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[Deel 1]
Over schriftuuraanhaling.
HET ligt buiten mijne bedoeling eene volledige verhandeling te schrijven over het
aangeduide onderwerp.
Evenmin wil ik breedvoerig handelen over de regelen, die den navorscher geleiden
moeten in het opzoeken van de ware beteekenis der teksten.
Ik wil door het voorstellen van eenige voorbeelden doen uitschijnen, met hoeveel
omzichtigheid men moet te werk gaan in het aanhalen van Schriftuurplaatsen; hoe
men dikwijls, kost wat kost, in de H. Schriftuur een bewijs wil vinden om zekere
stellingen te staven; hoe men hare woorden somtijds willekeurig eenen zin opdringt
dien zij niet hebben, noch, alles ingezien, op de bedoelde plaats kunnen hebben.
De gelegenheidsoorzaak van de kwaal ligt voorzeker ten deele in onze gebrekkige
Latijnsche overstelling, de Vulgaat.
Wij aanzien die vertaling niet als zoo gebrekkig dat er feilen in zouden voorkomen
die inbreuk maken op geloofs- of zedenleer. Er valt nochtans niet te ontkennen dat
de Vulgaat, op ettelijke plaatsen, den grondtekst niet getrouw teruggeeft, dat zij soms
eene vertaling voorstelt die niet past in de omstaande rede, ja, die geenszins strookt
met den samenhang, en zelfs dat er zinsneden in voorkomen aan
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dewelke men, zonder met de woorden willekeurig om te springen, geen verstaanbaren
zin kan geven. Zoo lezen wij soms in de nota's van den wereldberoemden
Schriftuurverklaarder, Beelen, woorden als volgt: Wat de Latijnsche vertaler hier
hebbe willen zeggen, kan ik volstrekt niet raden, of: waag ik niet te gissen.
Eene tweede gelegenheidsoorzaak tot verkeerd gebruik van teksten bij onze huidige
kanselredenaars of zelfs theologanten, is te vinden in de gebrekkige en onnauwkeurige
wijze op dewelke van oudsher verscheidene teksten zijn aangehaald, die van mond
tot mond, van boek tot boek overgaan, zonder dat iemand zich afvraagt of het soms
geene valsche munt is die in omloop geraakt is.
Maar de ware oorzaak vind ik in gebrek aan grondige en aanhoudende studie van
het Woord Gods. Zoo dient men ons somtijds op als Schriftuurzin wat slechts
eenvoudige toepassing is. BAINVEL, in Etud. relig., t. 63, p. 363, zegt hierover:
‘Mais faute de savoir ou de travail, on fait venir les textes à soi sans souci du
contexte ou du sens original; on se félicite d'avoir tant bien que mal coulé son idée
dans les mots de la Bible, et l'on nous donne pour parole de Dieu ce qui n'est
qu'invention humaine et contrefaçon de l'ignorance ou de la paresse’.
Niet dat alle toepassing of accommodatie moet veroordeeld worden. De H.
Schriftuur zelf (b.v. Brief aan de Romeinen, X. 18), de H. Kerk in hare
bewonderenswaardige liturgie, de HH. Vaders en vele ascetische schrijvers geven
er menig voorbeeld van, en dikwijls is die toepassing recht schoon, en geeft zij stof
tot zeer stichtende en nuttige beschouwingen.
Daargelaten dat sommigen de goddelijke uitspraken zouden toepassen op eene
wijze die volkomen strijdig is met den eerbied, dien wij hun verschuldigd zijn (Conc.
Trid., Sess. IV, decr. de edit. et usu SS. SS.), moet opgemerkt worden 1o dat
toegepaste of geaccommodeerde teksten nooit kunnen dienen om
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geloofs- of zedenleer te bewijzen, 2o dat men alleen toepassen mag tot nut en stichting,
en 3o dat het uit te drukken denkbeeld zich niet al te veel mag verwijderen van dat
in de Schriftuur uitgedrukt(1).
Om dit beter te verstaan, moet men eene dubbele toepassing onderscheiden:
1
Toepassing door uitbreiding (per extensionem).
2.
Toepassing door zinspeling (per allusionem).
In het eerste geval neemt men de woorden die de H. Schriftuur van eenen persoon
of eene zaak zegt en men breidt ze uit tot eenen persoon of eene zaak door den H.
Geest niet bedoeld, op dewelke evenwel die woorden eenigszins kunnen toegepast
worden. Voorbeelden heeft men in de gebeden der H. Kerk, die de woorden, welke
de H. Schriftuur zegt van Noë, Moyses, Aaron, in het kerkelijk officie toepast op
anderen en uitbreidt tot de HH. Belijders.
In het tweede geval is er geene gelijkenis tusschen zaken of personen, maar enkel
in de woorden die, van de beteekenis welke zij op eene gegeven plaats hebben,
beroofd, genomen worden om eene gansch verschillende zaak te beteekenen, zoodat
er eenvoudige woordspeling is. Voorbeelden daarvan zijn: Mirabilis Deus in sanctis
suis, hetgeen men op de Heiligen toepast (zie bladz. 17); ook nog: cum

(1) ‘Accommodatione etiam illi abuti dicendi sunt qui rebus nimis disparibus et dissimilibus ab
ea quam expressit sacer scriptor, ejus verba adaptare et accommodare voluerint. Quam ob
causam singularis prudentia opus est ei, qui per allusionem verbis scripturisticis utitur: qui
enim hae accommodationis specie delectatur, vix ac ne vix quidem scopulum illum evitabit,
atque facillime eveniet, ut gravissimum scandalum praebeat populo christiano.’ Zoo spreekt
de vermaarde Cornely, Introd. I, p. 548, en in nota, bladz. 549 voegt hij erbij: ‘Vix non
blasphemum est, si SS. Cordis Jesu imagini subscribitur: Accedet homo ad cor altum et
exaltabitur Deus. (Ps. LXIII. 8), aut si nova scholarum aedes verbis Salomonis celebratur:
sapientia aedificavit sibi domum. Ex concionatorum quorumdam sermonibus non pauca
ejusdem fere generis exempla colligi queunt.’
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sancto sanctus eris etc., als het toegepast wordt op de goede of slechte gezelschappen
(zie bladz. 12).
Dat de toepassing door uitbreiding verre boven de toepassing door zinspeling moet
gesteld worden loopt in 't oog.
Hieruit blijkt dat de uitdrukking: sensus accommodatitius, niet al te wel gepast is,
aangezien het geen zin is van het H. Schrift.
Er zijn eenige welbekende teksten die voornamelijk het voorwerp en het slachtoffer
zijn geweest van de mishandelingen waarvan ik hierboven sprak. Daarom heb ik
gemeend dat ik mijnen tijd niet nutteloos besteden zou met eenige dergelijke
Schriftuurplaatsen links en rechts te oogsten en ze in een bundel, met eene kleine
opheldering, den welwillenden lezer aan te bieden(1).
En men zegge niet dat dergelijke lezingen uitsluitelijk aan geestelijken moeten
voorbehouden worden, en dat, bijgevolg, deze verhandeling beter in 't Latijn zou
geschreven zijn.
De H. Schriftuur is het boek van allen.
Niet dat ik de wijze voorschriften der H. Kerk nopens 't lezen onzer goddelijke
boeken afkeur, of niet goed vinde de voorzorgen door Haar genomen opdat het boek,
waar wij de volmaaktheid èn den weg èn het leven moeten in vinden, ons geene
gelegenheid tot bederf en afdwaling en dood worde: dat zij verre!
Maar, de leering daargelaten der Protestanten die houden staan dat eenieder het
H. Schrift lezen moet als noodzakelijk middel ter zaligheid, ben ik van oordeel dat
de katholieken de studie der god-

(1) Over de volkomen af te keuren handelwijze van dezen, die hunne citaten niet getrouw
uitschrijven, maar den tekst verdraaien of de woorden veranderen om er, kost wat kost, een
bewijs in te vinden, hoef ik niet te spreken. - Maar zulks gebeurt zeker niet? - Ja toch. Een
voorbeeld ervan in het tweede deel dezer verhandeling.
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delijke boeken al te veel verzuimen, en ik ben gelukkig mijne zienswijze te kunnen
steunen op de getuigenis van Kardinaal Manning die ‘beweerde dat de katholieken
de studie van het H. Schrift te zeer op den achtergrond schuiven. Hij verklaarde dit
uit eene reactie tegen het Protestantisme, dat in het ander uiterste verviel. De ware
moderne Kardinaal meende hier een der groote hinderpalen te zien aan den
vooruitgang der Kerk in onze eeuw’ (Dr POELS, Critiek en Traditie, of de Bijbel voor
de Roomschen, bl. 32, nota).
Mochten de korte aanmerkingen, die ik hier laat volgen, sommige teksten die niet
bewijzen wat men er in wil vinden, voor altijd als bewijzen verbannen uit
verhandelingen over eene bepaalde stof; mochten ze sommige kanselredenaars
aansporen om eenige valsche perels uit hunne verzameling te weren, en, met zorg
hunne aanhalingen kiezende, geestelijk onvervalscht voedsel aan de geloovigen op
te disschen(1); mochten ze eindelijk in allen den lust en 't verlangen verwekken om
nauwer kennis te maken met de H. Schriftuur, en dikwijls in de mijn zelve te dalen,
waaruit ik hun eenige kostbare gesteenten tracht op te delven.

I.
Teksten uit het Oud Testament.
Da mihi animas, cetera tolle tibi (Gen. XIV. 21).
Geef mij de zielen, en neem het overige voor u.
Men zegt dat sommige kanselredenaars op dien tekst schoone beschouwingen ten
beste geven over de waarde der zielen, over den prijs dien O.H. er aan hecht en dien
wij er aan hechten moeten, over den

(1) Rationabile sine dolo lac.... (I Petr. 11. 2).
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apostolischen iever, die aan anderen de goederen dezer aarde laat (cetera tolle tibi),
en niets dan zielen vraagt, zielen zaligen (da mihi animas).
Spijtig dat die woorden in het H. Schrift die beteekenis niet bezitten. Anima
beteekent hier, naar Hebreeuwsch spraakgebruik, persoon: geef mij de mannen.
Lees de voorafgaande geschiedenis Gen. XIV. De koning van Sodoma was, dank
aan den moed van Abraham, in bezit hersteld van alles wat de vijand hem ontnomen
had: krijgsgevangenen en buit. Uit dankbaarheid biedt hij aan Abraham al den buit
(cetera), en vraagt alleenlijk voor zichzelf de mannen van zijn volk (animas), die als
krijgsgevangenen door den vijand waren meêgenomen. - 't Woord zielen heeft hier
dus de beteekenis die het heeft wanneer wij b.v. zeggen: eene stad van 20.000 zielen.
- Ik zou hier evenwel de toepassing door zinspeling (zie hierboven bl. 7) niet durven
veroordeelen.
Ideo non resurgent impii in judicio (Ps. I, 5).
Deze en dergelijke Schriftuurplaatsen, had ik in het oog wanneer ik in het
voorwoord zegde dat de Vulgaat niet altijd den grondtekst getrouw overstelt. Van
de waarheid afdwalen zou hij voorzeker die hier zou verstaan ‘daarom zullen de
goddeloozen niet verrijzen ten oordeele’, alsof de algemeenheid. der verrijzenis
wierde geloochend.
Inderdaad hier moest vertaald worden: de goddeloozen zullen niet staan, niet
bestand zijn in het gerecht, voor het goddelijk gerecht (causa stare, waarvan het
tegenovergestelde is, causa cadere, veroordeeld worden): non stabunt = causa cadent,
ze zullen veroordeeld worden. ‘Wat onze Latijnsche vertaler bij zijn resurgere gedacht
hebbe, kan ik niet gissen’ (BEELEN).
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Quaeretur peccatum illius et non invenietur (Ps. IX, 15bis).
In de H. Maagd zou men vruchteloos de minste dadelijke zonde zoeken, evenmin
de vlek der erfzonde: met andere woorden, zij heeft nooit de minste zonde bedreven,
en is onbevlekt ontvangen.
Mag men dus de aangehaalde woorden op haar toepassen?
Geenszins; er is hier spraak van de goddeloozen: Contere brachium peccatoris et
maligni: verbreek den arm der goddeloozen; quaeretur..., men zal zijne boosheid
zoeken en niet meer vinden, of, naar 't Hebreeuwsch: men zoeke zijne boosheid (en)
vinde haar niet, of liever: zoek (tot God), d.i. straf zijne boosheid, zoodat gij hem
niet meer vindet, maar hij heel en gansch vernietigd weze.
Iedereen ziet dat het verschil en de afstand tusschen het gedacht van den Psalmist
en het uit te drukken gedacht te groot is, opdat er zou mogen toepassing zijn, zelfs
door zinspeling (bl. 7, 3o).
Diminutae sunt veritates a filiis hominum (Ps. XI, 2).
Op verschillende wijzen heeft men die woorden gebruikt of misbruikt zonder den
waren zin te kennen, of ten minste zonder aan te duiden dat men eenvoudig toepast.
Sommigen hebben de woorden a filiis hominum verstaan als werkende oorzaak:
door de kinderen der menschen, of door de boosheid van de kinderen der menschen,
zijn de waarheden verminderd. Anderen verbinden ze met de voorgaande woorden:
defecit sanctus, quoniam..., en verstaan ze zoo dat de heiligheid, de liefde, het
christelijk leven verminderen wanneer de waarheid (veritas) afneemt, als 't geloof
verflauwt. Nog anderen stellen over: de waarheden zijn verminderd onder de
menschen.
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De Psalmist vraagt hulp tegen de goddeloozen.
Salvum me fac, Domine, help mij, o Heer, quoniam defecit sanctus, 't geen
hyperbolisch, of bij vergrooting, gezegd is: er zijn geen vromen meer = er zijn bijna
geen vromen meer, en ongeveer hetzelfde gedacht wordt in andere woorden herhaald:
want de getrouwen (veritates) verdwijnen van onder de kinderen der menschen.
Veritates immers beteekent dikwijls fidelitates, en dit is hier abstract gezegd voor 't
concreete: fideles; die veritates die verminderd zijn, zijn hier fideles, dezulken op
wie men zich verlaten kan.
Misschien mag men hier wel toepassen bij zinspeling, maar 'k zou aanraden te
verstaan te geven dat het toepassing is, en zou den schijn niet willen hebben als wilde
ik die woorden een valschen zin opdringen.
Cum sancto sanctus eris..., et cum perverso perverteris (Ps. XVII, 26-27).
Wie voelt zich niet getrokken om dien tekst aan te halen als er spraak is van den
goeden invloed der goede en den verderfelijken invloed der kwade gezelschappen?
Wilt gij over die woorden en de manier van ze aan te halen het gevoelen kennen
van den H. Franciscus van Sales?
Ik geef 't woord aan den bisschop van Belley: ‘Als men den natuurlijken en
letterlijken zin had uitgelegd, dan stond hij (Franciscus) toe er het zedelijke uit te
trekken en toepassingen te maken; nochtans wilde hij dat dit met veel oordeel zou
geschieden en zonder den zin geweld aan te doen, hij noemde die mismaakte
spreekwijzen en zedenleeringen, die gelijk zijn aan een klokkenspel, waaraan men
doet zeggen al wat men begeert.
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Ziehier een voorbeeld van zijne nauwgezetheid in deze stof. Op zekeren dag, voor
hem predikende, gebeurde het dat ik op het bederf der kwade gezelschappen deze
woorden toepaste van den Profeet: Gij zult goed zijn met de goeden en kwaad met
de kwaden, 't geen men nog al gemeenlijk zegt. Aanstonds zag ik dat hij ontevreden
was, en toen ik daarna met hem alleen was, vroeg hij waarom ik aan die plaats eenen
gewrongen zin had gegeven, dewijl ik wel wist dat deze de letterlijke niet was. Ik
antwoordde dat ik dat bij zinspeling gedaan had. - Ik versta dit wel alzoo, hernam
hij; maar gij moest ten minste zeggen dat dit de letterlijke zin niet is, want volgens
de letter wordt dit verstaan van God die goed is, dat is bermhertig, tegenover hen die
goed zijn; maar kwaad is, dat is streng, tegenover de kwaden.’
De Psalmist richt dus 't woord tot God, en geeft de algemeene reden van den
bijstand Gods, die eeniegelijk vergeldt naar zijne werken.
Mentita est iniquitas sibi (Ps. XXVI, 12).
De boosheid heeft tegen zich zelve gelogen.
Zoo stelt de Vulgaat over, woordelijk naar het Grieksch, doch dit is de Schriftuurzin
niet.
Er staat in 't Hebreeuwsch (1ste verslid): Valsche getuigen zijn tegen mij opgestaan,
en (tweede lid, de parallelvorm) mannen die geweld ademen. List en geweld komen
te zamen tegen mij op.
In denzelfden psalm verstaat men ook soms verkeerd deze woorden: Credo videre
bona Domini in terra viventium, 't geen de H. Kerk, als blijkt uit het Officie der
overledenen, toepast op het eeuwig leven ('t land der levenden). - Vertaal zoo: Dit
vertrouwe ik, dat ik het goede des Heeren nog zal genieten in 't land der levenden
(onder de levenden), of volgens 't He-
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breeuwsch waar men den voorzin heeft zonder den nazin: ‘Ware 't niet dat ik
vertrouwde het door Jahve teruggeschonken geluk hier nog op aarde te zullen
genieten...’, volmaak zoo: sedert lang hadde ik den moed opgegeven. Hij geeft dus
zijn betrouwen te kennen, dat God zijn leven tegen de aanslagen (list en geweld)
zijner vijanden zal beschermen.
Oratio mea in sinu meo convertetur (Ps. XXXIV, 13).
Mijn gebed keerde weder in mijnen boezem.
Heeft men dat niet willen uitleggen in dezen zin dat een gebed gedaan voor een
ander, wien het niet kan ten goede komen, tot ons als terugkeert en als terugvalt?
Men moet bekennen dat het gezegde duister is. In de omstaande rede zou het
volgende goed passen: Ik bad met het hoofd gebogen op mijnen boezem, zoodat mijn
gebed als op mijnen boezem terugkeerde: ik stortte innige gebeden voor hunne (mijner
vijanden) genezing.
Iniquitates meae supergressae sunt caput meum (Ps. XXXVII, 5).
Mijne ongerechtigheden zijn mij boven het hoofd gestegen.
Die psalm, die begint met de woorden: Domine, ne in furore tuo arguas me, is een
bid- en boetpsalm, waarin de spreker erkent dat zijne overtredingen de oorzaak zijn
van zijn lijden, 't welk hij beschrijft.
Ongerechtigheden, staat hier, metonymisch, voor de straffen die de Psalmist door
zijne ongerechtigheden zich op den hals heeft gehaald, en die straffen worden verbeeld
als groote, overweldigende wateren; door die woorden, en deze die in 't zelfde vers
volgen:
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gelijk een zware last zijn ze mij zwaar geworden, geeft hij de zwaarte van zijn lijden
te kennen. En hij gaat voort met eene dichterlijke beschrijving te geven van zijn
smartelijken toestand, eene kastijding van zijne zonden (welke hij zijne dwaasheid
noemt: a facie insipientiae meae; en wel te recht, want grooter dwaasheid bestaat er
niet): ‘Mijne wonden verzweren en veretteren, ter oorzake van mijne dwaasheid. Ik
ben ellendig en gansch neêrgebogen, droevig ga ik daarheen den ganschen dag;
want mijne lendenen zijn vol bespotting..., lumbi mei impleti sunt illusionibus.’
Deze laatste woorden las ik in een meditatieboek, onder het opschrift: ‘il faut
opposer à l'imagination une diversion paisible’; er is spraak van de verstrooidheden
in het gebed, en daar volgt: ‘Pour être distrait, on n'est pas coupable tant qu'on n'y
donne ni occasion ni consentement. Job n'était pas moins saint quand la dissipation
de ses pensées faisait le tourment de son coeur; non plus que David quand les illusions
de son imagination venaient l'importuner: lumbi mei...’!!
David spreekt hier geenszins van illusions de son imagination, noch van zijne
verstrooidheden in 't gebed, maar beschrijft op dichterlijke wijze, in beeldspraak,
zijn lijden, de straf van zijne ongerechtigheden, zooals ik hierboven aanteekende.
Illusionibus mocht hier vertaald worden: bespotting. Mijne lenden zijn vol
bespotting, zij zijn verzwakt, zij weigeren mij hare diensten, zij doen mijne schreden
wankelen, en het is alsof zij gedurig den spot met mij dreven. Beter hadde de Vulgaat
hier gezet, naar 't Hebreeuwsch: adustione, inflammatione, mijne lendenen zijn vol
brand, een heete koorts verteert mij (BEELEN, passim ad h.l.).
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In meditatione mea exardescet ignis (Ps. XXXVIII, 4).
Hoe dikwijls heeft men dien tekst niet hooren aanhalen ter gelegenheid van
geestelijke afzonderingen, als er spraak is van de voordeelen der meditatie? In dien
zin ook leest men hem bij schrijvers die over deze stof handelen.
De woorden immers, op hun eigen genomen, zeggen zoo schoon het vuur der
liefde aangestookt door de meditatie. Nemen wij 't geen in den psalm voorafgaat en
volgt, dan verandert heel de zaak.
De Psalmist maakte het voornemen niets te zeggen, zijnen mond te breidelen,
ondanks de bespottingen der goddeloozen, hij hield zich stom, heel en gansch, maar
zijn zwijgen was geene leniging voor zijne smart; zij werd er door verzwaard, en hij
voegt er bij: ‘Mijn hart ontgloeide in mijn binnenste, en een vuur van
verontwaardiging ontbrandde bij mijne overdenking’, als ik dacht op het onrecht,
dat mij door mijne vijanden werd aangedaan.
Hier is dus spraak van eene overdenking, die een bepaald en zooeven uitgedrukt
voorwerp heeft, en van een vuur, dat heel iets anders is dan 't vuur der liefde.
Haalt men die woorden aan op de manier hierboven aangeduid, dat is eenvoudig
accommodatie. Is het wettige toepassing...? De afstand tusschen den Schriftuurzin
en het uit te drukken gedacht is immers zoo groot!
Abyssus abyssum invocat (Ps. XLI. 8).
De eene vloed roept den anderen op.
Die woorden heeft men op verschillende wijzen uitgelegd. Nu eens neemt men ze
voor den afgrond onzer zwakheden tegenover den afgrond der goddelijke
barmhartigheid. Dan weêrom, verder gaande, verstaat men door invocat, afsmeeken,
alsof er gezegd ware dat de afgrond der menschelijke ellende de
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oneindige goddelijke barmhartigheid afsmeekt. Eindelijk: men stort van den eenen
afgrond in een anderen afgrond van zonden.
De Psalmist klaagt over zijne gedwongene afwezigheid uit 's Heeren heiligdom
te Jerusalem: ‘Gelijk een hert naar waterbronnen smacht, zoo smacht mijne ziel naar
U, o God’. Hij is in ballingschap in 't gebergte Hermon, op de toppen van den
Antilibanus en Mizar (Vulg. a monte modico), in 't oord der bronnen van den Jordaan,
en hoort daar het gedruisch der nederstroomende wateren; dit gaf gelegenheid tot de
volgende beeldspraak: ‘De eene vloed roept den anderen op, bij het gedruisch uwer
watervallen; al uwe hooge baren en uwe golven zijn over mij heen gestroomd’. Hier
zooals dikwijls in de Psalmen, zijn wateren, golven en baren een zinnebeeld van
zware verdrukkingen: de eene ellende sleept de andere met zich. - Ps. LXXXVII. 8
leest men dezelfde beeldspraak om groote wederwaardigheden te beteekenen: ‘Zwaar
drukt mij uwe verbolgenheid, en met al uwe baren hebt gij mij overstroomd.’
Mirabilis Deus in sanctis suis (Ps. LXVII. 36).
Wie heeft dit niet hooren overstellen: ‘God is wonderbaar in zijne Heiligen?’ De
overstelling is niet nauwkeurig. BEELEN vertolkt: ‘Vreeselijk is God in zijn heiligdom’
of van uit zijne heiligdommen. Er is spraak van 't heiligdom van Jerusalem of van
de verschillende plaatsen waar de Ark berustte vooraleer zij ten laatste te Jerusalem
geplaatst werd. Zoo ook: Laudate Dominum in sanctis ejus (Ps. CL. 1).
De H. Kerk past dien tekst toe op de Heiligen, maar beweert niet den Schriftuurzin
weer te geven. Wil men die woorden opnemen, dat men zegge: De H. Kerk geeft te
verstaan dat God wonderbaar is in

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1901

18
zijne Heiligen, maar niet: het H. Schrift zegt het. Dat kan doorgaan als eene
accommodatie, maar niet als Schriftuurzin.
Respice in faciem Christi tui (Ps. LXXXIII. 9).
Werp uwe blikken op het aangezicht van uwen Gezalfde.
In het slot van eene welsprekende vastenpreek over het Lijden O.H., hoorde ik
door eenen onzer groote (Fransche) kanselredenaars die woorden aanhalen, en als
gebed tot God richten: werp uwe blikken op het aangezicht van uwen Christus, uwen
gezalfde, die daar hangt aan het kruis, uit gehoorzaamheid en liefde vrijwillig
zoenoffer onzer zonden.
De toepassing was schoon. - De letterlijke zin is niet van den Christus, den Messias,
maar van den Psalmist zelven: zie mij, uwen gezalfde, met genadige oogen aan, breng
mij uit mijn ballingschap naar Jerusalem en uw heiligdom terug.
De torrente in via bibet (Ps. CIX. 7).
Die woorden heb ik eens op eene verbazende wijze hooren aanhalen.
't Was in eene meditatie over het Lijden van Jesus. De Zaligmaker wordt geleid
uit den Olijfhof, waar hij gevangen werd, over den Cedron stedewaarts, en daar,
zegde men, valt hij neder in de waters van den Cedron, en dit moest gebeuren, want
er staat geschreven: de torrente in via bibet, hij zal op den weg uit den stroom
drinken!!!
Nu wat beteekenen die woorden?
Ps. CIX, Dixit Dominus..., is een prophetische psalm, betreffende den beloofden
Messias, zijn geestelijk koninkrijk en eeuwig priesterschap. De Messias bestrijdt
zijne vijanden, brengt hun eene bloedige
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nederlaag toe (judicabit in nationibus, implebit ruinas), en na het slagveld met lijken
bedekt te hebben, zal hij den vluchtenden vijand in allerijl najagen; hij zal niet naar
zijne legertent terugkeeren om uit te rusten, maar zich vergenoegen met onder den
weg (in via), terwijl hij zijne vijanden vervolgt, uit eene of andere beek (de torrente)
een teug water te drinken (bibet), en, zoo verkwikt, het hoofd weder opheffen om
zijne overwinning te gaan volmaken (propterea exaltabit caput).
Anima mea in manibus meis semper (Ps. CXVIII. 109).
Woordelijk moet dit overgesteld worden: mijne ziel is steeds in mijne handen.
Van daar schoone ascetische beschouwingen over de waakzame zorgvuldigheid
nopens onze ziel (ze, als 't ware, op de hand te dragen), de noodzakelijkheid om ten
volle ons zelven meester te zijn, ons te beteugelen, enz.
De woorden bevatten eene Hebreeuwsche spreekwijze; de zin is eenvoudig: Mijn
leven is steeds in gevaar, en de Psalmist gaat voort: uwe wet nochtans vergeet ik niet;
hetzelfde gedacht drukt hij uit in 't volgende vers: ‘Goddeloozen spanden mij eenen
strik, maar ik dwaalde niet af van uwe geboden’.
Wil men dus die woorden gebruiken, men zegge bij voorbeeld: waken moeten
wij, want, 't geen de Psalmist zegt van zijn leven: Anima mea,.., moeten we zeggen
van onze ziel, die ook in gedurig gevaar verkeert.
Ten andere, die leering zien we voorgesteld in de schoone en welgekende woorden
van den H. Petrus (I Petr. V. 8): ‘Weest nuchter en waakt! want uw tegenstander, de
duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wien hij zal kunnen verslinden’,
en in herhaalde vermaningen tot waakzaamheid door onzen Zaligmaker in
verschillende omstan-
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digheden en in verschillende bewoordingen voorgedragen.
Septies enim cadet justus et resurget (Prov. XXIV. 16).
Vooreerst dient opgemerkt te worden dat de woorden ‘in die’, in de aanhalingen
dikwijls ingeschoven, in de Schriftuur vruchteloos op deze plaats gezocht worden.
Daarbij hier heeft de schrijver niet zoo zeer het vallen van den rechtvaardige, dan
wel het opstaan in 't oog.
Eindelijk dient gezegd, dat van vallen in de zonde hier volstrekt niet gesproken
wordt, maar van stoffelijk vallen, van onheilen.
Ziehier heel de citatie vv. 15 en 16: ‘Leg geene lagen en zoek geene
ongerechtigheid in het verblijf des rechtvaardigen, en verstoor zijne ruste niet; want
zevenmaal (herhaaldelijk) struikelt de rechtvaardige, en staat wederom op; maar de
goddeloozen storten neêr in het onheil, en staan niet wederom daaruit op.’
Te vergeefs dus berokkent de goddelooze den vromen rechtvaardige eenig onheil;
door de goddelijke hulp staat hij op; al viel hij dikwijls in 's goddeloozen strikken,
Gods helpende hand is daar om hem op te richten. - ‘Septies cadet justus et resurget,
id est, quotiescumque ceciderit, non peribit: quod non de iniquitatibus, sed de
tribulationibus ad humilitatem perducentibus intelligi voluit’ (Civ. D. XI. 36).
Door uitbreiding mogen die woorden op het vallen en opstaan in zedelijken zin
toegepast worden; maar de aanhaling moet nauwkeurig zijn. Uit die woorden mag
men, o.i., de katholieke leering, nopens de zedelijke onmogelijkheid om gedurende
een langen tijd alle zonde van zwakheid te vermijden, niet bewijzen.
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Mundum tradidit disputationi eorum (Eccle. III, 11).
‘Ook de wereld gaf hij over aan hun onderzoek, zonder dat de mensch toch
geheellijk zou kunnen uitvinden wat God gedaan heeft’.
De hier aangehaalde woorden verklaart CALMET als volgt: ‘Le Seigneur a livré le
monde à la recherche et à la dispute des hommes; il se joue de leurs efforts, il leur
cache ses secrets, il leur dérobe la connaissance de ses vues et de ses desseins’.
Heel wel, volgens 't Latijn en als accommodatie. Maar welk is de Schriftuurzin?
Naar den grondtekst zouden wij zeggen: de eeuwigheid (in plaats van mundum, lees
perpetuitatem) heeft hij in hunne herten (verstanden) gegeven, daardoor dat de
mensch niet kan doordringen wat God gedaan heeft. Ingezien de onmogelijkheid
Gods werken en raadsbesluiten te doordringen en te doorgronden, komt de mensch
tot het beschouwen van 't eeuwige en oneindige, van God zelven: zoo, meen ik, moet
die moeielijke Schriftuurplaats verstaan worden (Cfr. mijnen Commentarius in
Ecclesiasten).
Et tamen nescit homo utrum amore an odio dignus sit (Eccle. IX. 1).
En nochtans weet de mensch niet of hij liefde of haat waardig is.
Schrikverwekkende woorden! Hoe dikwijls ze zijn aangehaald om de katholieke
leering nopens de onzekerheid van den staat van gratie te bewijzen, hoeft niet gezegd
te worden.
Ziehier heel de Schriftuurplaats (VIII. 16-IX. 2): ‘En toen ik mijn hart er toe zettede
om wijsheid te kennen en om de afslooving te begrijpen die plaats heeft op aarde (er
zijn menschen, wier oogen noch bij dag, noch bij nacht den slaap zien), toen verstond
ik dat de mensch van geene der werken Gods, die onder de zon geschieden, de redenen
kan uitvinden, en dat hoe meer hij zich vermoeit om er naar te
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zoeken, hoe minder hij die zal vinden. Al mocht de wijze zeggen die te willen kennen,
hij zal ze toch niet kunnen uitvinden. Op dit alles zettede ik mijn hart om het
nauwkeurig te verstaan: er zijn gerechtigen en deugdzamen en hunne werken zijn in
Gods hand; en nochtans weet de mensch niet, of hij liefde of haat verdient; maar
alles blijft onzeker tot in de toekomst, dewijl alles den rechtvaardige en den
goddelooze eveneens wedervaart, den goede en den kwade, den reine en den onreine,
hem die offert en hem die versmaadt te offeren; de vrome is gelijk de zondaar, de
meineedige gelijk hij die bezweert wat waarheid is’.
Velen geven aan de aangehaalde woorden dezen zin: uit hetgeen den mensch op
aarde overkomt kan hij niet weten of hij al of niet Gode welbehagelijk zij, dat blijft
voor hem onzeker, dewijl op aarde alles, voorspoed en tegenspoed, geluk of ongeluk,
den rechtvaardige en den goddelooze eveneens wedervaart (BEELEN).
In die uitlegging neemt men dus die woorden niet, gelijk sommigen, als absoluut
gezegd, maar ze zouden beteekenen dat men uit eene bepaalde stof geen bewijs kan
trekken nopens den staat van gratie, m.a.w., die zoo zou redeneeren: iemand is
gelukkig, dus deugdzaam; iemand is in tegenspoed, dus ondeugend, zondigt door
drogrede.
Zelfs die beteekenis meenen wij aan die woorden te moeten ontkennen.
De schrijver heeft getracht het lot der menschen na te vorschen, en zegt dat het
onmogelijk is er de innige reden van te vinden.
Een punt nochtans heeft hij bevonden: dat het lot van rechtvaardigen en
nietdeugenden dikwijls hier hetzelfde is, dat de menschen om hunne godsvrucht of
goddeloosheid hier op aarde niet op verschillende wijze bejegend worden; dat is
Gods zaak, daar kan de mensch niets aan veranderen, maar God alleen, die liefde en
haat d.i. 't aangename en onaangename,
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voorspoed en tegenspoed den menschen voorbeschikt, en het schikken ervan buiten
's menschen bereik stelt.
Van de onmogelijkheid der kennis van den genadestaat is hier dus geen spraak.
De zin zou dus zijn: zijn toekomende lot hier op aarde kent de mensch niet; omdat
hij deugdzaam is, mag hij niet besluiten dat voorspoed hem zal te beurt vallen, en
omdat iemand ondeugend is, volgt er niet dat hem tegenspoed zal treffen hier op
aarde: dit alles wordt niet door den mensch maar door God voorbeschikt. In 't Hebr.:
noch liefde, noch haat weet de mensch; alles is vóór Hem (Vulg.: omnia in futurum
servantur incerta).
Wil men die woorden inroepen als er spraak is van de onzekerheid van den staat
van gratie, ik zou aanraden die niet te nemen als bewijs; men mag ze nochtans
toepassen. Om dit te bewijzen name ik liever I Cor. IV. 4: ‘Want ik ben mij zelven
wel niets bewust, daardoor echter ben ik niet gerechtvaardigd; maar die mij beoordeelt
is de Heer.’
Os quod mentitur, occidit animam (Sap. I. 11).
Een mond die liegt, doodt de ziel.
Is dat van eenvoudige leugentaal te verstaan? Neen.
Neem 't vers heel en gansch: Wacht u dan voor het morren tegen God, dat geen
nut doet (litotes), dat u hoogst nadeelig is, en onthoud uwe tong van lastertaal te
spreken: want heimelijk gesprek, godslasterlijke reden, in 't geheim gehouden tusschen
gelijkelijk gezinden, zal niet ledig uitgaan, niet ongestraft blijven, en een mond die
liegt (hetzelfde als heimelijk gesprek), die God beliegt, belastert, die godslasterlijke
taal uitslaat, doodt de ziel, doet haar door die zonde den eeuwigen dood, de eeuwige
verdoemenis aan (BEELEN).
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Men ziet bijgevolg dat hier van eigenlijk liegen geen spraak is.
Er ontbreken overigens geene Schriftuurplaatsen die stof betreffende: eene
concordantie kan hier dienstig zijn.
Sanabiles fecit nationes orbis terrarum (Sap. I, 14).
Dieu a fait les nations guérissables! Ziedaar eene vertaling die ongetwijfeld velen
gehoord hebben. Laat ons aannemen dat de volkeren sanabiles, geneesbaar zijn; die
woorden leeren dat niet. Wil men toepassen door zinspeling, transeat.
De schrijver wil toonen dat noch de dood, noch ziekten en kwalen het werk Gods
zijn: dit alles komt uit de zonde. Want om te zijn, bij voortduring te bestaan, heeft
Hij alles geschapen, en heilzaam maakte hij de voortbrengselen der aarde
(sanabiles...), en geen gif van verderf was daarin, en niet bestond er een rijk der
onderwereld (des doods) op aarde (eerst door de zonde begon de dood te heerschen).
Nationes beduidt hier niet de volkeren, maar de voortbrengsels, ofwel nog gansch
het geschapene, en zou dan beantwoorden aan 't voorafgaande: heeft hij alles
geschapen.
Sanabiles heeft hier een actieven zin; de Latijnsche taal heeft bijvoeglijke
naamwoorden op bilis uitgaande, die een actieven zin hebben: zoo horribilis terribilis,
penetrabilis (Hebr. IV. 12). De volgende woorden bevestigen dat: geen gif van verderf
was daarin, geen werkend element van vernieling.
Algemeene zin: De mensch is door God onsterfelijk geschapen; eerst door de zonde
begon het Rijk des doods; hadde de mensch de oorspronkelijke gerechtigheid bewaard,
hij ware onsterfelijk (13). De natuurlijke oorzaken van dood en vernieling zou hij
niet gehad hebben, en alles zou meêgewerkt hebben
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om zijn bestaan te doen voortduren, veeleer dan om zijn leven te benemen.
Ut scivi quoniam aliter non possem esse continens nisi Deus det (Sap. VIII. 21).
Reeds nam de H. Augustinus het woord continens als synoniem van castus, alsof
de Wijze zegde dat men zonder God niet zuiver, niet kuisch kan leven, 't geen ten
andere zeer waar is. - Sedert dien grooten kerkleeraar hebben menige kanselredenaars
die woorden in dien zin verstaan.
Ziehier heel het vers, waar de echte zin van continens in gegeven wordt, dat hier,
uit den samenhang der rede, synoniem is van compos: ‘doch wetende dat ik harer
niet anders konde machtig worden dan door eene gave Gods (en dit, weten van wien
die gave komen moest, was alreeds wijsheid), zoo ging ik tot den Heer en bad hem
en zeide uit geheel mijn hart...’ Volgt het schoon en welgekend gebed.
En wat vraagt hij in dit gebed? De wijsheid; bijgevolg van haar zegt hij dat het
eene gave Gods is (continens ejus, nisi Deus det).
Daarenboven de woorden die tusschen haakjes staan (en dit, weten... was alreeds
wijsheid) leveren een nieuw bewijs dat er van de wijsheid en haar bezit spraak is.
Het Grieksche woord verwerpt geenszins den zin: Machtig van hetgeen men
begeert, dus hier, der wijsheid. In dien zin heeft men dit woord (Eccli. VI. 28).
Ten slotte, wat hier van de wijsheid gezegd wordt, geldt ook voor de zuiverheid
en onthouding: men mag dus die woorden toepassen door uitbreiding; maar die ze
zou uitleggen alsof ze gezegd waren van de zuiverheid en onthouding, zou den bal
misslaan.
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Qui spernit modica, paulatim decidet (Eccli. XIX. 1).
Die het kleine versmaadt, gaat allengskens ten gronde.
Dikwijls roept men die woorden in als bewijs der leering dat men op zedelijk
gebied in de kleinste punten getrouw moet zijn, om niet tot grooten val te komen.
Eene groote waarheid voorzeker!
Nemen wij heel het vers: ‘Een arbeidsman, die zich in den drank verloopt zal niet
rijk worden, en die het kleine...’.
't Is dus eene vermaning tegen dronkenschap; en het kleine (modica) is 't geringe
loon van den dagelijkschen arbeid; die daarvan niets weet over te sparen, uit oorzake
van zijnen drankzucht, gaat allengskens ten gronde. Ziedaar den zin uit het parallel.
Alhoewel die woorden uit den samenhang der rede, alleenlijk van het stoffelijke
moeten verstaan worden, mogen zij nochtans toegepast worden op het zedelijke, en
die toepassing zou ik durven voorstellen als een voorbeeld van gezonde
Schriftuuraccommodatie door uitbreiding.
Cognovit bos possessorem suum, et asinus praesepe Domini sui (Is. I. 3).
Een os kent zijnen eigenaar, en een ezel de kribbe zijns heeren.
Van oudsher verbeeldt men eenen os en eenen ezel nevens de kribbe waar Onze
Heer na zijne geboorte werd in nêergelegd. De oudst gekende afbeelding hiervan
dagteekent van 't jaar 343 (cfr. mijne Praelectiones in geographiam biblicam et
Antiquitates Hebraicas).
Mogen de hier aangehaalde woorden aanzien worden als eene voorzegging nopens
dit punt?
Geenszins.
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De Israëlieten worden, tot hunne grootere schande, door den propheet vergeleken
met de domste lastdieren, als blijkt uit den volzin: ‘Een os kent...; maar Israël kent
mij niet, en mijn volk is verstandeloos.’
De kribbe dus waar de propheet van spreekt, heeft niets gemeens met de kribbe
waarin, volgens 't Evangelie, het kindeken Jesus door zijne Moeder werd neêrgelegd.
Die woorden, in betrek gesteld met Habac. III. 2 (volgens de oude Itala), hebben
aanleiding gegeven tot het verbeelden van het kindeken Jesus in de kribbe liggende
tusschen eenen os en eenen ezel.
Multiplicasti gentem, et non magnificasti laetitiam (Is. IX. 3).
Het volk hebt gij vermeerderd en de blijdschap niet vergroot.
Die woorden hoorde ik eens aanhalen in eene samenspraak waar er kwestie was
van eenen Herder (pastor) die geroepen was tot eene grootere kudde, eene grootere
parochie (multiplicasti gentem), waar hij, zooals het gaat, meer moeielijkheden en
niet meer blijdschap ging tegenkomen (non magnificasti laetitiam).
Was het niet schoon gezegd?
De woorden staan zoo letterlijk in den Latijnschen tekst, die hier getrouw den
Massoretischen tekst overstelt; maar de Massoreten zelven geven eene randlezing:
lô (voor hem), in de plaats te zetten van lô' (niet). En zoo zou men lezen: Gij hebt
voor hetzelve (voor hem, voor het volk) de blijdschap groot gemaakt (magnificare =
magnam facere), wat zeker allerbest in de omgeving past en de voorkeur verdient.
De propheet spreekt zóó (vv. 2-4): ‘Het volk dat in de duisternis wandelde heeft een
groot

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1901

28
licht gezien; voor hen die in een oord van doodsschaduwe woonden is een licht
opgegaan. Het volk hebt gij vermeerderd en de blijdschap is niet(1) vergroot. Zij
verblijden zich voor uw aanschijn, zoo als men zich verblijdt in den oogst, zooals
jubelen de overwinnaars, na gewonnen buit, wanneer zij het geroofde onder hen
verdeelen. Want het juk zijner vracht en de roede zijns schouders en den stok zijns
voortdrijvers hebt gij veroverd, gelijk op den dag van Madian.’
Gent
(Slot in afl. II.)
C. VAN ONGEVAL,
prof. in Sem. Gand.

(1) Lees: voor hetzelve.
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Slachtoffers voor Transvaal.
(In Antwerpsche Spreekwijs.)
WAT fokkedeert er beter dan oud en jong, dan grootmoeder en kleinkind?
Daar hadden de bewoners der Vaartplaats een levend voorbeeld van. Zij kenden
allen elkander, juist als toen - voor jaren - de thans deftige Vaartplaats nog de Vuile
Rui hiet. Dan liep daar midden door eene smerige gracht met bouwvallige kraamkens
er neven, en de straat aan beide kanten was één modderpoel! Daar speelden vuile,
ongekamde kinderen; daar stonden de appelkraamkens op schragen; de vrouwen
zaten op de vensterrichels of op een kreupelen stoel hunne patatten te schillen of
kousen te stoppen en van ieder huishouden werd op toer een wasch geslagen, zoodat
er altijd blauwe dampen hingen te zweven en de reuk er juist niet aangenaam werd
gestreeld. Op het einde der plaats stond de Poeiertoren met zijn afgebrokkelde muren.
Daar spookte het, zegden velen; want daar waren er in oorlogstijd honderden
vermoord.
Doch dat is in eenige jaren gansch veranderd. Een houten kiosk neemt de plaats
in van den Poeiertoren; alle Zondagen komt eene muziekmaatschappij daar spelen.
Huis na huis werd afgesmeten en herbouwd naar de mode, zoodat ze thans twee
deftige rijen vormen van platte, vervelende gevels met eenvormige vensterramen en
rechte kornissen.
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En toch woont daar nog hetzelfde volksken, het wriemelend, wroetelend
dagloonersvolksken, dat zoo moeilijk om wegjagen is, waar het eenmaal is
samengeschoold. Nu huist het in kamers: beneden-, boven-, achter- of voorkamers;
iedere woning gelijkend een bijenkorf.
Een huizeken echter was aan de afbrekerswoede ontsnapt. Diep in den grond zat
het: men moest eene trede afstappen om van de straat in de woning te komen. Het
had daarbij een heel laag deurken, een enkel raam, door ouderdom scheef getrokken,
boven een zoldervensterken, dat zoo hoog mogelijk in de trappekens van het
puntgeveltje schuilde.
Dat huizeken zag er uit als een klein verhakkeld kind in eene rij schoone dames,
die er met verachting op neerblikken en er vies van zijn, al dringen ze er tegen aan
om het uit den rang te krijgen. Het huizeken echter hield zijn stand.
Het was de woning van een oud, schuddebollend vrouwken, die iedereen Meuteltje
noemde. Hare dochter, al vroeg weduw gebleven - gelukkig dat ze van hem af was!
zegden de buren - huisde met haar en dan nog het eenig kind van die dochter, Fonsken.
Meuteltje had in den tijd nog al een schoon centje verdiend met ‘kantje steek’(1).
Maar daar werd niets meer voor betaald: de rijke menschen kochten liever van die
geweven katoenen bullen, die seffens kapot zijn... en daarbij, Meuteltjes toenemend
schuddebollen, dat de mutsevleugels in voortdurende beweging hield, had het werk
moeilijk gemaakt.
Meuteltje leefde op hare renten, zegden de kwatongen in de buurt, maar dat was
heel en gaar mis: ze bezat geenen cent. Doch werk genoeg had ze met het huis schoon
te houden en voor naad en kost zorgen.

(1) Het kautwerken bij middel van spelden op een kussen.
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De dochter was zelden thuis: zij was broodwinner voor drij! Zij raapte koffieboonen
uit en had het zoover gebracht, dat ze kaptein was geworden en eene heele ploeg
jonge meisjes onder haar toezicht had. 't Was niet enkel een eerepostje, dat
kapteinschap! Maar het bracht op en er is nogal wat noodig om drij monden open te
houden. Al het geld bracht ze eerlijk thuis en Meuteltje stond voor het uitgeven.
Of ze dat nu geheel gewetensvol deed? 't Moet gezegd worden, dat Meuteltje voor
kleinen Fons nog al gemakkelijk in haren zak schoot! Hij was ook zulk een fleemer!
Hij kon zoo smeeken en bidden als hij iets verlangde.
‘Toe, Meuteltje, toe! zeide hij. De anderen krijgen het ook!’ En in zijne hazelnoten
kijkers kwam dan een blik... zie! juist diezelfde blik van zijn grootvader, toen - och
hoe lang geleden! - hij Meuteltje smeekte toch met hem te trouwen, ‘al ware 't maar
om hem op den goeden weg te brengen!’ - Fonsken kende zijn Meuteltje!
Hij was nu al tien jaar geworden en kon in boeken en gazetten alles lezen zonder
eens te haperen. En hij verstond er al het fijn van. Hij had al moeten op stiel zijn,
mits hij zijne Eerste Communie had gedaan; maar als zijne moeder daarvan sprak,
zei Meuteltje:
‘Laat het kind nog wat op school, hij is veel te slap om op stiel te gaan. Hij ziet
weer zoo bleek en zijne oogskens staan zoo flauw... Wacht nog maar een jaarken!’
Meuteltje had zoo iets in haren zin van drukker worden en boekenmaken, zooiets
wat beter dan de gewone stielen.
Nu gebeurde 't in dat jaar, dat er oorlog uitbrak. De Engelschen moesten Transvaal
hebben, want er waren daar goudmijnen, die wel eenige duizenden menschenlevens
weerd waren.
In gansch de wereld ging eene rilling door alle
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eerlijke harten. Oud en jong, arm en rijk koos partij voor de Boeren.
Meuteltje en Fons konden 's nachts niet slapen als het ‘ginder’ slecht ging.
Eerst wisten ze maar door rondloopen en vragen, rechts en links, hoe het stond en
wat de dagbladen zegden; maar de bekoring werd hun al te groot.
Dagelijks, midden over de Vaartplaats, kwam een lange kerel met een toethoren
en eene stem gelijk eene klok: Eerst toette hij, alsof de dooden moesten opstaan, en
dan riep hij: ‘De Gazet van Antwerpen aan éénen cent!’
Daarop volgde ‘Nederlaag der Engelschen’ of ‘500 Boeren tegen 10 duizend
Engelschen!’ of ‘Gevecht aan de Modderrivier, Overwinning der Boeren!’ enz., enz.
Hij nam, die lange vent, altijd den schijn aan van heel snel voort te moeten, opdat
men 't nieuws elders ook te weten kome; maar van rechts en links werd hij
tegengehouden: vrouwen, kinderen, allen stroomden toe met den éénen cent in de
hand; van op de verdiepen, van uit de stegen en zijstraten, van overal waar menschen
huisden liepen zij op hem toe.
En eer de kerel ooit het einde van de Vaartplaats bereikte, was de groote, grof
lijnwaden gazettenzak, dien hij met een riem om den schouder slecht tillen kon,
geheel uitgeplunderd, en het kleine lederen zakje aan de andere zijde barstte bijna
van de centen.
Meuteltje en Fons zagen dat dagelijks na en ze spraken er geen woord over,
ofschoon ze beiden 't zelfde dachten: Een cent per dag! Dat is geen spek voor onzen
bek! Maar triestig dat het was, triestig!
Eindelijk kwam zekeren Zaterdag avond, die lange met nog grooter misbaar dan
vroeger de Vaartplaats
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overgestapt. ‘De Engelschen trekken de Modderrivier over! De Boeren achtervolgd!’
‘Waar trekken zij over, vroeg Meuteltje. Over een water, zei Fons, zoo breed als
de Schelde, waarachter de Boeren schuilden.’
‘Zie! zegde Meuteltje - en hare mutsevleugels bewogen sneller dan ooit, - als de
Heer dat Engelsch gespuis in den hemel laat, dan blijf ik er liever buiten!’
‘Konden wij maar aan wat meer nieuws geraken, begon Fonsken, mistroostig. Ik
ben alleen in de school die nooit van niets weet. De andere jongens hebben de Gazet
of hooren al iets van hunne vaders of broeders, maar ik sta daar gelijk een uil, en zij
hebben al gezegd dat ik met de Engelschen span, en dat is in 't geheel niet waar...’
En hij begon luidop te schreien.
‘Zwijg, zei Meuteltje, houd uw kwaak! Wat is er met brullen te winnen? Een cent
per dag, 't is wel zoo schrikkelijk niet, maar ieder cent is er toch één! En moest moeder
het weten!’
‘Wel, schil dan een patat minder voor ons getwêe!’
‘Hoor maar! Hij zal eens wat zeggen! Of een patat 'nen heelen halven cent kostte!’
Ze dacht een tijd na en dan: ‘Ik weet wat anders. In plaats van een patat minder,
zal 'k er een meer schillen; maar dan zullen we het met twee haringen stellen: een
geheele voor moeder en voor ons een halve. Zoo houden we drij centjes over, dat is
al voor drij dagen.’
‘Och ja, Meuteltje-lief, riep Fons, en zijn verfrommeld gezichtje werd zoo hel en
klaar als een zonneken. Och! ja, en de drij andere centen zult ge op wat anders
uitsparen iedere week.’
En hij was zoo zot als een musch. Maar Meuteltje stond maar toe te peinzen:
‘Dat zullen we zien, zei ze, dat zullen we zien! 'Ne mensch moet toch eten ook.’
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Het was niet op haar eigen dat ze dacht, toen ze dat zegde.
't Was alweder op dat klein, mager pieperlingsken, dat neven haar stond te dansen
van vreugd, op Fonsken.
Hij zag toch weer zoo wit sedert eenige dagen, zijne ooren waren zoo doorschijnend
en stonden zoo ver van zijn hoofd. En zij hoorde hem soms hoesten en kreunen in
den nacht, of woelen en wakker schieten onvoorziens. Aan hare dochter durfde ze
niets zeggen: die kon zoo bitter uitschieten en vragen: Hebben wij 't nog niet erg
genoeg? Moet gij hem nu gaan belezen en kwaden profeet spelen? 't Was niet, dat
het mensch geen hart had voor haren jongen, neen! ze wou het enkel niet begrijpen,
wat Meuteltje gedurig bedacht: Fonskens vader was uitgeteerd!
Met de twee haringen verliep het goed. Meuteltje zei dat ze van haren eet was, en
de dochter geloofde het. Doch voor de drij andere centjes van die week kostte het
last.
Gewoonlijk bestond het middagmaal uit de onmisbare patatten met zure saus en
voor vijf centen afsnijsel. Die laatste lekkernij werd gehaald in de
varkensbeenhouwerij en bood soms heel verrassende vondsten aan, daar, te midden
van hespezwaar, vóór- en achtersnede van allerhande worst, al eens een fijn beetje
lever of tong werd ontdekt. Het afsnijsel bracht veel op, daarom zag de beenhouwerin
niet nauw.
Maar het verwonderde haar, Fonsken de eerste maal voor vier centen afsnijsel te
hooren vragen.
‘Voor vijf, wilt ge zeggen?’
‘Neen, Madame, voor vier.’
‘En de andere cent dan? gij hebt een vijfcentnikel in de hand.’
Fonsken werd rood tot in zijn haar.
‘Die is, stamelde hij, die is voor de Gazet van Antwerpen!’
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‘Zoo, weet moeder dat?’
‘Neen, maar Meuteltje.’
Dit laatste sprak hij luid en hard. Ze moest niet gaan denken, die beenhouwerin,
dat hij wat achterhield om te snoepen. Dat had hij nog nooit gedaan.
En in plaats van het strenge: ‘Daar is geen gewicht voor,’ dat hij anderen al eens
had hooren toevoegen, kreeg hij niets te verduren dan haar scherpe blik. Maar onder
die schijnbare scherpte lag een goed gevoelen. Ze woog wat minder doch haalde met
haren lepel zoo wat het beste bijeen. Dát merkte Fonsken niet.
Moeder wel.
‘Hebt gij er niet aangezeten?(1) vroeg ze. Dan wordt de beenhouwerin scherp in
haar gewicht.’
En ze wikte het pakje op hare hand. Doch Meuteltje redde de zaak:
‘Zie eens, zegde ze, wat fijne brokskens!’
En zoo werd moeder in de doekskens gedaan!
Het was nu volop Winter geworden.
Bij het kleine vetlampken 's avonds, tusschen vijf en zeven, brachten Meuteltje
en haar kleinzoon hunne schoonste uren om. Zij zat dicht bij de stoof ineengehurkt
met de voeten op den asschenbak, maar met het gelaat naar de tafel uitgestrekt en
den blik gevestigd op den kleinen lezer, wiens beweeglijke trekken de lezing kracht
bijzetten.
Soms moest hij al eens stilhouden, omdat hij van gramschap of verdriet de krop
in de keel kreeg en dan zuchtte Meuteltje en zegde:
‘'t Is of Onze Lieve Heer zich niets meer aantrekt van de wereld!’
Andermaal schoot hij recht en riep:
‘Zie, Meuteltje, ware ik groot en geen kleine

(1) Van eetwaar gezegd: proeven.
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jongen meer, ik trok naar Transvaal en ging meêvechten. Waarom doen de mannen
dat niet? Er zijn er zoovele die toch geen werk hebben!’
‘Wel, jongen, zegde Meuteltje. Hoe dikwijls is dat al niet besproken in de Gazet
zelve? De Koningen en Keizers willen niet, omdat ze bang zijn van den Engelschman,
en de mindere mensch kan immers geen wapens koopen en zulke verre reis doen?’
‘Ik zou er toch geraken,’ bevestigde Fonsken, en hij steunde zijne ellebogen op
zijne knieën en drukte zijn gelaat tusschen zijne twee gebalde vuisten.
Maar het gesprek liep altijd zoo kalm niet af. Ofschoon Meuteltje al de
aanmoedigende beschouwingen der Gazet van Antwerpen aanhaalde, werd Fonsken
dikwijls grammoedig en verklaarde, dat de zaken erger stonden dan de Gazet wel
zeggen wilde. Hij ging immers dagelijks naar de uitstalling van den Engelschen
Boekhandel de prenten van den oorlog zien, en daar scheen het heel anders, alsof de
Boeren 't winnen zouden.
Hij ondervond in die dagen, dat hij geheel aan 't veranderen was. Hij meende geen
kind meer te zijn, nu hij zich met dien oorlog bezig hield en 't gebeurde dikwijls, dat
de jongens aan de deur vergeefs riepen:
‘Fons, wij gaan sneeuwballen maken. Komt ge mêe?’
‘Neen, voegde hij hun toe, ik heb geen tijd!’
Geen tijd! Zijne moeder had over eenige dagen ferm opgespeeld. Die kniezer!
Daar zat hij heele uren te droomen! Waarom speelde hij niet? Dan kon hij maar op
stiel gaan!
Maar als hij weg was, vroeg ze aan Meuteltje:
‘Wat heeft hij toch?’
Grootmoeder wist het, maar ze zweeg. Indien ze sprak ware 't zeker gedaan met
de Gazet! En zij, die al met Fonsken had afgesproken de nummers goed te bewaren
onder zijnen stroozak, om later nog eens alles te kunnen herlezen!
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‘En waar haalt hij toch al dat nieuws van den oorlog? ging Fonskens moeder voort.
't Is of hij voor niets anders meer leeft.’
Weer zweeg Meuteltje.
‘Gij moet op hem wat letten als ik niet thuis ben. In 't begin van den Winter vondt
gij dat hij er slecht uitzag, en er was niets van; maar nu zie ik het des te beter. Hij
moet spelen en loopen en meer eten.’
‘Ja, hoor eens, zei Meuteltje, al haren moed samenvattend, 'k weet ik wel raad.
Hij heeft al honderd keeren gezegd: Zoo ik een vlag had van Transvaal, ik riep al de
jongens van den Rui bijeen en wij trokken alle Zondagen de stad door, en zongen
het lied van Transvaal en zouden de groote menschen beschamen, omdat zij geen
bloed in hun lijf hebben... En duurde het jaren, dan werden wij groot en trokken op
naar ginder.’
Moeder lachtte hard op: ‘Ik zie hem al optrekken! Maar een vlag om mee rond te
loopen... Hij valt nogal niet vies!’
En daar die woorden geene eigenlijke weigering bevatten, besloot Meuteltje maar
voort te varen.
‘Niet vies? Wat heb ik voor u niet moeten uitgeven, als ge nog klein waart en
pottekens en pannekens vroegt om winkel te spelen! Hij mag immers ook wat hebben?
Hij is een jongen en moet soldaat spelen. Koop hem een vlag! Of liever koop de stof
maar, ik zal ze naaien. 't Moet oranje, blanje, bleu zijn, met eene groene streep erover.’
‘Waar haalt ge dat altemaal? 'k Geloof dat gij met den jongen mêespant?’
‘Wel ja, zei Meuteltje, oud en jong, dat verstaat malkander nog best!’
't Was op een Zondag, dat dit gesprek gehouden werd en toen Fonsken thuis kwam,
stond Meuteltje in de koû voor de deur om hem tnieuws eerst aan te kondigen.
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Hij kon het haast niet gelooven; maar na den middag zei zijn moeder:
‘Kom, jongen, we gaan ons geld over den balk gooien!’
Hij werd bleek van aandoening, maar Meuteltje knikte glimlachend toe.
Dan gingen zij op weg: hij kroop dicht bij moeder en stak zijn armken onder den
haren en ze voelde hoe dat mager, tenger stoksken trok en snokte van vreugd, en hoe
die beenderige kneukeltjes in hare groote, grove, warme hand kwamen nestelen. Er werd geen woord gezegd, maar gelukkiger menschen dan die twee gingen vast
dien dag niet over de straat.
Van toen af begon er een leventje op de Vaartplaats. De moeders wisten er van te
spreken; de stoofhaken verdwenen, de droogstokken, de blikken schelen van potten
en pannen, al wat voor wapens of krijgsmuziek dienen kon...
't Was Maart geworden, de langere dagen waren het kindervolksken welkom. Wat
gaf het, zoo het buitenshuis regende en sneeuwde! Daar was het toch beter dan in de
opgepropte kamers, waar men zich niet kon rekken noch keeren, waar men zich bij
de minste beweging aan de stoof verbrandde, of de lamp omstiet, of moeders
pottenwerk brak. Vivat de vrije lucht en de breede straat, Buiten, jongens! buiten!
En nog eene aantrekkelijkheid te meer: oorlog! Fons van Meuteltje had heel de
buurt afgeloopen met zijn Transvaalsch vlag en geroepen:
‘Wie voor de boeren is, doe mêe!’
Of ze mêe deden! Hij had seffens een gansche stoet aanhangers. En dagelijks was
het een exerceeren en een zingen! Fons leerde hun 't lied van Transvaal en weldra
zouden ze gereed zijn voor den oorlog.
Ja maar... een ding ontbrak, en iets van gewicht:
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de vijand! Tegen wie zouden de Boeren vechten? Er was geen Engelschman! Doch
wacht wat! Geen vijand?
Waar blijven ze uit, de vijanden, als het iets of iemand goed gaat? - Fonsken moest
niet lang op vijanden wachten. En helaas! die vijanden waren dan nog verraders!
Op den hoek der Vaartplaats, in een groot, nieuw huis, de herberg Sebastopol,
woonde Flup de vechter, een jongen zoowat een jaar ouder dan Fons, en die zijn
toenaam goed verdiend had. Hij was bij 't eerste woord het Boerenleger bijgetreden
en maakte er veel opziens. Hij droeg een uniform met papieren afzetsels aan kraag
en mouwen en wilde maar niet verstaan, wat Fons hem gedurig voorhield: dat de
Boeren geen uniform dragen, dat dit tegen hunnen aard is.
Hij liet Fons maar zeggen, doch kwam voor de twintigste maal met eene andere
bedenking voor den dag.
‘Gij zijt het opperhoofd der Boeren, zei hij, gij zijt Kruger. Dat is goed; maar ge
vergeet dat Kruger zelf nooit vecht, hij laat dat aan zijne generaals over. Doe gij dat
ook. U zien ze niet, gij zijt te klein en te mager. Maar ik zou een goede generaal zijn:
ik zou al uwe bevelen uitvoeren.’
Dat was Fonsken een steek in 't hart. Hij droeg de vlag en ging vooruit en dát zou
hij moeten opgeven? Dat ziet ge van hier! En eene ware ruzie werd het.
‘'t Is me de moeite weerd, zoo een stuk vlag, meende Flup. Als ik die moest dragen
zou ik beschaamd zijn. Maar als ik mijne moeder eens vriendelijk aansprak, kreeg
ik er eene drijmaal zoo groot!’
En hij had gelijk; als haar schuifken vol was, zag de herbergierster op geen
schijfken.
Nog lang, op de trappen van de houten kiosk, waar de Boeren raad sloegen, duurde
de woorden-
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wisseling en 't was wonder dat het bij woorden bleef, want van overeenstemming
was niet de minste spraak.
‘Het blijft gelijk het gezegd is’ schreeuwde Fons, veel te hard voor zijn fijn
stemmeken, ‘Morgen, Zondag, om vier uren komt heel het leger bijeen en ik leid het
de stad rond met muziek. Wilt ge niet mêegaan, dan blijft ge maar thuis.’
‘Ah! Ah! lachte Flup, thuis blijven? Lees de Gazet van gisteren nog eens. Gij zult
generaal Cronje zijn en ik Buller.
Fons werd bleek van verontwaardiging.
‘Gij Buller? Een overlooper zoudt ge worden? een landverrader?’
Hij wist nog niet, arm Fonsken, dat de meeste menschen geene overtuiging hebben
en niets kennen dan geld en eerbejag.
Meuteltje zat bij de stoof met hare tien lange knokkelige vingeren uitgestrekt, of ze
daarin al de warmte vangen wilde. De gestoofde pataten stonden nog op tafel en de
boterham met vet besmeerd lag er neven. Maar het lampeken brandde nog niet, al
was moeder reeds thuis.
Zij was al tien maal opgestaan en gaan zien aan de deur, maar ze had geen woord
gesproken en Meuteltje, al verging ze van angst, wilde ook niets zeggen.
Eindelijk klonk het:
‘Zoo hij binnen vijf minuten niet hier is, haal ik hem!’
‘Toe, laat hem maar afspreken voor morgen. Hij heeft al zoolang zijn hart gezet
op dien stoet. Zij gaan heel de stad doorloopen en het lied van Transvaal zingen.’
‘'k Wou, dat ik nooit van Transvaal gehoord had!’
Daar ging de duur open. Fonsken trad binnen.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1901

41
‘Waar hebt ge zoolang gezeten?’
‘Wel ginder, aan de kiosk!’
‘Begin maar gauw te eten, gij hebt een gezicht als een hongerlijder.’
‘Neen, ik eet niet, ik heb geen honger!’
‘Wat zijn dat voor flauwe streken?’
Maar ze hield plotseling stil, de moeder. Zij was niet zeker, - het lampken brandde
zoo flauw - maar haar dacht, dat ze twee groote tranen zag rollen.
‘Toe, jongen, praamde Meuteltje, probeer maar eens. 't Is voor morgen; ge moet
er kloek uitzien, weet ge?’
En ze stelde hem allerlei vragen, doch hij kon niet antwoorden. Hij had iets in
zijne keel, zegde hij.
Later, als moeder naar het zolderkamerken was, waar ze alleen sliep, bleef hij bij
Meuteltje beneden. Het lampken werd uitgedraaid en hij voegde zich dicht bij haar
in het groote bed. Dan brak zijn gemoed los en hij vertelde haar alles. Lang, lang in
den nacht werd daar gevezeld en geweend en getroost...
‘Ja, zuchtte Meuteltje op 't eind. Die valsche Flup is zijn grootvader waard. Dat
is ook zulke contraire vent. Zijn leven lang heeft hij mij getraiterd, omdat ik hem
niet gewillen heb! Nu is hij kreupel en zit in een rolstoel, maar hij heeft het verdiend.’
De groote dag was daar. Fonsken was al wakker voor dag en dauw, maar hij hield
zich stil om Meuteltje niet te wekken, die met haren mond open en hare oogen toe
den slaap der braven genoot. Het woelde er anders in zijn binnenst! Hij zou vuur en
vlam gespuwd hebben tegen Flup, den vechter.
Wie weet wat die valschaard van zin was? De Engelschman spelen, neen! dat zou
hij niet doen, dat zou te erg zijn; maar stoornis wekken, en niet mêegaan, en anderen
overhalen om den stoet te doen mislukken: dát wel!
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Nu werd Fonsken ook gewaar dat hij keelpijn had. Hij zou er maar over zwijgen,
anders kreeg hij nog ruzie van moeder, omdat hij gisteren zoo lang was buiten
gebleven in koude en wind.
Maar als Meuteltje wakker werd en hij haar goeden morgen wenschte, werd zij al
seffens gewaar dat hij heesch was.
‘'t Zal wel overgaan, zei Fonsken, 't is maar een vorsch in mijne keel!’
Maar hoe hij ook kuchte en krochte, de vorsch wou er niet uit.
‘Kom van de mis maar seffens terug thuis, zei Meuteltje, wij zullen goed stoken
en dan is 't over te achtermiddag.’
Och! hoe bad hij in de kerk om zijne stem weer te krijgen, en zijne Boeren niet te
moeten verlaten, en voor Flup, den vechter, niet te moeten onderdoen op dezen
plechtigen dag.
‘Houd u maar dicht bij de stoof, jongen, zei Meuteltje later, ik zal aan 't raam
blijven en u alles vertellen wat er gebeurt. En eet maar een klontje kandijsuiker, dat
is nog de oudste en de beste remedie.’
Maar Meuteltje was niet rechtzinnig. Zij wilde hem bij de stoof houden, juist omdat
hij niet weten zou wat er gebeurde buiten. Uit den papierwinkel had ze daar juist
Flup zien komen met een vijftal andere jongens. Zij schenen zeer opgewekt en droegen
groote bladen van dat rood papier, waar men met vastenavond kronen en
soldatenmutsen van maakt. Och Heer! Meuteltje had de dood in 't hart, maar ze zweeg
toch. Juist, juist dezelfde traiter als zijn grootvader was die Flup!
Na den middag was het beter weer en Fonsken mocht uitgaan. Hoop en moed
hadden hem genezen. Hij was niet meer heesch en zijn wezen was geheel veranderd.
Zijne oogen blonken en een ongewone blos lag op zijn beweeglijk gelaat.
Zijne moeder was aankoopen gaan doen, dat
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was haar zondagwerk, daar had ze geen tijd voor in de week. Zoodat Meuteltje alleen
den afscheidsgroet mocht hooren van den held.
‘Straks ziet ge ons voorbijtrekken, Meuteltje, wij komen eerst langs hier. Gij moogt
uw namiddag uiltje wel vangen, hoort ge? Ons Transvaalsch lied zal u wel wakker
maken. - En, nog iets! Zoo 't wat laat werd dezen avond, zorg dan dat moeder niet
op zoek ga naar mij. Het is zoo schamelijk weggehaald te worden als men generaal
is.’
‘Ja, maar niet vechten, en ze zette een vinger, een bevenden vinger tot bedreiging,
Flup is sterker dan gij!’
‘Wees gerust, Meuteltje, wees gerust, lachte Fons, zijn hoofd opstekend, slimheid
overwint sterkte, en ik ben de slimste van de twee!’
Nauw trok hij de deur toe, of uit de zijstraat kwamen hem drij getrouwen
tegengeloopen.
‘Weet ge 't al, Fons?’
‘Neen, wat?’
‘Flup heeft den heelen morgen rondgeloopen en heeft wel de helft van de mannen
overgehaald om met hem mêe te doen. Hij heeft hun van alles beloofd: ieder een
Engelsch vlagje op den hoed en papieren strepen op kraag en mouwen. 't Zal er
stuiven, zegt hij. Tegen dat wij uittrekken, om 4 uren, valt hij ineens ons aan!’
‘Is het dan toch waar, viel Fonsken uit, bleek wordend gelijk een doode. Ik kon
het gisteren niet gelooven!’
Eene diepe neerslachtigheid overviel hem:
‘En de anderen gaan zoo maar mêe met dien valschaard, al konden zij hem vroeger
niet verdragen? Zij laten de Boeren en hunne vlag zoo maar in den steek...’
‘Ja, klonk het antwoord, wat geven zij om de Boeren. Hij heeft schieters uitgedeeld,
die zij zullen doen afspringen, en hij kocht eene trompet, die hij
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zelf zal blazen. En dan krijgen ze nog centen, later, als het goed gelukt!’
‘Wel, riep Fons, de vuisten ballend, het zal hun niet gelukken, wij zullen ze vóór
zijn. Roept ze seffens bijeen, die met ons meegaan en wij trekken een uur vroeger
uit dan het gezegd was. Vallen ze ons aan bij het terugkomen, dan komt het er niet
op aan. Gauw, jongens! Loopt gij langs de Kanonstraat en de Bonte Mantelstraat en
de Meistraat. Ik neem de Rui voor mij. Aan de kiosk vergaderen wij. Doch dat elk
zijne wapens meebrenge: bezemstokken, tangen, stoofhaken, 't is altemaal goed!’
En 't werd nu een loopen en een spoeden:
‘De stoet gaat uit om drij uren, een uur vroeger! Gauw mannen, spoedt u! Naar
de kiosk!’
En ze kwamen op, talrijker dan Fonskens vertrouwden het vermoed hadden. - Zoo
gaat het: overtuiging is dikwijls eene kwestie van tijd! Vele twijfelaars vergaten
Flups schoone beloften en schaarden zich rond de Transvaalsche vlag. En als Fons
met verachting over de verraders sprak, die om een vlagsken of een cent hun vaderland
verloochenden, dan voelden menigen hun hart van verontwaardiging kloppen, die
toch op het punt gestaan hadden mede verraders te worden. Op de hoogste trede van
de kiosk, met de vierkleurige Transvaalsche vlag waaiend om hem heen stond nu
Fons en ontstak hunnen moed door zijne eigene bezieling en overtuiging.
‘Leven de Boeren, riepen zij, en leve generaal Fons!’
‘En nu vooruit!’ besloot de gevierde held. ‘Zijn wij niet talrijk, we zijn toch moedig
en wij verachten den Engelschman!’
De stoet kwam in beweging en luid en juist klonk de eerste stroof:
Die vierkleur van ons dierbaar land
Die waai weer o'er Transvaal
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En wee di Godvergeten hand
Wat dit weer neer wil haal!
Waai hoog nou in ons helder lug,
Transvaalse vrijheidsvlag
Ons vijande is weggevlug,
Nou blink 'n blij'er dag!

Fonsken zwaaide de vlag boven zijn hoofd en wendde zich, achteruitgaande, tot zijne
troepen bij 't juublend woord:
Ons vijande is weggevlug. Nou blink 'n blij'er dag!
De zon was te voorschijn gekomen en Meuteltje stond voor haar deurken en
monkelde:
‘Ah! het loopt goed af! Geen Flup te zien.’
En haar blik volgde de vaandeldrager tot hij voor hare vochtige oogen met vlag
en stoet in ééne schemering verdween.
Geen Flup te zien? Maar Flup was toch ziende. Achter de blinderkens in zijn
moeders herberg zat hij te loeren en van razernij zijne vuisten te verknagen.
De vlaggeskens waren nog niet geplakt: de stijfsel stond maar juist op de stoof!
En daarbij moest hij 't nazien dat velen, heel velen, die hij overgehaald had nu toch
achter Fons liepen, zingende en hunne wapens zwaaiende!
En opdat hem geene teleurstelling gespaard blijve, kwam de stoet langs Sebastopol
om.
‘Halt! kreet Fons, de tweede stroof!’
En 't ging als met ééne stem:
Met lage list haal Albion
Ons vlag verraadlik neer,
En doet toen net al wat hul kon
Dat ons hul vlag moes eer:
‘Ons zou dat alles daarbij wen.
'n Telegraaf en spoor
As ons die rooivlag wil erken’ ‘Maar dit wou ons ni, hoor!
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En toen de tonen verklonken, was Fonskens hart nog niet gestild:
“De derde ook, hier, stilstaande!”
En 't klonk nog luider en uitdagender:
Vier jaar lank het ons mooi gepraat.
Om weer ons land te krij;
Ons vraag jou, Brit, geen goed of kwaad;
Gaat weg en laat ons blij!’
Maar toen die Brit ons nog vererg,
Toen vat ons die geweer,
Ons was al lang genoeg geterg,
Nou kan ons tog niet meer.

Heel de bevolking van de Vaartplaats was bijeengestroomd rond Sebastopol. Met
vreugde hadden zij den zang gehoord en allen waren fier en hadden wel mêe willen
instemmen!
‘Vivat onze Boeren!’ klonk het uit de menigte. ‘Zijn me dat flinke zangers! En ze
meenen het!’
Ja, dat bewees wel de wijze, waarop de vierde stroof werd uitgegalmd:
En met Gods hulp het ons de juk
Van England afgegooi;
Ons is weer vrij; geluk! geluk!
Nouw waai ons vlag weer mooi!
Dit het ons heldenbloed gekos,
Maar Engeland nog veul meer,
So het de Heer ons weer verlos
Ons geef hem al die eer!

En rom, teredom, dom dom, dom dom, sloeg het op de oude trommel van 't jaar
dertig, in een voddenhuis ontdekt en buitgemaakt.
‘Vooruit!’ kreet Fonsken en de boeren trokken de stad in, gevolgd door de
bewonderende blikken van ouden en jongen, van zusters en moeders.
En ondertusschen in Sebastopol lag Flup op
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den grond te rollen en te stampen van woede en razernij. Zijn moeder moest hem
zelfs met hoo(f)t en poot opnemen en binnen dragen uit schaamte voor de klanten.
Doch eens zijne woede gestild, dacht Flup aan wraak.
‘Laat ze terugkomen, riep hij, laat ze terugkomen! Ze zullen weten waarom!’
En weer liep hij rond om zijne navolgers bijeen te zoeken. De moed was hun
grootendeels ontgaan, en zij kwamen met lange beenen. Toch, als er onraad te stoken
is vindt de duivel zijn volk! En dan, Flups grootvader, die in zijn stoel met rollekens
in de herberg zat, kreeg spraak en rede weer, nu dat hij wist dat het Meuteltje's
Fonsken was, die aan 't hoofd stond van de Boeren.
‘Zoo'n pieperling! Als ge naar hem wijst, is hij dood!’ sprak hij met zijne dikke
tong.
Er werd nu haast gemaakt met het vlaggen plakken en de rest.
‘Wij houden de wacht rond de kiosk: dat zal de Paardenberg zijn, besloot Flup.
Aan iedere zijstraat zet ik spionnen op de loer en zoodra de Boeren verschijnen
schieten wij toe en vermoorden ze!’
Zoo gezegd, zoo gedaan! Wel was het later geworden dan zij dachten en daarom
waren de Engelschen ongeduldig. Het begon zelfs al te schemeren en nog bleven de
Boeren uit. Maar neen, de kreet ging op: Daar zijn ze! Langs de Bonte Mantelstraat!
‘Vooruit mannen! riep Flup, en ze achter beide hoeken der straat afgewacht. Doch
stil nu, dat ze ons niet merken op voorhand! Juist op 't oogenblik dat ze de straat
uitkomen, vallen we ze aan! Moed mannen! wij zijn sterk en frisch! zij zijn afgemat
van het gaan en het zingen!’
Een slim bevelhebber, die Flup, eerder verraderlijk dan ridderlijk; maar wat geeft
dat? Als men maar de bovenhand houdt.
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Zooals 't voorzien was gebeurde 't. Het Boerenleger, uitgeput door den langen tocht,
bereidde zich voor de laatste maal het zegelied aan te heffen, toen van rechts en links
in de halve duisternis de vijand het onverhoeds overviel.
‘Weg met de Boeren!’ ‘Leven de Boeren!’ klonk het woest dooreen, en een
harrewar werd het, en een hotsen en botsen, een slagen en stooten! Luide kreten
klonken en getier en geween tot, uit de naburige huizen, velen kwamen aangeloopen,
die niet geerne hunnen vinger in 't spel staken. Doch menig moederhart beefde en
schrikte.
‘Cronje, Cronje, waar zijt ge, Cronje? riep Flup. Zijt ge vervaard en steekt ge u
weg?’
‘Neen! riep Fons, dat ben ik niet gewoon!’ en hij vocht zijn weg tot bij den uitdager!
Maar op eens, hoe was het gekomen? Een sterrenregen zag hij en dan... niets meer,
niets!
Meuteltje zat aan het groote bed en weende, weende! Daar lag haar Fonsken met het
hoofd in bebloede doeken gewonden. Sedert gisteren, toen zijn moeder hem gaan
oprapen was, midden uit dien hoop vechters, had hij zijn oogskens niet eens meer
geopend. En toch sliep hij niet! Hij wierp zijn ziek hoofdeken van rechts naar links,
balde zijne vuistjes, stampte en vocht zonder rust noch duur. En altijd opnieuw, met
zijne heesche, gebroken stem, begon hij te zingen:
Ons is weer vrij: geluk, geluk!
Nu waai ons vlag weer mooi!

of doffer, haast onverstaanbaar:
Met lage lis haal Albion
Ons vlag verraadlijk nêer!

‘Och, manneken, bad Meuteltje, hem met geweld

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1901

49
willende weerhouden. Och, manneken, slaap nu wat en zwijg, anders zult ge niet
genezen.’
Nu kwam zijn moeder met den dokter.
‘Wat geeft het, had zij gezegd, zoo ik mijn trouwring en al mijn kleergoed naar
den berg moet dragen!’
De dokter naderde het bed en bleef bedenkelijk staan. Heel de zaak was hem
uitgelegd geworden. Hij maakte het hoofdje los en onderzocht de wonde.
‘Is het erg, als 't u belieft, mijnheer?’ vroeg Meuteltje met bevende stem.
‘De wond niet, neen, zei de dokter, maar...’
En hij maakte Fonskens hemdeken los en, het oor op de borst van den kleinen
zieke gedrukt, bleef hij lang luisteren.
‘Had hij geene valling?’ vroeg hij.
‘Ja, hij was heesch gisteren morgen, zegde de moeder met hare harde stem en haar
donker oog bleef steil op 't gelaat van den dokter gevestigd.
Die verzon nog een oogenblik:
‘Ik zou hem maar liever naar het kindergasthuis doen. Het is maar een stap van
hier...’
‘Neen, neen, dat niet, zegde de moeder. Ik moet hem zien als ik thuis kom van
mijn werk. Ik wil hem 's nachts bewaken...’
‘Is er geen hoop?’ fluisterde Meuteltje langs de andere zijde den geneesheer toe.
‘Niet veel’ gaf hij haar stillekens ten antwoord.
In den morgend werd Fonsken wakker, toen Meuteltje alleen bij hem zat.
‘Zijn de Boeren gewonnen? vroeg hij. En waar is mijne vlag, mijne Transvaalsche
vlag! Zoek ze, Meuteltje, ik moet ze hebben? Gauw! zoek ze, zoek ze!’
Maar ze kon hem niet voldoen! En in zijne opge-
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wondenheid begon hij te razen en te tieren, tot hij nêerviel, buiten kennis.
Meuteltje ging dan aan haar deurken staan en riep al de kinderen na, die ze zag:
‘Och! zoek toch Fonskens vlag! Hij zal sterven zoo hij ze niet terugkrijgt!’
En in den namiddag werd ze al vroeg aangebracht, gansch verhakkeld en
verscheurd. Maar Meuteltje waschte en naaide ze wat, zoodat Fonsken, als hij weer
eens wakker werd, ze voor zich op het bed uitgespreid zag liggen.
Hij glimlachte zijn Meuteltje toe en wees op zijn borst:
‘Dáár zit het, daar!’
En dan legde hij zijne hand op de vlag en fluisterde, zooveel hij kon:
‘Altijd de mijne, altijd!...’
En dat woord was zijn laatste.
Twee dagen daarop werd hij begraven. Binnen in zijn doodkistje lag de vierkleur
van Transvaal.
Nu werd zijn moeder al langer hoe grimmer en zij sprak Meuteltje, die maar toe
weende, bijna niet meer aan. Zelfs des Zondags bleef ze niet thuis: ze kon het daar
niet houden, zei ze. Dat was danig triestig voor Meuteltje, maar ze dacht er niet aan
te klagen, tot ze op eens een groot nieuws vernam uit den mond van hare dochter
zelve:
‘Ik hertrouw!’
‘Hertrouwen? Gij?’ vroeg Meuteltje.
En toen ze geen antwoord kreeg:
‘En hebt ge 't niet afgezworen? Hebt ge niet gezegd, toen uw eerste stierf:
Hertrouwen doe ik nooit, al kon ik zwemmen in 't goud?’
‘Ja, klonk het, hard en dof, dat heb ik gezegd en gemeend ook; maar toen had ik
Fonsken nog en nu is hij dood. Wat kan het mij nog schelen, hoe ik vaar? Ik wil niet
meer werken gelijk eene
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beest, nu het niet meer voor hem is, en daarom trouw ik!’
Het ging al spoedig van der hand met het trouwen. En Meuteltje ging naar 't
armgesticht. Maar ze waren daar niet lang met haar geplaagd. Eer het drij maanden
verder was, stierf ze.
HILDA RAM.
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Het dorper lied.
‘ONS volk en zingt niet meer.
Het wiegelied is dood. Het lied is weg bij onze kinderen, bij onze jonkheid, bij
ons werkvolk’.
Zoo of daaromtrent sprak onlangs pastor Hugo Verriest, in eene voordracht over
Het lied.
Zijn woord kan waar zijn voor Zuid Vlaanderen, al den Scheldekant, waar de
goede herder zijne kudde weidt en zijn volk van bij nagaat.
Voor ons in 't Brugsche, dat ware te veel gezeid: ons volk zingt nog. Aan 't werk
op den akker, aan 't wieden op de stukken, aan 't getouw, aan 't kanten maken, op
feest- en kermisdagen vooral, daar zingt het nog met luider kelen; veel werkmenschen
te lande dragen eenen geheelen voorraad liedjes in 't hoofd en zingen ze meermaals
door den dag, om hunne eenzaamheid te verblijden.
Neen! 't lied en zal nog zoo licht niet uitsterven bij ons volk: 't zit veel te diep in
zijnen innerlijken aard en wezen. 't Zit er zoo diep in, bij den Vlaming, dat hij zijnen
zanglust overal meêdraagt en eeuwen door bewaren kan, zelfs in den vreemde. Zoo
kan men nu nog in Engeland die steden en oorden onderscheiden waar onze wijkende
stamgenooten over eeuwen hunne zaten vestigden. 't Is hun lied namelijk, hunne
zingensveerdigheid die ze verraadt.
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Zoo ten minste verzekerde ons een Vlaamsche priester, die lange jaren als zendeling
in Engeland verbleef.
Ons volk zingt dus nog! Maar hoe?
Hier moeten wij Pastor Verriest gelijk geven: ons Volkslied is ellendig, onhebbelijk!
Nog altijd gelijk voor dezen is de marktzanger bij ons landevolk de leeraar in 't
vak, de zangmeester gebleven. 't Schijnt ons zelfs dat zijn rijk in de laatste jaren is
toegenomen: waar hij in vroeger tijden de kermisdagen afwachtte om zijne ‘kunst’
te laten genieten, zien wij hem nu op gewone zondagen, omtrent onze kerkdeuren
zijn arm tooneel opslaan: nog dromt en troppelt ons volk daar rond, en als de zanger
met heesche keel zijn liedjen uitgeschreeuwd heeft en zijne waren aan den man wil
brengen, onmiddellijk steken twintig handen uit om eerst bediend te zijn.
Veertien dagen later zijn die zangen mondsgemeen geworden op onze dorpen:
hoort men ievers zingen, 't zijn de laatste nieuwe, - de moord van de streke of een
wanstaltig vrijerslied - die boven kraaien; het gaat er met diezelfde ellendige uitsprake,
die eigenste neus- en keelklanken, gelijk het lied uit den mond van den ‘meester’
gevallen is.
't Is in dien mageren voorraad dat ons landsche volk zijne leefte gaat putten, zijne
behoefte moet voldoen naar zang en lied.
Weinig, zeer weinig liederen buiten deze van den marktzanger, hebben den weg
tot onze dorpen gevonden. Twee zijn er mijns wetens, die daar geheel buiten vallen
en die nochtans bij ons volk aanveerd en geern gezongen worden. 't Eerste is 't
gekende lied van Antheunis:
Mijn Vlaand'en heb ik hartlijk lief,
Mijn Vlaand'ren bovenal!
Enz.
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Eenvoudig, vatbaar en voor het volk verstaanbaar is het, en om die reden voorzeker
gangbare munte geworden.
't Andere is De Vlaamsche Leeuw, die in deze laatste jaren zoo machtig toenam,
dat hij voortaan zelfs te lande, het eigen-vaderlandsch, het nationaal lied van ons
volk heeten mag. Het klinkt op alle volksvergaderingen, maar liefst en meest nog uit
den mond van onze wassende jonkheid.
Buiten die twee liederen wordt er in onze streken weinig of niets gezongen dat,
naar woord of zang, het hooren weerd is of eenige kunstweerde bezit.
't Doet toch! Wij hooren hier zoo dikwijls te zomertijde een deuntje klinken daar
wij, uit gewoonte van het te hooren, te weinig op letten. 't Is de korte, tienmaal
herhaalde zangreke van onze koeiherders in de weiden; dit is eene zachtslepende
eigenaardige ‘melodie’ die eenige gelijkenis heeft met het doedelend deuntje van de
‘Pifferari’, aangeteekend bij Karel de Gheldere, in zijne Landliederen. Maar veel
beter nog trekt het op een stuk van den Zwitserschen Kuhranz, in het voorspel van
Willem Tell van Rossini:
Alzoo begint de Kuhranz:

Bij onze koeiers gaat het:

O - ra-ri o-ra-ri o - ra-ri o-ra-ri o

't Is dus, op twee noten naar, een en 't zelfde deuntje.
Zou dat samentreffen toevallig zijn? Of geldt het hier één zelfde lied, een weinig
verloopen, uit over-
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oude tijden? Het koeierslied wordt door onze koeiers van weide tot weide gekaatst;
het kan aldus in eene gauwte dagreizen verre loopen, de gouwen door, misschien de
landmarken over en alzoo tot in..... Zwitserland!
En zoo zouden de koeiers van Vlaanderen, hoe weinig zij het vermoeden, in
gestadig kunstverwantschap leven met de hirten uit de Zwitsersche bergen!...
Dat eenvoudig deuntje overtreft voor mij omtrent geheel den liederenvoorraad
van ons landevolk.
Op een volk dat zoo geern zingt gelijk het onze, kan het lied onder zedelijk opzicht
grooten invloed hebben: 't loopt zoo gemakkelijk voort van mond tot mond, en 't
overweldigt in weinige dagen een geheel geweste.
't Is machtig voor goed en kwaad.
De Socialisten, die wakker zijn, hebben 't gevat en zij maken hun nu het lied ten
dienste om hun zaad te zaaien op onzen buiten. Zij zingen en leeren zingen en, laat
het ons bekennen, daar zit kruim in, - kwade kruim in hunne zangen. Onze werklieden
die naar stad gaan werken, komen den Zaterdagavond naar huis; zij hebben op 't
werk het socialistenlied vernomen en zij zingen 't nu ook in 't naar huis komen, of 's
Zondags onder 't volk.
Wie en heeft het al niet gehoord, het oproerig lied? 't Is kwaad ja! het botst tegen
't hoofd, maar 't klinkt anders schoon en helder als 't gewone dorper lied! en daarom,
is 't te vreezen, zal het spijts zijnen kwaden kant komen boven te kraaien.
Ons Landbestuur schijnt daarmeê bekommerd en het deed in alle scholen
vaderlandsche liederen leeren. 't Gedacht is goed, maar de keus was ellendig. Zoo is
o.a. een ‘officiëele poëet’ opgestaan om een gedicht te schoeien op 't lied van de
Brabançonne!...
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't Was een stout bestaan, op dien tarah! tarah! woorden te doen passen; ook is er een
schamel kind van voortgekomen.
Ten bewijze laten wij hier den eersten aanhef volgen:
o Vaderland, o edel land der Belgen,
Zoo machtig steeds door moed en werkzaamheid,
De wereld ziet verwonderd uwe telgen
Aan 't hoofd van kunst, van handel, nijverheid.
De vrijheidszin giet licht op uwe wegen,
En onbevreesd ziet gij de toekomst aan!
Gij mint uw Vorst, zijn liefde stroomt u tegen,
Zijn hand geleidt u op uw gloriebaan.

Past dat eens op den zang toe en zegt mij of er middel is om alzoo ons volk te leeren
zingen!...
Ook, onze jongens zijn daarmeê van school gekomen; zij hebben dat een paar
dagen gezongen uit nieuwigheid, en nu ligt het vergeten en begraven voor goed, bij
zooveel schoone dingen uit de officieële wereld.
Onze onderwijzers nochtans hebben 't beter vast. Nevens dien opgeleiden rimram
leeren zij aan de kinders helmende deuntjes uit de jonge studentenwereld; en zoo
hooren wij o.a. Harba Lorifa, Klokke Roeland, Kent gij de streek en andere in onze
straten galmen.
Dat is goed voor later, als 't jong geslachte zal groot gegroeid zijn, maar voor ons
hedendaagsche mindere volk is 't weinig gebaat: die liedjes dienen hem niet en wij
hooren lijk vroeger het dorper lied op den buiten ‘floreeren’.
Hoe nu gedaan om het eigenlijke volk, om den minderen stand te leeren zingen,
betamelijk en in hebbelijk woord?
't Is moeielijk voorzeker, maar zou de marktzan-
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ger, die ons voor dezen zooveel kwaad deed, daartoe de geschikte man niet zijn?
't Geen hij bij ons volk verbrod heeft, zou hij weêrom kunnen goed maken. Hij
toch is de meester, de leeraar op den buiten, die 't ongerijmdste kan goed en gangbaar
maken. Die macht zou moeten benuttigd worden. Kon men den man zijnen
armoedigen voorraad afnemen en hem deugdelijke, vrome, vaderlandsche ware in
de handen steken, ons volkslied ware gewonnen.
Dit gedacht is verre van nieuw.
In den oud-hoogstudentenbond van West-Vlaanderen werd het menigmaal
besproken, zooniet tot uitwerking gebracht. Op den Vlaamschen Landdag van Kortrijk,
in 1899, heeft een knappe spreker in 't lange en in 't breede daarover gehandeld,
voornamelijk met inzicht om ons volk te bereiden tot den aanstaanden grooten
verjaardag van Groeninghe. Zijn woord vond grooten bijval, zijn besluit om daartoe
hand aan 't werk te slaan onverwijld, werd met geestdrift begroet en zorgvuldig... bij
de andere geleid waar het is te vreezen, zal blijven rusten...
Wie neemt er eens dit werk in handen, voor goed?
Zou het Davidsfonds, dat machtig en bemiddeld is hetzelve niet aanpakken?
Er ware, om te beginnen, eenen keus te doen van liederen, die waarlijk passen
voor het volk, die vatbaar en verstaanbaar zijn voor den minderen man en geschikt
om hert en geest van ons landevolk te verheffen. Liederen, die 't vaderland bezingen,
de Vlaamsche minne, de Vlaamsche leute, de spelen van ons volk, immers al wat
meest tot zingen praamt.
Bestaan er zulke liederen genoeg? Misschien...
Liederen zijn er genoeg: 't zij oude, die hedendaagsch om hunne eigenaardige
schoonheid zoo neerstig ontgraven en voor den dag gehaald worden; 't zij nieuwe,
die met het nieuw leven in Vlaanderen, als uit den grond gerezen zijn. Doch 't is te
weten tot hoeverre zij voor het volk kunnen dienen.
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Maar, waren er geene genoeg voor handen, hoelang zou het moeten duren om ze te
verwekken? Wilde 't Davidsfonds eenen oproep doen, eenen prijskamp uitschrijven,
hoe lang zou men moeten wachten, om de handen vol te hebben, en om daaruit eenen
bekwamen keus te kunnen doen? Eene geheele schare Vlaamsche meesters staan ten
dienste van hun volk!
Dat hebben wij genoeg gezien als onze vriend Karel Heyndrickx, nog student
zijnde te Leuven, zijn Liederboek voor studenten in 't leven riep. Al wie in Vlaanderen
dichten of zingen kon, sprong den stouten, geestdriftigen jongen bij om zijn Vlaamsch
en vaderlandsch reuzenwerk tot goed einde te brengen.
Zulk een goed werk kan hier wederom gesticht worden: ons volk van te lande
moet uit zijne kunstarmoede opgeholpen, het ellendig dorper lied, ook het zedeloos
en oproerig lied moeten zwijgen voor het beter, beschavend en veredelend lied, daar
wij verlangend naar wachten.
H. PERSYN.
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Gelijkheid(1).
Moet de Staat de gelijkheid van goederen invoeren?
DAT de Staat of de gemeente niet alle goederen zelven moeten bezitten en
collectivistisch besturen, dit zal iedereen, die een greintje gezond verstand heeft,
gereedelijk met ons instemmen; maar wat menigeen tegen den kop stuit, is de
ongelijkheid tusschen armen en rijken, ongelijkheid die zeer dikwijls niets gemeens
heeft met de meerdere of mindere persoonlijke verdiensten. Immers, indien
werkzaamheid en goede overleg machtige middelen zijn om in de wereld vooruit te
komen, toch moeten wij bekennen dat het daar altijd niet mee te winnen is. Ziekte
en onverdiende tegenspoed verijdelen de kloekste pogingen; sluwheid en bedrog
nijpen den eerlijken man de keel toe. Aan sommigen valt door de geboorte of door
gunstige omstandigheden alles in den schoot; niet zelden zijn zelfs de groote fortui-

(1) Hetgeen hier volgt, is een hoofdstuk van een boek dat eerlang zal verschijnen: De Eigendom
volgens het goddelijk (of natuurlijk) en volgens het menschelijk (of positief) recht. Ik heb
daarin voornamelijk onderzocht, hoe verre, in zake van eigendom, het onveranderlijk
natuurrecht strekt, en in hoeverre de wetten op den eigendom veranderlijk en verbeterbaar
zijn. Dit is, gelijk men ziet, de grondkwestie van heel de volkshuishoudkunde: het is het
gewichtigste maar ook het moeilijkste vraagstuk. Ik heb getracht het zoo klaar mogelijk toe
te lichten en reken dan ook op een gunstig onthaal, dat voor wetenschappelijke Vlaamsche
werken zoo noodig is.
F.D.
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nen door hardvochtige afpersingen, onrechtveerdigen woeker, ja door echte dieverijen
bijeen geschrapeld. En de arme, eerlijke zwoeger lijdt gebrek met vrouw en kinderen.
Het werk, waar de rijken zich te hoog voor achten, aanziet hij als een weldaad, en
toch kan hij er niet aangeraken om de schamele korst brood voor zijn gezin te
verdienen.
Neen, er is niet meer deugd in de paleizen der grooten, dan in de hut van den arme.
Er zijn goeden en slechten in alle standen; maar in 't algemeen kan het kleine volk
zeer goed de vergelijking onderstaan met de hoogere klassen, zoowel op het stuk
van werk- en spaarzaamheid, als op dit van zedelijkheid, onthechting, trouwheid, en
waren adel van gevoelens. Zelfs in geestkracht en schranderheid staat de werkman
niet ten achter, ofschoon ruwer van schors en min verfijnd door de opvoeding.
Waarom dan moet, bij gelijke verdiensten, de eene zooveel hebben en de andere
zoo weinig? Kan de Staat, die de verdeeling der goederen door zijne wetten moet
regelen en bewaken, niet zorgen voor eene billijker schikking van der menschen lot?
Waarom die schreeuwende ongelijkheden niet effen gemaakt? - Zoo spreken
oppervlakkige geesten en hunne taal betoovert er velen.
Werpen wij nogmaals eenen blik op de geschapenheid der menschen en leiden
wij daaruit de inzichten af van de Natuur of liever van haren Maker.
Indien wij met de materialisten het bestaan der onsterfelijke ziel loochenden, dan
zouden wij geene ware gelijkheid onder de menschen kunnen aannemen. Inderdaad,
volgens de wijsgeeren van het nieuwe licht, stamt de mensch van het dier af en
verschilt er slechts van door een hoogeren graad van ontwikkeling en volmaaktheid:
de afstand, die volgens ons den mensch van het dier scheidt ter oorzake onzer
geestelijke, eeuwiglevende ziel, valt in het materialisme weg. Het verschil tusschen
een
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ontwikkelden aap en een gewonen mensch is in dit stelsel nagenoeg hetzelfde als
dat hetwelk bestaat tusschen dezen laatste en eenen man met buitengewone geesten wilskracht.
Welnu, niemand onzer zal praktischer wijze erkennen dat het dier recht heeft op
hetzelfde lot als wij. Zal de vurigste dierenbeschermer uitzinnig genoeg zijn om het
voedsel dat hij zelf noodig heeft, uit enkele dierenliefde, met peerd of hond te deelen?
Neen, maar hij zal zonder eenigen gewetensangst, als hij het geraadzaam oordeelt,
zijne beesten dooden om zich met hun vleesch te voeden; in andere woorden: de
ondergeschiktheid van het dier erkennende, zal hij het doen dienen tot zijn nut. Op
dezelfde wijze mag, eens de onsterfelijke ziel weggecijferd, de meerdere man handelen
met den mindere. De mensch, die door hoogere begaafdheden en krachten of enkel
door de omstandigheden boven zijne medemenschen geplaatst is, kent volgens de
god- en zielloochening geene andere wet dan zich zelven en mag dus al het overige
aan zich zelven dienstbaar maken. De heidenen pasten die leer onverholen toe; zoo
had b.v. de meester volle recht op den persoon en het leven van zijnen slaaf. Indien
onze moderne heidenen voor zulke Logica terugdeinzen, dan is het enkel omdat zij,
zonder het te weten of te willen, onder den invloed staan van het christendom dat de
slavernij heeft afgeschaft en nu nog zijne bestrijders dwingt de menschelijke
weerdigheid ten minste met woorden te erkennen. Met woorden, zeg ik, want zoohaast
zij eens volop meester zijn en hunnen natuurlijken aandrift kunnen vieren, dan spelen
zij ook met het leven der menschen als met dit der dieren. Dit bleek in het Fransche
schrikbewind en in de Commune, wier gruwelen nu nog door die felle
menschenvrienden worden verheerlijkt. En waarom mochten, volgens hen, in de
jaren 1793 menschen, ja kinderen vermoord worden, die persoonlijk zeker
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niets misdreven hadden? - Omdat, zeggen zij, de vooruitgang van het menschdom
dit eischte. In andere woorden, zij passen op de menschen de wet toe, volgens welke,
in Darwin's theorie, eene meer ontwikkelde dierensoort de achterblijvers verdelgde.
Ik weet wel dat de socialisten den mond vol hebben van solidariteit en vooruitgang
van het heele menschdom, waaraan volgens hen ieder mensch moet medewerken
omdat hij alleen door die algemeene welvaart zijn eigen geluk kan verzekeren. Dat
heeten zij: het altruïsme verbinden met het egoïsme. Dat klinkt heel schoon, maar
heeft slechts weerde zoolang het altruïsme in iemands oogen het geschikste middel
is om tot de grootste som van geluk en genot te komen. Vindt hij integendeel dat het
altruïsme het egoïsme in den weg staat en dat hij zich meer voldoening en glorie kan
verschaffen met zich boven het overige van het menschdom te verheffen en zijne
medemenschen te vertrappelen, dan kan men hem, altijd volgens het materialisme,
geen ongelijk geven, indien hij zijne hoogere begaafdheden en gunstige
omstandigheden daarvoor te baat neemt; immers hij is zijn eigen god en het genot
dezer aarde is zijn laatste einde.
Bij de ziel- en godloochenaars berust de gelijkheid dan alleen op eene ijdele
machtspreuk. Uit de bandelooze zucht naar genot, kan niets anders volgen dan dat
de eene den andere zoekt te verdringen en te verpletteren.
Heel anders is het volgens de leer der christenen: wij zijn allen geschapen naar
het beeld en de gelijkenis van God; dieren en lagere wezens bestaan voor ons; alle
menschen hebben denzelfden oorsprong, dezelfde bestemming, dezelfde natuur,
dezelfde behoeften. Door het redelijk gebruik der schepselen moeten wij allen
opklimmen tot de ongestoorde vereeniging met onzen Schepper. Deze is ons aller
Vader; en wij kunnen Hem niet beminnen noch
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Hem behagen, indien wij ook niet zijne kinderen, onze broeders, beminnen en met
Hem medewerken aan hun geluk. Alzoo (om de nieuwmodische spraak te gebruiken)
is bij ons het altruïsme met het egoïsme verbonden in God; de liefde tot ons zelven
en de liefde tot den naaste zijn de twee zijden van een gewelf, waar God de slotsteen
van is. Neem God weg, en alles stort ineen.
Volgt daaruit nu de gelijkheid met betrek op de aardsche goederen?
Ja, in zooverre onze natuur die goederen noodig heeft om tot hare ontwikkeling
te komen, om hier de taak te volbrengen door God ons opgelegd en zóó onze
bestemming te bereiken.
Welnu, het is eene handtastelijke waarheid dat de mensch, zinnelijk en stoffelijk
gelijk hij is door zijn lichaam, het stoffelijke gedurig noodig heeft om zijn menschelijk
wezen te ontwikkelen en te bewaren. De mensch kan dus het einde, waartoe hij van
God geschapen is, niet bereiken zonder het gebruik van stoffelijke goederen. De H.
Thomas zegde reeds dat de mensch mag aanspraak maken op de uiterlijke goederen,
‘die hij noodig heeft tot oefening der deugd’.
En gelijk vele der uitspraken van dien wonderen Leeraar, heeft de jongere
wetenschap die woorden ten volle bevestigd. Het is thans door de geleerden
uitgemaakt dat onvoldoende voeding en slechte levensvoorwaarden niet alleen het
lichaam ondermijnen en doen wegkwijnen, maar ook de geest- en wilskracht
verslappen, den mensch onbekwaam maken om zich zelven te beheerschen en hem
alzoo bereiden tot vele zedelijke ellenden. Het ‘mens sana in corpore sano’ kloeke
geest in kloeke leest, is dus doorgaans noodig tot beoefening der deugd. Voedzaam
eten, gezonde woonst, behoorlijke kleeding, en dat alles zonder overspanning of
aftobbing zijner krachten, en met eene zekere gerustheid in de toe-
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komst, dit zijn zaken waar de mensch recht op heeft krachtens zijne natuur en zijne
bestemming.
In dit opzicht moet er gelijkheid heerschen onder de menschen. ‘In necessariis
unitas of aequalitas’ zouden wij hier ook kunnen zeggen. Wat onze natuur vordert,
is ons allen gelijkelijk verschuldigd.
Tegen voorgaande redeneering zou eene vrome ziel kunnen inbrengen:
‘genoegzaamheid aan aardsche goederen is niet noodig tot bereiking van des menschen
bestemming. Integendeel, zij die armoede en gebrek met verduldigheid lijden,
bekomen de schoonste kroon in den hemel!’ Dit is waar, evenals er in het verblijf der gelukzaligen een bijzondere gloriekrans
wordt geschonken aan degenen die sterven als martelaars; wat echter niet belet dat
het grootelijks met de natuurwet strijdt, eenen christene om zijn geloof ter dood te
brengen. De vervolger die iemand den marteldood doet ondergaan, weerstreeft en
verijdelt, zooveel het in zijne macht is, den wil van God, die dezen mensch op aarde
geplaatst heeft en er hem nog zou gelaten hebben, om Hem hier te loven en te dienen.
Eveneens wordt de orde der natuur en de goddelijke schikking gekrenkt, wanneer
de Maatschappij iemand zonder diens schuld aan gebrek laat sterven of langzaam
wegkwijnen. Wel zal Gods liefde voor dien ongelukkige het kwaad in goed verkeeren
en hem zijn lijden tot grooter glorie aanrekenen; van den kant der menschen bestaat
niettemin het onrecht en de schennis der orde.
Eene andere opwerping kan komen, niet, gelijk de voorgaande, van eene
godvruchtige ziel, maar van eenen voorstander der volslagen gelijkheid. Hij kan mij
zeggen: ‘Wat gij vooruitzet is op verre na de gelijkheid niet. Wie toch zal beweren
dat een werkman, al komt hij nog goed aan zijnen kost, al is hij goed gehuisvest, al
kan hij zelfs dank aan verzekeringen tegen ziekte, tegen ongevallen, tegen
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den ouden dag, dank ook aan een appeltje voor den dorst dat hij gespaard heeft,
gerust de toekomst inblikken, wie zal houden staan dat die ieverige en zuinige man
zoo mild met aardsche goederen bedeeld is als die kasteelheer die door zijne geërfde
millioenen van alle werk en zorg ontslagen is? De ongelijkheid is al te schreeuwend.’
In die opwerping ligt ongetwijfeld een deel waarheid, vermits het geenszins ons
inzicht was de volslagen gelijkheid voor te staan, die eene uitzinnigheid en eene
onmogelijkheid is. Maar, wanneer aan iedereen een menschenweerdig bestaan
verzekerd is, dan is er gelijkheid onder de menschen in datgene wat tot de volmaking
hunner natuur noodig is, en dat is genoeg. Zou er geene volkomen gelijkheid zijn
wat betreft de aangenaamheid en het genot van 't leven, welke God in zijne goedheid
uitdeelt gelijk Hem behaagt, niemand toch zou reden hebben om tegen zijn lot te
morren. Maar zelfs wat dit genot aangaat, beweren wij, en de dagelijksche
ondervinding bevestigt dit, dat de geringe man in de bovengezegde voorwaarden aan
den schatrijke niets te benijden heeft.
Wel bezit die geldkoning misschien duizendmaal zooveel als die geringe arbeider,
en in dit opzicht is er zeker eene groote ongelijkheid; maar de maat van het
gebruikbare, van het genietbare voor elken mensch, is door de natuur zelve bepaald,
en zij is nagenoeg dezelfde voor allen. Onze vatbaarheid voor genot is beperkt, en
eens die vatbaarheid vervuld, kan de aanwezigheid van uitwendige goederen ons
geene nieuwe voldoening verschaffen.
Hoe grooter noodwendigheid, hoe meer genot in haar te voldoen. Vermindert de
noodwendigheid, dan verflauwt ook het genieten. Wat de behoeften der natuur te
boven gaat, walgt. Men tracht zich dan nieuwe behoeften te scheppen, maar die
gewoonlijk met meer ongemak en leed dan bevrediging en wellust gepaard gaan.
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Daarom zeggen wij dat, van den oogenblik dat alle menschen in hunne ware behoeften
kunnen voorzien, de echte gelijkheid onder de menschen heerscht. Alleenlijk
waarschuwen wij nogmaals, het woord behoeften in geen te engen zin te verstaan,
als zou hier alleenlijk het stillen van honger en dorst, het grove buik vol bedoeld
worden. Neen, de mensch heeft ook behoefte aan verstandelijk en zedelijk genot,
aan de stille vreugden des huisgezins, aan het hooger leven der ziel. Voor dit alles
moet hem tijd en gelegenheid vergund worden. Daarom geen overdreven arbeidsuur,
daarom de uitspanning en vooral de Zondagrust.
Kan de mensch dit alles verkrijgen, wat heeft de rijke dan nog meer? Laat zijne
spijskamer geuren van allerlei kostbare gerechten, wat kan hij er meer van genieten
dan de welstellende werkman, aan wien zijne vrouw niets anders voorzet dan een
smakelijk stuk vleesch met aardappelen en groenten? Wie van beiden zal meest en
smakelijkst eten? Tien tegen één dat het de werkman is. Daarbij heeft hij het
vooruitzicht dat het den Zondag wat beter zal zijn en dat het ook al eens kermis wordt,
daar het voor den verzadigden rijke nooit kermis worden kan.
Die waarheid: dat de natuur eene maat stelt aan hetgeen elk verbruiken kan, verliest
Van der Velde uit het oog, wanneer hij in Le socialisme en Belgique, de vraag stelt:
‘Hoeveel kost aan de gemeenschap het onderhoud van een millioenbezitter, die
hoegenaamd geen werk verricht - zoo zijn er - en die alle jaren 25,000 fr. opstrijkt
van de inkomsten des volks?’ Het antwoord is: ‘25,000 fr.: de prijs van 10,000 daghuren tegen 2,50 fr.’ Die rekening inderdaad is gauw gemaakt; maar men besluite daar niet uit dat de
millionnair zooveel aan de gemeenschap kost of doet verliezen.
Immers die rentenier kan die 25,000 fr. niet
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verteren of hij moet ze aan de gemeenschap uitruilen tegen allerhande diensten,
spijzen en voorwerpen; en, datgene wat hij voor die 25,000 fr. in natuur terug
ontvangt, is voor de gemeenschap zooveel niet weerd. Hij zal de eerstelingen aller
vruchten, de fijnste vleeschen en gebakken eten, die hem drijdubbel zullen inkosten
om hunne schaarsch- en uitgezochtheid, maar die al niet veel voedzamer noch
smakelijker zijn dan hetgeen op eene gewone burgertafel komt. Hij verschaft het
onderhoud aan dienstboden en onderhoorigen en laat door zijn verteer vele anderen
meeleven van zijn geld. Nochtans geven wij toe dat een rijke nietsdoener, voor wien anderen moeten draven
en aldus op hunne beurt belet zijn, iets nuttigs voort te brengen, een schadelijk
bestanddeel is in de Maatschappij. Daarom verplicht de goddelijke wet van het werk
zoowel den rijke als den arme, en dit werk moet bij den rijke gepaard gaan met
liefdadigheid, waardoor hij als de Voorzienigheid worde der minderen. Een enkel
rijke wordt alzoo de steun van honderd anderen, die hij meer in 't goeddoen dan in
't genieten overtreft.
Niet alleen in eten en drinken, ook in alle hoofdzaken des levens heeft de natuur
grooten en kleinen gelijk gesteld: wat, b.v., de vreugden van het huwelijk en van het
huisgezin aangaat, staat zeker de geringe man, die deftig en zedelijk is, tegen de
grooten niet achter. Waar het op trouwen aankomt, heeft hij ruimer keus, omdat zijn
stand talrijker is en aan minder pleegvormen gebonden. In heel zijne manier van
leven is hij vrijer en losser; want pracht en weelde brengen wel eenige voldoening
mee, eenig gestreel der ijdelheid, maar helaas! nog meer slavernij. Daarbij zal het
aanhoudend genieten bij den rijke alhaast het zintuig verstompen en de gevoeligheid
verslijten, daar voor den geringen man nog steeds een wereld van nieuwe
gewaarwordingen braak ligt en genietbaar blijft. -
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Maar, ‘zoo kan mijn tegenspreker aandringen, laat het verschil van levensgenot
tusschen beiden meer oppervlakkig dan grondig, meer schijnbaar dan echt zijn; zelfs
aldus beschouwd, volstaat het om bij den eene trotschen overmoed en bij den andere
afgunst en misnoegdheid te verwekken. Het ware dus beter de ongelijkheid uit de
Maatschappij verbannen. -’
Ik antwoord: Voorwendsels, hetzij tot hoogmoed, hetzij tot afgunst, hetzij tot
welke andere ondeugd kunnen wij altijd vinden; de beste inrichting der Maatschappij
kan dit niet verhelpen, indien onze rede de slechte neigingen niet weet te bedwingen,
indien wij geen gehoor geven aan de stem van het gezond verstand en van het geloof.
Doch, onbetwistbaar is het, dat uit de ongelijkheid de grootste weldaden voor de
Maatschappij voortkomen.
En vooreerst is het door de zucht om zich te verrijken en te verheffen, dat de beste
krachten der Maatschappij in werking blijven. Ontneem aan dien man, die het door
zijne oppassend- en begaafdheid reeds tot een zekeren welstand gebracht heeft, alle
vooruitzicht op verhooging, en die geest, die misschien geroepen was om zijne
natuurgenooten vóór te lichten op de baan des vooruitgangs, zal waarschijnlijk alle
zoeken en zwoegen opgeven. Tot aller schade zal die werkzaamheid stilvallen.
Het gedurig klimmen en dalen van personen en geslachten heeft op de Maatschappij
hetzelfde uitwerksel als de rustelooze deining op de watermassa's der zee: het
voorkomt de verrotting, die het gevolg zou zijn van het stilstaan, het onderhoudt
leven en frischheid door een gestadige vernieuwing.
Maar de ongelijkheid in't bezit der aardsche goederen heeft nog een ander
uitwerksel: zij voorkomt de algemeene armoede en ellende. Moesten al de goederen
gelijkelijk verdeeld zijn, dan zou haast niemand
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nog overschot hebben; want de families zouden zich op korten tijd zooveel
vermenigvuldigd hebben als hunne bestaanmiddelen zouden toelaten, en zij zouden
het zeker wel zóó aanleggen dat zij in gewone jaren zouden effen rekening maken.
Voor groote werken of ondernemingen, die nochtans dikwijls noodig zijn om de
openbare welvaart te ontwikkelen, zou er geen geld voorhanden zijn. In buitengewone
noodwendigheden, b.v. bij mislukking van veldvruchten, groote overstroomingen,
stilstand van werken, zou men niet weten waarheen, om hulp te verkrijgen. Nu,
integendeel, is de schatkist der rijken de noodkas der Maatschappij. De grooten
sparen wel voor hen zelven, maar in tijd van nood moeten hunne besparingen dienen
tot leniging der ellende en tot onderhoud van allen, hetzij dat de gelukkige bezitters
zelven de noodlijdenden ter hulp komen, hetzij dat de openbare macht, die over de
algemeene welvaart moet waken, hun onder vorm van belastingen of schattingen
eene billijke aderlating doe ondergaan.
Wanneer wij het rijk- en grootzijn in de wereld aandachtig beschouwen, dan zijn
wij wel eens verontweerdigd over de trotschheid en hardvochtigheid der grooten;
soms ook moeten wij lachen om de beuzelarijen, waar zij zich mee paaien en opzetten;
doch meer nog moeten wij Gods wijze schikking bewonderen, die bij middel van
beuzelingen en nietigheden beweging en werk en welstand in de Maatschappij
bewaart.
Is het zoo niet dat een behendige leermeester den ijver der jeugd prikkelt en gaande
houdt door het vooruitzicht op een prijsken, op een beeldje, ja, op een enkel goed
woord of op een vleienden oogslag? Daarvoor werkt het kind en denkt niet eens op
al het nuttige, goede en grootsche dat het later, dank aan dit werk, zal stichten en
waar de meester nu reeds het oog op heeft. Een meester die in zijne klas de volstrekte
gelijkheid zou willen toepassen en nooit aan den eene eenige belooning of
aanmoediging meer
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schenken dan aan den andere, zou alle wedievering en alle werk dooden. Dezelfde
missing zou de Maatschappij begaan, die alle ongelijkheid in 't bezit der goederen
zou willen wegnemen.
Alleenlijk is het te wenschen, zoowel op het groote gebied der volkshuishoudkunde
als in het enge perk van eene school of van een huisgezin, dat de gunsten uitgedeeld
worden naar verdiensten. Niets werkt zoo verderflijk op den geest van het volk en
maakt den rijkdom meer hatelijk, dan al die speculaties, geldsjachelarijen en
waagspelen, waarbij het blinde toeval ofwel eene weinig eerlijke behendigheid het
goud met volle handen opeenhoopt en van dezen naar genen verplaatst.
Wat de geboorte betreft, die toch ook geene persoonlijke verdiensten meebrengt,
het is wel billijk dat een kind de vruchten geniete van het werk zijns vaders, vermits
deze voor zijn kroost gezwoegd en gepijnd heeft. Maar het is niet goed, dat, door de
maatschappelijke instellingen, de stand der rijke families zoodanig verzekerd zij, dat
deze van geslacht tot geslacht, in volkomene zorgeloosheid, van het werk der minderen
kunnen leven. Voor iedereen is het werk een middel tot lijfs- en zielsbehoud, en daar
niettemin onze natuur het werk schuwt, is het voor ons allen goed, door eene zekere
noodwendigheid er toe geprikkeld te worden. En hoeveel sterker zou de Maatschappij
niet gebouwd zijn, indien groote fortuinen ook groote verdiensten tot grondslag
hadden!
F. DRYVERS.
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Gedichten van P.C. Hooft.
Volledige uitgave door Dr J.A. STOETT,
P.N. Van Kampen en zoon. Amsterdam.
WELLICHT heeft geen beweging meer bijgedragen tot het heropbeuren der
belangstelling in de schrijvers der XVIIde eeuwsche pleiade, dan die revolutionnaire
beweging der nieuwe Gidsianen in Noord-Nederland. Het lijkt een paradoxe te zijn,
omdat we te veel onze nieuwe beweging in de letterkunde verwarren met de Fransche
romantiek, terwijl er volstrekt geen punt van vergelijking tusschen die twee
bewegingen bestaat. De Fransche Romantische school is een éenheid geweest: al
hare aanhangers hadden éen ideaal, volgden een zelfden regel; zij waren zoo absoluut
in hun terugkeer tot de Middeleeuwen, als de classieke school van Lodewijk den
XIV absoluut was in haar putten uit de Latijnsche of Grieksche bron. Hugo, de Nerval,
Gautier, St. Beuve, Musset waren bijna niet vrijer dan Racine en Corneille.
Onze Nederlandsche jonge richting is niet ontstaan uit een strijd tegen de classieke
voorgangers. Het is een revolutionnaire warboel geweest, een strijd tegen iedereen
en tegen alles, en het hevigst hebben de Jonge Gidsianen op hun eigen vrienden en
aanhangers gescholden. Het was volkomen anarchie, en juist omdat die jongste
richting niet gebonden was door een wel bepaald ideaal, door een vasten regel van
estetica, heeft zij het mooie gezocht overal
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waar het te vinden was, en zoo hebben wij die jonge dichters zien huldigen bij
Maerlant, bij Vondel, bij Hooft, bij Bredero, bij Roemer Visscher, van Haren,
Bilderdijk, bij andere dichters nog, wat er verheven, zangerig of mooi in is(1). Aan
Hooft wijdde Albert Verwey een Bloemlezing met notas die wijzen op de schoonste
brokken uit zijn werk, die de muziekaalste verzen onderlijnen, en dat de jongeren
zoo aan hun voorgangers met onpartijdigheid het recht schonken dat hen toekomt,
dat moet die jongeren tot eer strekken en ze wat van hunne excentriciteit doen
vergeven. Het was immers ook gansch natuurlijk dat hunne sympathie zonder aarzelen
ging tot dichters als Maerlant, Vondel, Hooft; want Maerlant met zijn kloeke sociale
denkbeelden; Vondel met zijn epischen zwier, Hooft met zijn aristocratische fijnheid
en zijn zangerig vers, moesten die jongste school lief zijn die opgegroeid is in het
gewoel van den hedendaagschen socialen strijd; die zich vooral laat verleiden door
de hooge voorname denkbeelden en die bijzonder hecht aan den zangerigen
onberispelijken vorm.
‘Muziek, zegt Albert Verwey, is de eerste, alle andere inhebbende, indruk van een
dichtstuk: in de heele muziek zijn de saamstellende rhythmen.
Stelliger, absoluter muziek dan alle Hollandsche is de Hooftsche; - fijn strakker
saamstellingen van rhythmen zijn er niet in Hollandsch vers.
Daarom is, voor wie artiest met de taal is, Hooft lievelings-poëet.’
Men heeft ze maar te grijpen die zangerige liederen die zoo talrijk voorkomen in
Hooft's gedichten, en het meest bekende is wel dat diep ingrijpend lied, dat aan een
zachtwiegenden muziekalen rhythme een waarlijk aandoenlijken indruk paart.

(1) Nederlandsche Dichters met proza van ALBERT VERWEY. Bloemlezingen met versierd
titelblad en vignetten. S.L. van Looy. Amsterdam.
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Sal nemmermeer gebeuren
Mij dan nae dese stondt
De vrientschap van u oogen,
De wellust van u mondt?
De vriendtschap van u oogen
De wellust van u mondt,
De jonste van u hartgen
Dat voor mij open stond.
Soo sal jck nochtans blijven
U eewich onderdaen,
Maer mijn verstroyde sinnen,
Wat sal haer annegaen.
Mijn sinnen mogen swerven
De leijde lange tijt.
Nu sij, mijn overschoone,
Syn haeren leitstar quijt. Enz.

Die zang van Hooft behoeft geen muziekale notatie, het lezen alleen is zingen en
wie eenmaal dat gedicht las, zingt het na lange jaren nog, als het komt opwellen uit
het diepste van het hart, gelijk zekere beroemde melodiën die men eens hoorde, van
tijd tot tijd herboren worden in het geheugen en zacht geneuried worden. De dichters
die de Iris van Perk huldigden konden niet onverschillig blijven voor de muziek van
Hooft's lied.
Wat Hooft ook bijzonder sympatiek moest maken aan dit geslacht, dat van dichter
of kunstenaar een veel omvattende kennis eischt, zelfs wetenschappelijke kennis,
was de hooge ontwikkeling van den dichter.
Hij kreeg overigens het goede voorbeeld van zijn vader, die alhoewel koopman,
een zeer ontwikkeld man was die ook de pen voerde en een bundel ‘Memoriën en
adviezen’ schreef. Doch wat belangrijker is en wat dien koopman tot eer strekt, 't is
dat hij noch geld noch moeite spaarde om aan zijn zoon een hooge ontwikkeling te
laten genieten. Pas
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zeventien jaar oud, liet hij zijn kind een lange reis ondernemen, een reis welke drie
jaar duurde en gedurende dewelke de jongeling, Frankrijk, Italie en Duitschland
bezocht. En toen Pieter Cornelis in betrekking geweest was met die twee voorname
beschavingen die dan nog toongevend waren in Europa, de Fransche en de
Italiaansche, toen hij reeds door gedichten vol lyrischen zwier, door zijn drama
Achilles en Polyxena, door zijn spel van Theseus en Ariadne en zijn herderspel
Granida, blijken gegeven had van een oprecht letterkundig talent, toen ging hij nog
in de rechten studeeren te Leiden.
Ook achtten de Staten van Holland en de Stadhouder hem niet te jong om hem tot
Drost van Muiden te benoemen, een bediening die hem als rechter en als officier
moest doen optreden.
Het slot te Muiden is dan geworden wat het onvermijdelijk worden moest onder
de leiding van een ontwikkeld man als Hooft: een centrum van kunst en wetenschap.
Als een vorst van den geest heeft Hooft er geregeerd met naast zich zijn geliefde
vrouw, Christina Van Erp, als een vorstin van bevalligheid. Het slot te Muiden is
niet een cenacle geweest van wederzijdsche ophemeling, - al zwaaiden de dichters
er zich soms complimentjes toe, maar we zijn in de XVIIde eeuw, de eeuw der
hoffelijkheid - het is niet geweest de zetel van een ‘coterie’ van enkel letterkundigen,
maar een centrum waar de zangeres Duartes geleerden vergastte op hare prachtige
stem en waar de geleerden als Barleus, Vossius, Reael, niet te stroef waren voor
dichteressen als Anna en Maria Tesselschade Visschers.
Ook was het als Drost van Muiden dat Jacques Perk, eén der verdienstelijkste
dichters der jongste richting, Hooft huldigde in een gedicht dat hier volgt en dat eén
der prachtigste hulden is die door het jonge geslacht, aan den zeventiendeeuwschen
lyrischen dichter werd gebracht.
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De schim van P.C. Hooft.
Ik heb de schim des drossaarts aangeschouwd.
Groot schreed hij voort, het lokkig hoofd omblonken
Van ronden gloed en geluw-glanzend goud,
Gelijk een god, in mijmerij verzonken.
Hoog, van de schoudren opwaarts, rees zijn leest
De schaar te boven, die, van vreugde dronken,
Bijeengevloeid was tot zijn heugnisfeest.
En waar zij hem bewondering betaalde,
Loeg hij den hemel aan, de zonne 't meest,
Die wederlachte en alles overstraalde.
Een minnedicht speelde om den fijnen mond,
Doorhonigd van gezang; uit de oogen daalde
Zijn schalkheid, die geen droefenis verstond.
En over 't welvend voorhoofd der gedachten
Waarde eene waarheid, zwevend nog en bont,
Waar 't klare woord en de effen verf op wachten.
Dus trad hij aan, in onrustzwangre rust.
Daar langs zijn fulpen dos de blikken lachten
Der zon, die hem tot dichter heeft gekust.
En zoo ontving, wiens roem deez' dag vervulde,
Op 't grauwe slot - zijn woonstede - onbewust,
Den dank zijns lands, der eeuwen eeuwge hulde.

Neen, mijn doel is het niet, zelfs een kort overzicht te geven van het leven en de
werken van P.C. Hooft. C. Busken Huet in zijn Litterarische Fantasiën en in zijn
Land van Rembrandt en A.J. Alberdingk Thijm in de Dietsche Warande, leverden
onverbeterlijke bijdragen, de eerste over Hooft's kunst, de tweede over Hooft's leven.
Maar wat ik wou, is u aantoonen hoe juist van pas komt, te midden dezer herboorte
van de waardeering voor dien prins der zeventiendeeuwsche pleiade, de nieuwe
uitgave welke de firma P.N. Van Kampen en zoon, van zijn gedichten en tooneelspelen
bezorgde. Zulk een uitgave als uiterlijke executie paste den aristocratischen Hooft:
twee lijvige, maar handige boekdeelen, in een ernstig grijs kleed,
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een middelmatige, fijne letter die leesbaar is en tevens toegelaten heeft om in een
betrekkelijk klein formaat (1ste deel: LXXX, 419 blz. en 2de deel 493 blz.) al de
gedichten van Hooft te verzamelen en er nog heel wat belangrijke nota's bij te voegen.
Het is een waar stoffelijk genot deze uitgaven te doorbladeren, welke versierd is met
een portret van den Drost van Muiden, gegraveerd door Houbraken naar de schilderij
van Mierevelt.
Is de stoffelijke uitvoering zoo volledig onberispelijk, even min laat deze uitgave
uit een wetenschappelijk oogpunt te wenschen over. Aan Dr F.A. Stoett droeg de
firma Van Kampen en zoon de taak op de eerste uitgave van P. Leendertz' ‘Gedichten
van Hooft’ opnieuw te bewerken. Dr F.A. Stoett nam de Inleiding over van Leendertz
die zulk een belangrijke studie leverde over de Handschriften, de eerste uitgaven en
de taal van Hooft's gedichten, en voegde er een tweede inleiding van zijne hand bij
achteraan, waarin hij het handschrift bespreekt: Comoedie en tragoedien off speelen
van Pieter Hooft, dat door Dr Joh. Bolte, op de koninklijke bibliotheek te Berlijn
werd ontdekt. In het eerste deel liet hij talrijke aanteekeningen verschijnen, een studie
over de wijzen en melodiën der Liederen van Hooft en een Register; achteraan het
tweede deel komen insgelijks aanteekeningen, bijlagen, vroegere lezingen van het
handschrift en varianten voor.
Aan den voet van iedere bladzijde worden de verouderde woorden verklaard, wat
aan niet ingewijden de lezing vergemakkelijkt; en zoo verdient deze nieuwe ultgave
van Hooft's gedichten eens te meer den titel ‘een gedenkteeken’ dien C. Busken Huet
aan de eerste uitgave van Leendertz gaf en behoort zij tot die standaardwerken welke
een beschaafd Nederlander naast de andere werken van wereldliteratuur in zijne
bibliotheek hoeft te bezitten.
HENDRIK DE MAREZ.
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Kerstnacht.
I.
Nu wilde ik schooner wel een doek zien malen,
Dan 't ooit op gulden drieluik Memling deed,
De Meester, die - zoo waar en werklijk - weet
Uit stof te wekken hemelsche idealen.
Een' stal... die ruim en rijker schijnt dan zalen
Op zuilen rustende en met goud bekleed;
Een Maagd... die nooitgesmaakte lust en leed
Uit de oogen van haar Kindje in 't hart voelt stralen;
Een' man... die buigt en bidt, wijl achter hem,
Strakstarend, herders, herders binnendringen
En boven - uit een lichtwolk - Englen zingen,
Die, hoorn en harpen huwend aan hun stem,
Rondzweven om en bij in wijde kringen!...
O wonder stalleken van Bethleëm!

II.
Nu wilde ik wel een hooger lied gevonden,
Dan Vondel's Kerstnacht, waar - met gloed en klank
Der psalmen - klinkt en ruischt der Englen zang
En 't lieve lied, ontvloeid aan herdersmonden.
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De God, die hooger troont dan 's hemels ronden,
Ligt in een krib hier neder, klein en krank;
De mensch, in schuld en schande, ziek van zonden,
Staat op, met licht omkleed, in onschuld blank.
O wondre wisseling, waar de eer van God,
Door Satan's list verdonkerd en bespot,
Haar hoogsten glans bij haalt en helste gloren!
Waarbij de mensch 't onzeglijk zoet genot
Des vredes wederwint, zoo lang verloren!...
O Kind, Godmensch, in Bethleëm geboren!

III.
En 'k ging, in dank verslonden en gebeden,
Verzuchtend naar het doek en naar het lied,
Dat ík zoo hoog, zoo schoon mij droomde, en niet
- Ach nooit! - zou zien noch hooren hier beneden.
Hoor! 't klokkenlied voor Kerstdag's plechtigheden,
Hoe blijde en hoog het uit den toren schiet!
Hoe blijde 't licht, dat op en om mij vliet
En speelt in 't goud van kelk en outerkleeden!
Verheevner nog en voller lief en blij,
Wat Christus' Bruid haar boezem liet ontstroomen
En biddend zeggen, zingen laat door mij,
Dan zijt Ge, in heimnisvolle stilte, Gij,
Mijn God, met al uw lieflijkheên gekomen...
En 'k schouwde en hoorde meer dan ik dierf droomen!
Kan. EUG. DE LEPELEER.
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Onder 't afdak.
Het vlaagt en 't regent en de ruwe jongen
door 't machtig onweer uit het veld verdrongen
vlucht onder 't afdak waar hij kil en koud
op zijnen hoepel leunt. De weedom houdt
zijn wilde ziel, zijn levendheid gevangen.
Hem knelt en knaagt een onafschudlijk bangen,
een' duistre en onverstaanbre zielepijn.
Hij weet geen reden aan zijn treurig zijn.
Verdonkerd is het uitzicht om hem henen,
als waar' zijn blijde zon voor goed verdwenen.
Het ruischt om pereboom en somber huis.
Het hoelt en stroelt uit goot en regenbuis.
Hij haait en draait en, in gepeis verloren,
delft met den voet in 't mulzand diepe voren.
Hij trommelt op een' ijdle ton en wekt
een doffen klank. Zijn waatrig oog ontdekt
de duistre balken onder bloote pannen,
de doode rijzels uit den hof verbannen,
verstorven sperren aan het stof gewijd
en ouden slenter uit den ouden tijd.
Niets brengt ontwaking voor zijn doode geerten.
Daar zit een zwaluwrei te wikkelsteerten.
op eenen dweersbalk, even mat en loom.
Doch 't gaat aan 't beetren. Uit den pereboom
ontwipt een musch en door den mist der vlagen
hupt zoevend over erwt- en vlinderhagen.
Het duurt niet lang. Heimzinnig valt een zoen
van licht, een schemer in het levend groen.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1901

80
De schemer groeit; de zware wolken scheuren.
De regen stroelt en straalt met duizend kleuren.
De groenselhof stoort dampend door de lucht.
De zonne brandt; en met een puf, een zucht,
een zenuwschok ontwaakt de lamme jongen
en speerst den regen door met wilde sprongen.
D. VANHAUTE.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1901

81

Bij de Italiaansche katholieken.
OP 27, 28 en 29 December ll. woonden wij te Rome eene wetenschappelijke
bijeenkomst bij van Italiaansche katholieken, een Congres in 't klein. 't Was de
jaarlijksche algemeene vergadering van de ‘Katholieke Italiaansche maatschappij
ter bevordering der wetenschappelijke studiën’.
De wetenschappelijke beweging aan dezen kant der Alpen, en in 't bijzonder, de
toestand der Italiaansche katholieken in dit opzicht, zijn weinig in België bekend;
daarom dit beknop verslag.
Maar vóóraf eenige woorden over de bovengenoemde maatschappij.
Wie een weinig op de hoogte is der wetenschappelijke ontwikkeling dezer laatste
jaren, kent het Leogesellschaft der Oostenrijksche en het Görresgesellschaft der
Duitsche katholieken, twee machtige vereenigingen, die niet alleen kostbare bijdragen
geleverd hebben voor den vooruitgang der verschillende takken der wetenschap,
maar bovendien hebben bewerkt dat niet langer de wetenschappelijke studiën als 't
ware een monopolium bleven der onverschilligen of der kerk- en godsdiensthatenden
in de Duitschsprekende gouwen.
De noodzakelijkheid eener dusdanige instelling voor Italië werd door de katholieken
dezer streek sinds lang gevoeld: gemis aan persoonlijk initiatief, gebrek aan onderstand
en vooral aan geld - 't eeuwig nervus belli - de inbeslagneming van alle hulpmiddelen
door een der Kerke vijandelijk staatsbestuur; al die redenen noodzaakten en
dwarsboomden tegelijk eene nauwere vereeniging onder de Italiaansche katholieke
geleerden.
Sommige mannen met diepen geestesblik en vurig hart,
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dachten dat de moeielijkheden bestudeeren en betreuren tot niets hielp; zij sloegen
de hand aan 't werk, al ware 't slechts om eens te beproeven, en, ter gelegenheid der
Volta-feesten in Como, September 1899, kwam tot stand de Katholieke Italiaansche
maatschappij tot bevordering der wetenschappelijke studien.
De grondleggers dezer maatschappij waren de doorluchtige Bisschoppen van
Padua en Pavia, samen met Prof. Tonilo der hoogeschool van Pisa.
Het doel der maatschappij kunnen wij samenvatten in deze zinsneden uit hare
standregelen: ‘overtuigd dat, tusschen de openbaring, behoed en verklaard door de
Kerk, en de uitslagen der wetenschap, nooit en geen de minste tegenstelling kan
heerschen, verklaart de maatschappij in de behandeling der verschillende wetendheden
streng wetenschappelijke methoden te volgen, tevens gehoorzame afhankelijkheid
van den h. Stoel belijdend’. Daarom wil zij ‘door alle middelen de wetenschap in
overeenstemming met het geloof bevorderen en verspreiden onder de Italiaansche
katholieken, alsook nuttige briefwisselingen aanknoopen en onderhouden met de
beoefenaars der verschillende vakken en de menigvuldige geleerde genootschappen
van Italië en elders.’
Om niet verder uit te weiden over de inrichting der maatschappij, zullen wij enkel
zeggen, dat, voor het geleerd werk, zij geplitst is in vijf afdeelingen, de 1e voor
godsdienstige, wijsgeerige en apologetische studiën; de 2de voor maatschappij-,
huishoud-, rechts- en staatkunde; de 3de voor natuur- en wiskunde; de 4de voor
geschiedkundige en daarvan afhankelijke studiën; de 5e voor taal-, letter- en
schoonheidkundige wetenschappen. De afdeelingen zijn, ieder voor haar vak, gansch
zelfstandig in den schoot der maatschappij, zij bestaan uit gewone, briefwisselende,
bijdragende en eereleden, en hebben een eigen bestuur.
Deze maatschappij dan was het, welke, bij 't sluiten der 19de eeuw, een aanzienlijk
getal van Italiaansche vakmannen te Rome verzameld had om er, zooals Card.
Parocchi in de openingsrede zegde: ‘middelen te beramen voor doelmatiger
maatschappelijke inrichting der katholieken op het gebied van kunst en wetenschap.’
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Wij bepalen ons overzicht tot de hoofdgedachten welke in de verschillende
afdeelingen werden vooruitgezet en verdedigd.
In de eerste afdeeling hoorden wij eene fijne redevoering van Mgr. Talamo over
een ‘volledigen terugkeer tot de wijsbegeerte van S. Thomas.’
Voorzeker de algemeene beginselen van den Engel der School, welke slechts de
uitdrukking zijn der eeuwige waarheid, dienen aangenomen en tot richtsnoer gehouden
te worden der wetenschap; voorzeker de positivistische school van Aug. Comte, die
zoogezegd slechts aanneemt wat vatbaar is, en de afgetrokkene (maar toch door
waarneming afgeleide en dus op het wezenlijke steunende) beginselen der rede
wegcijfert, loopt in een verkeerd spoor en kan de wetenschap tot geene zaakrijke
daarstelling voeren; voorzeker het ultra-rationalisme is gansch onredelijk waar het
geene wezens en krachten aanneemt wier wezenheid, ik zeg niet wier bestaan, het
natuurlijk bevattingsvermogen van 't menschelijk verstand te boven gaan: maar waar
Mgr. Talamo ons, als tot het ideaal der voorstelling en gedachtenuiting, wil
terugvoeren tot de redeneeringswijze van S. Thomas in zijne beide Summa's, daar
kunnen wij niet nalaten eenig voorbehoud te maken. Ook kunnen wij moeilijk
instemmen met den geleerde, die den wensch uitte overal weer het Latijn als voertaal
der wijsbegeerte in voege te brengen. Wel moet men thans, om op de hoogte der
wetenschap te blijven, vier of vijf talen machtig zijn, maar die noodwendigheid
bestaat voor alle andere vakken, en de geest drukt zich natuurlijk beter uit in eene
levende, gesprokene taal.
Volgaarne stemmen wij in met een anderen geleerde, die van gedacht was dat de
katholieken (over 't algemeen) niet genoeg belang hechten aan de werken en stelsels
hunner tegenstrevers, en al te gemakkelijk over hunne bezwaren heenstappen. En
zou 't niet doeltreffender zijn, om ze te bevechten, stand te nemen op hun eigen
terrein, en aan te toonen hoe al de zekere, wetenschappelijk bewezene gegevens der
menschelijke kennis, op welkdanig gebied ook, niet alleen de leerstukken der
openbaring en het bestaan van het bovenstoffelijke, niet omverwerpen, maar ze op
velerlei wijze staven en bekrachtigen?
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Terecht drukte een spreker den wensch uit dat er ten dienste der wijsgeerige studiën,
een beknopt, saprijk handboek zou worden samengesteld voor elk der menigvuldige
wetenschappen, uit wier gegevens, vooral in de zielkunde en cosmologie, de
wijsbegeerte grootendeels hare besluiten moet afleiden. 't Is immers in deze takken
der wijsbegeerte, dat de leer van St. Thomas vaak onvoldoende is, ter oorzaak van
de onrijpheid der natuurlijke wetenschappen in zijnen tijd.
En met dezen wensch dient een andere samengeknoopt, welke geopperd werd in
de afdeeling der natuurlijke wetenschappen. Allernuttigst namelijk zou het wezen
indien door bevoegde geleerden, in ieder vak, vastgesteld werd wat in hunne
wetenschap onbetwistbaar zeker is, dus wetenschappelijk, wat vermoedelijk of althans
niet onwaarschijnlijk, wat gewaagd of zeker verwerpelijk is. Alsdan zouden vele
blinkende maar wankelende theoriën, zulke onhebbelijke verwarring onder de
geleerden, - er is spraak van gewetensvolle geleerden! - niet meer veroorzaken. Over
de wijsbegeerte van St. Thomas deed Card. Parocchi nog opmerken dat de Paus, in
zijnen wereldbrief CEterni Patris aanbevolen heeft de wijsheid van Thomas te volgen
‘sapientiam Thomas sequimini’, en volstrekt geen slaafsche navolging heeft
voorgeschreven. Dus rekening gehouden van de leering der andere degelijke
wijsgeeren en niet minder van de ontwikkeling der natuurlijke wetenschappen!
In de 3e afdeeling werd er geredetwitst over de vraag ‘of de
natuurwetenschappelijke studiën onder apologetisch oogpunt moeten gevoerd worden.’
Algemeen was men van gevoelen dat de apologie den gang der zuiver
wetenschappelijke werken niet mag leiden, maar dat, in afzonderlijke schriften, men
moet uiteendoen al wat de wetenschap ten dienste stelt der openbaring, en de
drogredenen bestrijden door welke valsche geleerden de tegenstelling tusschen geloof
en rede willen gangbaar maken. Ook werd er op gedrukt dat de katholieke geleerden,
in welkdanig vak van de vetenschap; krachtig en degelijk zouden meewerken tot dier
vooruitgang.
Praktisch vooral werd er gehandeld in de afdeeling der geschiedkunde. Pater Erhle
S.J., bestuurder der Vaticaansche bibliotheek, stelde een doelmatig plan voor tot
oprichting eener historische school voor Italië, om te putten in de zoo
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rijke bronnen voor geschiedkunde, welke Italië, en vooral Rome, bezitten. Frankrijk
heeft zijne Ecole d'Athènes et de Rome; Duitschland zijn Historisches Institut; het
Görrisgesellschaft heeft hare nederzetting te Rome; Polen, Noorwegen en Denemarken
onderhouden wetenschappelijke navorschingen in de Italiaansche Archieven; Engeland
en België(1) staan op het punt een dergelijke school in Rome te vestigen: zou het
katholiek Italië achterblijven tegen de andere landen? .... De geleerde en
ondervindingrijke bibliothecaris van het Vaticaan wil dan zulke school voor Italie
doen oprichten met het tweevoudig doel aan jonge geleerden de laatste volmakende
opleiding tot geschiedkunde te verschaffen, en tevens geschiedkundigen arbeid
vooruit te zetten en nuttige werken voort te brengen. Gezien hebbende dat soms de
geleerden, na hunne studiën en navorschingen te Rome op kosten van Staat of
bijzondere maatschappijen voltrokken te hebben, later geen levensonderhoud vinden
in de geschiedkundige studiën, en deze daarom laten varen, meent hij, dat er voor
de leden dier school vaste plaatsen moeten gevonden worden als archivaris of
bibliothecaris in openbare, kerkelijke of bijzondere instellingen. Daarvoor moet de
Katholieke Italiaansche Maatschappij zorgen. Ik vond dit gedacht zoo praktisch dat
ik gemeend heb het te moeten meedeelen. Moge het toepassing vinden bij de inrichting
uwer Belgische School!....

(1) Althans zoo bevestigde P. Erhle. Zou het eindelijk waar zijn?... E.H.A. Cauchie, prof. aan
de hoogeschool te Leuven, in een verslag in het Congrès archéologique et historique de
Tournai in 1895, drukte zich daarover uit in dezer voege:
‘Meermaals had ik gelegenheid met eigen oogen de ontelbare rijkdommen te aanschouwen
en het wetenschappelijk bloeien (op geschiedkundig gebied) te bewonderen, waar Rome
hedendaagsch getuige van is. Iedermaal gevoelde ik zulk een levendig verlangen België de
andere landen te zien navolgen en op zijne beurt eene neerzetting van geleerden te stichten,
dat ik mij niet heb kunnen weerhouden aan het Staatsbestuur onzes lands de stichting voor
te stellen eener Belgische School (voor geschiedvorsching) te Rome. De Koninklijke
commissie voor geschiedenis van België heeft aan dit gedacht het welwillendst onthaal
geschonken en weleer zijne Bulletins ten mijnen dienste gesteld om het te ontwikkelen...’
(Zie: A. Cauchie, Missions aux archives vaticanes, getrokken uit de Comptes-rendus de la
commission royale d'histoire, 5e série, II. 1892). En wij zijn nu reeds in 1901 en nog is de
Belgische school te Rome een desideratum! Nochtans hebben wij vernomen dat de Paus het
verlangen der Belgische geleerden te gemoet gekomen is, en er onderhandeld wordt om dit
jaar nog de betrachte school te stichten.
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In deze afdeeling werd ook besproken wat er nuttiger zou wezen, of voorbereidende
historische werken te leveren (teksten van oorkonden enz.) of samenvattende en
voorstellende werken? Men kwam overeen het te houden bij werken omtrent de
bronnen der geschiedenis. Daar het onmogelijk is volledige geschiedenissen te
schrijven alvorens al de daartoe vereischte bestanddeelen aan 't licht gebracht en
bewerkt zijn.
De 2e afdeeling, voor staathuishoudkunde enz., hoewel hare stof tot hevigen strijd
scheen aanleiding te moeten geven, en men er wellicht praktische besluiten had
mogen van verwachten, leverde niets heel belangrijks. Ieder toch is, alvorens vooruit
te werken, in afwachting eener nieuwe Encykliek over het maatschappelijk vraagstuk,
welke reeds van over meer dart twee maanden als aanstaande voorzegd werd, en van
welke verscheidene dagbladen, - wie weet uit welke bron en met hoe veel
gegrondheid? - de vermoedelijke hoofdtrekken hebben meegedeeld. De vergadering
besloot dat er moest belet worden dat de katholieke werklieden deel uitmaken van
socialistische of anders gezinde Camere di Lavaro en dat men zulke instellingen op
uitsluitelijk katholieken grond overal moest oprichten. Hierover werd nog al hevig
getwist, zoodat de tijd niet toeliet andere brandende vraagstukken te behandelen.
De 5e en laatste afdeeling, leverde insgelijks geen groot belang, en deed enkel
uitschijnen dat in opzicht van letterkundige werken de Italiaansche katholieken verre
ten achter staan bij hunne uitheemsche broeders. Maar dat zal beteren.
Om te eindigen een woord over eenige praktische gevolgen of voornemens der
katholieke Italiaansche maatschappij tot bevordering der wetenschappelijke studiën
en hare congressen.
Van af hare gronding bezit de maatschappij twee befaamde tijdschriften, een voor
staathuishoudkundige studiën: la Rivista internazionale, bestuurd door Mgr. Talamo,
en la Rivista di scienze fisiche e matematiche, degelijk wetenschappelijk tijdschrift
voor natuurlijke wetenschappen bestuurd door kan. P. Maffi. In het laatste Congres
werd besloten voor de letterkunde als orgaan aan te nemen l'Ateneo, tijdschrift met
jonge, versche strekkingen, onlangs door de christene volksgezinden van Florentië
naar Rome overgebracht, als bijschrift van hunne
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Cultura Sociale(1). Voor de andere takken der wetendheid besloot men onder
doorloopende nommering, en zonder tijdstellende verplichting, degelijke werken uit
te geven, en dit bij middel der Maatschappij voor boekuitgave, onlangs door de
christene volksgezinden te Rome gevestigd.
Ook besloot men de hand aan 't werk te slaan om in de verschillende
Universiteitssteden eenen leerstoel op te richten voor christene wijsbegeerte(2), opdat
de katholieke studenten die verplicht zijn in de Staatshoogescholen een godloochenend
en -hatend onderricht te hooren, hunne goede beginselen zouden kunnen hertemperen
en aanvullen.
Blijkt het niet uit het hierboven gezegde dat de Italiaansche katholieken bezig zijn
de stramheid, waarmee de katastroof van 1870 hen scheen geslagen te hebben, af te
schudden? Al te lang hebben zij het gehouden bij praten en academizeeren: werken
zij in 't vervolg hunne leuze!
PAOLO GENTILI.

(1) Tweewekelijks tijdschrift voor sociologie en staatkunde, onder bestuur van pr. Romolo Murri,
die tevens, samen met Don Albertario, bestuurder van het dagblad l'Osservatore cattolico,
de leider is in Italië der christen-volksgezinde beweging. Het komt met zeer vooruitstrevende
gedachten op de baan, daar waar de Rivista internazionale een orgaan der conservatieve
strekking zou mogen genoemd worden. Prof Toniolo is als de band tusschen beide, maar
helt toch meer over naar de jongeren.
(2) Iets dergelijks bestaat te Milaan onder den naam van circolo cattolico di studi filosofici. Hier
geeft P. Matiussi S.J. aan de katholieke Universiteitsstudenten hooggewaardeerde lessen van
wijsbegeerte, terwijl Toniolo, zoo we 't goed voor hebben, er voorlezingen houdt over
huishoudleer.
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Boekennieuws.
Bundels en Bundeltjes. Droomen en Rijmen. Indrukken en Zuchten. Stormen en
dringen. Zoeken en tasten. Leven en Lieven. Laat maar gaan! Laat maar begaan!
‘Werkend worden wij fabrikanten’, zegt het Latijnsche spreekwoord. Door last tot
licht! Door 't opstreven naar iets hoogs zal de ‘baaierd’ zakken, zegt De Clercq.
‘Waaruit een nieuwe God nieuw licht zal scheppen’
Ziehier eenige dier jonge geesten, niet zonder talent, welke, met democratischen
zin, naar den ‘nieuwen God’ zoeken.
C.S. Adama van Scheltema, Een Weg van verzen (Amst. Soep).
Fr. Bastiaans, Natuur en Leven (Amst. Van Looy).
René De Clercq, Ideaal. Een sonnettenkrans (Gent, Siffer).
E.B. Koster, Tonen en tinten (Hilversum, Neyler en Reddingius). J.B. Schepers,
Bragi (Amst. Van Looy).
Ziedaar eenigen uit velen die onzen schoonheidszin zoeken te streelen en soms
daarin gelukken.
De heer Scheltema laat ‘de geuren van den zomer’ spelen met schimmen van de
matte maan’, terwijl ‘de gulden maan’ verder haar paarlend licht glooit (sic!) als
zilvren dauw; dan rijst de storm, die zijn oorlogshorden zamelt, en dan een wolk als
een ‘oorlogschip met zonbeslagen boeg’.
Andere dichters zijn weer zachter gestemd. Schepers en Bastiaans zoeken hunne
schoonheden op de heiden van Brabant. De eerste knoopt daaraan een beeld van
Noordsche godenleer. Bragi is de onechte zoon van Wotan. Hij koestert ‘kinderliefde’
voor Idoena, maar ‘jongelings-verlangen’ voor Hilda. Hij sneuvelt; waarna Hilda
hem ten hemel voert en met... Idoena vereenigt. Olympus-lucht ontbreekt hier niet,
maar wel Brabantsche heidegeur.
Meer-lokaal-idyllisch zijn de natuurbeschrijvingen van Bastiaans. Zijne gedachten
en vormen zijn veel ongezochter dan die van eerstgenoemden jongen dichter. Er is
meer ‘Natuur en leven’ in.
Ook Koster is alweer een landschapschilder.
Beter is die eenvoudigheid dan halfbakken karakterschilderingen met
‘oorspronkelijkheid’. Overigens is de heer Koster een man van studie, die het tot iets
wezenlijks brengen kan.
De heer Scheltema is ook zoekend en tastend. Hij zegt gekomen te zijn tot ‘het
geluk eener volkomen overgave’ (zonder verdere uitlegging), en toen heeft hij zijne
verzen ‘uit den oorlog’ van ‘zijn binnenste opgeschreven’. Moge hij tot vrede geraken!
De Clercq heeft die ‘overgave’, schijnt het, niet bereikt. Zijn gedichten zijn vol
storm (Sturm und Drang) zoekend, (als gezegd) naar eenen ‘nieuwen God’. Overigens
is de grondgedachte der
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sonnetten niet af te keuren. Door liefde en vrijheid wil De Clercq een kunstenaar
worden. Dat is zeer aannemelijk: banden en verveling of afkeer laten de dichterlijkheid
niet opkomen, of men moet een Silvio Pellico zijn.
De dichter had ons evenwel zijn gedacht wel wat duidelijker kunnen uitdrukken.
Wat soort vrijheid, wat soort liefde bedoelt hij? Er is zoo van allerlei in die zaken...
Wat er van zij, De Clercq heeft wezenlijk dichterlijken aanleg, levendige fantaisie,
diep gevoel,... Nu komt nog het overige, hopen wij, later.
Gheel in Beeld en Schrift, door den E.H. JANSSENS, schoolopziener. - Noch door
zijn uiterlijke, noch door zijnen inhoud is dat boek een gewone dorpsgeschiedenis.
Het is niet alleen eene pracht-, het is ook eene kunstuitgave. Vooral de platen, die
Ste Dymphna's leven en marteldood voorstellen, wekken onze belangstelling.
Als beschrijving der schoone gemeente, zal het boek aan alle Gheelenaars tot een
aandenken strekken, dat vele bewoners van grootere plaatsen hun zullen benijden.
Want weinige groote dorpen, weinige kleine steden zelfs hebben de eer genoten
eenen geschiedschrijver te hebben als den heer Janssens. Hij maalt ons zijne gewezen
verblijfplaats con amore, maar tevens met een helderzienden en vorschenden blik.
Zijne beschrijving is tevens eene monographie, die ons het eenvoudig, maar nijverig
volk der Kempen zal doen waardeeren en beminnen. Zelfs wat nijverheid en modernen
vooruitgang betreft, staat dat volk niet ten achter, gelijk het soms maar al te lichtzinnig
geloofd wordt.
Doch vooral door de roerende Dymphna-legende en door de beschrijving der
zinneloozenkolonie is het boek van nationaal belang. De schrijver bestudeerde de
wijze van verpleging, waar te Gheel onze ongelukkige, in het verstand gekrenkte
natuurgenooten het voorwerp van zijn. Echt zielkundig is deze studie, en strekt niet
min den schrijver als de menschlievende dorpelingen tot eere. De heer Janssens heeft
eene fijne pen. Zijn stijl is beeldrijk en boeiend, zijne taal rijk en verzorgd.
Ook zal iedereen, zelfs hij die met Gheel min bekend is, dat boek met genoegen
doorbladeren en er veel in leeren.
Deze prachtuitgave verdient eene plaats in al de bibliotheken van het Vlaamsche
land.
Wij hoorden door sommigen het werk eenigszins bedillen, omdat de stijl te hoog,
de taal niet volksch genoeg zoude zijn. En waarom, antwoorden wij, zou een schrijver
niet gansch den rijkdom en de praal van onzen taalschat mogen gebruiken?
Ongetwijfeld moet de schrijver klaar en eenvoudig wezen, doch niet kaal en armoedig.
Hij moet niet afdalen tot de platheid van het volk, maar veeleer het volk verheffen
en het zoo tot zich trekken.
F.D.
Gheel, paradijs der krankzinnigen door Dr FR. MEEUS, wijkgeneesheer der Colonie,
lid der Soc. de médecine mentale de Belgique. - Fr. Delille, te Maldeghem, 1900.
In eene eenvoudige taal vertelt schrijver zeer wetensweerdige, belangwekkende
bijzonderheden over
1.
Gheel in vroegere tijden.
2.
De huidige Colonie.
3.
Gheel, landstreek en volk.
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Een uitstapken naar de heide.
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5.
6.
7.
8.

De zinnelooze.
De zinnelooze in vrijheid.
Openbare onderstand en familieverpleging.
De familieverpleging buiten Gheel.

Voor wie is dat boekje geschreven? Dr Meeus antwoordt in zijne voorrede. Voor
allen wien de zaak aanbelangt, zoo gewonen lezer als geneesheer.
En de reden?
‘Van Gheel heeft men in 't algemeen slechts een oppervlakkige kennis;’ dit voor
't volk. Maar ook ‘de geneesheeren, en in 't algemeen de hooger ontwikkelden, hebben
ook slechts een gebrekkig en gansch ontoereikend gedacht over Gheel en de
familieverpleging der zinneloozen’.
Die onwetendheid is voor den krankzinnige noodlottig.
Het doel van Dr Meeus is dus het volk, de geneesheeren inlichten, en hun
aantoonen, dat Gheel in waarheid een paradijs is voor die ongelukkigen, en geen
soort ballingsoord, gelijk sommigen het ten onrechte veronderstellen.
Wanneer men over Gheel spreekt is 't maar al te dikwijls spottend, met minachting,
en hoe dwazer men 't zich voorstelt, hoe dichter men zich bij de waarheid denkt.
Hoe geheel anders komt Gheel voor na de lezing van het werkje, hier ter sprake!
Hoe wel ingericht de verschillende comiteiten; hoe goed geregeld de diensten; wat
al zorgen, aan de ongelukkigen besteed, hoe menschlievend, hoe zelfopofferend
komen de Gheelenaren ons nu voor; dankbaarheid, bewondering verdienen zij, geen
spot. Geene vraag betrekkelijk Gheel, zijne inwoners, zijne zinneloozen kan ons
invallen, waarop wij geen antwoord vinden kunnen in Dr Meeus werkje. De
eigenaardige brieven van zinneloozen, ons een gedacht gevend van hunnen
ongelukkigen toestand, treft meer, dan men wel veronderstellen zou. Medelijden
gevoelt de lezer.
Is 't misschien omdat heel het werkje met warmen gloed, hoewel zeer eenvoudig,
doch juist daarom zoo bevattelijk, geschreven is? Wij meenen, ja. Schrijver heeft
weinig gezocht naar woorden en zinbouw; hij heeft geschreven om verstaan, om
gevoeld te worden, en 't is hem gelukt.
W. VERELST.
Diest in den Sanscullottentijd, door F. DI MARTINELLI, vrederechter. Gent, drukk.
A Siffer, 1900. Prijs: fr. 3,00.
Een schoon boekdeel van ruim 380 bl. met eene kaart, ons het plan der stad Diest
in 1786 voorstellende. - 't En is sedert gisteren niet, dat wij den Heer Di Martinelli's
bedrijvigheid op het gebied der geschiedenis zijner vaderstad leerden waardeeren.
Dit werk bekroont op waardige wijze den arbeid, welken hij zich tot eere van zijn
geliefd Diest getroostte.
Twee vroeger verschenen boekdeelen heeten:
1o Diest in den Patriottentijd (uitgave van 1892), en 2o Diest in de 17e en 18c
eeuwen (uitg. van 1897). - Men zegge niet, dat zulke werken maar een gering getal
lezers aanbelangen. Dit is mis: alle drij, en vooral datgene dat wij thans inleiden,
leveren algemeen belang op. Bepalen wij ons echter bij dit laatste. - ‘Diest’ en
‘Sansculotten’ zijn twee woorden, die voor den vereerder onzer vrome Boerenkrijgers
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tal van herinneringen doen herleven. Was Diest geen der brandpunten van den opstand
onzer vaderen?... O wat spreekt er diepgevoelde vaderlandsliefde uit Di Martinelli's
bijdragen! wat innige verkleefdheid aan zijne geboorte-
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stad! Dit getuige reeds zijn woord vooraf. - Buiten dit en de bijlagen behelst het boek
twaalf hoofdstukken. Het vangt aan met de gebeurtenissen van 1794; het scheidt uit
met het Te Deum laudamus van 1802. - Heerlijk beschreven is de uitweg van Diest
naar Scherpenheuvel, heilige baan... doch op het oogenblik dat de geschiedenis
aanvangt, legeren de Franschen op den Vinkenberg: 't is eene drift roovende raven,
die op de streek is neêrgevallen. Alzoo staat de schrijver meteen te midden van zijn
verhaal; want de gebeurtenissen, alle even rampzalig, volgen nu druk elkander op.
Och, wat moet dat een leven voor onze vaderen geweest zijn! Dit leze men bij Heer
Di Martinelli; en hetgeen er ergerlijks in Diest gebeurde, had ook elders, overal waar
de Franschen in zeker getal legerden, plaats. Belangrijk in alle opzichten zijn de
hoofdstukken, waarin de schrijver van de krijgsverrichtingen der Boeren in en rondom
Diest gewaagt. - De taal van den Heer Di Martinelli is zuiver en vloeiend; zijn
verhaaltrant is boeiend en levendig; de feiten steunen op degelijke bewijsgronden,
want in dat opzicht vooral schijnt de geleerde en ijverige historicus geene moeite
ontzien te hebben, om waarde en gezag aan zijne bijdragen bij te zetten. Kortom
Diest in den Sansculottentijd is een verdienstelijk boek, dat zijnen schrijver tot eere
strekt en volle aanbeveling weerdig is.
Kan. J. MUYLDERMANS.
Tractatus de Sacramentis in genere, de Baptismo, de Confirmatione, de
Eucharistia auctore GUSTAVO LAHOUSSE S.J. - in 8o, p. 822 apud C. Beyaert, Brugis,
fr. 8.00.
De eerste tractaat behandelt de algemeene leer der Kerk over de Sacramenten. Het
bestaan (bl. 84); de samenstelling (bl. 114); de werking der Sacramenten (bl. 169);
de wijze op welke zij de genade voortbrengen (bl. 237), de insteller (bl. 262), de
bedienaar der Sacramenten (bl. 309).
Ziedaar de inhoud van den tractaat in zeven hoofdstukken verdeeld. Onnoodig
met vele woorden de aandacht op deze verhandeling te vestigen. Zij verschaft ons
een duidelijk en grondig begrip van de bovennatuurlijke hulpmiddelen waardoor alle
gerechtigheid of begint, of vermeerdert, of wanneer zij verloren is wordt teruggegeven;
daarom is zij eene noodzakelijke inleiding tot de behandeling van ieder Sacrament
in het bijzonder, welke de algemeene begrippen veronderstelt. Daarbij is deze kennis
niet alleen een onderwijs voor den geest, maar ook een leiddraad op het praktisch
gebied voor den priester, belast met de toediening der Sacramenten.
Wie zich derhalve niet bij eene alledaagsche kennis bepalen, maar zich rekenschap
wenscht te geven van zijne handelingen, kan dit wetenschappelijk onderzoek niet
versmaden; te meer, omdat hetzelve onmisbaar is, indien wij onze ondergeschikten
in de leer van Christus behoorlijk onderwijzen, en deze leer tegen de vijanden der
Kerk zegevierend willen verdedigen.
Geen nuttiger en doelmatiger werk kunnen wij den priester aanbevelen, omdat
hem door den Z.E.P. Lahousse de leer der Kerk duidelijk omschreven en bepaald,
scherp en met juistheid geformuleerd, tegen de aanvallen der ketterij krachtig
gehandhaafd, van alle tegenwerping gezuiverd en afdoende bewezen wordt
aangeboden en voorgesteld.
De vrije of scholastieke strijdpunten worden niet over het hoofd gezien; integendeel
bij ieder stelling vinden wij eene lijst der verschillende meeningen door de groote
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theologen breedvoerig verklaard en ontwikkeld. Een bekrompen geest alleen is in
staat deze verhandelingen als nutteloos en tijdroovend te geringschatten, want zij
dragen krachtig bij om de
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geopenbaarde leer in het volle licht te plaatsen, hare grenzen te bepalen en hare
overeenkomst met de natuurlijke waarheden aan te toonen. Men zegge dus niet dat
het genoeg is het dogma te kennen, want deze kennis, zal zij voldoende wezen, moet
met de min of meer waarschijnlijke meeningen rekening houden.
Het geleerde werk zal wegens zijne uitgebreidheid niet als hand- of schoolboek
kunnen dienen, maar den professoren uiterst nuttig zijn, en den ijverigen priester,
die zijne studiën in het seminarie begonnen wil voltooien zeer te stade komen.
Zooals men weet bestaat onder de rechtzinnige theologen een verschil van gevoelen
niet omtrent de inwonende kracht der Sacramenten de genade te bewerken, maar
omtrent de wijze hoe deze kracht in werking treedt. Zijn de Sacramenten physieke
of zedelijke ootzaken? De Eerw. schrijver beweert het laatste (bl. 212-237) in de
twee volgende stellingen: Vraagt men hoe de Sacramenten de heiligmakende genade
voortbrengen, dan antwoorden wij eerstens dat de meening, welke hun eene physieke
werking toekent niet alleen op geene geopenbaarde reden steunt, maar ook met zich
zelve in tegenspraak komt. Derhalve is het valsch dat de Sacramenten als physieke
werktuigen in de hand Gods of een bovennatuurlijk sieraad aan de genade
voorafgaand, of de vereeniging der ziel met de genade, of de genade zelve
veroorzaken.
De Sacramenten zijn zedelijker wijze de handelingen van Christus, in wiens naam
en gezag zij door den priester bediend worden. Daardoor bezitten zij eene objectieve
waardigheid, welke God beweegt zijne genade in de ziel te storten.
De schrijver verdedigt deze tweede stelling, mijns erachtens, met doorslaande
bewijzen en wederlegt meesterlijk de argumenten ten gunste der andere opinie
aangevoerd niet alleen in de werken der Preekheerenorde, maar ook door verscheiden
theologen uit de societeit van Jesus.
Een enkel woord over den tractaat de Eucharistia. Dit gewichtig onderwerp vordert
vooral een veiligen gids voor den theoloog om het spoor der rechtzinnige leer niet
bijster te worden. Om tot eene wetenschappelijke kennis te komen van het dogma,
is het noodzakelijk moeielijke en talrijke strijdpunten aan te raken op wijsgeerig
gebied welke met het wezen van de stof, de uitgebreidheid, de natuur der substantie
en accidenten, de plaatselijke tegenwoordigheid in verband staan.
De Eucharistie is een afgrond van onbegrijpelijke bovennatuurlijke waarheden.
Het brood en de wijn worden op eene wonderbare wijze veranderd in het lichaam
en bloed van Christus. De gedaanten van het brood en den wijn blijven bestaan zonder
hare natuurlijke substantie. De menschheid van Christus schuilt onder deze gedaanten.
Christus is tegelijker tijd in den Hemel en op vele plaatsen op aarde, zoodat wij
moeten aannemen dat twee lichamen dezelfde plaats kunnen beslaan, en dat hetzelfde
lichaam tegelijker tijd op talrijke plaatsen tegenwoordig is.
Ziedaar zoo vele waarheden, waarvan wij zonder het licht der openbaring noch
de mogelijkheid, noch de onmogelijkheid inzien, en waarvan de verklaring een zeer
ontwikkelden en in de wijsbegeerte degelijk onderlegden geest vordert.
Men kan, wel is waar, van deze nadere verklaring afzien en met eene oppervlakkige
kennis genoegen nemen, maar hoe zal men met deze het volk behoorlijk voorlichten
en de bedenkingen der vijanden van de hand wijzen?
P. Lahousse is een kostbare gids op dit gevaarlijk gebied, die met diepgaande
theologische en philosophische wetenschap punt voor punt
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uiteenzet en toelicht, iedere moeilijkheid uit den weg ruimt, met de strengste logica
redeneert en de geloofswaarheden in het helderste licht plaatst.
Wij vestigen de aandacht op de scholastische verhandeling over de
transsubstantiatie (bl. 564) in twee afdeelingen gesplitst. De eerste onderzoekt welke
elementen noodzakelijk zijn tot het wezen der verandering ten einde in te zien dat
het brood werkelijk in het lichaam van Christus wordt veranderd. De tweede
beschouwt de transsubstantiatie als handeling om met juistheid te bepalen wat deze
handeling voortbrengt.
In beide afdeelingen bewonderen wij met de nauwkeurige kennis der geschilpunten
het scherpzinnig kritisch oordeel van den schrijver, dat hem in staat stelt de voordeelen
en de tekortkomingen van iedere meening te wikken en te wegen, en daardoor zijn
eigen gevoelen (steeds door gezaghebbende theologen gedeeld) met afdoende
bewijsgronden te schragen en te bevestigen.
Hetzelfde dient gezegd te worden van het derde deel, dat het H. Misoffer behandelt
in vier hoofdstukken: 1o De instelling (bl. 668-730); 2o Het wezen (bl. 765); 3o De
bedienaars (bl. 785); 4o Het doel en de vrucht der H. Mis (bl. 798).
Wij hebben genoeg gezegd om dit werk van grondige en degelijke wetenschap
(een deel van de universa theologia scholastica, welke de Z.E. PP. De San, Lahousse,
Vermeersch in het licht zullen geven) den lezer ten zeerste aan te bevelen.
Roermond.
Dr. A. DUPONT,
rustend hoogleeraar.
Les Industries à domicile en Belgique, vol. II. Bruxelles, Schepens et C1e. 1900. 4
fr.
Het Arbeidsambt heeft, zooals onze lezers weten, aan verscheidene
volkshuishoudkundigen opgedragen, een onderzoek te doen over den toestand van
onze bijzonderste huisnijverheden. De uitslagen van hun onderzoek worden nu
uitgegeven.
Over het eerste deel, waar spraak is van de Luiksche wapennijverheid, van de
kleernijverheid voor mannen te Brussel en de mesnijverheid te Gembloux hebben
wij verslag gemaakt in ons nr 5 van 1900, bl. 613.
Hier hebben wij nu het 2e deel, handelende over de Vlaamsche wevers, de
stroovlechters der Jaar- of Jeker-vallei en de schoenmakers van 't Vlaamsche land.
De studie van hoogleeraar Ern. Dubois over de weverij: L'industrie du tissage du
lin dans les Flandres is wel de belangrijkste der drie: het onderwerp is door en door
Vlaamsch: op de 10000 huiswevers die wij in Belgie nog hebben zijn er meer dan
8,500 in West-Vlaanderen; ten andere de behandeling van 't onderwerp verraadt den
meester: zeer klaar en boerend geschreven.
Met het opkomen der fabrieken is de huisweverij veel verminderd.
Voor 60 jaar was het getal huiswevers 7 tot 8 maal sterker dan nu. Er is sprake
van nieuwe getouwen die zullen toelaten in de fabrieken fijne stoffen te weven, tot
nog toe alleen door de huiswerverij verveerdigd. Maar toch meent prof. Dubois dat
deze zal kunnen blijven bestaan, omdat hare voortbrengselen altijd, althans wat de
fijnheid en het afgemaakte van 't werk betreft, boven het fabriekwerk zullen staan.
Het meesterschap van de huisweverij zal zooveel te zekerder zijn dat de huiswevers
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zich meer zullen toeleggen op fijnere geweefsels; van de handweverij moet men eene
kunstnijverheid maken. - Het verslag van Maurice Anciaux over de stroovlechters
der Jaarvallei, ook belangrijk,
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is minder klaar en aantrekkelijk geschreven. Deze nijverheid sterft heel en gansch
uit, onder den invloed der rechten die onze voortbrengselen te betalen hebben om in
den vreemde binnen te komen en nog meer onder den invloed van de wedijvering
van Italie, van Zwitserland en bijzonder van China. Wij voeren nog fijne kwaliteiten
uit naar de Vereenigde Staten van Amerika, maar 't is te vreezen dat binnen zeer
korten tijd ook China ons op dit gebied zal voor zijn; het werk kost er bijna niets: de
stroovlechters van Cheefoo, Tientsin en Shantung winnen, zoo beweert men, 60
centiem in de week!
De stroovlechters worden niet aanzien als ware werklieden: zij verveerdigen de
vlechten met hun eigen stroo en verkoopen het aan den meestbiedende, dus zijn zij
ook niet beschermd tegen het Trucksystem, dat volop in de Jaarvallei in zwang is.
Zij verkoopen hunne vlechten, maar moeten bij den kooper waren nemen die hun
tot 1/3 en meer duurder kosten dan elders.
Schrijver meent aan de werklieden te moeten aanraden overal samenwerkende
maatschappijen van verbruik te stichten. Alzoo zullen zij gemakkelijk de 0,50 fr.
daags kunnen inwinnen die hunne vrouw tot nog toe verdient met stroovlechten. Het laatste verslag is dat van volksvertegenwoordiger Ch. Gillès de Pelichy over de
Schoenmakerij in 't Vlaamsche land: heel zaakrijk, maar wat droog. Wij hadden reeds
van hem eene monographie van den Iseghemschen schoenmaker; hier wordt nu ook
nog gehandeld over de schoenmakerij te Thorhout, Poperinghe, Thielt, Sotteghem
en Lier. Spijts de wedijvering der fabrieken blijft de schoenmakerij ten huize,
bijzonder te Iseghem en te Thielt, bloeiend. Maar hier ook is 't waar, even als voor
alle andere handwerk, dat de stielman zich moet toeleggen op 't fijn werk; op dat
gebied staat hij nog sterk.
E. VL.
Annuaire de la législation du Travail, publié par l'office du Travail de Belgique,
3e année 1899. Bruxelles, O. Schepens et Cie. 2,50 fr.
Onze lezers kennen waarschijnlijk dit jaarboek. 't Is de derde maal dat het Ministerie
van Nijverheid en Arbeid de bijzonderste wetten binst het jaar in België en den
vreemde uitgevaardigd over werkmanszaken in een jaarboek uitgeeft.
Bijzonder aan te stippen: de Duitsche wet van 13 Juli 1899 over de
ouderdomspensioenen, met eene leerrijke inleiding; voor Oostenrijk eene ordonnantie
van den Minister van Binnenlandsche Zaken, de werkhuizen van verschillenden aard
in klassen rangschikkende volgens het minder of meerder gevaar dat de werklieden
er loopen, dit voor de uitvoering der wet op de werkongevallen; voor Frankrijk
verscheidene wetten en bevelschriften aangaande de wet van 9 April 1898 op de
werkongevallen; voor Italie de standregelen der nationale kas van vooruitzicht voor
den ouderdom en de onbekwaamheid tot werk.
Hans Heiling's Rotsen, naar het Duitsch van THEODOOR KÖRNER, vertaald door
JEF HINDERDAEL. - De Landtsheer, Temsche, 0,30 fr.
De vertaler zegt ons in zijn voorwoord dat ons volk wat anders vraagt ‘dan de
moord- en brandromans die men het dagelijks te lezen geeft’ en dat het ‘de plicht is
van schrijvers en uitgevers te bewerken dat het degelijken letterkundigen kost krijge.’
Daarom vertaalde hij deze novelle van Körner. Wij vreezen nu echter dat dit wel
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geen volksboek worden zal. Het formaat reeds is voor 't volk minder geschikt, en
wat
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de inhoud betreft deze is niets bijzonders. Over 't algemeen is de vertaling bezorgd.
Prag von Dr JOSEPH NEUWIRTH. E.A. Seemann, Leipzig & Berlin 1901, 141 bl.,
prijs 4 m.
Dit is de 8e band der reeks: Berümhte Kunststätten. Tot hiertoe verschenen: Von
Alten Rom, Venedig, Rom in der Renaissance, Pompeji, Nürnberg, Paris en Brügge
und Ypern.
Het werk van Dr Neuwirth, Prag, is eene kunstgeschiedenis, tot in dezen laatsten
tijd, van Bohemen en van Praag in 't bijzonder. 't Is geschiedenis, dus uit den aard
der zaak zelve nog al droog, maar boeiend geschreven en met 119 schoone platen
voorzien.
Wat het kunstleven in de laatste helft der 19e eeuw betreft, schrijver klaagt over
den particularisten geest die alles wat niet Tscheckisch is, weren wil. Het princiep,
bij het bouwen van den Tscheckischen Nationaaltheater vooruitgezet, als mochten
enkel Tscheckische kunstenaars daaraan medewerken, laat niet toe, zoo meent de
schrijver, het beste te bereiken (bl. 42). Men vergete niet dat Neuwirth een Duitscher
is en zijn werk opdraagt aan een vriendenkring uit het genootschap voor de
geschiedenis der Duitschers in Bohemen.
De uitvoering van 't werk laat niets te wenschen over.
Studiën in Nederlandsche Namenkunde, door JOHAN WINKLER, boekdeel 326 bl.
gr. 8o, Haarlem, H.D. Tjeenk Willink en zoon. Prijs fr. 6,50.
Tegenwoordig wil ieder zoo wat meêpraten over de beteekenis en den oorsprong
der eigennamen (persoonsnamen, plaatsnamen, opschriften); maar zulks geschiedt
niet altijd volgens eene strenge methode: we hadden reeds iets wetenschappelijks in
de Plaatsnaamkunde van J. Cuvelier, in de Nomina Geographica Neerlandica, in de
Nederlandsche Geslachtsnamen van Joh. Winkler, en thans levert die laatste schrijver
eene nieuwe reeks van belangrijke en verscheidene artikelen over namenkunde. Hij
behandelt eerst de spotnamen over steden en dorpen: eene studie waarin hij onzen
talrijken folkloristen menige wenken geeft; daarna bespreekt hij de Nederlandsche
plaatsnamen in Frankrijk en doet ons zien ‘hoe diep het Germanendom in de
Noordwestelijke gouwen van Frankrijk eertijds was doorgedrongen’; een derde
hoofdstuk is de herdruk van de Gentsche Geslachtsnamen, zooals die in het Belfort
ten jare 1897 verschenen; verder bestudeert Winkler de Helmondsche namen uit de
middeleeuwen, de eigennamen van personen, welke vroeger in zijne geliefde
geboortestreek bestonden; dan volgt nog eene bijdrage tot de Friesche Naamlijst in
1898 verschenen, en het omvangrijke werk eindigt met eenige mythologische
beschouwingen over de hel in Friesland. Schrijver heeft al die bijzonderheden en
benamingen met ongemeenen ijver opgezocht en in een lieven, eenvoudigen stijl
verklaard; al is er, uit philologisch oogpunt, soms wel iets aan te merken op zijn
uitleg, al overdrijft Winkler wel eens den invloed van het Friesch element op onze
Nederlandsche taal, toch blijft zijne studie een echt meesterstuk, dat - hopen wij - de
baan zal breken voor jongere zoekers, en in alle geval welkom zal heeten bij al
degenen die aan dezen tak der aardrijks-, taal- en volkenkundige wetenschap hunne
aandacht wijden. Werken van dezen aard, zegde onlangs nog prof. Gallée, dragen
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machtig veel bij tot de geschiedenis van taal, land en volk, tot de kennis van oude
rechtstoestanden en van de ontwikkeling der Nederlandsche beschaving.
J. JACOBS.
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Bij de Kempenaars. Drie verhalen uit mijne geboortestreek, door GUST. SEGERS. Gent A. Siffer 1900. 248 bl. 2 fr.
Wat bij 't lezen van Segers verhalen bijzonder aanstaat is de taal: waar, vloeiend,
vol beeldspraak; ja, zoo spreken de Kempenaars. Hij kent niet enkel de taal der
Kempen, hij kent ook 't volk. Hier nochtans eene bemerking: Segers is realist, hij
neemt het volk zooals het is, doet er niets bij; maar doet hij er niets af? Steekt er niet
wat hooger gevoel bij die Kempenaars? Jawel, bij velen toch nietwaar? Er wordt ons
eigenlijk maar éene edele type voorgesteld: Beth van Riksken; Christine van den
burgemeester kon er ook door, maar al de andere leven 't klein alledaagsche leven,
vol boerenslimheid of ijdelheid of winstbejag, en niets daarbij dat ze eens hooger of
wijder doet kijken. Evenmin in de Kempen als elders maakt de Godsdienst van alle
menschen heiligen, maar zijn invloed straalt door, hij heiligt de menschen en dat
zien wij bij Segers Kempenaren niet.
Voorts zijn de typen goed afgewerkt, de karakters volgehouden; dien Ivon Yoreslaw
nochtans verstaan we minder.
Wat nu 't verhaal zelf betreft, de ontwikkeling, daarmee kunnen we niet altijd
vrede hebben: 't is soms [...]e[...] romantisch, ja hier en daar gansch onnatuurlijk.
Wat er ook van zij, wij hebben Segers verhalen tot de laatste bladzijde gelezen,
en met smaak gelezen. Kan er meer lof gezegd worden van een verhaal? Maar dit
moeten we bekennen, dat het bijzonder de pittige taal was die ons boeide.
E. VL.
Het Alcoholismus, door Dr. IS. BAUWENS. Brussel, Polleunis en Ceuterick, 1900.
Een dik boek van 472 bladz. waar de lezer al het bijzonderste bijeen vindt dat hem
nopens de alcoholkwestie kan aanbelangen. Wat hoogere besturen en bijzonderen
tot hiertoe deden tegen het drankmisbruik hielp weinig. Waarom? ‘Omdat het
alcoholvraagstuk voor de menigte een onbekend iets blijft.’ Schrijver wil: ‘het korps
der onderwijzers op de hoogte brengen der wetenschap, de burgers voor het gevaar
der sterke dranken waarschuwen, door beider tusschenkomst den arbeidersstand uit
zijne onwetendheid ophelpen’.
Na in een eerste deel den oorsprong van den alcohol, alsmede de meest gedronken
dranken te hebben doen kennen, behandeld schrijver de uitwerksels van den alcohol
op den bijzonderen persoon, op het huisgezin en op de maatschappij. Ten slotte
worden de middelen besproken die kunnen aangewend worden tot voorkoming en
bestrijding van 't alcoholisme.
Schrijver heeft een wondere belezenheid en weet zijne zaken klaar en goed
verstaanbaar voor te dragen; eene bemerking: hij is verontweerdigd bij den aanblik
van al de kwalen door den alcohol gesticht en predikt hiertegen een nieuwe kruisvaart;
zijne taal staat soms te veel onder den invloed der verontweerdrging en der geestdrift;
eenvoudige taal zou hier en daar beter passen. Met bijzondere belangstelling lazen
wij de bladzijden betreffende het alcoholisme in 't verleden. ‘Zij dwalen dus, zoo
besluit schrijver, die beweren, dat het alcoholismus in dezen tijd opkwam. Wij
bekennen echer volmondig, dat die kwaal thans heviger woedt dan voorheen’.
Ook het hoofdstuk over de alcoholische overerving van dronkaard tot kind is met
bijzondere aandacht te lezen.
Het laatste deel van 't werk handelt over voorkoming en bestrijding van het
alcoholismus.
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Sommigen beweren dat het genoeg is enkel de onzuiverheid van den drank te
bekampen. Schrijver meent dat men te gelijk tegen de onzuiverheid en tegen het
misbruik moet te velde trekken; en toont ons wat er in deze richting ten onzent en
elders beproefd werd.
Verzen van PROSPER VAN LANGENDONCK. Antwerpen, de Nederlandsche boekhandel,
1900. Ingenaaid 2 fr.
Een lief klein boekske, met veel zorg gedrukt, dat ge op wandel of op reis
meeneemt; geen beter maat zult ge wenschen.
Van Langendonck is geen nieuweling; links en rechts liet hij veel van zijn gedichten
verschijnen. Deze bundel vangt aan met verzen van 1883, de laatste zijn van 1900.
Van Langendonck is dichter van de jongere school. Jong, in zake van dichten, is
ongelukkig maar te dikwijls gelijkbeteekenend met onduidelijk; de jongeren zoeken
doorgaans meer den vorm dan de gedachte, poezie voor hen is muziek.
Ook Van Langendonck weet klanken uit de woorden te slaan; hij hoort zijn vers
en is liefhebber van den fijn afgewerkten vorm; maar dit niet ten koste van de
duidelijkheid. Men weet steeds wat hij wil, en daar hij zulke inmenschelijke gevoelens
bezingt en zoo lief onze stille Vlaamsche landschappen weet te schetsen leeft de
lezer al de gewaarwoordingen van den dichter mee.
Ik ben geen droomer; 'k tracht naar daad en strijd
en heel mijn wezen haakt naar werkelijkheid.

Zoo zingt hij in 1898.
Dit, Van Langendonck, zult ge mij toelaten niet heel en gansch aan te nemen. Een
droomer, dat zijt ge toch een beetje; 't hooger, 't dieper, 't ideaal straalt door in uw
verzen. Maar dit duid ik u niet ten kwade, o neen; in de werkelijkheid zit er zoo
weinig poezie!
E. VL.
Het oude Nederlandsche Lied. Wereldlijke en Geestelijke liederen uit vroegeren
tijd. Teksten en melodieën, verzameld en toegelicht door FL. VAN DUYSE. Antwerpen, de Nederlandsche boekhandel, 1900. Afl. 1.
Zoo eene uitgave verdient met blijdschap te worden begroet, dan wel deze. Het
was Willems' droombeeld geweest door eene keuze uit onze oude liederen, met hare
zangwijzen, de aandacht te vestigen op die verwaarloosde schatten, zoodat gered
mocht worden wat nog te redden viel. Na jaren en jaren gezameld te hebben uit oude
liedboekjes, en opgeteekend te hebben uit den volksmond, was het hem niet gegeven
zijn voornemen ten uitvoer te brengen. De dood verraste hem, toen eerst weinige
vellen van het werk voltooid waren; de zorg door Snellaert besteed aan de voltooiing
van de onderneming zal hem steeds aangerekend blijven als een titel op de blijvende
dankbaarheid van ons volk. En sedert het verschijnen van de ‘Oude Vlaemsche
Liederen’ is de belangstelling immer algemeener, immer ook levendiger gaan worden.
In het prospectus der uitgevers van Florimond van Duyse's ‘Oude Nederlandsche
Lied’ wordt met nadruk gewezen op hetgene door Willems, Hoffmann von
Fallersleben, de Coussemaker, de gebroeders Alberdingk Thijm, Prof. Acquoy, en
voornamelijk door Dr Kalff is gedaan geworden, om onze kennis van teksten als van
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melodieën uit te breiden en te verdiepen. Wat het wereldlijk hed betreft, wijzen de
uitgevers vooral,
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en terecht, op de omvangrijke studie van Dr Kalff, ‘Het lied in de Middeleeuwen’
(Leiden, 1884). Met dit werk, zijn Doctorsverhandeling, evenals naderhand met zijne
Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde in de 16e eeuw (Leiden, 1889), is de
Hollandsche geleerde wezenlijk een baanbreker geweest. Hem komt de eer toe, doet
het prospectus uitschijnen, ‘het eerst de tot ons gekomen teksten te hebben vergeleken
en toegelicht. De door hem uitgedrukte wensch, dat een Nederlandsch Liederboek
kon worden uitgegeven in den aard van de werken die in Duitschland op hetzelfde
gebied bestaan, “waarin noch eene degelijke inleiding noch de vereischte inlichtingen
te vergeefs worden gezocht”, is in zooverre reeds vervuld, dat bij dé door Dr. Kalff
zelf zoo meesterlijk besproken hederen alleen nog de teksten en de melodieën te
voegen zijn om het verlangde tot stand te brengen. In dien zin heeft de auteur van
dit boek dan ook getracht het werk van Dr. Kalff aan te vullen. Aan de door dezen
geleerde bepaalde volgorde, zoover ze het wereldlijk lied betreft, zooveel mogelijk
getrouw blijvende, biedt hij ons hier eene verzameling van teksten en melodieën aan,
welke steunt op handschriftelijke en op gedrukte oorkonden, die voor een goed deel
zelf op mondelinge overleyering berusten.’
Zoo wordt in het prospectus bepaald wat ons Fl. van Duyse's werk zal brengen.
Evenzoo zal Prof. Acquoy's studie ‘Het geestelijk lied in de Nederlanden vóór de
Hervorming’, als de inleiding dien en beschouwd te worden voor de afdeeling der
mede te deelen geestelijke liederen.
Een naam ontbreekt in het prospectus; begrijpelijkerwijze, voegen wij al dadelijk
erbij; want wij bedoelen niemand anders toch dan Fl. van Duyse zelf, welke deze
keus van wereldlijke en geestelijke. liederen uit vroegeren tijd, teksten en melodieën,
heeft ‘verzameld en toegelicht.’ Door een aanzienlijke reeks van uitgaven en studiën
welke alle met de geschiedenis van het Nederlandsche lied in betrekking staan, zeer
geleerde zooals de Verhandeling over de Geschiedenis van het Eenstemmig lied,
door de Kon. Belgische Academie bekroond en in hare uitgaven opgenomen, of
populariseerende zooals de keurige bundels in opdracht van Willemsfonds en
Davids-fonds bezorgd, heeft de heer van Duyse sedert lang, ten overvloede, het
bewijs geleverd dat hij de man was van wie een werk als dit verwacht kon worden.
De eerste aflevering maakt dan ook een gunstigen indruk. Ieder lied wordt
medegedeeld met de zangwijze, of de zangwijzen, en gaat vergezeld van een
commentaar op tekst en melodie, welke iedermaal als een wezenlijke monographie
beschouwd mag worden. Ook twijfelen wij nauwelijks dat het prospectus zeker wel
iets te weinig beloofde, toen het schijnbaar de samenvatting en 't overzicht der
gewonnen uitkomsten in eene inleiding uitsloot, en zich tevreden hield ons naar Kalff
en Acquoy te verwijzen. Mocht ook het oorspronkelijke ontwerp eene speciale
inleiding niet voorzien, zoo willen wij toch niet nalaten den wensch uit te drukken
dat er eene het werk moge besluiten en voltooien.
Acht liederen, tot de alleroudste welke tot ons gekomen zijn behoorende, worden
in deze eerste aflevering medegedeeld: Heer Halewijn (4 verschillende lezingen, 3
verschillende melodieën), Des Markgraven zoon, Heer Danielken, Een koning hadde
twee dochterkens, Hillebrand, De jager uit Grieken, Mi Adel en Hir Alewyn, door
Lootens en Feys te Brugge opgeteekend, en waarin Kalff den verzwakten

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1901

99
uitstervenden naklank der oude Gudrunssage terugvond), en eindelijk het eveneens
zoo merkwaardige lied der avonturen van den Hertog van Brunswyck, in 65 strophen.
De commentaar over dit laatste lied moet in de tweede aflevering worden
voortgezet. Het zal wellicht den heer van Duyse niet bekend zijn dat de stof van dit
lied ook nog afzonderlijk bewerkt is geworden door den Brugschen Rederijker
Edewaerd De Dene; in wiens Testament Rhetoricael (een lijvig onui gegeven hs.)
men op bl. 276-79 een gedicht (?) vindt medegedeeld, ‘actum anno 1543’, en waarvan
de eerste strophe luidt als volgt:
Godsvruchteghe menschen heeft men oyndt ghevonden
ter eeren gods ghereyst, over zee ende zandt
een hertoghe van bruunswyck in voorleden stonden
die wilde ghaen bezoucken theligh landt
oorlof nam hy an zyn edel vrauwe playsant
huer bevelende al zyns huus secreten
ende es om reysen te peerde ghezeten.

Het verhaal bevat 26 strophen. De Dene heeft er eene bewerking in 't Fransch op
laten volgen; ‘in een cuecken walschken’. zooals hij zelf bekent. En wat de histone
zelf aangaat, welke in de Fransche zeer vrije bewerking 28 strophen beslaat ‘houdet’
verwittigt hij den lezer, Houdet voor een gheconfyte lueghene gheclapt.
Ziehier de eerste strophe:
Ung ducq de bruunswycq entra en mer
afin la terre saincte visiter
a sa dame doulce amie
premierement prend le congie
par grandz tempestes luy arrivez
fust sans retour sept ans passez.

Die Fransche bewerking maakte hij ‘om de meersman waelkens oock wat te
stofferene’; waaruit schijnt te blijken dat de schrijver ze wel als een ‘hed’ bedoelde,
bestemd om te worden rondgevent.
De Dene en zijn Hertog van Brunswyck hebben ons van den rechten weg een
oogenblik doen afdwalen. Wij spoeden ons erop terug te komen, om nog eens met
nadruk op het groote belang te wijzen welke dit standaardwerk aanbiedt, en om
bewerker en uitgevers samen geluk te wenschen eene dergelijke onderneming te
hebben aangedurfd. De prijs is 1.90 fr. de aflevering van 4 vel of 64 bladzijden. Het
geheele werk zal uit ongeveer 35 afleveringen bestaan en binnen ongeveer 3 jaar
gereed zijn.
L.S.
Feiten en Toestanden. Overzicht der Algemeene Geschiedenis, door JAC. M. VOS,
leeraar a/d. G.H.B.S. te Groningen. I. Oude Geschiedenis en Middeleeuwen. Met
afbeeldingen. II. Nieuwe en nieuwste Geschiedenis. - Uitg. P. Noordhoff, te
Groningen. 1900. Prijs: 1e deel, fl. 1.00; 2e d., fl. 1,25.
Hoe de schrijver te werk gegaan is, blijkt uit zijn voorbericht: ‘In dit leerboek
wordt een niet te uitgebreid overzicht gegeven van de Algemeene Geschiedenis. De
vermelding van eene menigte feiten, die spoedig het geheugen weer verlaten, is
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vermeden, waardoor de kans vergroot wordt, dat de hoofdgebeurtenissen beter
onthouden worden. Naast de feiten is eenige plaats ingerutmd aan de maatschappe-
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lijke toestanden en de vorderingen der beschaving, met weglating van datgene, wat
boven de bevatting der leerlingen ligt...’ Als aanhangsel bij elk deel volgen
verschillende blz. vol afbeeldingen. - De Oude Geschiedenis handelt in drij
hoofdstukken 1o over de Oosterschevolken, 2o over de Grieken, en 3o over de
Romeinen. De studie der Middeleeuwen is verdeeld in vier stukken. Het 1e strekt
van den ondergang van het Westromeinsche Rijk tot Karel den Groote; het 2e, van
Karel den Groote tot de Kruistochten; het 3e is aan een overzicht der Kruistochten
gewijd, en het 4e gaat tot de ontdekking van Amerika. - Het tweede boekdeel behelst
1o de studie der Nieuwe Geschiedenis, in drij deelen onderverdeeld, waarvan
beurtelings de Westfaalsche vrede, de Utrechtsche vrede en de Fransche Omwenteling
de eindpalen zijn; en 2o het overzicht der Nieuwste Geschiedenis, insgelijks in drij
gesplitst, het 1e capittel handelend over het tijdverloop tusschen de Fransche
Omwenteling en het Weener Congres; het 2e strekkend tot de Februari-Omwenteling,
en het 3e, tot heden. - Ik zie niet hoe dit leerboek merkelijk verschilt van soortgelijke
handboeken, in ons België gebruikt. Dit echter vermindert zijne waarde niet; doch
het heeft voor ons, Vlamingen, dit vooruit: dat het in het Nederlandsch opgesteld is.
Het verhaal is keurig en duidelijk, bondig en zaakrijk te gelijker tijd. Over 't algemeen
zal het nochtans bij ons maar ‘een boek te raadplegen’ blijven. De schrijver heeft
zijn werk in protestantschen zin opgevat, en hoe bezadigd hij ook zich toone - hetgeen
ik met genoegen aanstip, - zal hij toch nimmer tot leermeester van geschiedenis voor
onze katholieke jeugd aangesteld worden. Zijn oordeel over sommige feiten rakende
o.a. Keizer Konstantijn, en Hildebrand, en de Kruistochten, en Luther, en de Jesuieten,
en Hendrik VIII, en Jozef II, en Garibaldi, en België's toestand kunnen wij niet
onderteekenen. Dit ter zij' gelaten, kan het boek van den Heer Vos nochtans dienst
bewijzen aan onze leeraars van historie, b.v. door zijne afbeeldingen, door zijne wijze
van feiten en personen voor te stellen, enz. In dat opzicht zullen wij het aanbevelen.
J.M.
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Overzicht van tijdschriften.
De Vlaamsche Kunstbode, December 1900.
Een lezenswaard artikel van Aug. Gittée over Nederlandsche Kerstgebruiken
waarin schrijver, bijzonder naar Duitsche bronnen toont hoe de hedendaagsche
volksgebruiken ten grooten deele wortelen in de oude heidensche godsdienstbegrippen.
Een kleine opmerking ‘Te Charleroi, zegt schrijver bl. 547, wil het gebruik dat men
voor Nieuwjaardag een zekere soort wafeltjes bakt. Men zou tegen alle wetten der
wellevendheid zondigen, bijna aan een heilige plicht te kort blijven, als het
feestgerecht niet in huis voorhanden was, om het gedurende de geheele maand
bezoekbrengende vrienden en kennissen aan te bieden’. Dit is niet enkel te Charleroi;
ook heel West-Vlaanderen door en misschien nog elders bakt men, met Nieuwjaar,
lukken. - Twee dichtjes van Bernard. - Vervolg van Karel-M.-J. Lybaert's studie over
Het Brusselsch salon van schoone kunsten in 1900. Een voor een komen de exposanten
voor de pinne. Wij knippen deze beoordeelingen uit, van eenigen der meestbekenden
‘Laermans is ontegensprekelijk een man van talent die als uitdrukking en tonaliteit
eene hoogte bereikt welke niemand zal betwisten; maar de vorm!... Lieve Hemel!...
God beware ons!, het is de caricatuur in den vollen zin van 't woord, of, in andere
woorden gezegd, hij is de moderne Breughel,... met een beetje overdrijving erbij;
want nooit heeft Breughel (de helsche natuurlijk) zijne figuren zoo vormloos
weergegeven als Laermans het doet’...
‘Onder de portretschilders die den dag van heden in de officieële wereld aan de
orde van den dag staan, bekleedt Jef Leempoels vast en zeker eene der eerste plaatsen.
Zijn portretten getuigen van veel talent, van veel kennis en veel opmerkingsgeest,
maar, het zij ons toegelaten te zeggen dat hij veel beter zou gedaan hebben, de schets
van het portret van onzen koning niet ten toon te stellen; dan ten minste zou hij de
bezoekers niet ontgoocheld hebben door die belachelijke misbakte’. De eereplaats
in de tentoonstelling komt toe aan de werken van August Levêque: ‘Zijn drieluik De
triomf van den Dood en Treurige Arbeiders zijn ontegensprekelijk niet alleen werken
van groote verdienste, maar zijn producten welke mogen gerangschikt worden onder
die voortbrengselen, welke in de kunstgeschiedenis van een volk een tijdstip
vaststellen.’
't Einde der studie ‘Vooraleer te sluiten, willen wij een feit aanstippen dat met
ongemerkt mag voorbijgaan, daar het moet aanzien worden als een verheugend
verschijnsel.
Op de 548 tentoonstellers, zijn er, noch min noch meer, dan 75 vrouwelijke artisten.
Dat is een getal dat niet in eene voorgaande tentoonstelling werd bereikt.’
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Germania, December 1900.
Präsident Kruger in Duitschland. Zoo keizer Wilhelm dit artikel onder de oogen
krijgt zal hij niet wel gezind zijn. De houding der politie tijdens het verblijf van
Kruger te Keulen wordt fel gehekeld; voorts wordt gewezen op den ommekeer in de
Duitsche politiek. Deze werdt in twee tijdperken verdeeld: 1. Einst: Wir Deutschen
fürchten Gott und sonst nichts in der Welt, Kaiser Wilhelm I und Bismarcks
Burenpolitik en II. Jetzt Wir Deutschen fürchten Gott und..., Kaiser Wilhelm II und
Bulows Burenpolitik. Deze laatste verlaagt de Duitschers tot knechten van Engeland.
‘Die Untreue, die an Kruger in so schmälicher Weise geubt worden, werd Untreue
gebaren.’ - Een goede Parabel van W. Thelen waar de houding van Engeland en
Duitschland tegenover de Zuid-Afrikaansche republieken verbeeld wordt. - Vervolg
van Nauticus' studie Die Entwickelung, die Blüthe und der Verfall der holländischen
Seemacht. - Verslag over de ontvangst van de ‘Alldeutsche Verband’ bij presidend
Kruger. - Vervolg van Dr Fritsche's studie Die französische Kriegslyrik des Jahres
1870-71 in ihrem Verhältnis zur gleichzeitigen deutschen. - Over Weerloosheid, een
wijsgeerig artikel van Dr Haller von Ziegesar. - Volgt een kerstverhaal van J.
Hinderdael.
Volkskunde, 13 jaarg., 4e afl.
Een goed artikel van G.-J. Boekenoogen: De Dorhoed, over 't gebruik sommige
vrijers met eene strooien pop te begiftigen. ‘De benaming “dorhoed” doet gissen dat
vroeger het gebruik in een anderen vorm in zwang was, misschien moet men denken
aan een strooien bruidskroon of aan den elders voorkomenden strooien hoepel.’ - A.
De Cock deelt eene legende mee: De Doode te gast genood, bij Denderleeuw
opgeteekend, en licht ze toe door uitheemsche lezingen van deze zelfde sage. - Voorts
wordt het volksliedje: Hoe rijmt men dat te zaam meegedeeld. Wij twijfelen nu wel
of het meegedeelde ‘de echte, oorspronkelijke vorm’ is. In West-Vlaanderen o.a.
hoorden wij dikwijls zingen van ‘Hoe rijmt men dat te zaam’, nooit echter zooals 't
hier gedrukt staat. Wie rap met een gelegenheidsliedje wil gereed zijn maakt een
‘hoe rijmt men dat te gaar’. Vervolg van De Cock's Spreekwoorden en zegswijzen
over de vrouwen, de liefde en het huwelijk.
Tijdschrift van het Willemsfonds, December 1900.
Klare uitleg der wet van 10 mei 1900 op de Arbeiderspensioenen door D.
Destanberg. - Van prof. E. Waxweiler: Over deelneming der Werklieden in de winsten.
‘Onder dit systema ontvangen de werklieden hunne gewone loonen, maar daarbij
krijgen zij op 't einde van het bestuurjaar een zeker quantum der zuivere winsten.
Gewoonlijk wordt het quantum in evenredigheid met het bedrag der loonen
vastgesteld... de toekomst der winstdeeling is onzeker, niet omdat zij op valsche
grondslagen berusten zou, niet omdat het niet billijk ware dat de werklieden deel
namen in de winsten, maar veeleer omdat... dit zoo billijk geworden is dat andere
meer gepaste schikkingen tot stand zijn gekomen om hetzelfde doel te bereiken:’ de
beweeglijke loonschaal (volgens den prijs van het voortgebrachte) de loonsverhooging
als de commercieele toestand het toelaat, het stukloon. - Verslag over de algemeene
vergadering van het Willemsfonds van 28 October II.
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Durendal. December 1900.
De opstelraad meldt dat met 1901 de inschrijvingsprijs verhoogd
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wordt van 7,50 tot 10 fr. - Eene lieve vertelling van Ed. Ducaté Le Conteur. - Den
10 November ll. heeft men te Gent feest gevierd tot herdenken van Georges
Rodenbach. In Dietsche Warande 1899 zegden wij breedvoerig wat wij over
Rodenbach meenen. Durendal deelt een gedicht mede van Firmin Van den Bosch,
op dit feest voor het borstbeeld van Rodenbach gezeid door Jufr. Esther Cladel. Wij
knippen hieruit:
L'âme de Flandre était dans ton âme Poète!

en verder 't slot:
Sur le socle d'airain où surgira ton buste,
Souriante d'orgueil au juvénil rayon Nimbe blanc de tes vers autour de son vieux front! La mère Flandre inscrira de sa main robuste
Ce salut maternel au fils trop tôt parti:
‘Messager de l'âme de ta Race - Merci!’

Wij gelooven veeleer dat ‘Moeder Vlaanderen’ thuis zal blijven, God dankend dat
zij niet is wat de lezers van Rodenbach van haar moeten meenen. - Schoon artikel
van E.H.F. Verhelst over Albrecht De Vriendt zaliger. - Slot van Firmin Van den
Bosch's Les Fantômes de Jeunesse.
Revue Sociale Catholique. Janvier 1901.
Sommige tegenstrevers van samenwerkende maatschappijen van verbruik zouden
willen dat het aan staatsambtenaren verboden werd daarvan deel uit te maken. H.
Lambrechts deelt deze meening niet en zet op aanschouwelijke wijze de inrichting
uiteen van eene groote samenwerkende maatschappij van verbruik voor
staatsbeambten te Berlijn. - Van Fernand Passelecq begin eener studie Presse
Américaine. - Presse moderne.
Neerlandia December 1900. - Een belanrijk nummer.
Een Welkom aan President Kruger in zijne taal. - Eenige bijzonderheden over
Christiaan De Wet door Herm. D. van Broekhuizen. ‘De Wet is een man van
omstreeks de veertig jaren, met blauwe oogen, hoog voorhoofd, met kleine dunne
baard en knevel, een breede kin, niet lang, 5 voet 10, tamelijk forsch gebouwd, geheel
een typische boer. Mijn eerste kennismaking met hem was 27 Oct. 1899, toen kapitein
Theron voor het eerst verbintems tot stand bracht tusschen de Transvaalsche en
Vrijstaatsche commandos. Toen ter tijde was De Wet kommandant van het
Heilbronkommando. Dadelijk toen wij daar aankwamen, vroegen wij naar den
kommandant en spoedig daarna kwam Christraan De Wet.
Hij ging op de grond zitten, en Theron en ik gingen bij hem zitten, en zijne
menschen voegden zich bij ons om te luisteren naar onze rapporten. De indruk die
hij daar op mij maakte was, iemand die zeer nauwkeurig alles uitvischt: omtrent den
slag van Dundee, omtrent onze tocht hierheen. Nooit had ik kunnen denken dat hij
echter de man zou worden die hij thans is, alhoewel toen reeds zijn helder doorzicht
in alles uitblonk. Hij is eenvoudig, oprecht, godvreezend, zacht in zijn omgang, maar
streng onder het gevecht.’ Te lezen De Regeering der Z.A.R. en het Onderwijs door
C. van Son. Aangaande het schoolverzuim: ‘Dit bedroeg voor de Stads- of
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Dorpscholen 15% en voor de Buitenscholen onder de Boerenbevolking slechts 9%.
Deze cijfers steken zoo gunstig af bij andere landen, ook bij Nederland, vooral als
men in aanmerking neemt, dat de boeren in Zuid-Afrika met veel moeilijkheden te
kampen hebben, die het schoolbezoek hunner kinderen zeer in den weg
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staan’. Voorts een belangrijk opstel van de Redactie over zuiverheid van taal.
‘Eerbiedig voor het gezin waar men vlijtig en met liefde zoekt naar een woord.
Dwepers behoeven wij niet te zijn, wij behoeven geen klopjacht te houden op elken
woordenklank, die niet onze eigen is, maar wij moeten zoo weinig mogelijk vreemde
woorden gebruiken. Wij kunnen het; als wij er misbruik van maken is het, omdat
wij slap zijn van wil, omdat onze hersenen ongeoefend zijn om op tijd aan onze tong
het wachtwoord te geven. Natuurlijk komt er veel vertoon bij, aanstekelijke kwasterij
met wat een schijn geeft van verfijnde ontwikkeling. Maar bij de goeden is het sleur,
geestelijke luiheid bij meest onvoldoende kennis.’
De Arbeid, 3e jaarg., afl. 3.
Jean l'apôtre, eene schets van Camille Lemonnier, niets bijzonders. Zomerhistorieken van Herman Teirlinck bevalt ons meer; in Arme menschen, schetst
Reimond Styns ons een ziek bedlegerig mensch. Slot van Ed. Verburgh's: Ontwaken;
hoe de gedachten aaneen zitten verstaan we niet wel, en dan altijd dat ruw zinnelijke!
Men zou zeggen dat Verburgh daar de specialiteit van heeft! - Lode Baeckelmans
heeft het beste geleverd voor dit nummer; in Rond het Slechten wordt ons het klein
volkske van een afgelegen straatje van Antwerpen voor oogen getooverd: hunne
huizekens moeten, gezondheidshalve, geslecht worden; vooraleer er uit te trekken
vieren zij feest. Baeckelmans heeft een open oog en weet mede te deelen wat hij
gezien heeft; spijtig dat hij te realist, te ruw is. - Verzen van W. Graadt van Roggen
en van Jan Eelen. - Het verschijnen van L. van Deysel's Verzamelde opstellen geeft
Ed. Verburgh ‘nog eene aanleiding er op te wijzen hoe zeer het gedoe der Nieuwe
Gids-schrijvers in zich zelve verdwaasd.
Zij zijn het indertijd geweest, die beweerden van een vaste, stelselmatige toegepaste
techniek niet te willen weten, hun geheele optreden is tegen de rhetorische taaltechniek
geweest, en het natuurlijk succes daarvan - het succes dat elke propaganda voor eene
onbekwaamheid te wachten staat - is identiek geweest met het verval van elke hoogere
taal- en zeggingsmacht.
In de plaats van een nieuwen stijl, kwam een woordgegoochel en een
zinverhaspeling, waarvan nu v. Deysel in zijn vierden bundel proza proefjes geeft.’
De Katholiek. Januari 1901.
In een prachtig artikel De Koningsstandaard, toont E.p.J.V. de Groot hoe door de
stormen der 19e eeuw de koningsstandaard, de vexella regis, verwinnend is
voortgegaan. - De toewijding van de twintigste eeuw (aan het H. Hart) door A.M.C.
Van Cooth. - Te lezen de studie van J.M.L. Keuller over Evolutie. Schrijver besluit:
‘mogen wij het er voor houden, dat het lichaam van den mensch door de ontwikkeling
zoo zeer tot de redelijke bezieling kon worden voorbereid, dat er om den mensch te
vormen niets meer behoefde te gebeuren dah deze bezieling?
Het antwoord moet dan luiden: noch de wetenschap noch de wijsbegeerte laten
hier een bevestigend antwoord toe, en dientengevolge kunnen wij ook de woorden
der H. Schrift niet in den zin eener evolutie-theorie verklaren...; kunnen wij aan de
ontwikkeling eene gedeeltelijke voorbereiding van het lichaam overlaten, terwijl wij
voor de laatste volmaking de tusschenkomst van den Schepper aan-
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nemen?’ Tegen een bevestigend antwoord ziet schrijver ‘voor wie meent dat hij
daarmee zijn evolutionistisch gemoed tot vrede brengt, geen onoverkomelijk bezwaar.’
- Begin eener studie van E.p.E.M. Erens: Haeckel's oorkonden over de afstamming
van den mensch. - Verzen van E.h. Binnewiertz en Albertine Smulders.
De Hollandsche Revue. December 1900.
In Wereldgeschiedenis: Kruger in Europa: hoe Tak, redakteur van De Kroniek,
doet uitschijnen dat de Nederlandsche regeering voor Transvaal nu toch weinig of
niets kan doen. Engeland en Portugal, volgens de N.R. Courant: nu gaat 't goed
tusschen beide, maar 't is nog zoo lang niet geleden dat de twee landen tegenover
elkander stonden als kat en hond; Duitschland en Nederlansch-Indië, volgens De
Locomotief, hoe Holland in Indië eene sterke vloot noodig heeft; Turksche diplomatie
volgens de N.R. Courant, wat de diplomaten moeten doen om betaald te worden. Te lezen in hoe droevig het gesteld is met de kennis der Nederlandsche taal, eenige
uittreksels van verslagen over de laatste onderwijzersexamen: ‘de klacht komt hierop
neer, dat men zich meer toelegt op 't van buiten leeren van taalregels, de toepassing
van die regels verwaarloost, en de levende taal niet voelt en doorgrondt: taalregels
doel en niet de levende taal.’ - De karakterschets is gewijd aan Mej. Marie Jungius
en den Nederlandschen Kinderbond. Wat die bond is blijkt uit art. 1 der statuten:
‘De Vereeniging N. Kinderbond is opgericht met het doel, om reeds bij de kinderen
rechtvaardigheid en medegevoel jegens al wat leeft aan te kweeken en ruwheid en
baldadigherd tegen te gaan.’ Als boek van de maand: De Oorlog en het scheidsgerecht,
door J.M. Van Stipriaan Luiscius.
Vragen van den Dag. Januari 1901.
De Aardrijkskunde aan de Universiteit te Leiden, uitgesproken als openbare les
bij den aanvang van het onderwijs als privaatdocent in de aardrijkskunde door Dr H.
Blinck. In Nederland, even als bij ons, werd de aardrijkskunde tot in dezen laatsten
tijd als asschepoester in een hoek verschopt. Hier ook keeren de gedachten.
De rede van Dr Blmck valt in twee deelen: wie doceerde in den tijd aardrijkskunde
aan de hoogeschool te Leiden en wat was hun onderwijs; wat moet nu het onderwijs
in de aardrijkskunde zijn. In de aardrijkskunde moet men studeeren: 1o het aardrijk
en 2o de sociale menschheid als bewoners van het aardrijk. - Onze kennis des hemels
en hoe men daartoe gekomen is; historische studie waarin wordt uiteengezet hoe de
kennis van het zonnestelsel zich in den loop der tijden heeft ontwikkeld. - Over het
eiland Marken en zijn bewoners, eenige lezenswaarde bladz. van J. Faber.
De Gids, Januari 1901.
Van Augusta De Wit eene kleine lieve schets Aan het Strand. - P.C. Boutens wijdt
twee sonnetten aan S.J.P. Kruger. - Een herinnering aan de Zugspitze en het passiespel
van Ober-Ammergau, door Dr. H.Y. Groenewegen. De Zugspitze, koning van het
Wettersteingebergte, heeft op schrijver veel beteren indruk gemaakt dan het passiespel:
‘Niemand zal dien vromen dorpelingen minder geven dan hun toekomt. Hunne
verdiensten zijn duidelijk en onmiskenbaar... van alles heeft, naar ik vermoed, de
eigenaardige dorpsindustrie het meest bijgedragen om den kunstzin tegelijk met de
vroomheid der bewoners te

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1901

106
ontwikkelen en daaraan een soort locale kleur te verleenen. Het snijden van
heiligenbeelden en crucifixen, eerst tamelijk ongeschoold, als traditioneele
broodwinning uitgeoefend, werd al meer naar schoolsche regelen onderwezen en
naar de eischen de geijkte kerkelijke kunst geleerd... Het geheim der bekoring van
de voorstelling als kunstwerk ligt in het welverzorgde uiterlijk. Mooi zijn de aspecten
der meeste tooneelen, te roemen is de tooneeltechniek en de geheele mise en scène.
Men ziet een reeks fraaie tableaux vivants. Men wordt een paar maal medegesleept,
een paar maal aangegrepen. Maar overigens, neen, als kunstwerk is het passiespel
toch wel heel zwak. Toen het nog een naïeve vertooning van landlieden was, hadden
zelfs de gebreken hunne bekoring. Maar daarvan is geen spraak meer. Al het spontane,
het boersch-eenvoudige is weg. Het is al studie, opzet, raffinement en streven naar
uiterlijke volmaking geworden... En nu springen de zwakheden in het oog!
De muziek is werkelijk ongenietbaar, kinderachtig en dikwijls banaal. De zuiverheid
van spel en zang laten veel te wenschen over. De tekst is een verdienstelijke compilatie
van bijbelsche gegevens en Roomsche traditie, maar als tragedie van geen waarde’.
Bach's Matthaeus-Passion verheft schrijver ver boven 't passiespel: ‘Daar vergeet
men de wereld bij. Hier, in Ober-Ammergau, kijkt men alles van buiten af aan, merkt
al het mooie en leelijke op, en blijft de wereld zien en voelen rondom.’
Was de schrijver met geen blauwen bril naar Ober-Ammergau gegaan? - In eene
leerrijke, maar droge studie van Prof. G. Heymans: Uitwassen der crimineele
anthropologie, worden de leeringen van Dr. A. Aletrino, professor aan de
Amsterdamsche Universiteit, bestreden. Deze klare bepaling vooraf: ‘Onder den
naam van crimineele anthropologie wordt samengevat een groep van onderzoekingen,
zich bewegende op het gebied der anatonomie en physiologie, der psychiatrie, der
psychologie en der strafrechtswetenschap, en bestemd om eenerzijds de kenmerkende
lichamelijke en geestelijke eigenaardigheden van den misdadiger op te sporen,
anderzijds uit de kennis daarvan gevolgtrekkingen af te leiden aangaande de houding
die Staat en maatschappij tegenover dien misdadiger hebben aan te nemen.’ Terecht
doet schrijver opmerken dat er ‘behoort met kracht te worden vastgehouden aan de
grondstelling, dat de onzedelijke wil als zoodanig geene rechten heeft’. - Lezenswaard
artikel van J. de Louter over hetgene in de vredesconferentie te 's Gravenhage in
1899 is beoogd, verricht en bereikt. ‘Het is klaar, dat de Conferentie hare
hoofddoelemden heeft gemist of slechts schijnbaar bereikt, daarentegen in hare
nevenbedoelingen boven verwachtingen is geslaagd. Den vrede heeft zij niet
verzekerd, geen emd gemaakt van steeds aangroeiende legers en stijgende
oorlogskosten; maar zij heeft de ellenden van den zeekrijg verzacht en het recht in
den oorlog verbeterd en versterkt; eindelijk de hoop op eene vreedzame oplossing
van sommige internationale geschillen verlevendigd door haar gemakkelijker en
aannemelijker te maken.’ - Vervolg van Dr. W.G.C. Byvanck's studie: Inleiding tot
Shakespeare's Hamlet. - Verzen van P.C. Boutens Maria Marx-Koning, Jules de
Boer en Carel Scharten.
Das litterarische Echo, 15 Dec. 1900.
Verschollene Bucher (Fedor von Zobeltitz). Een merkwaardig artikel over boeken
die 'tzij door toeval, 'tzij door opzet uit de wereld geraaakt zijn en waarvan er soms
een exemplaar in ergens een boekerij of voddenkraam opduikt.
Erinnerungen an Ernst Eckstein (Franz Hirsch). Een karakter-
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schets. Eckstein was energisch zelfs tot onbezonnenheid toe, vijand van onnatuur en
overeenkomst, spotter zonder personen te kwetsen, hoegenaamd niet boos maar
gaarne een speldeprik toedienend, begaafd met een sterk rhythmisch gevoel en toch
de muziek verafschuwend, met zijn vrienden een zeer vroolijk gezel en voorbeeldig
op zijn gezondheid passend.
Neue italienische Belletristik (Ernesto Gagliardi). Fogazzaro, Serao en d'Annunzio
uitgezonderd, ontbreekt er over 't algemeen een grondgedachte, een streven naar
hooger. Des te warmer begroeten wij, zegt Gagliardi, het werk van Antonietta
Giacommelli, t.w.A. Raccolta, waarin een moedig hart geweldig klopt. Niet te
verzwijgen ook ‘La Città forte’ (Turijn) 1e deel van de trilogie ‘Le tre Capitali’
(Turijn, Florence, Rome) door Dora Melegari.
Im Spiegel, autobiographische schets van Richard Bredenbrücker, den bekenden
schilder van het Tirolerleven.
Familie (Ludwig Jacobowski), een diepgevoeld gedichtje uit de verzameling
‘Leuchtende Tage’.
Die verleumdung (Anton Tschechoff), fraaie vertelling. Boekbeoordeeling, enz.
- 1 Janari 1901.
Für Ludwig Pfau (Johannes Roelsz). Pfau werd geboren te Heilbronn en stierf
vóór ongeveer zeven jaar in Stuttgart. Men vergelijkt hem met Béranger, wiens
invloed hij in zijn jeugd onderging, omdat hij onder alle Duitsche dichters den
Franschen zanger het naast kwam in de kunst, de gloeiende gedachten van een
vaderlandslievenden vrijherdsapostel te vatten in den eenvoudigen vorm van het
volkslied.
Ein Dichter des Proleteriats (Georg Polensky). Hier wordt bedoeld Maxim Gorjki
(geb. 14 Maart 1868 te Nischni-Nowgorod) een der meest gelezen en meest geliefde
Russische romanschrijvers. Hij schildert meestal de ruwe, onbeschaafde, lagere
volksklasse, waarin hij zoolang heeft verkeerd.
Boekbeoordeeling, letterkundige berichten uit het buitenland, enz.
La Fédération artistique, 10. Leon Ery schrijft over de waarheid van ‘Les valeurs
artistiques correspondent aux valeurs morales’ en haalt daarbij als getuigen aan:
Darwin, Spencer, Guyau, Hirth, Taine, Durand en De Gros. Hij had de 45-jarige
Dietsche Warande daarbij wel niet mogen vergeten. Het zou zijne theorie nog
toegelicht hebben.
Le Guide musical, 49, geeft een uitvoerig artikel, van Jean Marnold, over den
gemalen, wilden revolutionnair Richard Strauss, en vooral over zijn laatste en grootste
toonwerk Ein Heldenleben, ‘de toutes les oeuvres de Strauss la plus inégale, la plus
hâchée, la plus hybride’, met gedeelten, ‘où il est impossible de trouver le moindre
sens musical’. Maar men ondervindt eene ‘commotion physique’, en het lezen der
orkestpartitie ‘est loin de procurer une puissance intellectuelle en rapport’ met die
uiterlijke roering.
The Nineteenth Century. Jan. 1901. - Vele lezers hebben ongetwijfeld met ons
reeds gevraagd, wat dit thans in vollen bloei zijnde tijdschrijft in de XXe eeuw met
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zijnen verouderden naam zou aanvangen. De uitgevers hebben voldoende geacht, er
de woorden and after bij te voegen, zoodat het tijdschrift voortaan heet: ‘de
negentiende eeuw en erna’. 't Ding schijnt ons toch met gelukt.
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Het volgend tafereeltje hangt de eerw. H. Dr. Jessop ons op van den boerenstand in
het begin der verledene eeuw: ‘De indruk die zich, na twintig jaar studie... van mij
heeft meester gemaakt, is, dat het leven van onze landelijke bevolking in den aanvang
der eeuw niet alleen gelukkiger was dan een oppervlakkige terugblik zou laten
gelooven, maar dat de werkelijke, stoffelijke toestand der grondbearbeiders tijdens
de veertig eerste jaren hoegenaamd niet zoo vernederd en arm en hopeloos was als
sommige schrijvers hebben beweerd. Verder verstout ik mij te beweren dat de
stadsbevolking van Engeland, zedelijk, lichamelijk, godsdienstig en verstandelijk,
gedurende de eerste dertig jaar, veel slechter geweest schijnt te zijn dan op den
buiten... En ware de landelijke geestelijkheid er niet geweest, met een gering getal
ernstige en toegewijde menschen... Zoo had het bestaan zelf van den christenen
godsdienst gevaar geloopen. Iets dat den naam van nationale opvoeding verdiende,
bestond niet.’
De slag van Spion-kop wordt verhaald (39-56) door L.Oppenheim.
Sir Michael Foster (57-63) zou willen meer wetenschappelijke studie in de
gasthuizen zien gebeuren, en wijt den tragen vooruitgang der geneeskunde toe aan
het verwaarloozen dier gelegenheden tot onderzoekingen en proefnemingen.
In de vorige aflevering was er spraak van de bronnen waar Mahomet geput had
voor den Koran. Die verhandeling wordt hier (77-83) wederlegd.
Een derde der nachtdieven in Engeland zijn jongens van 16-21 jaren, en de
verhouding der 16-21 jarige misdadigers wordt grooter dan op elken ouderdom, zij
bereikt 1/5 van het totaal der misdadigers. Nochtans hebben de nijverheids- en
verbeteringscholen reeds den besten uitslag opgeleverd, en John Trevarthen (84-89)
vraagt er de uitbreiding van.
Henri Jephson (90-99) stelt voor, in dit eerste jaar, en, desbelust, in elk der volgende
jaren, eenen algemeenen kuischdag te bepalen, om ons en onze huizen en omgeving,
alle gelijk en overal, te reinigen. Daarop volgt eene lofrede over de zindelijkheid.
De diplomatische geschiedenis van het Nicaragua-kanaal (100-115) door Robert
Bromley.
‘De veranderende idealen der menschelijke schoonheid’ is het opschrift van een
artikel (116-130) waarin John Collier de geschiedenis van het menschelijk portret
schetst van de eerste Egyptiërs tot nu.
Egypte begon met een krachtig realism, doch werd stijf onder den invloed der
priesters; het aangezicht van man en vrouw verschilt niet zeer, maar er is a subtle
charm about the female faces that is replaced by a placid dignity in the male. De
trekken zijn fijn van een aquiline type, en de gestalten hoog en slank. Er is weinig
spierenbeschrijving, de mannen zijn breed geschouderd en dun van lenden, terwijl
de vrouwen niettegenstaande hunne stijve houding, bevallig zijn en fijn. De vormen
zijn zacht en rond.
Bij de Assyriërs zijn weinig vrouwenbeelden; de mannen zijn krachtvol en zeer
gespierd.
Dan komen de Grieken, met het ideaal der Venus van Milo: ‘no man could have
a saner or a healthier love’. De Grieksche kunst heeft ‘that element of healthy realism
without which no art can progress.’ Myron's Ladas is de triomf van het realismus.
Phidias' beelden zijn gesteund op eene bijzonder nauwkeurige opmerking van
menschelijke gedaanten. De Venus van Milo is nooit overtroffen als ideaal van

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1901

menschelijke schoonheid. Het hoofd is niet zoo streng als het ideaal van Phidias. De
bijzonderste uitdrukking is kalme bevalligheid.
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Het lichaam is sterk en struisch. In proportion it differs but little from te male, but it
is very feminine in the graceful roundness of its contours. Hierin gelijkt het vooral
op den man, dat het geene ‘lede’ heeft... De geheele verschijning ademt gezondheid;
en toch heeft zij eene bijzondere vrouwelijke verrukkelijkheid.
De Hermes van Praxiteles is het ideaal van den jongeling. Jonger en zachter dan
Phidias is de gestalte toch volkomen sterk en athletisch.
De Grieken geleken ongetwijfeld niet zeer op deze idealen, doch zij waren een
schoon en gezond ras. De Tanagra's verbeelden wel wat juister de menschen van
dien tijd. Eene jonge Grieksche mocht eenen wipneus hebben en zelfs eene dubbele
kin, maar eene vette plompe deerne, of eene hoekige of beenderige werd met waardig
geoordeeld om als model voor dit ‘humble and domestic art’ te dienen.
De Romeinen deden de Grieken na en hadden geene eigendommelijkheid.
Grieksche kunstenaars leverden al wat de rijken van Italië wilden hebben.
De beschaving der oude wereld viel ten gronde.
In de middeleeuwen vindt men in de kunst ‘the curious awkwardness and
uncouthness of the form and gestures’. ‘It is never by any chance easy and gracefiel
like the movement of the greeks’. Natuurlijkheid is er niet te vinden. De kleederen
verbergen het lichaam. En in werkelijkheid was toen het menschelijk lichaam niet
schoon, niet gezond, niet ontwikkeld. ‘The ideal of human beauty was a poor one’.
Het gevoel voor levenlooze schoonheid en landschap was integendeel zeer groot.
In Italië ging het beter dan elders; daar was eene herinnering van de klassieke
kunst. Giotto is stijf, maar hef en waardig; Pisano (1260) is klassisch.
De Renaissance brengt leven en blijmoedigheid. De heiligen zelven zijn meer
menschelijk, zij zijn ‘pleasing and debonair personages,’ soms met een schijnsel van
herdensch goed humeur, en de engelen zijn liefelijk als danseressen van Pompei.
Botticelli verbeeldt de vroege Renaissance. ‘Can anything be more delightful than
the delicate paganism of his Spring or of The birth of Venus? and how refreshing
after the angular and sour-visaged saints of middle ages!’ Maar zijne menschen zijn
niet gezond. De meisjes zien er slecht gevoed uit en zonder spieren; hunne
aangezichten mager en bleek; their very subtlety has a suspicion of hysteria. Wat
staan zij, als echtgenooten en moeders, verre beneden de Venus van Milo!
Voorts: ‘The secret of the wonderful measure and restraint of the Greeks seems
to have perished with them; no modern artist has ever quite achieved it’.
Raphael's eerste tijd heeft een allerbeste keus van vorm en aangezicht, doch een
weinig te kunstmatig. Later is hij ruw; de hoofden zijn slechte kopijen van de oudheid.
Michel-Angelo is den mensch zoo goed meester als de Ouden, maar hij heeft geene
maat of evenredigheid. ‘It is the exaggeration of a man of impulsive genius whose
conceptions are so vivid and powerful that they destroy his sense of measure.’
Leonardo da Vinci, heeft een van de schoonste typen geschapen die de wereld ooit
heeft gezien. Het heeft de struische volmaaktheid der Grieken niet, doch 't is vrij van
die ziekelijkheid welke bij Botticelli te vinden is. De wezenstrekken zijn regelmatig
en buitengewoon fijn, en de gestalte is verrukkelijk geevenredigd. De glimlach is
betooverend.
Titiaan's Flora is eene ‘fleshy sister of the Venus of Milo.’ Het Venetiaansch
ideaal, evenals bij de Grieken, is de blonde.
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In het noorden van Europa is er bij de kunstenaars geene schoonheid van menschen
te vinden. De Van Eycks, Holbein, Durer hebben hunne modellen voorzeker niet
gevleid. Durer's Adam en Eva zijn vreeslijk.
Velasques en Rembrandt ‘have the serious weakness that their sense of human
beauty is so small.’ Licht en schaduw, kleur, uitdrukking enz. geven zij onnavolgbaar
weder, maar een leelijk mensch is voor hen juist gelijk een schoon. Kijk Velasquez's
Apollo in de smidse van Vulcanus! Wat zijn Rembrandt's badende Susannas
afstootelijk!
Rubens, een overprezen kunstenaar, heeft schoone hoofden, maar hij vindt zijn
vermaak in 't schilderen van vette vrouwenlijven.
Van Dyck heeft een beter schoonheidsgevoel. Daar is ‘a certain type of refined
aristocratic beauty’. Maar zijne ideale figuren zijn ‘quite commonplace.’ Zij hebben
de gebreken van Rubens niet, doch zij bezitten niets aanbevelingswaardigs.
Rond het midden der XVIIIe eeuw heeft Engeland Reynolds, Gainsborough en
Romney, die hunne modellen zeer vleiden, maar al de vrouwen zijn van dezelfde
familie, zeer middelmatig, niet schoon, niet leelijk, niet geestig, niet dom, enz.
De Fransche school bezat Watteau, Lancret, en de min groote Boucher, Fragonard,
enz. Hunne vrouwen zijn ziellooze ‘minxes’. De wezenstrekken zijn nooit schoon,
en er is geen spoor van verstand in de hoofden.
En onze tijdgenooten? Hebben wij een ideaal? Wij hebben allerhande scholen, en
uit dien chaos zal misschien eens een ideaal te voorschijn komen. Sir Wemyss Reid (131-146) en Sidney Low (147-158) schrijven over
hedendaagsche politiek.
De (katholieke) bisschop van Newport (159-173) legt de katholieke leering omtrent
de aflaten uit.
Eindelijk (174-176) komt de oplossing van het vraagstuk van de pauselijke absolutie
te Oberammergau. Miss Morant had laten weten dat Josef Mayr de absolutie gekregen
had voor zijne en zijner kinderen verledene, tegenwoordige en toekomende zonden.
Op aandringen van Kardinaal Vaughan zijn verdere uitleggingen gevraagd. Miss
Morant heeft geschreven dat zij 't ding wist van hooren zeggen, en dat de persoon
die haar ingelicht had verklaarde, zich de woorden van het stuk niet juist te herinneren.
Doch op verder aandringen is het stuk naar den uitgever gezonden: er is enkel spraak
van den pauselijken zegen met eenen Vollen Aflaat! Daarop ontvangt de Miss van
den uitgever eene strenge berisping.
Op blz. 177-196 herdrukt The Nineteenth Century een in 1884 verschenen artikel
van Lord Roberts over de herinrichting van het leger.
A.W.
Civiltà cattolica. 1 December 1900.
De staat-opvoeder. - Uitbreiding van een vorig artikel: ‘scuole comunali in balia
dello stato’ (20 Oct. 1900), geschreven ter gelegenheid van een nieuw schoolontwerp
van Minister Gallo. Voor eene meer bepaalde behandeling der bijzondere punten
wacht schrijver op een nauwkeuriger ontwerp in de Kamers voorgesteld, en valt
intusschen de beweringen van Gallo van hooger oogpunt aan; hij bewijst de
ongegrondheid der socialistische opvatting van Gallo wat Staatsrechten in zake van
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onderwijs aangaat. De groote opvoedkundigen, zoo katholieke als andersdenkende,
hebben steeds de vrijheid van het onderwijs aanbevolen;
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wat wij katholieken vooral nooit zullen aanvaarden is de uitsluiting van den
godsdienst, welke uitsluiting noodzakelijk eene eenzijdige en manke opvoeding moet
veroorzaken.
De hedendaagsche geneeskunde en de ziektebarende mikroben. Onzekerheid der
geneeskunde in de bepaling van de ziekte, en gevaren uit deze onzekerheid
voortvloeiend. De mikroben, men ziet er overal, niets is er veilig van; en nochtans
een groot deel der Engelsche geneeskunde noemt reeds het mikroben-stelsel ‘een
reusachtige dwaling’. Schrijver helt zienlijk over naar dezen kant. De mikroben
bestaan, doch in plaats van tot het organische rijk der protisten te behooren zijn het
veeleer uitwerpsels der levende cellen, uitwerpsels die soms vergifachtige
bestanddeelen bevatten en die, heropgeslorpt door het levendwezen, de innerlijke
oorzaak der ziekten zijn. Groote kweeksters van ziekten zijn de onreinheid, en vooral
de onzedigheid die deze ongezonde uitwerpsels - schrijver heet ze coprolipsani vermenigvuldigt, en tegelijk de levenskracht, vereischt om dezelve te ontruimen,
verminkt en verzwakt.
De werkmanspensioenen in België. Schrijver bespreekt en ontleedt onze wet van
10 Mei 1900, en stelt dezelve tot voorbeeld aan de andere naties, en in 't bijzonder
aan zijn eigen Italiaansch vaderland.
De penning der arme nonnen van Italië. Het is het 24e jaar dat dit werk bestaat;
warme oproep tot de weldoeners; schrijver legt ons eenige brieven vóór dier arme
nonnengestichten die waarlijk eenen erbarmelijken toestand derzelven getuigen.
Verleden jaar heeft het werk minstens vier maal hulp gezonden aan 400
kloostergemeenten.
- 15 December 1900.
I Missionarii Cattolici ed i disordini in Cina. De Civiltà deelt eenen brief meê van
eenen zendeling uit China, waaruit klaarblijkend doorstraalt dat noch de
geloofsverspreiding, noch het gedrag der zendelingen de oorzaken zijn van den
Boxer-opstand. Deze is eer tegen de vreemden dan tegen de christenen gericht; de
bezitneming van verscheidene rijke provinciën van China door de Europeanen doet
de inwoners van het Hemel-Rijk vreezen voor de verbrokkeling van gansch het land.
- Het gedrag der missionarissen was altijd onberispelijk. Wat Mgr. Anzer betreft,
deze, ondervraagd door keizer Wilhelm over de strategische punten voor zijne
zeevloot, heeft als deftige vaderlander te kennen gegeven, dat Kiao-tchen als zeepost
zou te verkiezen zijn. Men merke wel op dat de keizer reeds van vóór het ‘interview’
van zin was, zich zelven op dergelijke wijze te vergoeden, voor de diensten door 't
Duitsche leger aan China bewezen.
L'arte et la Storia all'Esposizione di Parigi. Dit artikel is 't vervolg van eene studie
onlangs in de Civiltà begonnen. - Schrijver zwaait veel lof toe aan ‘le Petit Palais’
van de Tentoonstelling; 't is een prachtjuweeltje, zoowel voor den smaak van zijnen
bouwtrant als voor de sierlijke en kostbare kunstvoorwerpen die het bevatte.
Della Stela del Foro e della sua Iscrizione arcaica. 't Is de voortzetting der studiën
over die belangrijke ontdekking. 't Verslag van hoogleeraar von Duhn wordt er
behandeld; en tevens worden eenige redenen uiteengezet om 't vóór-republikeinsch
ontstaan van 't monument te bevestigen; voorts wordt de beoordeeling van Gammirini
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besproken, die zijne zienswijze staaft op de natuur der offer-overblijfselen in 't graf
gevonden.
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Omroeper.
Schrijversloon in Engeland. - Voor zijn Paradise lost kreeg Milton zeven pond
sterling, nadat hij eerst twee jaar vruchteloos een uitgever had gezocht. Bulwer, wiens
werken eens veel gelezen werden, streek 1000 pond op voor elk boek; de volledige
uitgave zijner werken bracht hem ongeveer 1,750,000 frank op. Byrons volledige
uitgave werd met 23,500 pond betaald. Mrs Humphry Ward ontving voor haren
tendenzroman Robert Elsmere 8000 pond sterling, en voor haren David Grieve 17,000
pond. Ook met wetenschappelijke werken is in Engeland geld te verdienen. Herbert
Spencer's wijsgeerige schriften brachten hem ongeveer 32,000 pond op. De
hoofdopsteller van de Times trekt jaarlijks 125,000 frank.
Vlaamsche Zang. - Als opziener voor het muziekonderwijs in de middelbare scholen
en Athenea is een Vlaamschonkundige Waal benoemd.
De heer Minister is toch zeker niet van zin den Vlaamschen zang af te schaffen
in de weinige scholen waar die aangeleerd wordt?
O die statistieken! - Van een onzer inschrijvers uit Luik ‘Vandaag kwam er te
mijnent een beambte met de Volksoptelling gelast. “Si vous le voulez, Monsteur,
zegde hij, je remplirai bien moi-même la feuille de renseignement”. Indien men alzoo
handelt bij al de Vlamingen te Luik, zullen vele Vlaamschsprekenden opgeteekend
worden!! Belet wel dat de man niets vroeg nopens hetgeen wij spraken en hij was al
gereed om voort te gaan’. - Te Leuven bood een politieagent aan den secretaris van
den opstelraad een ingevulden bulletijn aan om te teekenen.
Polen. - Wanneer zal Pruisen nu toch eens leeren de Polen niet afkeerig maken van
Duitschland? Verleden zomer was er te Posen kiezing voor het Gewerbe gericht,
den Duitschen Goedemannenraad. Nu heeft het magistraat een eenvoudig middel
gevonden om de Poolschgezinde kandidaten, die nochtans de groote meerderheid
der stemmen bekomen hadden aan kant te schuiven en de Duitschers als gekozen uit
te roepen: Al de stembriefjes, in 't Poolsch geschreven, werden nietig verklaard. De
vrijheid der talen bestaat nochtans in Duitschland, voor den Reichstag en den Landdag
stemt men in 't Poolsch; ten andere, vele werklieden-stemmers kennen niet anders
dan Poolsch. Laat ons nu afwachten of het hooger bestuur niet zal tusschenkomen.
Prentbriefkaarten. Voor de zedegeschiedenis van onzen tijd: In zeven dagen, van
9 Augustus 12 uur 's middags tot 16 Augustus 's middags werden in het gebied van
de Deutsche rijkspost niet minder dan 10,128,569 prentbriefkaarten verzonden, dus
gemiddeld dagelijks 1,446,938 stuks. Het bedrag aan porto voor de geheele
hoeveelheid prentbriefkaarten was 483,075,32 mark of gemiddeld per dag 69,010,76
mark.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1901

113
Het Sienkiewicz-Feest. - Reeds in 1898 was het vijf en twintig jaar geleden dat
Hendrik Sienkiewicz als schrijver optrad. Maar op zijn verlangen werd toen het feest
uitgesteld, om de belangstelling voor het Mickiewicz jubileum, dat men even zou
vieren, niet te schaden. Zoo werd eerst den 22n December jl. geheel Polen door, maar
voornamelijk te Warschau, het feest ter eere van Sienkiewicz gevierd. Den schrijver
werd plechtig hulde gebracht door talrijke afvaardigingen, onder andere namens de
Academie voor Wetenschappen van Krakau, de Poolsche Hoogescholen van Krakau
en Lemberg, verscheidene letterkundige vereenigingen, buitenlandsche kringen van
Polen, enz. Onder de aangeboden geschenken dient vooral aangestipt eene gouden
met briljanten bezette pen, en de eigendomsbrief van een landgoed in Russisch-Polen,
aangekocht met de opbrengst eener openbare inschrijving. Des avonds werden op
alle Poolsche schouwburgen feestvertooningen gegeven, waarop door de opvoering
van een komisch stukje van Sienkiewicz zelf op gelukkige wijze voor afwisseling
na het ernstige gedeelte van de feestvertooningen werd gezorgd. Onwillekeurig denkt
men bij de mededeeling van deze bijzonderheden aan de plechtige hulde terug, welke
den grijzen Conscience door gansch het Vlaamsche land ter gelegenheid van zijn
honderdste boekdeel gebracht werd.
Kon. Vl. Academie. - Redevoering van den nieuwen bestuurder den heer Coopman.
Hij brengt hulde aan zijnen voorganger Kanunnik Daems en weidt uit over de roeping
en de werkzaamheden der Academie.
Dr Claeys, Jhr de Pauw en Prof. De Ceuleneer worden benoemd als leden der
Commissie van rekendienst voor 1901.
De eerste aflevering van de Biographie der Zuid-Nederlandsche schrijvers zal
opgeluisterd worden met de portretten van Toni Bergmann en P.-V. Bets.
Dr L. Simons geeft lezing van eene wetenschappelijke en letterkundige studie over
het oude Walthariuslied.
Deze voordracht en de rede van de heer Coopman zullen verschijnen in de
Verslagen.
Koninklijke Academie. Zitting van December.
Elf antwoorden op de vraag naar een L a t i j n s c h gedicht.
Voordracht van J. Roell over wijlen G. de Vries, Az. (1818-1900), gewezen
minister, schrijver van het werk Over de zeeweringen en waterschappen in
Noord-Holland.
Davidsfonds. - Den 22 December laatst vierde de afdeeling Luik de 25ste verjaring
van het Davidsfonds met eene letterkundige zitting en een banket onder
voorzitterschap van Mgr. Rutten. Men besliste er eene afdeeling te stichten te Hoei.
- Den 30 December was het de beurt van Lier met uitvoering van Oude Geestelijke
liederen en vertooning van levende beelden, tafereelen uit het Nieuw Testament.
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† P. Vermeire, te St. Nicolaas, lid der bestendige afvaardiging der provincre
Oost-Vlaanderen, schrijver van menige vlugschriften over Pangermanisme,
economische vraagstukken (Egalité des professions) en de verbinding van het Land
van Waas met Antwerpen en de zee door een kanaal (Anvers-Londres etc.). Drt
vraagpunt is thans ter studie in eene commissie door den Provincieraad genoemd. Edmond Tarbé des Sablons, Fransche roman- en tooneelschrijver: Drames parisiens,
Roman d'un crime, Monsieur de Morat, Angèle Valois, Martyr, enz. Hij was stichter
van ‘Le Gaulois’ in 1879 overgemaakt aan Arthur Meyer. Hij schreef ook Impressions
politiques. - Servais de Marteau, te Luik, hoofd der stenographie in de Kamers en
schrijver van verschillige letterkundige werken. Hij was een oud pauselijk zouaaf. Eug. Bernimolin, te Luik, schrijver van verscheidene werken over bestuurlijk recht,
ook van Le dernier poète wallon du pays Liégeois: Defrêcheux en van L'école
populaire et le rationalisme contemporain, boek dat hem, gewezen liberaal, in 1879
bijna zijne plaats deed verliezen als bestuurder in het piovinciaal bestuur. Het
liberalisme kon hem zijne genegenheid voor het katholiek onderwijs niet vergeven.
- Dr Patain, de groote Fransche physiologiste en pathologiste, schrijver van vermaarde
werken over den bloedsomloop en uitvinder van verscheidene toestellen in gebruik
in de laboratoria. - Franz Servais, Belgische componist, schrijver van Contemplation
en Apollonide. Hij was zoon van den violoncellist François Servais, schoonbroeder
van den zanger Van Dyck en van den beeldhouwer Godebski. - Moreau de Tours.
Fransche schilder. - Florimond Van Loo, Gentsche kunstgraveerder. - Evert Larock,
Belgische kunstschilder. - Arthur Dujardin, advocaat-generaal bij het Verbrekingshof
te Parijs, schrijver van belangrijke rechtswerken, waaronder de bijzonderste handelen
over handelsrecht en over het vervreemden van staats- en gemeentegoederen. - Victor
Balaguer, Catalaansche dichter, geschiedschrijver en politiek man, hij was een tijd
lang ondervoorzitter in de Cortes en minister. Zijn bijzonderste gewrocht is Historia
politica y literaria de los trovadores. - Jules Barbier, librettiste van verschillende
opéras: Faust, Mignon, Hamlet, Roméo et Juliette, Noces de Jeanette, Paul et Virginie,
enz. - Max Sulgberger, letterkundige en opsteller aan l'Etoile Belge. - Ch. Verstraete,
publicist te Gent en Voorzitter van den Journalistenbond der Vlaanderen. - De
Duitsche symbolistische schilder Böcklin bekend om zijn Gevecht tusschen
Centauren, het Eiland der dood en De discipels van Emmaüs.
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Over schriftuuraanhaling.(1)
II.
Teksten uit het Nieuw Testament.
Adveniat regnum tuum (Matth. VI, 10).
Uw rijk kome!
In het Onze Vader lezen wij: Ons toekome uw Rijk, en in den Mechelschen
Catechismus hebben we, in de uitlegging op die vraag, van jongsaf geleerd dat het
Rijk, welk wij hier vragen, het Rijk der Hemelen is dat God aan zijne dienaren beloofd
heeft na dit leven.
Ik meen hier te moeten vertalen: Uw Rijk kome, en het woord regnum te moeten
verstaan, niet van het Rijk der Hemelen, de eeuwige gelukzaligheid, maar wel van
het Godsrijk, het geestelijk koninkrijk, dat de Messias kwam stichten; en zoo zouden
die woorden de bede bevatten dat dit Rijk van God en Christus, de heilige Kerk, zich
moge uitbreiden over de geheele wereld. In het Fransch zeggen wij: que votre règne
arrive.
Voor deze uitlegging pleit de welbekende en algemeen aanvaarde verdeeling van
het Onze Vader

(1) Zie vorige aflevering, blz. 5.
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in twee deelen: in het eerste, waar de bovengemelde vraag in voorkomt, vragen wij
rechtstreeks niets voor ons, zooals in het tweede deel, maar onze bede betreft God
zelven.
In de uitlegging van den Catechismus door Mgr. Lambrecht, lezen wij, na de
verklaring van den tekst die zooeven is aangehaald, deze bemerking: ‘Doch door het
Rijk der Hemelen kan niet alleenlijk het hemelsch geluk verstaan worden, maar ook
de heerschappij die God heeft over de menschen, die zijne wetten erkennen en
aanveerden. Gelijk het rijk van eenen koning uit al de menschen bestaat, die zijne
macht en zijne wetten erkennen, zoo bestaat ook het Rijk van God op aarde uit al de
menschen die de goddelijke heerschappij en de goddelijke wetten willen erkennen
en zich aan deze onderwerpen. En nu, ingezien wij in den hemel niet kunnen komen
zonder hier op aarde lid van het Rijk Gods geweest te zijn, en de woorden van het
Onze Vader van het Rijk Gods op aarde kunnen verstaan worden, mogen wij met
recht denken dat wij in de tweede vraag van het Onze Vader rechtstreeks van God
verzoeken, dat wij en alle menschen aan zijn Rijk hier op aarde zouden mogen
toebehooren en meer en meer toebehooren. Dit Rijk Gods nu is de Heilige Katholieke
Kerk, die de vergadering is van al de geloovige christenen die zich waarlijk aan God
onderwerpen: en diensvolgens door de bovengemelde woorden vragen wij, dat de
H. Kerk zich meer en meer zoude uitstrekken en versterken, wij en al de menschen
zich aan haar zouden onderwerpen, en meer en meer hare wetten aanveerden; en dat
alzoo de ongeloovigen zich zouden bekeeren en de H. Kerk binnentreden, de ketterijen
en de scheuringen zouden eindigen, en allen tot de H. Kerk zouden komen en in haar
blijven’.
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Regnum coelorum vim patitur, et violenti rapiunt illud (Matth. XI, 12.)
Het rijk der hemelen lijdt geweld, en geweldigen rooven het.
Op verschillende wijzen hebben de kanselredenaars en Schriftuurverklaarders en
Godgeleerden die woorden uitgelegd; de volgende verklaring is voorzeker valsch:
men moet zich geweld aandoen om in den Hemel te komen. Ongelukkig is het deze
die gewoonlijk wordt voorgesteld, ondanks dikwijls vernieuwde terechtwijzingen.
Hetgeen men daar uitdrukt is eene groote waarheid, maar ze wordt in die woorden
niet geleerd: dit is, naar mijn bescheiden oordeel, niet de Schriftuurzin, maar eene
eenvoudige accommodatie door zinspeling.
Eerstens moet aangemerkt worden dat regnum coelorum hier, zooals gewoonlijk
in het Evangelie van Mattheus, niet den Hemel, maar het Rijk van Christus hier op
aarde beteekent. Blijft op te zoeken welke de zin is van het gezegde: vim patitur, en
welke die violenti zijn.
Ziehier heel het vers: ‘Van de dagen nu van Joannes den Dooper af tot nu toe lijdt
het rijk der hemelen geweld, en geweldigen rooven het’.
Zooals het blijkt geeft Jesus hier geen voorschrift, noch eenigen raad, hij zegt niet
wat moet gedaan worden, of wat geraadzaam is, maar zegt wat toen plaats had.
Nu, hetgeen dan gebeurde is volgens sommigen het volgende: Sedert het optreden
van Joannes als boetprediker en wegbereider van den Messias, wordt het Rijk, als
ware 't, bestormd, of het deelgenootschap aan het Rijk van den Messias wordt met
hevige begeerte en heiligen drift gezocht, en geweldigen, dezen die zich zelven
geweld aandoen, door hunne boetvaardigheid en door de verbetering van hun leven,
rooven het en nemen het in (BEELEN).
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Die uitlegging wil ik niet volkomen veroordeelen; evenwel kan ik ze moeielijk
aannemen, omdat hetgeen daarin gezegd wordt, mij niet overeenkomstig schijnt met
de feiten. Waar immers ziet men die hevige begeerte en heiligen drift in 't volk,
tijdens het sterfelijk leven van Jesus? Hoe dikwijls heeft niet de Zaligmaker een
schrikverwekkend en hartroerend vae, wee uitgesproken, tegen die steden waar Hij,
ter bevestiging van zijne goddelijke leering, mirakelen deed, zoo uitstekend en zoo
menigvuldig dat, waren die gedaan geweest bij heidensche volkeren, deze zouden
boetvaardigheid gedaan hebben, terwijl de Joden in hunne verstoktheid en
wederspannigheid aan de gratie volherdden?
Dit ingezien, en met het oog op de Grieksche woorden, denk ik den volgenden zin
te moeten verkiezen. Het rijk dat Jesus komen stichten was heeft geweld te lijden,
men bestrijdt en vervolgt het (vim patitur), en dezen die het zoo bestrijden, vooral
de Phariseërs en schriftgeleerden, (violenti: een woord van denzelfden Griekschen
wortel als 't werkwoord dat hier met vim patitur wordt overgesteld), rooven het, of
ontrooven het aan dezen die er zouden willen intreden. Vgl. Matth. XXIII. 13: ‘Wee
u, schriftgeleerden en Phariseërs, gij huichelaars! omdat gij het Rijk der hemelen
sluit voor de menschen; want gij zelven gaat er niet in, en hen, die willen ingaan,
laat ge niet ingaan’, en Lucas XI. 52: ‘Wee u, Wetgeleerden! omdat gij den sleutel
der kennis hebt weggenomen: gij zelven zijt niet ingegaan, en hen die ingingen
(wilden ingaan), hebt gij geweerd’.
Discite a me, quia mitis sum et humilis corde (Matth. XI, 29).
Leert van mij! want ik ben zachtmoedig en nederig van hart.
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Die tekst wordt dikwijls aangehaald alsof quia hier, gelijk soms elders, quod
beteekende: leert van mij dat ik..., leert van mij zachtmoedig en nederig zijn.
Dat zou wel toepassing mogen heeten, maar 't is de zin der woorden niet.
Immers uit de omstaande rede wordt de eerstgemelde vertaling gestaafd.
De Zaligmaker noodigt iedereen uit om zijn volgeling te worden, en geeft drie
aansporende redenen op:
1. ‘Ik ben zachtmoedig en nederig van hart’; Hij zegt niet wat van hem moet
geleerd, maar waarom ze niet vreezen moeten hem als leermeester te nemen.
2. ‘Gij zult ruste vinden voor uwe zielen’, d.i. voor u zelven.
3. ‘Mijn juk is zacht, en mijn last is licht.’ Niets is er dus te vreezen, noch van den
kant van den Meester (1e reden), noch van den kant van het juk (3e reden); integendeel,
alle goed, het grootste goed hier op aarde zal het hunne zijn (2e reden): de
onwêerstaanbare zucht naar vrede en geluk, wordt, voor zooveel het hier mogelijk
is, door Christus, en door hem alleen, bevredigd.
Quid enim prodest homini si mundum universum lucretur, animae vero suae
detrimentum patiatur? Aut quam dabit homo commutationem pro anima sua? (Matth.
XVI. 26).
Wat toch baat het den mensch, zoo hij de geheele wereld wint, maar zijn leven
verliest? Of wat zal de mensch in ruiling geven voor zijn leven?
In den aangehaalden tekst wordt het woord anima gewoonlijk vertolkt door ziel.
Ik zeg: leven.
In de onmiddellijk voorafgaande woorden (Matth., ib. 24) had Jesus tot zijne
aanhoorders zóó gesproken:
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‘Indien iemand mijn volgeling wil wezen, hij verloochene zich zelven, en neme zijn
kruis op en volge mij’, m.a.w. zelfverloochening en lijdzaamheid, gaande tot de
bereidwilligheid om zelfs den schandigen kruisdood te sterven, zijn de twee
voorwaarden om Christus' volgeling te zijn; en ter aanbeveling van 't geen Hij
voorstelde, voegde Hij erbij (ib. 25): ‘Want, wie zijn leven (animam) zal hebben
willen behouden, zal het (eam) verliezen; doch wie om mijnentwil zijn leven (animam)
zal verloren hebben, zal het (eam) vinden’. Leven wordt in dit vers in dubbelen zin
genomen, er is hier woordspeling: in de beide eerste deelen der zinsnede, is leven
het tijdelijke leven, doch in de beide laatste, het eeuwige leven. Wie het tijdelijke
leven, met verzaking van Christus, zal behouden hebben, zal het eeuwige verliezen;
doch wie, om Jesus' wil het eerste zal verloren hebben, zal het andere vinden.
Diensvolgens, in geheel dien tekst, v.v. 24-25, neemt Jesus herhaaldelijk het woord
anima in den zin van leven. Mijns dunkens moet derhalve ook gezegd dat in v. 26
dit woord dezelfde beteekenis heeft: hier is dus spraak van het verliezen des eeuwigen
levens (animae detrimentum facere), tot het vinden of bekomen van hetwelk men
desnoods alles moet veil hebben (quid prodest...). - En dat leven eens verloren, dit
is de zin der tweede vraag van den aangehaalden tekst, zoo blijft den mensch niets
over, waarmede hij het zou kunnen inruilen (commutationem dare pro anima sua).
Multi sunt vocati, pauci vero electi (Matth. XX, 16 en XXII, 14).
Hoe dikwijls die woorden aangehaald worden om te bewijzen dat het getal
uitverkorenen betrekkelijk klein zal wezen, hoeft niet gezegd te worden.
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Welnu, daaruit kan men, mijns dunkens, geen bewijs trekken om die thesis te staven(1).
Die woorden komen voor op twee plaatsen in het Evangelie van Mattheus, te weten
XX, 16, na de gelijkenis of parabel van de arbeiders in den wijngaard, en XXII, 14,
na de gelijkenis van de uitgenoodig den tot het bruiloftsfeest van een koningszoon.
I. Op de eerste plaats moeten die woorden zóó verstaan worden: Velen zijn
geroepenen, maar weinig uitverkorenen, d.i. er zullen slechts weinigen zijn die
uitgelezenen (electi), uitmuntenden kunnen genoemd worden.
In die parabel stelt Jesus ons voor dat al de werklieden, zelfs diegenen die één uur
vóór den avond gekomen waren om in den wijngaard te werken, hun vollen loon
ontvingen, evenals dezen die van den vroegen morgen aan 't werk waren, en die den
last van eenen heelen werkdag en daarbij nog de brandende hitte der zon gedragen,
hadden (pondus diei et aestus).
De Zaligmaker wil leeren dat de maat van belooning niet juist zal wezen de langere
of kortere levenstijd in zijnen dienst doorgebracht; velen toch die later op hun leven
in zijnen dienst waren getreden, zouden niet achterstaan bij dezulken die vroeger in
den dienst gekomen waren. Eene gevolgtrekking daaruit was dat het vooral zou
aankomen op den ijver waarmêe men gediend had (BEELEN). Daarbij moet opgemerkt
worden dat God in de geheimvolle uitdeeling zijner genaden, in volle vrijheid en
rechtvaardigheid den eenen eene meerdere, den anderen eene kleinere maat toedeelt,
waaruit komt dat de eene op korten tijd meer verdient dan een andere op een langen
tijd (SUAREZ).

(1) Van het getal zeg ik niets, m.a.w. ik spreek niet van de thesis, maar veroordeel het bewijs
dat men in die woorden wil vinden.
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Van 't getal uitverkorenen is er hier geen spraak.
II. Op de andere plaats moeten die woorden op de volgende wijze verstaan worden:
De vocati zijn de uitgenoodigden, geroepenen tot de Kerk Christi, de electi zijn dezen
die aan de uitnoodiging beantwoorden: en heel de zinsnede moet toegepast worden
op de Joden.
Ziehier het bewijs: De Zaligmaker stelt ons eenen koning voor die zijne
dienstknechten uitzendt om de vroeger uitgenoodigden tot de bruiloft te roepen (hij
bedoelt de Joden). Onder hen zijn er die zich niet bekommeren met de uitnoodiging
van den koning; anderen leggen daarenboven nog oproerige handelwijze aan den
dag, mishandelen en dooden de dienstknechten: derhalve worden ze allen verworpen
(verwerping der Joden). Dan worden dienstknechten gezonden om allen die ze vonden
uit te noodigen (roeping der Heidenen); en de gasten scharen zich rond den
bruiloftsdisch. Onder dezen wordt er één gevonden die niet gekleed is met een
bruiloftskleed, en die wordt buiten geworpen. En Jesus besluit: multi enim.....
De verwerping der Joden en de roeping der Heidenen doen kennen, dat is het
hoofddoel van de parabel. 't Is maar een ondergeschikt doelwit te leeren dat het niet
genoeg is aan de uitnoodiging te beantwoorden, of van de Kerk deel te maken om
eeuwig gelukkig te zijn; maar dat men in dezelve versierd moet zijn met de
heiligmakende gratie, om niet in de duisternis geworpen te worden, waar geween
zal zijn en geknars der tanden. - Dat het zoo is blijkt uit eene aandachtige en zonder
vooringenomenheid gedane lezing.
Nu, de woorden multi vocati... hebben hier betrek op het hoofddoel. In de parabel
was de zaak zóó voorgesteld alsof al de Joden gingen verworpen worden: niemand
immers van de eerstgeroepenen was gekomen; op 't einde zegt ons de Zaligmaker
dat weinigen onder hen, hoewel allen geroepen zijn,
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aan de roeping zullen beantwoorden, en dit zijn de pauci electi, te weten, de weinige
Joden die aan de roeping beantwoorden en Christenen worden.
De schrijvers die de aangehaalde woorden uitleggen in den zin van een klein getal
uitverkorenen, loopen gevaar in hunne eigene netten gevangen te worden, vooral als
ze dit toepassen op de Christenen. Inderdaad, dan kan men hun vragen: indien het
zoo is, hoe komt het dat in de parabel de zaken zóó voorgesteld worden alsof er uit
dit groot getal genoodigden, die aan de roeping beantwoord hadden (en de christenen
verbeelden), maar één werd buiten geworpen? Of moet men misschien zeggen dat
die weinige woorden, die op 't einde der parabel te lezen staan, de leering der parabel
omver werpen? Moet misschien niet liever die zinsnede, die iets heeft van den aard
der spreekwoordelijke gezegden (die op verschillende wijzen kunnen toegepast
worden), haren bepaalden zin en haren uitleg uit de parabel trekken?
Het oordeel is aan den lezer.
In eene uitgaaf van onzen Catechismus der Feestdagen (les over den Palmenzondag),
las men: ‘gelijk de Profeten het voorzegd hadden, was Hij gezeten op eene ezelin en
later op eenen jongen ezel’, hetgeen beteekende dat Jesus, toen Hij zijne intrede deed
in Jerusalem, op dien korten afstand die twee dieren opvolgenlijk gebruikt had.
Nu, dat is niet zoo, en met recht is dit verbeterd in eene jongere uitgave. Op den
jongen ezel alléén, en niet op de ezelin heeft Jesus gezeten(1).

(1) Om deze korte verhandeling beter te doen verstaan, schrijf ik hier 't verhaal van Matth. XXI
neêr. ‘1. En toen zij Jerusalem genaderd waren en gekomen te Bethphagé, aan den Olijfberg,
zond Jesus twee leerlingen uit, 2. tot hen zeggende: Gaat naar het vlek dat tegen u over ligt;
en terstond zult gij eene ezelin vastgebonden vinden, en een veulen met haar; maakt ze los
en brengt ze tot mij. 3. En indien iemand u iets mocht zeggen, zegt dan: De Heer heeft ze
van noode! en terstond zal hij ze laten gaan. 4. Dit nu geschiedde alles, opdat vervuld zou
worden wat gesproken is door den Propheet, die zegt: 5. Zegt aan Sions dochter: Zie, uw
Koning komt tot u zachtmoedig, gezeten op eene ezelin en op een veulen, het jong eener
jukdragende. 6. De leerlingen dan heengegaan zijnde, deden zij gelijk Jesus hun bevolen
had. 7. En zij brachten de ezelin en het veulen, en legden op dezelve hunne kleederen, en
daarop deden zij hem zitten. 8. En het meeste deel der schare spreidden hunne kleederen op
den weg, en anderen sneden takken van de boomen, en strooiden ze op den weg. 9. En de
scharen die vooruitgingen en die volgden, riepen luid, zeggende: Hosanna den Zoon van
David! Gezegend hij die komt in den naam des Heeren! Hosanna in den hooge!
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Eene opwerping komt voort uit vers 2: de apostelen moeten beide dieren mêebrengen.
- Antwoord: de reden daarvan is uitgedrukt Marc. XI, 2 en Luc. XIX, 30: 't was een
jonge ezel op welken nog geen mensch gezeten had, en die bijgevolg wel eenige
moeielijkheden zou gemaakt hebben om zich te laten geleiden en berijden, ware de
ezelin niet mêegedaan. ‘Om het veulen gewillig te doen volgen, moest de ezelin
mêegebracht worden’ (BEELEN).
Een andere opwerping uit vers 7: ze spreidden hunne kleederen (als zadeldek) op
beide. - Antwoord: de Apostelen wisten niet op welk der twee lastdieren Jesus zou
gaan zitten; wat meer is, in zoo een zegevierenden optocht moest de ezelin ook
versierd zijn.
Eindelijk eene opwerping uit vers 5 waar de prophetie aangehaald wordt die hier
hare vervulling had: ‘... op eene ezelin, en op een veulen, het jong eener jukdragende’.
- Antwoord: Marc. XI. 7, Luc. XIX. 35, Joan. XII, 14 en 15, spreken alleenlijk van
't veulen. ‘De Hebreeuwsche tekst van Zacharias heeft hier ezel, niet ezelin; en het
Grieksche woord, dat hier bij Mattheus staat, ofschoon het zoowel ezel als ezelin
kan beteekenen, moest op deze plaats, om den Hebreeuwschen tekst, door ezel
vertaald zijn geworden,
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en niet door ezelin, gelijk in onze Vulgaat geschied is. De zin der woorden is: gezeten
op een ezel, zijnde een veulen, het (mannelijk) jong eener ezelin. De Partikel en
beteekent hier, naar Hebreeuwsch spraakgebruik, zooveel als: dat is of namelijk; en
deze woorden: en een veulen, het jong eener jukdragende, zijn eene nadere verklaring
van het voorafgaande: op een ezel’ (BEELEN).
Eindelijk dient nog opgemerkt te worden dat Jesus een ezel verkoos om zijne
intrede te doen, niet om een voorbeeld van ootmoedigheid te geven, zooals men soms
meent: immers zelfs prinsen en koningen reden op ezels; maar om den aard van zijn
rijk te doen kennen, en aan te duiden dat hij niet een aardsch koninkrijk was komen
stichten, maar een geestelijk, dat hij een veroveraar was die niet met zwaard en boog
zijne veroveringen ging doen, maar met andere wapenen, dat hij de Vredevorst was
(rex pacificus et mansuetus); immers in tijde van vrede gebruikten zij ezels; het paard
diende maar ten tijde van oorlog. (Zie mijne lessen in Antiquitates hebraicas, bl. 28,
en mijnen Commentarius in Matthaeum bl. 234).
Het rampzalig einde van Judas den verrader verhaalt Mattheus XXVII, 5, als volgt:
‘En hij wierp de zilverlingen weg in den tempel, en vertrok; en hij ging heen en
verhing zich’.
Lucas in zijne Handelingen der Apostelen I, 18 schrijft zoo, volgens de Vulgaat:
‘en toen hij zich verhangen had, is hij midden doorgeborsten, en zijn al zijne
ingewanden uitgestort’.
Tot hiertoe is er geene ernstige moeielijkheid: Lucas schrijft eene omstandigheid
neêr, welke bij Mattheus niet te lezen staat; doch er is geene tegenstrijdigheid.
Maar in den Griekschen tekst van Lucas' Hande-
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lingen leest men, in plaats van: toen hij zich verhangen had, deze woorden: voorover
gevallen zijnde. Van daar de volgende opwerping: volgens Mattheus heeft Judas zich
verhangen, volgens Lucas heeft hij zich van eene of andere hoogte neêrgestort; dus
is er niet alleen schijnbare maar werkelijke tegenstrijdigheid tusschen de twee gewijde
schrijvers.
Antwoord: De omstandigheden die Lucas verhaalt zullen gebeurd zijn na 't
verhangen: ‘Nadat die wanhopige zondaar zich verhangen had, zal zijn lichaam, uit
welke oorzaak dan ook, misschien door het breken van den strop, voorover
neêrgevallen, door dien val zijn opengeborsten, zoodat de ingewanden werden
uitgestort’ (BEELEN).
Een ander antwoord luidt als volgt: De eene bijzonderheid uitgedrukt in 't Grieksch
door de woorden πρηνης γδνομενος, voorover gevallen zijnde, moet verstaan worden
van het verhangen zelf: nadat hij het strop rond den hals gedaan had, heeft hij zich
laten voorover vallen, il s'est lancé dans le vide, en daarna heeft plaats gehad hetgeen
Lucas verhaalt en Mattheus verzwijgt, te weten, de uitstorting der ingewanden, welke
gebeurd zal zijn zonder val, maar door de verrotting in den onderbuik.
Salutem ex inimicis nostris (Luc. I. 71).
Redding van onze vijanden.
Is 't noodig te zeggen dat de zin niet is: De redding komt ons van onze vijanden?
Dat die woorden die beteekenis niet hebben verstaat men als men den BENEDICTUS
leest of zingt; maar waarom dan dit vergeten als men spreekt of schrijft?
Eene aandachtige lezing van de omstaande rede diene als verklaring: ‘Gezegend
zij de Heer, de God van Israël, omdat hij zijn volk bezocht, en verlossing heeft
gewrocht en een reddingshoorn voor
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ons opgericht in het huis van David, zijnen dienstknecht (gelijk hij gesproken had
door den mond van zijne heilige aloude propheten), redding van onze vijanden en
uit de hand van allen die ons haten...’ Redding is eene verklaring van 't voorafgaande
reddingshoorn, en hangt af van opgericht; van onze vijanden (bemerk het parallel)
is hetzelfde als uit de hand van allen die ons haten.
Ik zou die woorden niet willen aanhalen, zelfs niet als toepassing door zinspeling,
in den zin waar ik eerst van sprak, omdat de gedachte, die men zoo wil uitdrukken,
mij regelrecht strijdig schijnt met den Schriftuurzin.
Ignem veni mittere in terram et quid volo nisi ut accendatur? (Luc. XII. 49).
Ik ben gekomen om een vuur op de aarde te werpen, en wat wil ik dan dat het
ontstoken worde?
Bedoelt de Zaligmaker hier het vuur der liefde, zooals velen het verstaan?
Neen: hij spreekt van een vuur van vervolging: ter oorzake van het ongeloof en
de boosheid der menschen zal die vervolging het treurig gevolg zijn van het prediken
van Jesus' leer; dit gevolg wordt hier voorgesteld als het oogmerk daarvan (ik ben
gekomen om...).
Datgene, wat hier vuur heet, heeft Jesus elders (Matth. X, 34), in dezelfde
beteekenis, het zwaard genoemd.
Jesus verlangt dat dit vuur onstoken worde, dat de vlam der vervolging uitbarste!
Hij verlangt dat zijne leering gepredikt worde door de gansche wereld, ofschoon hij
weet, dat het niet geschieden kan zonder de bitterste vervolgingen voor de
verkondigers en belijders zijner leer. In v. 51 en volg. gaat hij zoo voort (en dit staaft
de bovengemelde uitlegging): ‘Meent gij dat ik gekomen ben om

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1901

128
vrede te geven op aarde? Neen, zeg IK u, maar verdeeldheid. Want van nu aan zullen
er vijf in één huis verdeeld zijn; drie zullen tegen twee, en twee tegen drie verdeeld
zijn: de vader tegen den zoon, en de zoon tegen den vader; de moeder tegen de
dochter, en de dochter tegen de moeder; de schoonmoeder tegen hare schoondochter
en de schoondochter tegen hare schoonmoeder’ (BEELEN).
Als blijkt uit den samenhang der rede, mag men die woorden niet aanhalen, als
hadde Jesus hier van het vuur der liefde gesproken, op hetwelk zij nochtans mogen
toegepast worden.
Rationabile obsequium vestrum (Rom. XII, 1.)
Die woorden hoort men dikwijls uitleggen alsof ze beteekenden: een redelijke of
beredeneerde gehoorzaamheid, of iets dergelijks, aangezien men ze neemt als gezegd
van den Godsdienst of van het Geloof.
Welk is de ware zin?
Sint Paulus spreekt zoo: ‘Ik bid u dan broeders! bij de barmhartigheid Gods, dat
gij uwe lichamen (als werktuigen der ziel) tot een levend (in tegenstelling met den
ouden offerdienst, waarin de offerdieren vooraf gedood werden), heilig (wees
onberispelijk in uwen levenswandel), Gode welbehagelijk ('t geen het gevolg is) offer
opdraagt, hetgeen ulieder geestelijke eeredienst is’. Daarin dus bestaat hun offerdienst,
een geestelijke eeredienst, in tegenstelling met den vorigen uiterlijken eeredienst
van beiden, Joden en Heidenen.
Obsequium is hier dus eeredienst, en rationabile is geestelijk, zooals I Petr. II, 2:
rationabile... lac, geestelijke melk, geestelijk voedsel; de H. Paulus dus drukt in
beeldspraak, ontleend aan eene offer-
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opdracht, hetzelfde uit wat Jesus zegde tot de Samaritaansche vrouw (Joan. IV, 23):
‘Maar de ure komt, en is nu daar, dat de ware aanbidders den Vader zullen aanbidden
in geest en waarheid’.
Die woorden kunnen dienen als accommodatie door zinspeling, in den zin waar
ik hierboven van gewaagde: maar dat is de Schriftuurzin niet.
Infirma mundi elegit Deus ut confundat fortia (I Cor. I, 27).
Het zwakke der wereld heeft God uitverkoren, om het sterke te beschamen.
Dikwijls worden die woorden genomen alsof ze gezegd waren van de Apostelen,
zwakke werktuigen, door God uitverkoren om de gansche wereld aan Christus' juk
te onderwerpen.
Hier nochtans is geen spraak van de roeping tot het apostelambt, maar van de
roeping tot het Evangelie in het algemeen.
Hetgeen Paulus leert komt hierop neêr:
Ziet op uwe roeping, broeders, d.i. ziet hoedanig diegenen zijn die tot het geloof
zijn geroepen: er zijn weinig wereldwijzen, weinig hooge staatsbeambten en
grootvermogende personen, weinig van aanzienlijke geboorte; maar integendeel
dezulken opwelke men als dwazen en onkundigen met minachting nederziet, heeft
God uitverkoren en geroepen, om de wijzen te beschamen, en de zwakken, de niets
vermogenden, om de sterken, de machtigen te beschamen... Maar hoe geschiedt dit
beschamen der machtigen? Door het van God uitverkoren worden der zwakken, als
waaruit de onwaarde blijkt van hetgeen bij de wereld voor machtig gehouden wordt.
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Nemo potest dicere, Dominus Jesus, nisi in Spiritu Sancto (I Cor. XII. 3).
Dezen tekst bedoelde ik toen ik in de inleiding dezer verhandeling steunde op de
noodzakelijkheid de citaten nauwkeurig op te nemen, of de woorden der H. Schrift
aan te halen zooals ze erin te lezen staan. Leest men niet, in een Tractaat over de
Gratie, deze woorden: ‘Nemo potest dicere Domine Jesu, nisi in Spiritu Sancto’?
Men wil bewijzen dat tot het plegen van heilzame of tot ons bovennatuurlijk einde
geleidende werken (ad actus salutares), hoe klein zij wezen (zooals het uitspreken
van den naam Jesus), de dadelijke gratie noodig is.
Op de aangeduide plaats spreekt de H. Paulus niet zóó; noch van die stof; maar
hij zegt: ‘Nemo potest dicere, Dominus Jesus, nisi in Spiritu Sancto’; en hij geeft
aan de Christenen een teeken of criterium omtrent de geestelijke gaven, hij geeft hun
een algemeen kenmerk waaraan zij de geesten konden beproeven. Indien iemand
zegt: Vervloekt zij Jesus, anathema Jesu, al gaf hij vóór eenige gave des Geestes
ontvangen te hebben, die is een bedrogene of een bedrieger, die spreekt niet door
den Geest van God. Zegt hij integendeel: Jesus is de Heer, Dominus (est) Jesus, die
spreekt door den Geest van God (BEELEN).
‘Eorum, qui dono aliquo extraordinario ornati esse videntur, verba vel opera, si
ad fidem in Jesum, Dei Filium, destruendam ejusque regnum convellendum tendant,
auctorem non habent Spiritum S.; sin vero fidem in Dominum Jesum augent et
promovent, a Spiritu S. sunt’ (CORNELY).
Littera occidit, Spiritus autem vivificat (II Cor. III, 6.)
Wat is hier de letter, en wat de Geest?
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De letter is de geschreven Wet van het Oude Verbond; de Geest is de H. Geest, of
de genade overvloedig verleend in de bediening van het Nieuwe Verbond.
De letter, de Oude Wet doodt, niet als werkendemaar als gelegenheidsoorzaak.
Zij gaf de kennis van 't geen de mensch doen en laten moest, maar niet de
bovennatuurlijke hulp om het gekende kwaad te vermijden, en op die manier
berokkende zij den mensch de geestelijke dood.
In de Nieuwe Wet, heeft de mensch, te zamen met de kennis, overvloedige gratie
van den H. Geest, die hem in staat stelt de geboden te onderhouden, en zóó maakt
de Geest levend en wordt hij den mensch eene oorzaak van eeuwig leven (BEELEN,
passim).
Ziedaar den letterlijken zin van die woorden; zij bevatten eene leering door Paulus,
soms in moeielijke bewoordingen, herhaaldelijk voorgesteld.
Wil men die woorden verstaan van de letter en den geest van eene wet, dat kan
accommodatie door zinspeling genoemd worden, maar de zin van die woorden is
het niet.
Habemus thesaurum istum in vasis fictilibus (II Cor. IV. 7,)
Wij hebben dezen schat in aarden vaten.
Van welken schat is er hier spraak? Van den schat der zuiverheid, zooals men dit
zoo dikwijls uitlegt? Geenszins: wil men die woorden daarop toepassen en ze nemen
als accommodatie door uitbreiding, ik heb er niets tegen; maar daar spreekt de Apostel
niet van.
Zooals blijkt uit de voorafgaande woorden, bedoelt Paulus den schat van het licht
der kennis van Christus als Gods Zoon, de prediking van 't Evangelie; dien
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schat, zegt hij, hebben wij in aarden vaten, in een broos lichaam. Die bediening is
aan zwakke stervelingen toevertrouwd, maar de kracht Gods zal zoo veel te meer
uitschijnen in den uitslag door zoo zwakke werktuigen bewerkt: ut sublimitas sit
virtutis Dei, et non ex nobis; hetgeen, in 't oog genomen dat er eene kleine variant
in 't Grieksch is, zóó verstaan moet worden: opdat de uitmuntendheid der kracht
Godes zij, en niet uit ons; d.i. opdat de uitnemende kracht, die zich onder gedurig
lijden en gedurige vervolgingen bij onze Evangelie-bediening in ons vertoont, blijke
Godes te zijn, aan Godes almachtigen bijstand worde toegeschreven, en niet aan ons
menschelijk vermogen. 't Is een denkbeeld dat meer dan eens bij Paulus voorkomt
(zie den uitleg van den volgenden tekst).
In de onmiddellijk volgende verzen beschrijft de Apostel zijnen voortdurenden
toestand als dien van aarden vaten, brooze lichamen, die echter, hoe ruw ook
behandeld, zich, mits den goddelijken bijstand, door niets lieten verbrijzelen (BEELEN,
passim in h.l.).
Virtus in infirmitate perficitur (II Cor. XII, 9).
Die woorden, genomen zooals ze daar in 't Latijn te lezen staan, worden dikwijls
verstaan alsof de H. Paulus zegde: De deugd wordt volkomen, volmaakter, door de
ziekte. La vertu se perfectionne dans l'infirmité.
Nu, hier is geen spraak van iemands deugd, noch van ziekte als volmakend middel
der deugd, maar wel van de kracht Gods, die meer uitschijnt in de zwakheid der
menschen. ‘La force de Dieu éclate mieux dans la faiblesse de l'homme’.
Paulus had gesproken van zijne veropenbaringen. ‘En opdat de grootheid der
openbaringen mij niet verheffe, is mij een prikkel mijns vleesches gegeven,
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een engel Satans om mij te slaan (dit name ik liefst, niet van bekoringen, maar van
lichamelijk lijden en kwellingen). Waarom ik den Heer driemaal gebeden heb, dat
die van mij mocht w ken; en hij zeide tot mij: Mijne genade is u genoeg; want de
kracht (in de meeste Grieksche handschriften: mijne kracht) wordt in zwakheid
volkomen (de kracht die ik verleen door de hulp mijner genade, toont zich in de
zwakheden mijner dienaren volkomen, daar oefent mijne kracht hare werking uit).
Ik zal dan gaarne roemen op mijne zwakheden (in plaats van nog te bidden om
bevrijding), opdat de kracht van Christus (virtus Christi) in mij wone (mij versterke,
aan mij zich openbare)... Wanneer ik zwak ben, dan ben ik sterk (door de kracht van
Christus, wiens kracht in zwakheid volkomen is).
Ziedaar hoe ver de schoone leering van Paulus ons voert boven die magere, valsche
uitlegging, die wij hierboven aanteekenden. Ik zeg ‘valsche uitlegging’, voor zooveel
dat men die geve als Schriftuurzin. Wil men die woorden toepassen op de ziekte,
transeat; maar ik deed het liever niet.
Sic stulti estis ut, cum spiritu coeperitis, nunc carne consummemini? (Gal. III, 3).
Zijt gij zoo onverstandig, dat gij, na begonnen te zijn met den Geest, u thans laat
voltooien met het vleesch?
Moet men hier door spiritus de opkomende slechte gedachten verstaan, en door
caro het werk, het vleeschelijk werk, de uitwendige zonde die er soms op volgt?
Neen.
Of is spiritus hier een goed begin, caro het werk des vleesches tot hetwelk iemand
vervalt?
Dit brengt ons dichter bij de waarheid: 't is eene schemering, maar 't is nog het
volle licht niet.
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Paulus had aan de Galatiërs het Evangelie gepredikt: na eenigen tijd helden zij tot
den afval over, aangezien sommigen 't oor neigden tot zekere Joodsche leeraars.
Ziedaar den staat van zaken. Daaruit volgt de zin: Zij hadden het werk van hunnen
christelijken levenswandel begonnen met den H. Geest, dien zij ontvangen hadden,
en wilden dit nu voltooien met het vleesch, met het onderhouden van die vleeschelijke
of lichamelijke voorschriften, besnijdenis, enz., der Mosaïsche wet, die onmachtig
was om den Heiligen Geest te geven. Hoe dwaas! Sic stulti estis....
Misschien mogen die woorden toegepast worden door uitbreiding.
Ziedaar eenige terechtwijzingen.
Moet men dan zekere Schriftuurplaatsen uit bepaalde verhandelingen verbannen,
waar ze tot hiertoe dikwijls in voorkwamen?
1. Is 't dat men ze aanhaalt als bewijs om eene leering te staven, ja, die plaatsen
moeten veroordeeld worden, aangezien de woorden niet beteekenen wat men er
meent in te vinden. Doch, voor éénen tekst die moet verwezen worden, zal eene
grondige studie er tien in de plaats opleveren.
Dat men dus zijne aanhalingen met zorg kieze: 't is niet altijd genoeg dat men ze
hier of daar in eene verzameling van kanselstoffen of sermoenen vermeld vinde, om
te besluiten: hier heb ik een bewijs. 't Is misschien slechts eene accommodatie;
misschien is de schrijver mis. Men moet onderzoeken, desnoods met behulp van
eenen goeden Commentarius, of ze wel waarlijk dien zin bezitten.
Overigens, voor sommige gevallen is de zaak zóó klaar, dat men den waren zin
ontdekt zonder behulp van welkdanigen gids, door enkel eene aandachtige
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lezing van hetgeen voorafgaat en volgt. Is het geen groote regel van
Schriftuuruitlegging, den contextus, de omstaande rede voor oogen te houden? En
is het niet omdat men dien regel niet praktisch kent, dat men zoo dikwijls den bal
misslaat?
2. Voor de toepassing vereischt men natuurlijk dezelfde strengheid en
nauwkeurigheid niet: ik verzend naar hetgeen ik in 't voorwoord hierover schreef,
en mijn besluit luidt als volgt:
1. Voor de Schriftuurbewijzen: liever geene dan slechte.
2. Voor de accommodatie: liever geene dan gemeene.
Gent.
C. VAN ONGEVAL,
prof. in Sem. Gand.
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De weddingschap.
DE kleine groen- en zwart gespikkelverfde tafeltjes waren uitgezet en stonden op
hun te zware vier pooten lomp en slomp tusschen het geschuif en gewemel der armen
en beenen. Stuk voor stuk was de pyramide omgekeerde glazen op den toog
afgebroken en, de grove pinten vol schuimend bier, met een koek bedekt, tusschen
het gedrang weggedragen. Al de spelen kaarten waren opgeëischt en de stoelen bezet.
Een eenzaam rooker, hier of daar met gekruiste beenen in een hoekje zittend, blies
met korte pff-pffgeluiden den tabakdamp voor zich uit en de blauwachtige
rookkronkels, langzaam stijgend, hingen boven de hoofden, draaiden om de
hanglampen, om de zuiltjes van het buffet, om de zilveren spiegelbollen en
bontpapieren ontrusten aan de zoldering.
Een dof geraas van veel stemmen vulde de groote gelagkamer en de warmte der
lichten en lichamen, omhoog stijgend, deed de gedroogde grasjes in de vazen op het
schouwberd trillen en de van onder loshangende, schelgekleurde venditiebladen
zachtjes tegen den muur aanwuiven.
Met zwaar beladen schenkbladen schoven de dienende meiden tusschen de stoelen;
met een slag kwam hier of daar een hand op een tafeltje neer of een paar stemmen
stegen in hevige woordenwisseling boven het gezoem uit om dan weer door het
algemeen geroezemoes verdoofd te worden, terwijl
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buiten, met breed zwaaien, het vaandel in den wind, boven de ingangdeur, de
voorbijgangers naar den pintedek uitnoodigde. Nu en dan bracht een nieuw bezoeker,
plots de deur openstekend, de frischheid en den geur van de open lucht in de kamer,
en dan was het een wijl zoeken en stoelen verschuiven en goên avond knikken; of
het spel aan een der tafeltjes hield op, de beduimelde kaarten werden neergegooid
en schertsende woorden kaatsten heen en weer; de een vrouw na de ander kwam haar
man halen, liet zich bepraten, bleef mee aanzitten, drinken en lachen, en allengs meer
verhit stonden in den tabakwalm, de lustige, voor den Zondag fel gewreven en
geboende gezichten.
Met zijn armen op den toog, de sterkgebeende handen half gesloten, het breede
bovenlijf en den forschen, rosharigen kop vooruit, stond, nevens de waardin en nog
een paar gasten, een kloeke, dertigjarige boerezoon en luisterde hoe ze in het
gezelschap, elkander vroolijk aan het plagen waren. Zij kenden elkander allen, waren
allen goede vrienden en elk kreeg op zijn beurt zijn volle lading.
‘Ehwel, Jan Craye,’ zegde de waardin op dit oogenblik, zich naar een jongen man
keerend met een zoetsappig, bruingekneveld gezichtje, die doelloos naderbij kwam
gedrongen. ‘Zijt-e nog nie getrouwd? Dat oarm Menske! Is ze nog nie moe van noar
ui te wachten?’ en ze lachte met al haar nog regelmatige, blinkende tanden.
Belust om het antwoord te hooren, dat hij geven zou, en nieuwe gelegenheid tot
gekscheren in die vraag vindend, keerden ze zich allen naar den jongen man, die,
achteloos tegen de schenktafel leunend, zijn kin in zijn hand nam, dan eens over zijn
oogen wreef, achter zijn oor krabde en met een diepen zucht zei:
‘Getrouwd? Zooals ge ziet, nie-me.’ En hij begon te lachen, eerst verlegen, daarna
vroolijk, om dan opeens weer ernstig te worden.
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‘Trouwen,’ zegde hij. ‘We zoe'n wulder wel trouwen, maar de kwestie is, dat we
toch op de stroate niet en kunnen weunen en da-me aan giën hof en geroaken.’
- ‘G'en hebt ievers nie veel goeste,’ schertste de waardin, tegen de anderen
knipoogend.
- ‘Nie veel goeste? herhaalde Jan spijtig. ‘G'hebt gulder schuën proaten, moar, 't
is twië joar da me zoeken en nievers giën mollegat om er in te kruipen. ‘Miënt-e, dat
het zuë giëstig is?’ En zijn blik ging van den een op den ander. Voor een wijl en op
dit zelfde oogenblik was het met het lachen gedaan. Die enkele, losdaarheengeworpen
woorden riepen voor die mannen, allen boeren of boerezoons, die op den grond en
van den grond leefden, de heele, knellende landkwestie op, het stijgende
bevolkingscijfer en de steeds grooter wordende moeilijkheid, voor wie geen hof had
of er als oudste zoon van zijn vader geen overnam, om er een te krijgen, want, zoo
men bouwen kon en huizen maken zooveel men wilde, herbergen en winkels, om te
boeren zijn er landerijen noodig, aarde, en 't was de aarde die ontbrak, alles sedert
jaren gebruikt, alle heide ontgonnen, alle bosch uitgeroeid, en er steeds meer
boerezoons kwamen, die wel wilden hun eigen hof hebben, en er geen plaats meer
was voor nieuwe hoeven en nieuwe boeren.
Maar de waardin, die geen ernstig gesprek begeerde:
‘Als men gruëte goeste heeft, vindt men altijd ievers wat,’ zegde ze, meesmuilend
en zonder overtuiging. ‘Wat zegt-e gulder er van, Dolf, Faas,’ en zich nu naar den
laatsten keerend, den kloeken, breedgeschouderden man met zijn rosharigen schedel:
‘Free?’
‘Ik?’ antwoordde deze opeens dwarsdrijvend, ‘'k zoe 'k ik wel en hof vinden, dat-e
'k ik woare?’
- ‘Doet-e?’ vroeg Jan verdrietig. ‘Zoedt-e
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gij er iën vinden? En hoe zoedt-e dat aan buërd leggen, als ik het weten mag?’
- ‘Da 'k er giën en zoe vinden?’ vroeg Free uitdagend en rechtte, met zijn handen
op den toog steunend, zijn groot, hoekig lichaam. ‘Da 'k er giën en zoe vinden als ik
er iën wilde ên. Woarveur gewed?’
- ‘Der is vijf uren in 't ronde geen roe eerde te krijgen, ‘ging Jan aan het bewijzen.
‘De pachten zijn allemoal veur drij, zes, negen, en als er ievers en hof goat wepel
komen, luëpen ze er dikke achter.’
- ‘'t Is gelijk,’ zei Free. ‘'k Zoe 'k ik toch en hof vinden. En 't en zoe nog nie lange
duren! Wilt-e wedden, da 'k er te Lichtmis al iën heb?’
- ‘Als ge ievers in trouwt?’ zegde Craye vragend.
- ‘Zonder trouwen of zonder iets: woarveur gewed?’ antwoordde de andere.
- ‘Dat is me toch een beetje te wriëd,’ antwoordde Craye schokschouderend.
‘Zondag zijn me Boamis en zonder trouwen of zonder iets tegen Lichtmis en hof!’
- ‘Veur honderd fr.!’ stelde de andere uitdagend voor. ‘Wilt-e wedden veur honderd
fr.?’ En hij stak zijn zware, bruine, van werken vereelte doorkerfde hand over den
toog uit.
- ‘Ge zijt op veurhand verloren, Free,’ oordeelde een der boeren, die voor alsnog
niet gesproken had.
‘Als-e-k-ik zegge, da 'k er wille veur wedden,’ sprak Free en zijn uitgestoken
rechter, breed als een schepel, vroeg koppig den handslag.
In de zaal, aan de tafeltjes, keerde hier en daar een kaarter, een twist vreezend, het
hoofd naar hen om en de algemeene aandacht hierdoor opgewekt zijnde, viel het
geroezemoes in de groote, ruischende gelagkamer om zoo te zeggen plotseling,
iedereen gespannen luisterend. Alleen hoorde men in een ver-
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ren hoek het klirren van eenige glazen door een der meiden op een schenkblad
bijeengezet.
‘Veur honderd fr.!’ zegde Free nogmaals, luid en op elke silbe drukkend. ‘Wilt-e
of wilt-e niet?’
‘Top,’ zei Craye plotseling, hief den arm omhoog en sloeg in de uitgestoken hand.
De twee mannen stonden nog een oogenblik tegenover elkander, uitdagend en met
stijgenden gloed in hun gezichten, dan keerde Jan zich met een schok af, in de ruwe
beweging op den toog een pint doende omver vallen, die eerst op het zinken blad
voortrolde, dan luid klirrend op de plaveien viel. In breeden gulp stortte het bier over
den grond; twee, drie paar handen grabbelden in het leege achter het glas; de waardin
gaf een gil.
‘Dat komt er al van, van ulder dwoasheid’ zegde ze, haar schort losbindend, die
gansch nat gegoten was, dan herbegon ze te lachen.
Dit gaf de herademing.
Het geval als afgeloopen beschouwend, hernam men allerzijden het kaartspel;
door tegenstelling met de stilte van zooeven scheen het heropstijgend gezoem nog
luider; de opnieuw gevulde pinten, met een koek bedekt, werden weggedragen, de
rookers wijdden hun aandacht weer aan hun pijpen, Jan zat in een hoek, de
weddingschap vergeten, te praten. Aan de schenktafel stond Free alleen, een
zonderling licht van triomf en domme boosheid over zijn gezicht, en zijn hand, waarin
de weddingschap aanvaard was, bij zich in zijn jas gestoken, als mocht ze nu niemand
meer beroeren.
Buiten, boven de ingangdeur, zwaaide het vaandel op en neer, en noodigde de
voorbijgangers naar den pintedek uit.
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II.
Het dorp had een heele week gewerkt: hard en lustig gewerkt, want
De kouter geschoren,
De winter geboren.....

en de winter is de vijand, voor wien de landman alles bergen moet. Aardappels rooien,
beetwortels uitdoen, het laatste fruit plukken: er was nog zooveel te doen; men had
al de handen aan het werk gezet, maar nu was de Zondag gekomen en had al de
handen voor een dag weer stil gelegd. De geplunderde kouter was leeg van menschen;
rustig en vreedzaam stonden de hoeven tusschen de winterachtige akkers en niemand
was op de paden dan wie van de vespers naar huis ging.
Zoo pas ook van de kerk weer thuis gekomen, zat boerken Loncke, die zijn kleine
hoeve wat ten uitkante had, nevens zijn dochter in zijn keuken en keek door het
bloote, zelfs met geen bloempot versierde venster.
Hij was een oude sukkel van een mannetje, mager, kromgewerkt, met grooten
neus en scheeven kinnebak en dun, te lang, versleten slijphaar.
Klein eveneens was het meisje, blond, onschoon, met, hoewel verzacht, het heele
gezichtje van den vader, en, van de doode moeder geërfd; flauwe, blauwe, traag
rondziende oogen.
Zij waren beiden op hun zondaags en de keuken lag versch geschuurd, de roode
steenen geschrobd tot het sop er van kleurde en wit zand in kronkels gevaagd om
de, met potlood ingewreven, blinkende kachel. Een smalle streep klaarte lag onder
de slechtsluitende, donkere ingangdeur en het flauwe licht van den winternamiddag,
langs het eenige raam binnenvallend, liet groote hoeken der keuken in de schemering.
Van tijd tot tijd en alsof ze zich in den
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donkeren stal verveelden, loeiden, hetzij beurtelings, hetzij te zamen de twee koeien
en, er naar luisterend, zaten het boerken en zijn dochter in hun eenzaamheid nevens
elkander en geen van beide voelde lust tot spreken noch tot uitgaan.
Daar werd aan het hofgat het nieuwe, roodgeverfde, ijzeren hekken open gedaan
en den kleinen, zacht glooienden boomgaard op, kwam een man. Een poos nadien
werd de klink aan de voordeur opgeheven en het enge deurgat stond vol van een
breedgeschouderd, kloek mannenlichaam.
‘Free?’ zegden te zamen, verwonderd en tevens verheugd de oude en het meisje.
‘Ja, Free,’ antwoordde de bezoeker. ‘Elk ne gên dag.’ En zich meer in het bijzonder
naar het meisje keerend: ‘dag Fientje.’
Blozend van geluk stond het meisje recht. Het was reeds zoo lang, dat Free haar
niet onverschillig was, dat hij, bij vlagen, naar haar omzag, op de kermis soms eens
met haar danste, ja, nu en dan, voor haar aan huis kwam. Nu was dat reeds zoo lang
niet meer gebeurd. Zij gaf hem een stoel aan en hij zette zich en om een beetje meer
licht te maken, schoof Loncke de schijf van de stoof wat op zij.
De schijn van de vlam danste grillig op het breede gezicht met de rosse stoppelkin
en vooruitstekende jukbeenderen en vergenoegd zaten vader en dochter naar hem te
kijken.
Buiten begon de avond traag te vallen, een enkele kauw ging vlak vóór het venster
uit den boomgaard op en Free sprak, afgebroken, op zijn ruwe wijze, over het weer,
het vee en de rapen, maar wat hij zegde, scheen Fientje en haar vader het schoonste
en welsprekendste van de wereld.
Toen, opeens, na een poos, die in hun gesprek viel als een gat, wierp hij zijn klak,
die hij voor alsnog op zijn hoofd gehouden had, met de beweging, waar-
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mee een kind een steen over het water doet kaatsen, plat van zich tegen den muur
weg, en zei:
‘Ge zoudt nooit keunen roàn, woarveur da 'k gekomen ben?.... 'k ben moe van bij
mijn broers te weunen!....
Met bliksemende snelheid wisselden vader en dochter een blik; een plotselinge
hoop had door hun beider brein geflitst. Zou het mogelijk zijn, zou het nog gebeuren,
wat ze vroeger wel hadden meenen te mogen verwachten en wat zich zoo lang, zoo
lang toch niet verwezenlijkt had?
Maar voor elkander als beschaamd, keken ze weer weg en naar Free, die, als
ineengedoken, zat te peinzen.
‘Da 'k en occoasie hoa, 'k zoe trouwen, ‘zegde deze eindelijk het hoofd opheffend
en eerst het meisje, daarna haar vader aanziende.
‘'k Kan dat verstoan,’ antwoordde de oude man, die in verbeelding de hoeve zag,
waarop Free met zijn broeders boerde, ook een hoveken van twee koeien en daarop
drie kloeke manslieden, drie broeders, waarvan Free de jongste was.
‘Fientje,’ wilt-e gij mee mij trouwen? ‘vroeg hij nu weer en een plotselinge angst
scheen hem de keel toe te snoeren.
Een hemel van zaligheid had zich voor het arme kind geopend: dus eindelijk toch!
Ach, nu voelde ze eerst recht hoe lief zij hem had.
En zou haar trouw en geduldig wachten dus toch niet onbeloond blijven?
‘Voader, wat zegt-er gij van?’ vroeg ze haast ademloos en de handen vouwend.
Zijn armen op de roetjes van de stoof uitgestrekt, zat Loncke roerloos voor zich
te kijken en eer hij sprak nog alles eens te overdenken. Ja, hij had zijn kind lief en
wilde haar graag gelukkig zien en zij was ook zoo jong niet meer en zij zag Free
gaarne. En op het hoveken zou een jonge boer wel
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te pas komen, hij zelve was moe en had geen kracht meer en wat zou het zijn als hij
eens zijn hoofd moest neerleggen?
‘Dat en woare zuë slecht niet,’ zegde hij eindelijk langzaam.
‘Oh, voader, we zullen zuë werken;’ riep het meisje in volle blijdschap.
- ‘Ehwel, 't is goed,’ sprak nu opgewekt de oude man. ‘Ge meugt trouwen. Om
de woarheid te zeggen, 't is lange, da 'k het begiëre. 'k Ben e-k-ik oud en moe en er
kan hier nen jongen boer gebruikt worden. Maar wat zei Free doar van de occoasie?’
‘Van de occoasie?’ zei Free, die voelde, dat hij voorzichtig moest zijn en niet te
rap vooruit gaan: ‘Wel, niets bijzonders; g'en moet niets tegen ui gedacht doen, ziet
ge; da's zooals ge wilt.’
Buiten was de avond gansch gevallen; alle groen en alle bruin verdwenen in de
asch van de náchtkleur. Beurtelings soms, soms te zamen loeiden in den stal de
koeien.
Op een wenk van haar vader stond Fientje recht en begon met behulp van het
koeierken, dat te huis gekomen was, in de achterkeuken eerst het haardvuur aan te
steken, dan den grooten koeketel aan den getanden, zwartgerookten hangel op te
hangen.
De twee mannen in de voorkamer, hielden intusschen raad. En na lang over en
weer spreken was het natuurlijk wantrouwen van Loncke eindelijk gansch ingewiegd
en kwamen zij overeen den volgenden vrijdag te zamen naar Gent te gaan, waar de
eigenaar van Loncke woonde en het hof te laten op Free schrijven, hetgeen ze
nauwkeurig ook uitvoerden.
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III.
En de nevel was opgestaan en onhoorbaar over de velden getreden. Hij had zijn
armen uitgeslagen en in de lage luchten het weven begonnen van zijn ijzige sluiers.
Hij had ze over de vlakten ontrold en boven de wegen uitgespannen. Hij had zijn
floersen opgehangen aan de takken en twijgen; hij was rond de boomen aan het
draaien, rond hun stammen aan het klimmen in de hoogte. Hij had zich schrijlings
overheen de haag gezet, die Loncke's kleinen boomgaard sloot; hij had den bandhond
naar zijn hok gejaagd en de traliën van het hekken volgeweven. Hij was rond het
kleine boerenhuis geslopen en langzaam stijgend op zijn stille, kille, verraderlijke
wijze wond hij het nu in zijn kleurlooze banden, als ware het een lijk en hij, de
zorgvuldige, in al de geheimen van het vak ingewijde balsemaar. En de maan was
opgestaan en had hem aan het werk gevonden. Zij had haar stralen uitgezonden om
hem te verjagen, maar spoedig had ze den kamp moeten opgeven en hing nu troebel
neer te zien op zijn arbeid. Geheimzinnig was hij bezig: vóór de de ramen, rond de
kave; langs de muren schrijdend, om de hoeken glijdend en wikkelend en windend
tot het heele gebouw als in de zwachtels zat....
Toen klonk opeens, den nevel scheurend, zwaar maar klaar door het opschrikkende
veld het luide slaan van een spaijzer tegen het hekken. De deur ging open aan den
voorkant van het huis; door den boomgaard naderde het pinkende licht van een
handlantaarn en aan weerskanten van het hekken, half verdoofd door het blaffen van
den bandhond, die uit zijn hok gesprongen was en aan zijn keten rukte, klonken
stemmen:
- ‘Och, Free, 't is gij. Kom binnen.’
- 'k En komme nie binnen; 'k ben verzind.
- ‘Verzind? Wa wilt-e zeggen?’
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- ‘Da 'k verzind ben en da 'k het komme zeggen. 'k En trouwe niet.’ En op het zelfde
oogenblik was hij in den nevel verdwenen.

IV.
‘Kan Onzen-lieven Heer nui zulke dingen loaten gebeuren?’ vroeg Loncke misschien
voor de honderdste maal aan zijn dochter.
‘Is het meuglijk, dat Onzen-lieven Hiër zulke dingen loat gebeuren? Die deugniet,
die Judas!’ En zijn knokkelige vuist stak in de richting van het raam dreigend uit
naar den afwezigen Free.
- ‘Voader, 't zal misschien allemoal nog ververanderen, 'k en kan 't nie geluëven,
ie was zat of zot,’ antwoordde overtuigend het meisje.
- ‘Ie en was nie zat en ie en is nie zot,’ zegde de oude met gezag.
‘Gisteren zag ik hem van verre op de boan: ik was er teweeg naartoe, moar ie
schoor hem weg, gelijk een lafaard, die hij is. En bovenaldien, ze hebben mij vandoage
verteld, dat ie er in de herberg veuren gewed had, tegen Jan Craye.
“Gewed?” zei Fientje en haar groote, traag rondziende oogen vulden zich met
ontzetting.’ Voader, Onze-lieven Hiër zal ons helpen; ie en zal ons uit ons hof nie
loaten zetten, gij zult het zien!’
‘'t En is moar doarop, da 'k nog een beetje hope, kind. Van doar moet de hulpe
komen, als er nog hulpe veur ons is. Want 't stoat geschreven en getiëkend: 't hof is
aan hem. Een oude stommerik, die ik ben, 't is ik, die dat gedaan heb!’
- ‘Oh, voader, voader, en krijsch toch niet,’ want Fientje zag over het oude, scheeve
gezichtje twee groote tranen biggelen. ‘Der zal iets tusschenkomen, ge zult het zien....’
- ‘Wat zoe-t-er tusschenkomen? vroeg de oude
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met heftigheid. Al de avekoaten van de wiëreld en kunnen nie ongedoan moaken,
da 'k mee mijn eigen hand mijnen pacht afgetiëkend heb en hem Free opgedregen.
Der zoe moeten en miroakel gebeuren....’ en hij staarde als wezenloos in de ruimte
- ‘Miroakels gebeuren uëk,’ sprak het meisje met overtuiging. ‘'k Zoe 'k ik en
beevoart doen, men kan al nie weten....’
‘Woar noar toe?’ vroeg de oude man somber. - Maar hij voegde er seffens bij: ‘Of
't woare da'k noar Kiëzer ginge, 'k heb doar altijd verhieërd geweest.’
- ‘Joa, noar Kiëzer,’ antwoordde het meisje, Onze-lieve Vrouw zal ui iets ingeven.
Gij zult het zien, Zij zal Free tot andere gedachten loaten komen. Waarom en zoe ie
nui al met iëns nie meer willen trouwen als ie het toch gevroagd hêed?’ en het was
haar beurt droomend voor zich te staren.
- ‘Hoe loat is het nui wel?’ vroeg de boer opeens uit zijn gedachten opschietend.
‘Achte! 't En kan veur vandoage nie meer zijn. 'k En zoe nie genoeg nachtruste
ên, moar morgen...’
- ‘Goat-e het doen voader?’ vroeg het meisje, ‘morgen al?’
- ‘Joa 'k,’ antwoordde de oude man. ‘'k Goa en beetje vroeger sloapen en 'k stoa
ten twieën op, dan ben ik ginter tegen dat de kapelle open goat’ en in hun geest zagen
ze alle twee opeens het heiligdom op den heuveltop, zooals zij het honderd maal
gezien hadden, bij zomerweer en zonneschijn, met de fijne torenspits even uitstekend
boven de ruischende boomen.
- ‘Zult-e nie te moe zijn, voader?’ vroeg het meisje weer eensklaps. ‘En nie
benauwd, zuë alliën in den nacht? 'k Zoe 'k ik iemand mee vroagen; wat dunkt ui?’
- 't En is ommers den iësten kiër niet da 'k dat doe, kind,’ antwoordde haar vader.
‘Zuë gezegd, zuë gedoan; morgen! En God goave dat alles nog mochte veranderen.’
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V.
‘God bewoare ui, voader,’ zei Fientje van aan de huisdeur. ‘God bewoare ui en brenge
ui goed weer thuis.’
- ‘En zij niet ongerust, kind,’ antwoordde de grijsaard, ‘'t zal wel goan en 'k pakke
den trein om weer te komen.’
- ‘God bewoare ui,’ riep zij hem nogmaals na als hij zich begon te verwijderen en
zij bleef op het plankiertje vóór de deur staan zien tot hij den kleinen boomgaard
door was en het hekken achter zich gesloten had; daarna ging ze binnen.
Het was de volle nacht en maan noch sterren waren te zien, hoewel een zonderling
licht, als uit de vier kimmen komend, de duisternis scheen te doortrillen. Hij bleef
even staan om het uitzicht van den hemel op te nemen, bevoelde de weeke, natte
aarde van den weg met den tip zijner schoenen, nam zijn stok wat verder naar het
midden en ging aan het stappen.
Koud was het niet en de wind was niet fel, hoewel de vochtige lucht nu en dan
tegen zijn gelaat kwam waaien en tegen zijn handen, die bloot uit zijn mouwen
hingen.
Toen hij aan de smidse kwam, het eerste huis na het zijne, keerde hij zich nog eens
om. Reeds ver af, maar toch duidelijk, zag hij door het bloote venster, waarvan de
blinden opengeslagen waren, de kleine lamp in zijn keuken staan branden, en dat
deed hem, als iets bekends, plezier.
Hij kende hier overigens nog alles: het kleinste grepje, de minste bult van den
aardeweg.
Hier was het hof van den schaper, de groote loods, waarin, dicht opeengedrongen
en de koppen alleen bovenuit, de schapen nu moesten te slapen
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staan, het huis en de schuur en de groote haag van Spaansch hout om den moestuin.
Links lag het dorp: de oude kerk, de pastorie en de huizen; rechts: verspreide
hofsteden, groote en kleine.
Nu hij de aardebaan af was, had hij een eindje steenweg, daarna zou het weer
aardebaan zijn, een heel uur lang, tot aan de eerste huizen van het volgend dorp. Die
grijze streep, ginds tegen den zwarten hemel, dat was eene rij knotwilgen; hier lag
de kouter weer bloot zonder een struik of een boom langs de ondiepe, seffens
vervuilde en volgegroeide grachten.
Hij stapte in het midden der baan, die zich schrede voor schrede voor hem scheen
te openen, den stok nu bij zijn lederen koordeken over den arm geschoven en keek
rechts en links over de grachten, waar de akkers lagen, maar, als hij zoo lang keek,
had hij een gevoel, alsof daar nu niets lag; ofwel, alsof alles veel dieper lag dan
anders, hij alleen heel groot en recht overeind tusschen al het vlakke, zwarte,
gevallene.
Donker was het alleszins, maar niet donker van de duisternis, die vlak vóór den
voet een' muur schijnt op te werpen; men voelde lucht door die duisternis waaien,
men zag in een schijn de huizen en de boomen, ja de wolken, die traag aan het zwerk
voortstevenden. En hij stapte maar voort, gestadig, langs hoven en akkers, bareelen
en hagen.
Hij had van het gaan geen last; hij zette het een been vóór het andere zonder het
te voelen, zijn geest afwezig, in een soort van dommeling, alleen maar onder den
indruk dat hij al heel lang aan het gaan was en dat alles sliep, alles, alles roerloos
was, maar dat hij nog lang en altijd verder voort moest. Hij was niet ongerust over
den weg, hij meende dien te kennen, immer maar recht door. Dit hier was een hofgat,
daar was een omtuining
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langs een poel; nu stonden weer boomen aan weerszijden, nu weerom geene meer:
de baan lag weer bloot tusschen de bloote akkers.
Was dit reeds het dorp? Ja, dat was het: de eerste, kleine huizen in den ontzaglijken,
grootschen nacht langs den weg neergezet als stukken uit een kinderspeeldoos: één
rij rechts en één links; dan de muur van het kerkhof, het schip en de toren zich in
den gapenden, zwarten hemelkolk verliezend, weer huizen en huizen, tot de rijen
nogmaals opgebroken waren en er slechts hier en daar meer een stond, afgezonderd,
en het daarna nog eens kouter werd, bloote, zwarte winterkouter.
En hij ging en ging, zijn groote schoenen nu met moeite uit den kleverigen bodem
heffend, zijn geest nu weer heel klaar en met allerlei dingen bezig: Free, den lafaard,
den verrader; Fientje, zijn arm kind, wien men dát aandeed van haar zóó te verstooten
en zijn hoeve, zijn kleine hoeve, die hij misschien ging moeten verlaten! En dan
opeens zag hij het heiligdom, waarheen zijn eenzame beevaart leidde, de oude kapel
tusschen de wuivende boomen. Heel op den top van den berg stond ze, over het
omliggende, vlakke land heerschend als een baken over de diepe zee, en ze was een
baken, waar degenen, die, als hij, in nood kwamen, met hoop en vertrouwen naar
opkeken.
Hij was nog immer niet vermoeid, hij voelde niets, alleen dat hij voort moest. Hij
dacht er eventjes over na hoe laat het wel zou zijn en hoe lang hij al wel op weg was,
en hij ging, steeds langs ander boomen en ander hoven, werktuigelijk.
Opeens, daar stokte zijn voet. Hier splitste de baan zich als het ijzer van een vork
in tweeën, tusschen de tanden een scherp uitloopend, donker genstbosch. Was zijn
weg rechts of was hij links? Hij aarzelde, stond voor de hooge, ineengegroeide
struiken te peinzen. Het was links, hij herinnerde
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het zich; neen, het was rechts, nu wist hij het, hij wist het zelfs heel goed, hij deed
een stap of twee voorwaarts, stond nog een oogenblik te dubben en opeens had hij
den indruk, dat achter hem iets bewogen had. Hij keerde zich om, maar zag niets.
Toch was er iets geweest: Was het een kat of was het een mensch? Achter hem
bewoog het nu weer, als het fladderen van een' doektip; hij draaide zich om, den
genstbosch toe en zag niemand. Verbaasd stond hij te kijken, zich afvragend of hij
droomde of dat hij wakker was en opeens schoot het hem te binnen van heksen en
dat ze zoo gaarne op zulke plaatsen verwijlen... De angst sloeg hem om het hart: hij
ging aan het loopen, zijn arme, oude leden van koorts doorjaagd, tot hij heel ver van
daar eindelijk buiten adem bleef stil staan. Om hem was het de nacht, de duisternis
van de één of twee nachten even vóór de nieuwe maan, als deze er nog niet is, maar
haar klaarte haar reeds voorafgaat. Wijd en zijd stonden de hoeven te slapen; ver,
ver weg, in den donker, blafte een hond naar de wolken, maar niets verdachts was
te zien noch te hooren. En dit stelde hem geruster: hij herbegon op zijn gewone
manier te gaan. Waren zijn beenen zoo loom? Was hij al zoo moe? Wat zou het nog
lang duren eer het eindelijk weer dag was! Zoo grootsch, zoo ontzaglijk grootsch,
zoo oneindig en overstelpend machtig voelde hij den nacht op zijn schouders wegen;
als in het licht van een bliksem flitste het vizioen van Fientje en van thuis nog eens
in hem op, dan dacht hij op niets en op niemand meer.
Dan, na al de uren, kwam er eindelijk leven in de stilhangende, sombere nachtfloersen;
de duisternis scheen langs den eenen kant opeen te pakken en de andere werd licht:
donkerblauw, parelgrijs, oranjegeel.... daar was de dag!
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Uit zijn dommeling ontwakend, bleef Loncke staan.
Waar was hij? Rondom hem strekte zich langs alle zijden de vlakte uit, van den
berg was geen spoor te zien....
Hij keek rond zich: daar was een huisje boven welks schouw een rookwolk
kronkelde.
Hij ging er naartoe, klokte luid met zijn stok op het deurken: ‘Holla!’ roepend.
Een oud, mager vrouwtje met een blauwe slaapmuts op het hoofd kwam open
doen.
‘'k Zoe willen weten’, zegde hij, ‘hoe ver ik nog wel van Kiëzer ben. 'k Zoe er al
moeten zijn en 'k en zie giënen berg!’
Het vrouwtje hief haar armen omhoog:
‘Van Kiëzer!’ zegde zij. ‘Maar, mijn alderbesten mensch, vanwoar komt-e gij?
We zijn er vijf, zes uren van!’
‘Vijf, zes uren!’ zei Loncke en hij voelde zijn hoofd duizelen. ‘Och, Fientje, wa
wilt dat nui zeggen?’
De klok in den toren had noen geluid en de dampende teil aardappelen stond op de
tafel als hij de deur van zijn keuken weer open stak.
Hij wierp zijn klak van zich weg en liet zijn stok vallen.
‘'t Koad is er mee gemoeid,’ zei hij somber; ‘we moeten nie goan beevoarten.’
Met open mond bleef Fientje hem staan aanzien en scheen hem te ondervragen:
‘'k Ben verliëd geweest,’ legde hij uit ‘en te Kiëzer nie geroakt. Fientje, we zijn
verloren.’
En hij lei zijn hoofd op de tafel en begon bitter te weenen.
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VI.
Toen het op het dorp bekend werd op welke manier Free zijn weddingschap zou
winnen en aan een hof geraken en hoe Loncke ging moeten verhuizen, scheen de
zaak zoo erg, dat er niemand geloof aan sloeg.
‘Dat en kan nie woar zijn,’ zegden de menschen. ‘Wat en zoe'n ze nie trouwen?
En 't is op die conditie da Loncke het hoveken op Free heeft loaten schrijven? Nie
meugelijk.’
Maar, toen Loncke halverwegen de nieuwjaarmaand stappen deed om een huisje
in den dorpskom, dat leeg stond, te huren en dit publiek werd en de overtuiging gaf,
dat het wel waar was, was de verontwaardiging zoo groot, dat het haast verslagenheid
geleek.
Het geweten der boeren is niet fijn; er zijn een heele hoop dingen, die ze niet
voelen, maar voor de zaken, die ze verstaan en die hun zoo na aan het hart liggen,
als bijvoorbeeld hun hof, voor zoo schreeuwend onrecht en verraderij als hier gepleegd
was, voelen ze diep.
Loncke sprak er in zijn wanhoop van vee en gereedschap: ploegen, eggen, vlegels,
wannen; alles wat de boer meer bezit dan de boerenarbeider; van zijn twee schoone
en goede melkkoeien te verkoopen. Hij ging ook bij een zijner buren vragen of deze
hem nu en dan een daghuur zou laten verdienen, ‘want 'k ben nen oarmen duts,’
zegde hij ‘en 'k goa moeten wiërken lijk nen daghuurman.’ Maar deze antwoordde:
‘En spreek toch ezuë niet, man; zuë verre is het nog niet gekomen! 't Iëste hof, dat
wepel komt, is veur ui; der en is giënen mensch op het dorp, die het ui niet zal loaten.
En, en verkuëp gij niets; gij zult gij vuërt veur ui eigen boeren....’ Maar de arme oude
kruiste zijn armen en antwoordde:
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‘Ben-e-k-ik nui nen mensch om op en ander nog iëns te beginnen? Niën; mijn leven
is gedoan. Hoe iër Onzen-Hiër mij komt hoalen, hoe liever da 'k het heb.’
Toen Lichtmis de lange dagen kwam openen en de tijd dus gevallen was, werden
Loncke's meubeltjes onder grooten toeloop van volk verhuisd. Elk wilde helpen en
het was roerend de vriendschapsbetuigingen te zien, waarmede men het boerken en
zijn dochter omringde. Het landbouwhalm zou voorloopig bij de geburen geborgen
worden; Craye kwam met een slede, en ploeg, eg en rol werden er na elkander
opgeheschen en langs den diepen aardeweg weggesleept.
Tot dus verre ging alles goed, maar het hart van al de toeschouwers brak de koeien
te zien weg halen. Alsof de domme dieren voelden, dat er iets buitengewoons gaande
was en op hun manier protest wilden aanteekenen, weigerden ze alle twee zich uit
den stal te laten halen. Craye met den smid en den schaper moesten zich aan hun
keten leggen - en luid loeiend en snuivend werden de groote beesten weggeleid.
Een huis, dat leeg staat, is een droef ding, maar, een hof, dat leeg staat is
hartverscheurend. De mijten zijn tot den grond afgenomen en laten midden in het
levend gras dorre, verhitte, cirkelvormige plekken. Het ledige wagenkot gaapt als
een oven, de regen staat in den geruimden mistput; geen haan, die over het vervuilde
neerhof kuiert....
Free had het recht seffens het huis te betrekken, maar hij deed het niet. Men zag
hem nergens: op de markt niet, in de herberg niet, ook niet in de mis en zekeren dag
werd er verteld dat hij reeds twee Zondagen na elkander op het naburig dorp naar de
kerk gegaan was.
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Eindelijk, op Asschewoensdag, die dat jaar tamelijk laat kwam en ongeveer drie
weken na Loncke's verhuizen, kwam het oudste meisje van den smid des avonds bij
haar vader aan het aambeeld staan en vertelde, dat er in de keuken van Loncke's
hoveken zekerlijk moest een lamp branden. De arbeidende man legde zijn hamer
neer en ging kijken: het was juist.
Aan het kleine boerenhuis waren al de blinden toe, maar een licht scheen door den
waaier boven de voordeur: Free had zijn occoasie betrokken!
Voorzichtig, als iemand die een boos opzet heeft, deed de smid het hekken open,
sloop naar de voordeur, legde zijn oog aan het sleutelgat en keek. Er stond een tafel
en een paar stoelen; als men goed luisterde hoorde men het ronken van een kachel
en een oogenblik daarna zelfs stommelen met een schup in den koolbak.
Behoedzaam, zooals hij gekomen was, ging hij heen en hervatte zijn werk.
Maar den volgenden morgend liep het op het dorp als een vuurtje rond:
Free was in het geheim verhuisd en woonde op zijn doeningje!
Al de verontwaardiging, de onuitgesproken afkeuring, die de herten vervulde,
steeg de bevolking naar de hoofden: men besloot Free te toonen hoe men de zaak
beoordeelde en wel met de groote middels.

VII.
De bleeke Maartezon was onder en de avond begon te vallen; uit de onpeilbare
diepten van den hemel zeeg hij langzaam neder, tot hij als een reusachtige domper
op de aardeschijf stond en alles gedekt hield.
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Triestig en lusteloos zat Free in zijn eenzame, nauw met huisraad voorziene keuken
en soesde, tot eensklaps op den aardeweg vóór het hoveken een ijzeren hoepel, door
een spelenden knaap met stokslagen voortgedreven, rammelend voorbij joeg. Free
hoorde het gerucht in de verte wegsterven, dan weer anderen en hij deed bij zich
zelven de opmerking, dat zekerlijk nu reeds twee, misschien drie knapen met hoepels
daar waren en waarom ze zoo laat, en juist in die straat kwamen spelen. Met luide
kreten draafden ze heen en weer, in het voorbijgaan telkens eens op het hekken
slaande en het scheen Free of ze bij elken keer met één of twee talrijker waren. Daar
was er nu een, die een fluitje uithaalde; schel en langgerekt klonk het in de stilte en
een tweede antwoordde met onmogelijke modulatie's. Wat hadden ze, zoo zijn hekken,
te keer te gaan en vanwaar, kwamen al die kwajongens? - Was dat een koeierken,
dat den toethoorn, meegebracht had, waarmee het zijn beesten uit de weide bijeenriep
of wat ging er daar nu tusschen? Nu waren ze weg; neen, ze kwamen weder en het
scheen wel of ze er nog anderen meegebracht hadden, al de bengels van het dorp
hier verzameld. Af en aan draafden ze, liepen om en om het hoveken, op hun hoepels
slaande; een tweede toethoorn was er al bij, nu een trompet, die schetterend uitviel,
een zweep, die ze deden kletsen Dees maal was het gedaan, de heele bende
voortgeloopen.... Wat nu voorbij ging, waren menschen op klompen; duidelijk hoorde
hij de blokken op den harden, drogen aardeweg; de klank van veel stemmen drong
tot zijn keuken; uit de verte aandeinend kwam een gerucht tot hem als het ruischen
van machtige boomkruinen en opeens barst het los, als op een gegeven teeken: een
oorverdoovend geraas: schijven, die op elkander slaan; pooken op potten, horens,
die loeien; stemmen, die krijten en boven alles schril en hoog: fluitjes, al de fluitjes
van het
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omliggende, al de zweepen, al wat gerucht kan maken....
Rillend als een blad stond Free op het zelfde oogenblik recht. Schaminkelen, oh,
ze kwamen hem schaminkelen. Hem Free, de grootste schande aandoen, die men
een mensch kan aandoen. Ze zijn bezig hem te schaminkelen! hoort! Als
uitgehongerde wolven, die op buit loeren en in zijn schuilplaats belegeren, liggen ze
rond zijn huis, de heele kouter zwart van volk en hoeën en tieren, zoolang als hun
adem reikt. Is het gedaan? Een poos treedt in, maar volmaakt te zamen vangen al de
djakken aan, klitsen, kletsen als rond zijn gezicht; hij stopt zijn ooren: hooguit trilt
het schrille geschuifel der fluitjes en ‘hoe’ gaat het weer, ‘hoe-oe-oe.’
Verwilderd kijkt hij rond zich. Heeft hij geen water om hun over het hoofd te
gieten? Hij wil naar de deur, zijn beenen schijnen gebroken, hij raakt niet eens
halverwege, zinkt op een stoel en luistert:
‘Djikke-djakke gaan de kletsooren; als uit een hol steken de trompen op; zwaar
en luid rammelt het ijzerwerk...
Radeloos zit Free en hoort het aan, honderd dwaze plannen van onmiddellijk wraak
in zijn brein omkeerend, dan denkt hij dat het zou gevaarlijk zijn al die opgewonden
lieden tot gramschap te brengen en laat ze, zonder roeren, uitwoeden...
Lang, nadat alles weer zweeg, ging een enkele djakke nog voort en bij iederen
klets scheen het Free, dat hij de neep om zijn ooren voelde.

VIII.
Een vol jaar was voorbij en Free woonde op het hoveken. Hij had een koetje gekocht,
dat, in den veel te grooten stal stond, en dat hij zelve melkte en voederde.
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Verder stond hij in de karn, maakte met eigen handen zijn stulletje boter en droeg
het, alle veertien dagen, om op de markt niet te moeten komen, naar een kutse. De
voorgaande meimaand, toen het vlas begon uit te komen, had hij volk willen vragen,
maar, toen de eerste vrouw, die hij er voor aansprak, hem, hetzij uit ernst, hetzij uit
plagerij een scheef antwoord gaf, had hij er geen woord meer van gesproken en was
zelf den tamelijk grooten vlaschaard op zijn knieën afgereden, met zijn ongeschikte,
grove vingers de fijne pijltjes onkruid zoekend. Hij kookte zelf zijn pot en beproefde
alleen huis te houden, maar ondervond alle dagen meer, dat het niet zou gaan. Hoe
hij ook vóór dag en dauw opstond, zwoegde en zorgde, zijn hennen legden verloren,
hij had geen stuk kleeren in orde en de koeketel was nooit in tijds gaar.
Er was voor één beestje veel te veel grond bij het hoveken, maar geld om er één
tweede te koopen, had hij niet en om te leenen had hij geen krediet.
Toen de aardappelvelden omgedaan waren en er, vóór het zaaien, moest gevet
worden, kwam hij, omdat hij een koe te weinig had, mest te kort en van week tot
week ondervond hij meer, dat hij, gelijk de kiekens, achteruit scharrelde.
Zijn akkers, met onvoldoende halm en volk bewerkt, gaven min vruchten dan ze
konden; toch moest de pacht betaald worden en het was hem, als werd hem een stuk
van zijn ziel gescheurd, toen hij, om zijn eigenaar te kunnen voldoen, een goudstukje
moest geven van de vier of vijf, die hij, als een noodpenning bewaarde.
Achteruit, hij ging achteruit en had het op één jaar reeds kunnen bemerken, wat
zou dat worden?
‘Trouwen’, fluisterde een geheime stem hem in, maar hoe trouwen en met wie,
daar dierf hij nog niet dieper ingaan. Intusschen, en met nog meer

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1901

159
hardnekkigheid, wroette hij voort: spitte, zaaide, kruidde en leefde midden in het
dorp als een oude, eenzame beer in het gebergte.

IX.
Frisch woei de Octoberwind en deed de lijnwaden tentekleeden der kermiskramen
tegen de houten bindten aanklepperen. Van de tafels der lekkerkoekwinkeltjes en
boven de deuren der herbergen was het een groot wuiven van driekleurige vlaggen
en wit- en roodgeruite amelakens, maar anders was het plein nog gansch eenzaam,
de vesper was nog niet gedaan.
De linden, om het kerkhof, die elkander hun takken reiken als armen, en zoo,
dooreengestrengeld, in een kring, eendrachtelijk de wacht staan houden om het
kerkgebouw, lieten reeds hier en daar een blad los, dat langzaam neerdwarrelde; luid
gierend om den spitsen toren maakten kleine, vlugge steenzwaluwen zich met
rusteloos heen en weer vliegen gereed voor de aanstaande Octoberreis en zoet
aangehouden ruischten door de open kerkdeur de laatste, smeltende orgeltonen; toen
kwamen de eerste geloovigen langs de met grint gestrooide kerkhofpaden, het
kermisplein toe...
Terreretettet, terreretettet! De trompet van den kwakzalver gaf het teeken en door
de klare lucht was het opeens een schetteren en roffelen, een pauken en bazuinen,
een malen van huppelende dansliedjes, zoo verward en zoo wanluidend, dat de heele
zwerm zwaluwen wild krijschend opvloog en door de hooge lucht verdween.
In haar zwart lakenschen kapmantel verscholen als in een schildwachthuisje, stond
Fientje van haar kerkstoel op, maakte een kruisteeken, wierp een laatsten blik op het
outaar, nog rap een Wees-
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gegroetje prevelend voor de driedubbele intentie, die ze dien morgend reeds eenmaal
gemaakt had, opdat vader nog een beetje zou mogen leven, opdat ze in haar ouden
dag niet te veel armoede zou hebben en opdat Free op hen niet al te boos zou zijn en
zou weten, dat het haar schuld niet is zoo de menschen hem leelijk bezien en slecht
van hem spreken - dan vouwde ze nog eens stemmig haar ferme, roodgebrande
handen, maakte weer een kruisteeken en ging buiten.
Bij groepjes, opgewekt pratend, schreden de lieden vóór haar; zij volgde langzaam,
het kerkboek in de handen, de voeten in de glimmend gepoetste schoenen beurtelings
onder den langen rok vooruitgeschoven en een droeve glimlach speelde om haar
bleeke, nog een beetje meer afgemagerde kin en wangen.
Toen zij boven de kerkhoftrapjes kwam, bleef zij even staan. Nog niet half bezet
begonnen de paardjes van den molen langzaam achter elkander heen te draaien en
toonden in het voorbijgaan beurtelings hun holle, wepele, bontgeverfde lenden. Aan
het spelkot stond een vrouw met korte rokjes en bloote beenen gereed om de parade
te beginnen, de zoeaven van den draaiorgel, bij den touter, hieven den arm omhoog
om op hun koperen schijven te slaan en dáár en vóór de kramen begonnen lieden te
vergaderen. Dun en recht, onder de zware, neerhangende plooien van den mantel,
met haar halsje in de hoogte gerekt, stond Fientje boven de kerkhoftrapjes naar het
gewoel te zien. Daar waren haast al haar gespelekens, de meesten, al lang getrouwd,
met een bende kinders aan haar rok, de overigen, bij haar vrijer, luid joelend en
gierend. Aan het schietkot, midden in het volk, Craye, die een roer ter hand neemt,
mikt en met het eerste schot de groote pop omver plaft; men reikt hem een roos van
goed schutter. Menske, zijn bruidje, die nog immer niet moe schijnt naar hem te
wachten, neemt
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ze uit zijn vingers en steekt ze in zijn knoopsgat.
Zuchtend keert Fientje zich af en schouwt naar elders: De lekkerkoekwijven, in
haar hooge kramen, schreeuwen op alle tonen haar waar; de zoeaven van den touter
slaan op hun koperen schijven, de paardjes van den molen hollen elkander in razenden
galop achterna en overal is vreugde en vroolijkheid.
Treurig, met haar kerkboek in haar hand, komt zij de trapjes beneden, wandelt
langzaam heen, haar hartje bij iederen stap zwaarder. Aan het laatste draaikraam
blijft ze staan, zich in de zilveren bollen spiegelend, die den top van iedere uitstalling
vormen. Nog achter zich kijkend doet ze een stap en loopt iemand tegen het lichaam:
Free, Free, in eigen, vleeschelijken lijve! Zij voelt haar gelaat besterven, ziet hem,
ook als met lamheid geslagen staan.... en, te midden van het kermisgewoel en zonder
dat, van al de vierenden, één mensch weet welk diep, klein drama zich op die één
minuut tusschen die twee menschen afspeelt, staan ze elkander in de oogen te
schouwen; de schrik verandert van weerskanten tot een vraag, de vraag wordt een
antwoord; dan zonder één woord gesproken te hebben, maar met volle zekerheid,
gaan ze van elkander, in tegenovergestelde richting, verder.

X.
Het was in een soort van razernij dat Free, die reeds zoo lang alleen leefde en als een
spook de menschen schuwde, op dien kermisdag uitgegaan was en wel met het opzet
een meisje te zoeken om er mee te kermissen en, wie weet, later, er mee trouwen.
Nu was het eerste meisje, dat hij ontmoette, Fientje en, bijgeloovig als hij was, scheen
het hem een vingerwijzing. Dus was het toch Fientje, die hem bestemd was? In der
waarheid, hij had het altijd gedacht. Oh, het onzalig uur van die weddingschap! Hij
had
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Fientje immers lang gaarne gezien; zou hij ergens een betere vrouw hebben kunnen
vinden? gedwee, zacht, werkzaam en een beetje geld om hen te stellen. Hij zou met
haar getrouwd zijn, ware het niet geweest van die weddingschap! Om die te winnen,
om niets anders, alleen om te kunnen zeggen: ziet ge dat ik kan, wat ik zeg? uit ijdel
gebluf en dwarsdrijverij en tegen zijn hart en zijn belang in, had hij dat gedaan....
Dat het slecht was, wist hij wel; zijn honderd franken had hij niet eens durven vragen,
maar hij had zich hoogmoedig mokkend op zijn eenzaamheid gehouden.
En nu gaan en Fientje toch vragen?
Klitse-kletsend hoorde hij weer de zweepen van de schaminkeling, het hoeën van
het te zamen geloopen volk,.... neen, liever lijden wat hij kon.
Hij hield het nog den heelen winter uit, er op denkend, 's avonds, als hij bij zijn stove
zat en des nachts in zijn bed. Eindelijk, zekeren dag, en in het vooruitzicht van het
groote werk, dat weer aankwam, gaf hij zich gewonnen. Hij poetste zich op, zijn
rosse borstels met pommade omhoog gestreken en een splinternieuwen halsdoek aan
en zette zich op weg. Toen hij in de onmiddellijke buurt van het kleine huisje kwam,
waar Loncke met zijn dochter nog altijd het wepel komen van een hoveken afwachtte,
greep een zoo groote angst hem aan, dat hij meende terug te keeren. Maar het vizioen
van zijn eenzamen haard en van Fientje, zooals hij ze op de kermis naar hem had
zien opkijken, gaf hem moed.
Hij draaide de klink van de voordeur om en stond in het deurgat. Gelijk de ander
maal, juist zooals de ander maal, zaten het meisje en haar vader nevens elkander en
zagen hem binnen komen. Maar nu stapte hij niet driest vooruit, bleef integendeel
wachten, van verre, ze beiden aanziende met een
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blik, dien ze in hun verder leven niet weder konden vergeten. Dan, langzaam, nam
hij zijn klak van zijn hoofd en hield ze in zijn handen, smeekend, als een bedelaar.
Bedelaar, bedelaar om vergiffenis en liefde!
Traag rees Fientje van haar stoel op, vouwde haar handen als in een gebed en met
de zoete majesteit, die liefde en medelijden zelfs aan het armste schepsel geven, zei
ze: ‘Voader, het spijt hem.... Free, kom binnen.’
ANNA GERMONPREZ.
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Muurschilderingen van de XVe eeuw, in de kerk van Sint Peeter, te
Leuven, ontdekt.
MUURSCHILDERINGEN uit den tijd der gebroeders van Eyck zijn in België betrekkelijk
zeldzaam geworden, en elke ontdekking van een voorbrengsel van dien aard mag
eene aanwinst heeten voor de tot dusverre nog zoo onvolledige geschiedenis der
roemrijke school, verheerlijkt door Rogier vander Weyden, Dierik Bouts, Hugo
vander Goes en Hans Memlinck.
Bij de herstellingswerken welke thans in de Sint-Peeterskerk van Leuven verricht
worden, heeft men eene muurschildering ontdekt uit den bloeitijd onzer eerste
kunstschool. Het gedeelte der kerk welke het gewrocht versiert was in 1436
voltrokken. Aan de versiering ervan werd gewerkt tusschen de jaren 1437-1442.
De kunstenaar die toenmaals in Sint Peeter sieraadschilderingen uitvoerde was
HUBERT STUERBOUT. Het belang dat het werk oplevert met betrekking tot de
geschiedenis onzer schilderschool, deed ons besluiten er een woord aan te wijden.
Maar vooraleer over de fresco te handelen, vinden wij raadzaam eenige
bijzonderheden over den vermoedelijken kunstenaar mede te deelen.
Zooals men weet was 't beheer van Filips den Goede, in België, een tijdstip van
voorspoed en luister. In die dagen, toen de schoone kunsten door
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het volk evenals door de geestelijkheid en den adel bemind en vereerd werden, telde
Leuven twee ambtelijke schilders, een sieraadschilder en een historieschilder.
De eerste, Hubert Stuerbout, komt in de rekeningen voor als ‘schilder der stad’,
de tweede, Dierik Bouts, als ‘portretuerdere der stad’. De laatste was, als bekend is,
de groote leerling van Jan van Eyck. Deze twee kunstenaars waren niet alleen
ambtgenooten, maar vrienden die elkander in vele omstandigheden ten dienste
stonden. Dit leeren wij uit de archieven der stad.
Reeds in 1439 was Hubert Stuerbout in de kerk van Sint Peeter werkzaam. In dit
jaar stoffeerde hij ‘den grooten slotsteen in de huve’ van het koor.
Voor dit werk ontving hij de aanzienlijke som van tien Peeters(1).
Wederom in 1451 vervaardigde hij voor Sint Peeter eene schildering om in een
vaan geplaatst te worden. In de rekening leest men: ‘HUBERTO PICTORI pro pictura
in eodem vexillo, 54 libros.’
Hubert Stuerbout trad te Leuven in den echt met eene jonge vrouw van goeden
huize, Elisabeth vander Sluysen, alias Sacx, dochter van meester Arnold vander
Sluysen, heelmeester in deze stad. Deze vrouw was op hare beurt eene kunstenares,
borduurster in goud en in zijde.
Ten jare 1462 voltrok zij een vaantje, versierd met het wapen van Leuven, om
gehecht te worden aan de trompet der stad. In 1468 en 1474 vervaardigde zij
priestergewaden voor de kerk van Sint-Jacob. Zij schonk haren man vijf kinders,
drie zonen en twee dochters.
Stuerbout was niet enkel een verlichter of sieraadschilder, gelijk men het zou
kunnen veronder-

(1) Louvain dans le passé et dans le présent, bl. 321.
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stellen, maar een kunstschilder in de volle beteekenis van het woord.
Als figuurschilder of pictor ymaginum staat hij vermeld in schepenenakten van
Leuven van 11 Mei 1449, 11 Juni 1452 en 2 Augusti 1474.
De onderscheidene werken waarmede hij van wege het stedelijk Bestuur gelast
werd, bewijzen dat hij faam en aanzien genoot. Hij stond in betrekking met Mathias
de Layens, den beroemden bouwmeester van het stadhuis.
Hij was het die, in 1449, al de teekeningen vervaardigde ter uitvoering der
bijbelgebeurtenissen welke de zuilen der beeldsteden van de gevels van het stadhuis
van Leuven versieren. Deze samenstellingen, ten getalle van 230, getuigen van zijne
ongemeene vlugheid in het opvatten der onderwerpen en het groepeeren der beelden.
Zij alleen geven hem recht op eene eervolle melding in de geschiedenis der kunst.
Ten jare 1454 werd hij verkozen als sieraadschilder der stad, belast met het opzicht
over de voorwerpen van den Leuvenschen Omgang. In deze hoedanigheid genoot
hij eene jaarwedde van 18 gulden. Als ambtenaar der gemeente ontving hij elk jaar
de noodige stof voor eenen tabbaard.
Ruimschoots bracht hij bij om den Omgang, die toenmaals elk jaar, den eersten
zondag van September, de straten der stad doorkruiste, in belang en luister te doen
toenemen.
Reeds in 1445 werkte Stuerbout in de abdij van Perk. Aldaar versierde hij het
vertrek van den abt en het welfsel van de pand. Het was een aanzienlijk werk dat
hem 12 kronen opbracht.
Soms schilderde hij ook wel een doek voor de vertooningen welke destijds, ter
gelegenheid der stedelijke kermis, in open lucht, gegeven werden. Zoo leest men in
de stadsrekening van 1459:
‘Hubrechten de Schildere, voor eenen berge daer
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de mensche int spel wt quam, ende van de helle ende de duvels te maken, van
schilderyen, samen 45 plecken.’
Ten stadhuize versierde hij, in 1469, de zaal van den stedelijken raad.
Ten jare 1462 stoffeerde hij een beeld van Maria, toen juist in de Thiensche poort
geplaatst. Het stedelijk bestuur betaalde hem ‘voor goud, oliverwe, stoffe, dachueren
en arbeid’ drie kronen. In hetzelfde gebouw schilderde hij in olieverw, een tafereel
vertoonende Sint Peeter, beschermheilige der stad. Hij vervaardigde mede een tafereel
vertoonende den Gekruisigden Zaligmaker, 't welk in de Perkpoort geplaatst werd.
Ten jare 1465 schilderde hij drie tweeluiken om geplaatst te worden in de Diestsche,
Brusselsche en Doolaagpoorten. Op het eerste paneel zag men de H. Maagd met het
kindje Jezus; op het andere de beschermheiligen van de parochie waarin de poort
gelegen was, namelijk: Sint Michiel voor de Diestschepoort; Sint Jacob voor de
Brusselschepoort, en Sinte Geertruide voor de Doolaag- of Vaartpoort. Elk gewrocht
werd hem acht zilveren stuivers betaald.
Een tafereel vertoonende het Laatste Oordeel vervaardigde hij om geplaatst te
worden boven den ingang van het destijds aangelegde kerkhof van Sinte Barbara, in
de Wierinkstraat.
Nog in 1474 plaatste hij eene Kruisdraginge Christi, in de Steenpoort, destijds het
gevang der stad.
Hubert was, sedert 1449, van wege de ouders zijner gade in bezit gekomen van
een huis, met hof en stal, gelegen in de Hoelstraat, thans de Tiensche straat, naast
Sinte Michielsbinnepoort. Hij vestigde zich in deze woning en bracht er het overige
van zijn leven over. De kunstenaar leefde nog in 1482. Daar zijn lijkdienst van wege
het broederschap van het H. Sacrament, in Sint Peeters, waarvan hij deel uitmaakte,
gezongen werd, tusschen den 23 November
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1483 en den 9 Januari 1484 mag men aannemen dat hij in deze tusschenruimte
overleed. Zijne vrouw ontsliep vóór den 26 November 1501.
Onze Stuerbout had in Leuven eene kunstenaarsfamilie gevormd. Zijne drie zonen
HUBERT, FRANS en GILLIS beoefenden de schilderkunst. Deze laatste verving zijnen
vader als sieraadschilder der stad, belast met den Omgang. Als figuurschilder komt
hij in verschillende schepenenakten voor. Hij overleed in 1496.
Stuerbout liet twee dochters na: ELISABETH en MATHILDE. De eerste huwde Renier
van den Bogaerde en stierf voor 5 Juli 1495. De tweede werd de gade van meester
Jan van den Winkele, notaris van den bewaarder der voorrechten onzer Hoogeschool(1).
De muurschilderingen, welke men, onder onderscheidene lagen witsel, op het
welfsel der kapel van de Heilige Anna in den omloop van het koor van Sint Peeter
heeft wedergevonden, bestaan, in twaalf afzonderlijke deelen, in waterverw, op
blauwen grond, uitgevoerd. Elk deel versiert eene brok van het welfsel der kapel.
Zij vertoonen Engelen, levensgrootte, met ontplooide vleugels, in lange wapperende
kleederen gedost, waarop zij stoolen dragen. Hier zijn de Engelen in biddende houding
of zingend, daar dragen zij zinnebeelden van het lijden des Zaligmakers, enz.
De hoofden der Engelen, met hunne lange haarvlechten, zijn treffend van
uitdrukking en gevoel, flink geteekend en keurig gepenseeld. Zij bewijzen dat de
verdienstelijke man, die ze uitvoerde, onzen grooten Bouts tot gids had verkozen.
De type dezer engelen vindt men weder in een der schilderstukken van Bouts,
vertoonende den Profeet Elias in de

(1) Ons Werk L'Ancienne école de Peinture de Louvain, bl. 57-71.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1901

169
Woestijn, dat zich thans in het Museum van Berlijn bevindt, en vroeger eene der
luiken uitmaakte van het Laatste Avondmaal, in onze Sint Peeterskerk.
Gelijk wij het hooger verklaarden is de ontdekking dezer fresco van hoog belang
voor de geschiedenis der schilderkunst in België. Zij bevestigt wat wij reeds over
vijftig jaren beweerden, namelijk dat onze kerk, in den beginne, volkomen
gepolychromeerd was, wat tot in de laatste dagen nog betwist werd. In andere plaatsen
van den Tempel heeft men muurschilderingen ontdekt, waaronder van de 16e eeuw.
Doch zij zijn onbeduidend in vergelijking met degenen der kapel van Sinte Anna.
De ontdekte schilderingen zullen met zorg gezuiverd en hersteld worden.
Leuven, Januari 1901.
ED. VAN EVEN.
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Het nieuwe jaar.
Het moge zalig om ons lokken droomen Gelijk de golven van de heidebeken,
Die over kiezelsteen en wortel stroomen.
Het moge ons in metalen rythmen wiegen,
En als de klokken van de torencellen
Met zijn Hosannah naar de wolken vliegen.
Gelijk de vlinders in de groene weien,
Zoo moge 't met zijn vonkelreine beelden
Op ons bedauwde paden spelemeien.
Gelijk het zingend ijzer vóór den hamer
Zoo moge 't met zijn blijde lichtfonteinen
Door 't stille duister spatten van ons kamer.
Het vloeie vóór ons voeten als een zegen,
En lache ons in de gouden zonnestralen
Gelijk een blozend Jezuskindje tegen.
Het late mild gelijk de lindentoppen
En koel gelijk de rozen der waranden
Zijn honigperels op ons lippen droppen.
Het zij gekweel van vogels vóór de ruiten,
Gelispel, kleurenweelde, stille aanbidding,
Glans, etherblauw, geronk van herderfluiten.
Het zij een walm der gouden wierookvaten, Die in het Eden hun aromen mengen
Met de almuziek der grootsche lofkantaten!
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De dooi.
Het dooit, en - luister - uit de goten
Komt frissche melodij gevloten.
Het dooit. Gerinkel van kristal
Dropt neder in gemeten val.
Roeladen spatten om mij henen,
Violen droomen in de steenen.
Het klaagt - maar neen, dat kan niet zijn Gelijk het lied van Halewijn.
Mij dunkt dat kleine herderfluiten
Hun weemoed om den gevel uiten.
Mij dunkt dat ik den nachtgenaal
Hoor zingen in den waterstraal.
Mij dunkt dat ik de kwakkelpsalmen
Hoor stijgen uit de korenhalmen.
Het jubelt: là, là là!.... Gevat?
De boeren zeggen: ‘Koorn in 't vat.’
Mij dunkt dat de arme lotelingen
Hun wanhoop door de ruimte zingen.
Mi la la sol.... 't Is inderdaad
Het trage liedje van de straat!
Of zijn 't de harpen en de lieren,
Die ronken in de populieren,
Wanneer de wind....? Do, do, do:
Waarom dan schreit dat kindje zoo?
Of roepen verre klokkenkoren
Hosannah in den mergeltoren?
Schiet plots de lucht vol zonneschijn?
En zal het spoedig Paschen zijn?
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Sst!... Wilde zwanen, fijne stemmen, Sirenen die in 't water zwemmen.
Mi fa do mi: het lijkt een zin
Van Oberon of Lohengrin.
't Zijn jongens, die hun knikkers tellen,
't Zijn sleden met hun fijne bellen,
't Is goud en zilver, staal en brons,
't Is trommelklank en biegegons.
Het ijs wordt zingzang op de daken,
De sneeuw leert vreugdekreten slaken.
De winter snikt: ‘Vaarwel! Vaarwel!’
En sterft gelijk een klokkenspel.
De winter sterft gelijk een orgel,
Met vrome hymnen in den gorgel.
Een fuga sluit het menuet.
De waterdroppel wordt gebed.

De demer.
De Demer zingt een lied van de Eburonen,
Die over eeuwen in zijn gele plassen
Het purper van hun aksen kwamen wasschen.
‘Triomf!’ herhaalt zijn stem met wilde to1nen.
Hij roemt den zegetocht der Frankenzonen.
Hun merries vlogen met hun wagenassen
Onstuimig door zijn poelen en moerassen.
Zijn spiegel vlamde van hun eerste kronen.
Ik volg zijn loop en zie een stoet van schimmen,
Als goden schoon en fier als eikeboomen,
Hun gulden mantel sleepen naar de kimmen.
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Ik luister naar zijn sprongen en zijn slagen En hoor een epos in zijn bedding stroomen,
Dat dreunt van heldentrots en wondersagen.

Keus.
Zie, moest ik 't jonge leven plots verliezen
En in een ronkend speeltuig overgaan, Ik zou niet met de schapen langs de baan
Gelijk een fluit gaan klagen in de biezen.
Ik zou geen dondrend reuzenorgel kiezen,
Noch als een lier mijn koorden laten slaan.
Ik zou niet huilen als de krijgsorkaan,
Dien Wodens helden uit hun ‘tuben’ bliezen.
Ik wou gelijk een klok met mijn gezangen
In 't hoogste van den wolkenkoepel hangen,
En met de valken van de Demergouw
Door Limburgs wijdvergulde ruimte vliegen Om 't volk des Heeren in het brons te wiegen,
Dat juichend uit mijn longen scheuren zou.
LAMBRECHT LAMBREHTS.
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Uit Noord-Nederland.
I
EEN nieuw tijdschrift is in dit land geen nieuws meer, maar een artistiek-literair
maandblad voor katholieken, kan, sinds de ‘Dietsche Warande’ naar zuidelijker streek
verhuisde, met volle recht als wat nieuws worden beschouwd.
Want hoewel de kunst in Holland onder de katholieken lang niet de minste en
zeker niet de minst gelukkige beoefenaren vindt, is de belangstelling voor haar in
dien zelfden kring nog verre van algemeen en behoeft men maar de kunstrubriek van
een Roomsch dagblad door te zien, om tot de overtuiging te komen dat men - met
wijziging van zeek'ren spreuk - een heel klein beetje voor de lezers al meer dan
genoeg vindt.
Aan tijdschriften hebben wij hier eigenlijk geen gebrek: De Katholiek en de Studies
der E.E. Paters Jezuieten laten niet na op tijd te verschijnen. Maar ook daarin - het
dient erkend - bleven wetenschappelijke artikelen steeds de hoofdzaak en werd slechts
nu en dan aan kunst en literatuur een bescheiden plaatsje gegund. De Kathotieke
Gids mocht al eens wat meer ruimte aan fraaie letteren afstaan - er waren dan toch
ook altijd lieden, die de fraaiheid dier letteren durfden betwijfelen en niet vreemd
schenen aan de meening, dat de Katholieke Illustratie, literair gesproken, minstens
even goed kon heeten. En wie den eigenaardigen term uitspanningslectuur verstaat,
weet nu meteen welk peil door deze belletristiek wordt aangewezen.
Zoodat een tijdschrift, uitsluitend bestemd om wezenlijk literair werk te plaatsen
en ernstige besprekingen van kunst
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en letterkunde bijeen te brengen, zoo op het eerste gezicht voor het katholieke leven
alles behalve eene weelde schijnt.
Aldus ongeveer zal, naar ik meen, gedacht zijn door de oprichters van het nieuwe
maandblad Van onzen Tijd: de maatschappij De Katholieke Illustratie als uitgeefster
met de dames Albertine Smulders en Maria Viola, en de heeren Alb. Vander Kallen
en Theo Molkenboer als redactie.
Zooveel is zeker, dat de wenschelijkheid van een tijdschrift dezer strekking door
niemand kan betwijfeld worden. Maar een andere vraag - toch ook de overweging
waard - is of de krachten er zijn, noodig om dit ondernemen mogelijk te maken. En
hierover zal eensgezindheid minder gemakkelijk wezen.
Nemen wij echter aan, dat de oprichters hun goede redenen hebben gehad om deze
vraag met eene hoopvolle bevestiging te beantwoorden en zien wij, liever dan in het
afgetrokkene daarover te redekavelen, wat het tijdschrift zelf, waarvan immers reeds
drie afleveringen verschenen, hiervan doet blijken, nog beter, wat het wil.
Een opstel van den heer Molkenboer over ‘Kunst, van onzen tijd, van den
verledenen en van den toekomenden’, een ‘Inleiding’ betitelde literaire kroniek van
Mej. Viola, en een uitvoerige studie van den heer C.R. De Klerk, met den
verlokkenden naam ‘Een eigen Litteratuur’, geven wèl gelegenheid het bedoelen der
onderneming te leeren kennen.
Het opstel van den heer De Klerk is verreweg het belangrijkste van deze principieele
artikelen. De onmiddellijk meesleepende titel: ‘Een eigen Literatuur’, evocatief als
die is van al wat wij, jongeren, maar schoons durven droomen, klinkt niet onpassend
bij den verheven, soms profetischen en nu en dan Schaepmanniaanschen toon der
van overtuiging volle perioden. Men voelt hoe echt de jonge man het meent, die hier
in de moderne Nederlandsche literatuur een zucht naar het mysterie komt duiden en
uit de ontwakende sympathie der katholieken voor dat werk een kerstening der
letteren, een, in katholieken zin mystieke, letterkunde-in-wording durft voorspellen.
‘Quae volumus libenter credimus’ - en ik heb dit opstel dan ook een paar maal
moeten herlezen, vóór ik mij van des schrijvers opdringende overtuiging voldoende
had vrij gemaakt, om tot een zuivere eigen meening te komen.
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Die meening is voorzeker geen wanhopen aan de komst van een Roomsche
letterkunde, maar wel zeer stellig een bewustheid, dat de constellatie, waaruit déze
wijze zijn horoskoop getrokken heeft, helaas een schijnbeeld is geweest.
Te dezer plaatse zou het voegen noch schikken mijne belezenheid in
jong-hollandsche poëzie- en prozakunst de bewijzen te laten aandragen, dat zoo die
al een streven naar ‘Mysterie’ sporadisch mogen vertoonen, dit geenszins haar
voornaamste neiging is, terwijl dat mysterieuse-zelf zich tot katholieke mystiek
veeleer als pool dan als magneet verhoudt(1).
Maar een gedeelte van De Klerk's beschouwing leent zich toch ook hier wel tot
betutteling.
Ik mik nu op zijne waardeering der verhouding van de negentiende eeuw tot
Vondel.
Na het niet-begrijpen van de eerste helft der eeuw beschrijft De Klerk de vereering
der Gids-mannen voor Vondel, wijst aan, dat van hun geslacht Thijm alleen ‘van
Vondels bloed was’ en herdenkt dan ietwat schamper de Vondelstudie van Jonckbloet
en gevolg, door wier werk er eigenlijk ‘iets was verbrokkeld van zijn beeld in het
hart’ der menigte.
‘Toen kwam de jongste reactie, geboren uit moeheid van materialisme en
rationalisme’ en wierp het filologisch element der in zwang zijnde
Vondelbeschouwing over boord, om, met een zuiver artistieke kritiek, den dichter
voor het eerst weer in zijn ware grootheid te laten zien. Verwey's Inleiding tot Vondel
wordt dan geprezen als een wegwijzer, niet voor de ingewijden, maar voor het publiek,
‘dat zelf wil vinden wat eeuwig schitteren blijft, te weten: ziel en geheim.’
Ik condenseer hier in enkele regels wat door De Klerk in bijna even zooveel
bladzijden wordt betoogd. Maar ik doe het met de verwachting, dat de lezer, die in
deze dingen belang stelt, het geheele opstel zal bestudeeren. Want anders zou ik den
schrijver wezenlijk onrecht doen. Alleen in deze veronderstelling kan ik verder gaan.
De heer De Klerk heeft in zijn opstel met groote bekwaamheid de moderne
literatuurbeschouwing geresumeerd

(1) Ik kan trouwens verwijzen naar de studiën over Kloos en Van Eeden in Poelhekke's goede
boek: Modernen.
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- maar mij daarmede dan ook nog eens duidelijk gemaakt, dat zij in haar diepste
wezen ongeeigend is tot het waardeeren van Christelijke kunst, van den Roomschen
Vondel.
Omdat de begrippen literatuur en katholieke literatuur, kunst en Christelijke kunst
essentieel verscheiden zijn.
Inderdaad leeft - en de moderne kunstcritiek heeft geheel terecht, dit sinds de
zeventiende eeuw àl meer verduisterd beginsel in het volle licht gezet - iedere kunst
in den vorm. En niet wie een mooi sujet kiest, maar wie, welk sujet ook mooi
weergeeft, is kunstenaar.
Maar wil het woord Christelijke kunst eenigen zin hebben, dan moet het deze zijn,
dat wat in den artistieken vorm leeft een Christelijk sentiment is. Ik verzoek den lezer
dit niet te spoedig te begrijpen, maar eerst ook nog deze afleidingen te overwegen:
het kunstsujet kan aan alle Christelijkheid vreemd zijn en toch het kunstwerk
Christelijk wezen. Als Huygens b.v., op het zien van wintersche boomen, de regels
schrijft, die ik laat volgen, maakt hij Christelijke kunst:
De boomen die ick sie
Van d'aerd ten hemel gaen met uytgestrekte armen,
Zijn als de Goddeloos' in noot, die opwaert karmen,
En weten niet tot wie.

Omgekeerd kan het sujet Christelijk zijn en het kunstwerk niettemin buiten elke
relatie met Christelijke kunst blijven. Als Mej. Smulders b.v. den Zegen met het
Allerheiligste beschrijft, gelijk zij dat deed in onderstaand sonnet, dan wordt een
innig-christelijk sujet verwerkt tot een gedicht, dat minder Christelijk van wezen is
dan b.v. de Christussonnetten van Verwey.
Want dit is de indruk van iedere ietwat artistiek aangelegde natuur en niet de
ontroering eener geloovige ziel:
Een heilig dicht uit lang vervlogen jaren,
Een schoon visioen in stralend gouden pracht,
Een kleurgeschitter, àl te stout gedacht
Om door de matte verven te bewaren!
In plechtgewaden schrijden priesterscharen:
Om 't hooge baldakijn een eerewacht;
Blank-wit en rood, gaan knapen, zingend zacht
De zoete, teere zangen der altaren.
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Van uit d'aloude, statige gebouwen
Daalt dof fluweel of glinsterend satijn,
De wind speelt met de vlammen der flambouwen;
Dan klinkt er klokgetingel, zilverrein
En Koning Christus zegent zijn getrouwen!
Hel straalt en gloeit de zomerzonneschijn.

Men zal thans inzien wat ik bedoel met te zeggen, dat de modernen, zij mogen velen
dan tot den dichter Vondel hebben gebracht, ónzen Vondel toch niet konden verstaan.
De heer De Klerk heeft, hoe vreemd het ook schijne voor een zoo oprecht en zoo
zuiver bewonderaar van juist den Roomschen Vondel, den door het Geloof levenden
dichter toch miskend. Want waar hij het der vergelijkende literatuur-wetenschap niet
weinig kwalijk neemt, dat zij meende Vondel op onoorspronkelijkheid te kunnen
betrappen, imitatie van anderen bij hem aanwees, en hij daartegenover Vondels
individualiteit ten sterkste handhaaft - daar heeft hij, literair gesproken, schoon gelijk,
maar begaat toch - en nu uit hooger, uit Christelijk-aesthetisch standpunt gezien een onrecht.
Vondels Kruisbergh, zegt hij, is niet ‘een dichterlijke bewerking van fraaie
gedachten, ontleend aan de Vaders. 't Is geen reeks van gedachten, 't is een groep
van zieningen, samengegroeid tot één hemelsch lichtgezicht dat boven Calvarie
hangt.’
Dit nu is Vondel miskennen, is hem verlagen tot dichteralleen, die
Christen-kunstenaar was.
Want ook zonder te insisteeren op Vondels toch zoo stellige verklaringen in zijn
Aenleidinge ter Nederduitsche Dichtkunste, die in weinig woorden het vraagstuk der
dichterlijke originaliteit zoo uitnemend oplossen, meen ik Vondels nauwe
verwantschap aan zijne voorgangers juist als een innig-Christelijken trek van zijn
kunstenaarsaard te mogen duiden.
In een vorige studie heb ik op het sociaal karakter der Christelijke kunst gewezen,
getracht te doen voelen dat zij is de stem van den begaafde tot gelijkgezinden. Haar
naaste doel is de schoonheid, haar verder streven de onderrichting. En, gegeven de
immobiliteit van hare Leer, volgt hieruit reeds haar betrekkelijke onpersoonlijkheid.
In de plastische iconografie wees ik aan hoe de onveranderlijkheid der voorstellingen
deel uitmaakt niet alleen van het wezen der kunst, maar ook van de bekoring harer
schoonheid.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1901

179
En dit zelfde geldt voor de Christelijke literatuur.
Niet bij toeval zag Vondel op den kruisberg ‘roode roozen groeien’, waar Bernardus
de ‘rosam passionis sanguineae ‘had geschouwd, Ambrosius ons geleerd had: Carpis
rosam, hoc est Dominici corporis sanguinem’ en een dertiend' eeuwsche prediker de
vermaning ontleend: ‘Plant in den tuin uwer ziel de roode roos van gedenkenis aan
de edele martelie onzes Heeren’(1).
Vondel heeft gewild ook in dat beeld te getuigen van de onveranderlijkheid zijner
Leer, hij heeft zijne taal in niet-figuurlijken zin geadeld en ook die adel is een deel
harer schoonheid. En de, helaas nog veel te geringe, vergelijkende studie van Vondels
werken kan daarom slechts bevestigen, dat hij vóór alles Christen-kunstenaar is.
Ook dit is Vondels grootheid, dat hij boven ijdel persoonlijk-zijn verre verheven
staat, dat het hem lief is woorden der Vaders tot in zijn eigen taal mooie woorden te
maken, dat hij het niet versmaadt ‘alles te onderzoeken en het goede te behouden’,
dat hij het begrip catholiciteit in zijne kunst heeft weten toe te passen.
Dit is het ook wat hem in alle tijden voor ieder Christen verstaanbaar en zoo
heilig-dierbaar maakt. De Roomsche verzen van Vondel zijn voor den Roomsche
als oude vrienden, die hij na langen tijd met een heerlijk-verjongd gelaat terug zou
vinden. Wat ons gemeenzaam is, weet hij zóó in luister te kleeden, dat hij het ons
als nieuw doet zien. Al is hij niet zoo diep en innig als a Kempis, toch zou ik durven
zeggen dat wat deze met eenvoud heeft gedaan, Vondel soms met pracht wist te
bereiken.
Den invloed van het Christelijk sentiment op vorm en stof van den dichter hoop ik
nu voldoende te hebben beschreven, om duidelijk te maken waarom geen moderne
kunstbeschouwing Vondel volledig kan waardeeren en waarom de moderne dichtkunst
uitteraard on-Christelijk is. De gemeenschapsidee bleef haar vreemd - heeft men niet
het leelijke woord esseulisme gesmeed om haar te noemen - naar vorm en inhoud.
Ik haal hier gaarne aan wat Dr. Schaepman

(1) De historie van dit beeld heb ik beschreven in het Tweemaandelijksch Tijdschrift van Juli
1897, blz. 501-505.
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van haar zeide. ‘Zij is geen kunst voor de gemeenschap, voor het volk. Zij zingt niet
in den nacht voor de herders, zij geleidt hen niet tot het kindeken van Bethlehem.’
Dat zij niettemin, ook voor een verjongde Christelijke kunst, van waarde zijn kan
- niet ik zal het ontkennen. Mijne meening is onveranderd gebleven, dat de moderne
Hollandsche poezie - meer misschien dan die van eenig ander land - de schoonheid
als naaste doel der kunst in eer herstelde en het noodig instrument daartoe, de taal,
geschapen heeft. Tot zekere hoogte kon zij ons daarom ook een nieuwe liefde voor
Vondel geven, maar het fijner proeven van den Roomschen smaak aan zijne taal,
blijft toch ons eigen werk.
Eén van de redenen, waarom ik wanhoop aan een zoo nabije ontluiking van katholieke
letterkunst als de heer De Klerk heeft durven zien, is dat de jammerlijk ontwrichte
samenleving, die de onze is, sociale kunst onmogelijk maakt.
De eenige gemeenschap, die door de Revolutie niet is afgebroken - omdat zij vast
staat - is de geestelijke der Kerk.
Maar zij is louter geestelijk en haar bearbeiding der materie tot de Christelijke
maatschappij werd met maar al te goed gevolg door verdwaasde geslachten
gedisloqueerd.
Het ééne Geloof moge katholieken in het geestelijke bijeenhouden, ook onder hen
is toch te veel strijd van belangen om gemeenschappelijke belangstelling in nog iets
anders levend te maken.
Alleen de liturgie geeft nog een door allen gelijkelijk te voelen schoonheidssensatie.
Andere kunst, voor rijken en armen even genietbaar, hoort tot de vrome wenschen(1).
Dit maakt, voor het oogenblik, een waarlijk Christelijke kunst ondenkbaar en wijst
aan wat de eerste eisch is voor haar mogelijk-wording.

(1) Alleen de kerkelijke kunst heeft het dan ook in de 19e eeuw tot een begin van herleving
gebracht. En voorzoover er van eene algemeene kunst nog sprake kan zijn - de moderne
schilderkunst, die weelde is, blijft dus buiten beschouwing - is die uit de kerkelijke kunst
voortgekomen.
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Vreemd genoeg heeft geen der principieele artikelen van het nieuwe tijdschrift, dat
- door zich zoowel aan sociologie als aan kunst te wijden - inzicht in den nood scheen
te openbaren, dezen kant van het kunstvraagstuk bekeken. Het betoog van den heer
Molkenboer concentreert zich tot de leuze: ‘Wij moeten modern, van onzen tijd zijn.’
Hij verklaart, dat iedere tijd een eigen kunst had, anders dan elke andere en dat dus
ook onze tijd zoo iets moet bezitten. Gemeenschappelijk echter aan alle kunst stelt
hij het benaderen eener eeuwige schoonheid en besluit dat het ware modernisme
daarom erin bestaat, ‘dat men het oude, eenige, ware schoon in nieuwen luister, onder
andere gedaante, als een phoenix uit hare assche moet doen verrijzen.’
Mij komt het voor, dat in dit betoog een groote verwarring heerscht. Grieksche,
Egyptische, Byzantijnsche en Gothieke kunst worden er achtereenvolgens in
aangehaald, maar de schrijver bepaalt zich in hunne karakteristiek tot deze adjectiva
en men wordt toch waarlijk niet veel wijzer als men hoort: ‘In de gouden eeuw van
Griekenland bloeide de Grieksche kunst. Uit dien tijd bleven ons de onvergetelijkste
meesterwerken, die waren Grieksch en alle pogingen in die richting uit latere tijden
waren slechts zwakke herhalingen. Wat is er natuurlijker dan dat?’
Schijnt het niet alsof deze kunst voor den schrijver inderdaad maar al te zeer
Grieksch is gebleven!
En, hoezeer ook een objectieve schoonheid valt aan te nemen, de Schoonheid, die
Augustinus zich beklaagde te laat te hebben bemind, is het hiernaar dat de kunst van
alle tijden heeft gestreefd?
Ik meen dat de schoonheid voor de Grieken iets anders was dan voor de Gothieken
of voor ons en dat juist daarom er een essentieel onderscheid is tusschen onze
verhouding tot de kunst der eersten en tot die der middeleeuwers.
Ons schoonheidsideaal kan in wezen niet verschillend zijn van dat der Gothieken,
maar - en dit zal ook de heer Molkenboer wel hebben bedoeld - de middelen, die ons
ten dienste staan om dat ideaal vorm te geven zijn andere dan die der middeleeuwsche
menschen.
Mej. Viola tracht in haar ‘Literaire Kroniek’ uit te leggen wat zij ‘literaire kunst’
vindt. Zij staat op het

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1901

182
moderne standpunt van den heer De Klerk, maar dinstingueert nog veel minder dan
deze het Christelijke in de kunst. Slechts eenig moreel voorbehoud wordt gemaakt,
overigens schijnt zij geen wezenlijk verschil tusschen Christelijke en andere kunst
te zien, tenzij dan in de geloofsovertuiging der kunstenaars.
Een overdreven bewondering voor enkele ‘moderne’ Roomsche dichters is daarvan
het natuurlijk gevolg.
Wanneer in onzen tijd een katholiek sociaal-artistiek tijdschrift, dat van onzen tijd
wil wezen, niet zoo uiterst belangwekkend eene verschijning was, zou deze bespreking
ervan reeds veel te lang zijn.
Maar van wie overtuigd is, dat voor de nooden der kunst, niet minder dan voor
die der samenleving, de katholieke Kerk alleen vervulling kan brengen, verdient elk
stelselmatig beschouwen van dit vraagstuk zeker de geheele belangstelling.
En de beginselen gaan dan vóór de daden.
Trachte ik nu, zóó ziende, een oordeel te vormen over de waarde van deze
tijdschrift-poging - niet ongelijk aan Thijms opzet met de Dietsche Warande - dan
vind ik, bij alle waardeering voor het goede willen, geen andere appreciatie dan dat
haar klaar inzicht van eigen principien voorshands nog schijnt te ontbreken. En van
de personen blijft mij - na wat tot nu gegeven werd - alleen de heer De Klerk als een
belovend talent voor oogen staan, die immers zich volop bewust toonde, dat Vondel
de dichter is ook voor de toekomst der katholieke Nederlandsche literatuur en die,
met de beginselvraag door een: Leest Vondel! te beantwoorden, een uitnemend
voorbeeld heeft gegeven.
Leest Thijm! zij het mij vergund daaraan nog toe te voegen voor de theoretisch al
te weinig onderlegde andere medewerkers.
Vóór ik dit beschouwinkje over moderne en katholieke kunst eindig - waartoe zich
niet alle dagen zoo gepaste gelegenheid voordoet - mag ik niet nalaten eene studie
te signaleeren, die in het weekblad De Kroniek verscheen(1), waarin naast
optimistisch-socialistische ten-

(1) Nommers van 8, 15, 22 en 29 December 1900.
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denzen voortreffelijke opmerkingen staan over de verwording der poëzie in de
negentiende eeuw. En omdat ik er geheel mede instem èn omdat het belangrijk is dit
te hooren zeggen door een dichter van de jongste generatie, schrijf ik daaruit de
volgende karakteristieke volzinnen over.
‘Wie zich de melancholie van een onderzoek naar de langzame degradatie van het
vers getroosten wou, zou zien hoe het van universeele wijze van uitdrukking voor
al het algemeene, of wat boven het gewone stond, op den duur het middel geworden
is waarmee men tot zijn eigen vermaak slechts zijn uiterst individualistische gevoelens
vertelt, waarmee men zijn ziel het binnenste buiten keert om haar vervolgens op zijn
gemak te besnuffelen. Ieder die iets ernstigs, of ook maar iets tot een ander te zeggen
heeft, gebruikt het proza; komen de persoonlijke sentimenten bij deze gelegenheid
tot een zekere lyriek, zoo laat men het in breedere, meer gekunstelde perioden, in
kleuriger woorden of dreunender constructie aanzwellen - maar men blijft erbij.
Bilderdijk, en dit schijnt mij 's mans eenige verdienste, is bij ons naar ik meen de
laatste geweest die in allen ernst de poëzie tot iets anders gebruikt heeft dan om er
verzen mee te maken. Doch terwijl de familiariteit met de dichtkunst verloren ging,
heeft men, naarmate haar waarde als uitdrukkingsmateriaal verminderde, beproefd
haar een hoogere kunstwaarde te geven. Regel voor regel is naar een zeker rythmisch-,
een zeker klankgehalte opgejaagd, men heeft ze vertroeteld, geaaid, gewiegd, gezoend
en is nu op geen enkele wijze meer in staat er gewoon iets mee te zeggen. Niemand
- tenzij uit raffinement - kan of durft meer een eenvoudig vers maken, - of is het een
onzer beste dichters, de enkele maal dat zij het beproefde, niet droevig mislukt; allen
zijn zij verdwenen: het leerdicht, het betoogende, het vermakende, het verhalende
gedicht, en zelfs het opwekkende, het krijgsdicht is bezig uit te sterven....
Dit is zeer jammer, ook daarom wijl oorspronkelijk het in maat binden van rythme
en gedachte een eenvoudige arbeidsbesparing was, en nog immer de in metrum
gedwongen woorden, gesproken, een grooter gehoor bereiken, geschreven, zich
vaster in het geheugen der lezers hechten.’
Een gebeurtenis, die ik niet mag nalaten hier in te
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schrijven, is het optreden van een privaat-docent in de kunstgeschiedenis aan de
universiteit van Amsterdam. Want, hoe vreemd het voor het land van Rembrandt
schijne, de kunsthistorie werd er tot heden aan geen enkele hoogeschool in haar
vollen omvang onderwezen. Het bleef bij geschiedenis der Grieksche en Romeinsche
kunst - en dan nog alleen te Leiden en te Amsterdam - en alle overige kunstperioden
werden eenvoudig verwaarloosd.
Wat dit feit dubbel belangrijk maakt, is dat de benoemde privaat-docent, Dr. W.
Vogelsang, zijne studies voornamelijk aan de middeleeuwen wijdde, zoodat hij alweer
een orgaan kan worden ter verspreiding van betere denkbeelden over eenen tijd,
waaraan ook thans nog sommige Nederlanders het begrip barbaarsch onscheidbaar
gehuwd achten.
Ik heb het optreden van Dr. Vogelsang elders reeds besproken(1), maar wil hier
toch nog zeggen dat zijne inaugureele rede onder den titel: Kunstwetenschappelijke
Opmerkingen bij Scheltema en Holkema te Amsterdam is uitgekomen.
En ten slotte, na al deze bespiegeling, is het aangename verfrissching hier een werk
van practische kerkelijke kunst te gedenken, dat in de laatste dagen van het afgeloopen
jaar werd tentoongesteld: een grooten monstrans, door den goudsmid Jan Brom te
Utrecht gemaakt.
Men zou, naar aanleiding daarvan, alweer de quaestie van nieuwe en oude kunst
kunnen bespreken.
Want, ongetwijfeld, dit werk is ver van modern, het is Gothiek, door-en-door.
Maar wie geen vreemdeling is in onze kerken en dus kent wat daar al aan
zoogenaamde Gothieke kunst te zien is, begrijpt dat met de erkenning van het
wezenlijk Gothiek karakter van dezen monstrans tegelijk een groote deugd eraan
wordt toegeschreven.
De algemeene indruk doet denken aan de rijke voortbrengselen der
Noord-Nederlandsche goudsmeedkunst van het eind der XVe of het begin der XVIe
eeuw. De monstrans van het voormalig Clarissenklooster te Amsterdam b.v., thans
in de Onze Lieve Vrouw ter Dominikanen te Leuven, vertoont een zelfde karakter.

(1) In Het Centrum van 20 December jl.
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Op een veellobbigen voet rust de als pijlerbundel behandelde stam, die, na tot een
met opengewerkt bladwerk versierden nodus te zijn gezwollen, zich sierlijk uitbuigt
tot draagvlak van het repositorium en een eleganten opbouw van pijlers, die de
overhuivingen dragen van vele statuetten en zich aansluiten aan den rijzigen
bovenbouw, als een fijn torensilhouet, waarin de Verlosser troont.
Op den glazen cylinder is van diamanten, hier en daar met robijntjes omrand, een
als in kransvorm gegroeide twijg gelegd: symbool van den levensboom en de door
het Verlossingswerk daaraan gekweekte vruchten.
De monstrans is in afwisseling van mat en glanzend goud gemaakt en de zeer
bijzondere wijze waarop de diamanten zijn gezet en tot een waar geheel
tezaamgevoegd, maakt, dat zij niet, zooals zoo dikwijls het geval is, te veel ‘er uit
vallen’ en meer aandacht vragen dan een omvatting van het Allerheiligste wel doen
mag.
Ik voor mij, waarom het verzwegen, dweep niet met den absoluten triomf der
architectuur over de goudsmeekunst, die de laat-Gothiek ons te zien geeft. Dragen
en schragen als pijlers en laadstapels een gebouw doen, is niet de aard, noch de
functie, der samenstellende deelen van een goudsmidswerk.
Maar de traditie wil het nu eenmal zoo, en, eerlijk gezegd, een mooien monstrans,
zonder dezen architectonischen invloed, heb ik van modern werk nog niet gezien.
Er is dus alle reden tot verheuging, indien de kunstenaar althans gracelijk en slank
gebleven is en de zwaarmoedigheid van buichten en torens wist te vermijden.
De heer Brom heeft dit weten te doen. Er is gracie van bewegen in zijn lijnen en
rankheid in haar streven. Het plaatsen der beeldjes is met veel smaak geschied; de
wijze waarop de kerkleeraars gezet zijn boven den nodus, waar de uitbuiging van
den stam meêgroeit met hun houding, is daar een goed voorbeeld van.
En enkele der beeldjes, de H. Petrus b.v., zijn vroom en waardig gemodeleerd,
innig-Christelijke sculpturen.
Al kunnen deze deugden niet maken, dat het geheel, een kunstwerk wordt van den
eersten rang, omdat de scheppende geest nog te veel aan voorbeelden gebonden bleef
zij zijn voorzeker in staat dezen monstrans te stempelen
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tot een uitnemend staal van het beste wat ons geslacht op het gebied der kerkelijke
kunst vermag.
En het was mij daarom lief ervan te gewagen, want goede blijken van ons kunnen,
waarlijk representatieve voortbrengselen van hedendaagsche kerkekunst, blijven nog
zeldzaam genoeg.
JAN KALF.
Amsterdam, 15 Januari 1901.
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Iets over Belgische zouaven te Rome.
IK beoog niet, in deze beknopte briefwisseling, den lezers van Dietsche Warande en
Belfort eene volledige studie onzer te veel vergeten helden op te dienen; ik wil slechts
het een en het ander aanstippen dat misschien niet geboekt staat, en toch voor de
Belgen niet zonder belang mag zijn.
Een vijf minuten gaans buiten de S. Lorenzopoort, nevens de oude basiliek waar
het gebeente rust van Pius IX, ligt het kerkhof van Rome. Slanke, donkergroene
cypressen verheffen langs alle kanten hunne scherpe boomgestalten, en ademen
rondom eene atmosfeer uit, ik zal niet zeggen van treurigheid, maar van ingetogenheid
en stilte. Daar rijst een heerlijk monument in marmer. Een zouaaf is op den rechterknie
geknield en sluit met stevigheid een vaandel in de linkerhand. De H. Petrus. vóór
hem recht staande, reikt hem in zijne rechtere een zweerd, terwijl met de linkerhand,
die de sleutels houdt, hij hem den hemel toont.
Welsprekende groep! Daaronder leest men langs voren het opschrift:
Accipe sanctum gladium munus a Deo
in quo deiicies adversarios
populi mei Israel(1).

Langs achter staat het volgende te lezen:
Non in multitudine exercitus
victoria belli sed de coelo
fortitudo est(2).
(Machab. LIB 3 v 19.)

(1) Ontvang het Heilige zweerd, een geschenk van God, waarmede gij de vijanden van mijn
volk Israel zult nedervellen.
(2) Van de grootte des legers hangt de zege in den ooilog niet af, maar van den hemel komt de
sterkte.
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Onderaan, langs den vóórkant, volgt een Latijnsch opschrift, waarin Pius IX aan
zijne moedige soldaten, 't zij inboorlingen, 't zij vreemden, die in 1867 ‘hun bloed
in hunne zegepraal vergoten’ dit gedenkstuk toewijdt.
Rondom op het voetstuk staan de namen der dapperen gegrift. Hier volgen de
Belgen, wier namen daar prijken, ten eeuwigen bewijze van hunnen heldenmoed.
Ik geef ze op, zooals zij daar aangestipt staan:
‘Ubertus Mercier, Belgicus decurio cohort. velit. volunt. - Odoardus De Roeck,
Belgicus e cohorte velit. volunt. - Leopoldus De Coesten, Belgicus, e cohorte velit.
voluntarior. - Antonius Huyghen, Gallus, e cohorte velit. volunt. - Carolus ab
Alcantara, Belgicus, subcent. cohor. vel. volunt. Fredericus Cornet, Belgicus, e
cohort. velit. volunt. - Joannes Maes, Belgicus, e cohorte velit. volunt. - Walerandus
d'Erp, Belgicus, e cohorte velit. volunt. - Henricus Mathys, Gallus, e cohorte velit.
volunt. - Jacobus Kramer, Helvetius, e cohorte manuballistar. auxiliar.’
Huyghen (van Hasselt), Mathys (S. Truiden) staan door dwaling opgegeven als
Franschen, misschien moet men hetzelfde zeggen van Kramer, die als Zwitser
aangeduid staat. (Is hij Vlaming of Hollander?...)
Doch waarom moeten onze vaderlandsche en christene gevoelens, hier gelijk
overal in Italië, wederom al gestoord worden? Eer wij dit monument verlaten, werpen
wij eenen blik op dit veel jonger opschrift daar van onder.
‘Questo monumento
che il governe theocratico ergeva
a ricordo di mercenari stranieri
Roma redenta
lascia ai posteri
testimonio perenne
di tempi calamitosi
SPQR
24 Octobre 1871(1).

(1) Dit gedenkstuk, dat het theocratisch bestuur oprichtte ter gedachtenis van vreemde huurlingen,
het verloste Rome laat (het) aan de nakomelingen, tot eeuwige getuigenis van rampzalige
tijden.
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Als de reiziger het zegeveld bezoekt van Mentana, waar in 1867 9 officieren en 543
soldaten uit België gestreden hebben, valt zijn verontwaardigde blik op eene
gedenkzuil den snooden Garibaldianen gewijd. Vroeger, vóór de aanhechting, moet
daar een edeler monument gestaan hebben, opgericht door Pius IX, vervaardigd door
den Antwerpschen beeldhouwer Breuer-Schott(1). Boven op het voetstuk, waarvan
de hoeken met gebroken lansen en lauweren versierd waren, stond het beeld van den
zegenenden Verlosser, waaronder de woorden ‘Alles valt; de Kerk blijft bestaan’;
daaronder prijkte het portret van Pius IX. Langs beide zijden verhieven zich de
standbeelden der vrome Apostelen Petrus en Paulus. Rondom stonden in het marmer
de namen gebeiteld der gesneuvelde dapperen van Mentana, en van anderen die zich
elders onderscheiden hadden. Te midden las men het opschrift ‘Gedenkteeken ter
gedachtenis der dappere Belgen en Nederlanders, van den slag van Mentana 1867’
Eindelijk van onder: ‘Die mannen van geloof zijn sterk geworden in den krijg en
hebben de heirlegers der vreemden op den vlucht gedreven’ Heb. XI-84. Aan de vier
hoeken rustten vier wakende leeuwen. Hier volgen eenige namen, die daar prijkten:
‘Graaf Carlos d'Alcantara, Maes (van Houthalen), Jan Verlinden (van Duffel), Antoon
Huyghe (Brussel), Van Haudenhoven (Aalst), Mathijs (St. Truiden), Jan Moeller
(Leuven), baron Waleran d'Erp (Gent), Jan Meire (Heurne), Guillemin (Boom).’
Te Rome zelf zijn er thans ook nog eenige gedachtenissen van Belgische zouaven:
te weten eenige grafsteden. Zij rusten, die ware Belgen, bij hunne landgenooten, in
de kerk van het Belgisch kollegie. Ik som ze opvolgenlijk op, met eene korte schets
van hun leven:
Graaf Carlos d'Alcantara.(2) Geboren te Brussel, 5 Jan. 1841. Pas 20 jaar oud, trekt
hij op naar Rome en wordt

(1) Of dit monument daar wezenlijk gestaan heeft en hoelang kan ik niet verzekeren. Alleszins
heeft Pius IX het er toe bestemd en is het verveerdigd geweest. Cfr. de Katholieke Illustratie,
jaarg. 1868 bl. 333.
(2) Zie Revue Cathol. 1872, ook voor de volgende gesneuvelden.
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opvolgenlijk kaporaal en sergeant. Was buitenmate door zijne gezellen bemind. Hij
strijdt mede te Mentana, en wordt er gekwetst boven de knie; binst 26 dagen lijdt hij
geweldige pijnen. Op zijn sterfbed, in de aanwezigheid van zijn vader, wordt hij tot
den graad van officier verheven. Hij sterft den 29 Nov. 1867. Een Latijnsch opschrift
herrinnert bijna al die feiten.
Aug. Victor Misson(1). Werd geboren te Brussel, den 5 Jan. 1841, studeerde in S.
Stanislas- en S. Michielskollegie der Jesuiten te Bergen en te Brussel. Was leerling
der Hoogeschool te Leuven, en heeft slechts 4 maanden kunnen strijden. Hij stierf
te Rome, 4 Juni 1861. Zijne marmeren grafstede verbeeld hem geknield; zijne
linkerhand drukt zijn geweer tegen zijn hart, en met zijne rechter wijst hij naar den
hemel, of naar Rome. Volgens het opschrift dat er onder staat ‘mortem vitae
consentaneam obivit’, stierf hij zooals hij geleefd had, als kind van O.L. Vrouw.
Ziehier zijn laatste gebed: ‘Mijn God, Gij weet of ik begeerd heb te sterven in het
verdedigen der heilige zaak waaraan ik mij gewijd heb.... Wanneer ik aangezicht aan
aangezicht met U zal zijn, mijn zoete Jezus, niet waar Gij zult mij toelaten U nog
lastig te vallen voor de zegepraal uwer Kerk?... En gij, Maria, mijne goede moeder,
Gij zult uw kind tot God geleiden, en Gij zult mij helpen om de zege van de Kerk
van Jezus-Christus te bekomen.... Leve Jezus!.... Leve Maria... Leve Pius IX(2).

(1) Zie Auguste Misson. zouave Pontifical, par Ed. TERWECOREN C.d.Z.
(2) Toen Pius IX den dood vernam, schreef hij op zijn eigen portret, bestemd voor de moeder
van den overledene ‘Dominus assumpsit filium.’ De Heer heeft uwen zoon tot zich genomen.
Deze christene gevoelens waren bijna algemeen onder de zouaven. Ik heb hier een tiental
kerkboeken in mijne handen gehad, die hun toebehoord hebben: het waren, zooals zij zelf,
eeuvoudige boekjes vol godsvrucht. Hier volgen eenige titels ervan:
‘God vol waerheid’.
‘Geest des gebeds’ geteekend: Louis Nelisen, Zwaaf-Pontifikal No 8246, geboren te Vliermael
Roodt, Belgique, den 28 December 1869.
‘De kristen biddende in den geest der katholieke kerk’.
‘Geschenk voor de jeugd op den dag hunner eerste H. Communie’.
‘Gebeden ten dienste der Pauselijke zouaven bijeenverzameld door V.H. Fr.’ Gedrukt te
Amsterdam, bevat onder andere eene litanie ter eer van h. krijgsheden, gebed voor Z.H. den
Paus, voor de Kerk enz. enz.
‘Handboek van den Belgischen Soldaat’ door P. Barbieux, geteekend: P. Van den Berg,
Zuitphaars, 4 compagnie, 2e bataillion, No 3885. Vol vaderlandslievende en
godsdienstminnende vertellingen, het 2de deel bestaat uit gezangen; bevat ook gebeden. Een
ander exemplaar bevat het volgende geschrift: Wilhelmus... heft aan Z.h. Liebermuth dit
kerkboek present gegeven’. Zooals men kan opmaken uit de opschriften, kunnen er onder
de eenvoudigen en ongeleerden, ook toch edelmoedige harten gevonden worden.
Ik heb ook zoo een aantal getuigschriften gezien, waardoor zij in eene Congregatie van O.L.
Vrouw aanvaard werden.
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Waléran d'Erp, zoon vun den luitenant-generaal baron d'Erp, van Gent, aldaar in
1846 geboren. Hij was de rechten studeerend te Leuven en schikte in de diplomatieke
loopbaan te treden. Naar den bisschop van Poitiers, schreef hij ten dien tijde: ‘Het
is goed het recht te studeeren, maar nog beter er de zaak van te verdedigen.’ Men
zegt dat hij naar Rome vertrok zonder zijne moeder te durven vaarwel zeggen, uit
vrees dat hare tranen hem hadden kunnen doen wankelen. Den 1en Nov. 67, treedt
hij in het zouavenkorps, biecht, gaat te communie, en trekt op naar Mentana. Een
kogel doorboort hem den schedel; in eene gracht blijft hij levenloos liggen, totdat
men hem 's anderdaags nog ademhalend wedervindt, doch eenige stonden nadien
geeft hij den geest.
Alfred de Limminghe, geboren te Gentinnes. Zijn marmeren beeld stelt ons hem
voor geknield. De H. Petrus doet hem met de eene hand opstaan, en opent hem den
hemel met de andere. Ja, zoo moet het gebeurd zijn, toen hij, na te Castelfidardo door
een kogel aan den rechter arm gewond geweest te zijn, later te Rome, in 1861,
valschelijk gedood werd. Hij leefde, volgens zijn opschrift, 26 jaar 7 maanden en 16
dagen.
Antoon Huyghen. Zijn monument vertoont ons zijn marberen borstbeeld. - Hij
werd te Hasselt geboren, in 1845. Samenzweerders waren vereenigd in eene herberg
te Rome. Adéodat du Fournel werd tegen hen met eenige zouaven 's nachts
uitgezonden. In de ontmoeting, bleef de Fransche bevelhebber dood. Onze landgenoot
werd gewond, en bezweek den 23 November 1867.
Ferdinand Jacobs(1), geboren te Biévène, 26 Mei 1840; was student in 't Belgisch
Collegie te Rome, toen de oorlog uitbarstte, en seffens stond hij gereed als
aalmoezenier der

(1) Zie Mgr T'Serclaes: Le Collège Ecclésiastique Belge à Rome.
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zouaven. In Oogstmaand keerde hij terug naar Rome uit Velletri, waar hij aan de
zouaven eene ‘retraite’ gepredikt had. Hij was aangetast door eene moorddadige
koorts, gevolg van de vermoeienissen van zijn ambt en overleed, slachtoffer van
zijnen ijver, den 11 Oogst 1866, in de armen van zijnen gezel, M. van den Branden
de Reeth, thans bisschop van Erithrea. Een Latijnsch opschrift, hem door zijnen
bisschop Mgr Labis opgericht, herinnert ons deze feiten.
Jan Moeller, zoon van den beroemden hoogleeraar te Leuven, vocht als
onderluitenant te Castelfidardo. Hij keerde later als vrijwilliger en eenvoudig soldaat
naar Rome terug, en streed mede te Mentana. Men vertelt van hem den volgenden
blijk van dapperheid: Eene barricade (te Mentana) was door Garibaldianen bezet,
die de zouaven hard werk gaven De heldhaftige Moeller loopt er gansch alleen
naartoe, werpt zijnen képi te midden der vijanden, roepende: ‘Laat ons hem
wederhalen! Wie hart heeft, volge mij!’ Op denzelfden stond wordt hij door eenen
kogel getroffen; hij valt en sterft later, den 29 November 1868. Hij was een groote
vriend van d'Alcantara; zij werden denzelfden dag in hetzelfde gevecht gekwetst,
stierven denzelfden dag en werden denzelfden dag begraven.
Hij rust ook in het Belgisch kollegie, doch jammer genoeg, geen enkel opschrift
of gesteente toont nog de plaats aan waar hij begraven werd.
Zoo wij reeds zeiden zijn deze regelen geene volledige studie. Ongetwijfeld moeten
er nog anderen, onvergeten helden, in Italie's grond, dien zij met hun leven verdedigd
hebben, verdoken liggen, 't zij te Rome, 't zij te Castelfidardo, 't zij te Mentana of
elders.(1) Zoo sneuvelden b.v.

(1) Een ander Belg, die een groot deel genomen heeft aan de verdediging der Pauzelijke staten,
ligt nog te Rome begraven; op het kerkhof der Vlamingen ‘Campo-santo dei Tedeschi e der
Fiamminghi’ Het is Mgr de Mérode, geboren te Brussel, 20 Maart 1820, † te Rome 10 Juli
1874. In een marmeren steen staat het beeld van den prelaat gebeiteld, geknield voor de
voeten van J. Chr. Zie ‘Mgr de Mérode’ par Mgr Besson, évêque de Nîmes.
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Nicolaas Heykamp, de 1ste zouaaf die gedood werd, te Bagnorea; Maes, van
Houthalen, te Mentana; zoo bezweken nog aan hunne wonden te Mentana ontvangen:
Mathijs van S. Truiden en Bracke van Laerne.
Aan u allen, Belgische helden, brengen wij onze hulde! En gij, lezers van ‘Dietsche
Warande en Belfort’ als gij te Rome bedevaart, vergeet niet te gaan knielen bij het
monument en de graven, en er eene stille bede te storten voor de martelaars.
Ik sluit met eenen wensch: Wanneer verschijnt er eens een degelijk, volledig
Vlaamsch werk, dat deze kostelijke bladzijde van uwe nationale geschiedenis naar
behooren behandelt, en terzelvertijde een groot getal van onze onbekende helden uit
het stof der vergetelheid haalt? Wanneer?..(1)
PAOLO GENTILI.

(1) Op dit oogenblik is er een Fransch werk ‘Pro Petri sede, ou nos Zouaves Belges à Rome’
aan 't verschijnen, door Defives-de Saint Martin. Het I Deel is uitgekomen, en werd gedrukt
te Averbode. Nog een II deel wordt bereid. Het werk is hier en daar nog onvolledig, bijzonder
wat de Vlaamsche zouaven betreft: nog veel merkweerdigheden zouden er kunnen bijgevoegd
worden. Doch het heeft alleszins de verdienste van het eerste zoo volledig het onderwerp te
behandelen.
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Boekennieuws.
Vormleer van het Oudfriesch Werkwoord, door J. JACOBS. - Siffer, 1900.
De Friesche taal, lang als eene verschovelinge onder hare Germaansche zusteren,
is in de laatst verloopene halve eeuw al meer en meer tot eere en aanzien gekomen.
Zij, die eeuwen lang slechts als volksspreektaal geleefd had in het beperkte land der
Friezen, bij anderen als vergeten of weinig gekend, en slechts bij de Friezen zelven
(maar bij dezen dan ook met vurige liefde) taal- en letterkundig beoefend, - zij trekt
zeer terecht nu ook de aandacht van de taalgeleerden bij andere Germaansche volken.
In Skandinavië, in Engeland, in Noord-Amerika, maar vooral in Duitschland traden
voor en na taalvorschers in 't licht, die aan de Friesche taal hunne studiën wijdden.
In Vlaanderen ook was het, in de laatst verloopene jaren, de groote en zoo geheel
bijzondere taalgeleerde, wijlen de Eerw. GUIDO GEZELLE, die onder zijne landslieden,
zoo verre mij bekend, de eerste was die het Friesch wetenschappelijk, en zelfs eeniger
mate als letterkundige beoefende.
Thans is daar een andere Zuid-Nederlander verschenen, een andere taalvorscher,
die een werk geschreven heeft en in 't licht gegeven, over een onderwerp van
Oud-Friesche taalgeleerdheid. Dat is de Heer JOZEF JACOBS, leeraar aan het college
te Boom. Zijn werk heet: Vormleer van het Oudfriesch werkwoord; het is uitgegeven
door de Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde, bij A. Siffer,
te Gent, ten jare 1900.
Dit werk van den Heer JACOBS getuigt van bijzonder groote toewijding en ijver
in de behandeling van het onderwerp, dat hij gekozen heeft. Niet minder dan 270
groot octavo bladzijden toonen dit aan in zijn boek. Met de uiterste nauwgezetheid
en zorgvuldigheid heeft hij zijn onderwerp ten volledigsten behandeld, en daarmede
ongetwijfeld den beoefenaren der Oud-Friesche taalkunde eenen grooten dienst
bewezen. Men moet echter een geleerde zijn als de Heer JACOBS, men moet zoo veel
liefde voor Oud-Friesche taalstudie hebben als hij (en zulken zijn er maar weinig),
om zijn werk naar eisch te kunnen beoordeelen en naar waarde te kunnen schatten.
In een tijdschrift dat uitsluitend aan taalstudie is gewijd zoude dan ook eene uitvoerige
bespreking en beoordeeling van des Heeren JACOBS' werk meer op hare plaats zijn
dan hier in Dietsche Warande en Belfort.
Genoeg, dat den heere JACOBS lof en eere toekomt voor zijnen
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geleerden, degelijken arbeid; dank ook van de Friezen in 't algemeen, van de
beoefenaren der Oud-Germaansche talen in het bijzonder.
De Franschen staan in den regel op zeer gespannen voet met de aardrijkskunde(1).
En bij vele Zuid-Nederlanders, op de Fransche wijze opgevoed en geleerd, is de
aardrijkskunde almede als asschepoester onder de wetenschappen. Ook de Heer
JACOBS faalt een en ander maal in de schrijfwijze der aardrijkskundige woorden.
Zoo schrijft hij den naam van het Noord-Friesche eiland Sylt op bladzijde 13 als Sild
en op bladzijde 14 als Syld. Dan schrijft hij ook den naam van het land Sleeswijk op
de Hoogduitsche wijze als Schleswig, en de Eider als Eyder; neemt dan de namen
der rivieren Wezer en Eider als mannelijk en dien van het Flie als vrouwelijk: ‘de
Fli’; alles op bladzijde 13, en alles ten onrechte.
De Heer JACOBS schrijft nog (almede op die zelfde ongelukkige bladzijde - verder
op in het boek heb ik naar dergelijke misstellingen niet gezocht) - de schrijver dan
vermeldt nog dat de Friesche taal in het midden der dertiende eeuw zich ‘wellicht’
ook uitstrekte over het land Wursten. Wel - hij had gerust kunnen schrijven ‘zekerlijk’,
in stede van ‘wellicht’. Immers nog in de achttiende eeuw leefde die taal daar in den
mond des volks, en gewis later ook nog. In het laatst der zeventiende eeuw zelfs
gebruikten de predikanten in die gouw nog de Friesche taal voor hunne lijkredenen
bij de begrafenissen der Wurster Stand-Friezen(2). Waar men zooveel heeft te prijzen, daar wil men toch ook wel eens op een paar
kleine, onbeduidende vlekjes wijzen. In zulken zin beschouwe men bovenstaande
aanmerkingen.
Een woord van lof en dank echter moet het laatste woord van deze
boekbeschouwing zijn.
Haarlem, Louwmaand 1901.
JOHAN WINKLER.
Histoire de l'Église, à l'usage des collèges, des écoles normales et des pensionnats,
par le chanoine VAN DOREN. - Gent, Siffer, 1900, 328 blz., fr. 2,25.
Hoogwaardeerende beoordeelingen, en eerst wel van Mgr den bisschop van Gent,
ook in tijdschriften en bladen, vielen die Kerkelijke Geschiedenis alreeds ten deele,
zoo om de methodische eischen, welke er voldoening erlangen, zoo om de gedachten,
welke den schrijver geleid hebben, en het doel dat hij nastreefde.
Ik weet wel dat deskundigen, wellicht niet ten onrechte, beweren dat Kerk- en
wereldgeschiedenis onscheidbaar zijn in het onderwijs. Laat het dan al waar zijn;
toch ducht ik dat de gebeurtenissen en het leven der Kerk alzoo dikwijls niet
voldoende in het licht gesteld worden; toch meen ik dat onzer dagen het onderwijs
in de Kerkelijke geschiedenis wel zou weerd zijn op zijn eigen gegeven te worden,
tenzij het nauw bij dat der christelijke leering worde aangesloten. In alle geval, daar
zelfs waar geen onderwijs in de Kerkgeschiedenis ex professo gegeven wordt, kan
het boek van professor Van Doren, om tal van wetensweerdige bijzonderheden, ter
hand genomen worden door den leeraar, zooniet door

(1) Zie Belfort, 1894: Germaansche plaatsnamen in Frankrijk.
(2) Zie Friesland over de grenzen in Oud-Nederland ('s Gravenhage en Rousselare, 1888).
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de leerlingen, bij de lessen van geschiedenis en van Godsdienst. Mij dunkt evenwel
dat er voor een handboek van scholieren ruim veel in het werk staat.
De geheele stof wordt in drie groote tijdvakken afgedeeld, gaande het 1ste tot Karel
den Groote, het 2de tot Luther, het 3de tot den huidigen dag. Elk dier tijdvakken wordt
nog in drie kringen verdeeld. De gebeurtenissen worden door nummers en hoofdingen
aangeduid. Ik heb een bezwaar tegen de aangenomen wijze van nummeren: liever
dan vóor elk feit van eene groep ondereen verwante gebeurtenissen een nummer te
zetten, had ik onder een enkel nummer de gansche reeks feiten aangehaald, welke
nauw verbonden zijn met elkander; zoo b.v. had ik geen afzonderlijk nummer besteed
aan Sint-Bertelmeeuwsnacht, welke toch samenhangt met den Godsdienstoorlog in
Frankrijk.
Vooraan elken tijdkring wijst de heer Inspecteur op de hulp, welke men in zijn
vak bekomen kan uit tijdrekenkunde en aardrijkskunde, alzoo het vruchtbare stelsel
huldigend dat geschiedenis, aardrijkskunde, chronologie, hand in hand dienen te
gaan. Na elk tijdvak meent de schrijver, in kleinen text, een overzicht geleverd te
hebben der gebeurtenissen. Dit gedeelte is zeker met alle zorg bewerkt en uiterst
belangrijk; doch het is wezenlijk geen overzicht, maar veeleer op menige plaats eene
beknopte geschiedenis der instellingen.
Kanunnik Van Doren is op de hoogte van al wat over zijn onderwerp lest en best
uitgekomen is. Zijn werk - en dat is zeer verdienstelijk - is voorzeker wel gemaakt
onder nationaal opzicht, bijzonder voor het bisdom van Gent, voor wiens
onderwijsgestichten het opzettelijk schijnt verveerdigd geweest te zijn.
Alles bijeen, een voortreffelijk handboek.
K.C.
Het Flambeeuwken. - Ernstige en koddige gedichten door J.M. BALLINGS, voorzitter
van het Davidsfonds te Bree. - Maeseyck, stoomdr. J. Hougaerts.
Over eenige jaren reeds gaf de H. Ballings een bundel verzen: Zoete en zure
herinneringen in het licht. De pasgeboren eeuw treedt hij binnen met een nieuw deel
gedichten. Niemand zoeke daarin hoogdravende of zelfs kunstige poezij: eenvoudige
stukken zijn het, vlot uit de pen en uit het hert gevloeid, voor eenvoudige, meestal
landelijke lezers geschreven, zingende van land en huis en taal en plicht, christelijke
lessen en gezonde gedachten mild uitdeelende, vol geestige zetten en gullen lach
ook, daar bijzonder waar gekende gebeurtenissen of personen te berde komen, dit
alles in zwierige, gemakkelijke en toch nooit tot ellendige rijmelarij vervallende
verzen.
Wie het boekje doorbladert betreurt haast dat de H. Ballings zich enkel met
volksdichten bezig hield en zijne niet te ontkennen dichtergaven geene hoogere
onderwerpen liet beproeven.
J.J.
Vraagstukken der Zielkunde. Verstand en vrije Wil, door IS. VOGELS, S.J.
Amsterdam, C.E. Van Langenhuysen, 1900.
Een boek keurig in onze moedertaal geschreven over een wijsgeerig onderwerp
is eene zeldzaamheid die de belangstelling verdient van alle vrienden der wijsbegeerte,
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en vooral van hen welke aan het tot stand komen van eene Vlaamsche Hoogeschool
in België gelooven.
De taak van den Z. Eerw. schrijver was met groote bezwaren verbonden. Wie de
moeilijkheid beseft van het onderwijs in de Zielkunde aan de studenten in de
philosophie, zal het voornemen om ontwikkelde lee-
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ken, van alle philosophische opleiding verstoken in de geheimen van ons zieleleven
in te wijden, een waagstuk, een stout bestaan noemen.
Gelukkig liet de schrijver zich niet afschrikken. Hij heeft de talrijke bezwaren met
glans overwonnen, omdat hij door eene diepe en breede kennis der philosophie voor
zijne taak berekend was, en tevens het kostbaar talent bezit de afgetrokkenste stof
op eene eenvoudige, duidelijke en populaire wijze voor te stellen.
Het boek behandelt in zeven hoofdstukken de voornaamste vragen, welke met het
Verstand en den Vrijen Wil in verband staan.
Het verstand, geen zinnelijk vermogen (bl. 7). Transformisme of de leer der
Evolutie. Het Darwinisme (bl. 28). De verschillende werkingen van het verstand.
Oorsprong der begrippen volgens de Scholastiek. (bl. 61) Intuitieve, reflexieve,
deductieve begrippen. Het causaliteitsprobleem (bl. 88). Andere werkingen van het
verstand (bl. 119). Het hooger begeervermogen of 's menschen geestelijke wil. 's
Menschen wil is physiek vrij (bl. 143). Terugblik. De Trichotomie der modernen.
(bl. 173).
Uit deze korte inhoudsopgave blijkt dat de belangrijkste vragen der Zielkunde in
behandeling zijn genomen. Het Darwinisme, het wezenlijk onderscheid tusschen
mensch en dier, het sensisme, de oorsprong van onze eerste begrippen, de vrijheid
van den wil, het wezen van het gevoel, ziedaar problemen, welke om zoo te spreken
aan de orde van den dag zijn en aanleiding geven om niet nadenkende oppervlakkige
geesten op het dwaalspoor te brengen.
Men kan niet ontkennen dat de philosophische vorming ook bij ontwikkelde leeken
veel te wenschen overlaat. Mannen van uitstekende geestesgaven, soms sterren aan
het wetenschappelijk firmament leggen op wijsgeerig gebied eene onwetendheid aan
den dag, die aan 't ongeloofelijke grenst. Geen wonder dat zij bij het bespreken van
godsdienstige vraagstukken het spoor bijster worden. Onbekwaam om hunne
overtuiging te verdedigen, kleven zij soms meeningen aan door de Kerk veroordeeld.
Dit gebrek aan degelijke kennis komt niet alleen in Holland, maar ook in België
voor, ondanks de loffelijke pogingen der katholieke Hoogeschool om dit euvel uit
den weg te ruimen.
Daarom vestigen wij gaarne de aandacht op bovenstaand boek, waarvan de studie
geen overgroote inspanning van den geest vergt, wijl hetzelve beknoptheid met eene
buitengewone duidelijkheid van voorstelling en bewijsvoering paart.
Als bewijs kunnen het derde en vierde hoofdstuk dienen, gewijd aan den oorsprong
onzer eerste begrippen volgens de leer der Scholastiek. Vooreerst wederlegt de
schrijver de dwaling der sensisten, welke door hun beginsel ‘verstand en zin zijn
slechts één vermogen’ de oplossing van het probleem onmogelijk maken.
Daarna komt de leer der aangeboren begrippen aan de beurt. Deze valt in het ander
uiterste. Terwijl het sensisme alles aan de zinnelijke waarneming toeschrijft, sluit
deze theorie de medewerking van dezelve geheel uit, om staande te houden dat de
begrippen den mensch zijn aangeboren.
Tusschen beide uitersten behouden Aristoteles en de Scholastieken den gulden
middenweg. Zij leeren dat de ervaring en het verstand samenwerken tot de geboorte
van het begrip, en verdedigen de stelling: het verstand put uit de zinnelijke
waarneming zijn eerste begrippen.
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Men leze de bewijzen, door den Eerw. Schrijver op het voetspoor van den H.
Thomas ontwikkeld, en zal zich van de waarheid der stelling volkomen overtuigen.
De bijgevoegde verklaringen gewoonlijk door voorbeel-
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den opgehelderd stellen den lezer in staat met kennis van zaken over dit ingewikkeld
probleem te spreken. Hij zal de diepzinnige, met 's menschen natuur
overeenstemmende, op hechte grondpijlers steunende, aan de ervaring getoetste leer
der Scholastieken op prijs stellen, en inzien dat de minachting en de spot waarmede
men in zoogenaamde geleerde kringen de philosophie der Scholastieken bejegent,
allen grond missen en slechts op vooroordeel en onwetendheid rusten. Wij missen
ongaarne in dit hoofdstuk eene korte uiteenzetting en wederlegging van het
Ontologisme, dat in de laatste jaren ook onder katholieke wijsgeeren aanhangers
heeft geteld.
Eene andere opmerking: de beperkte ruimte heeft misschien den geleerden schrijver
belet de leer der abstractie, die bij den H. Thomas eene zeer gewichtige rol speelt,
nader uiteen te zetten en toe te lichten.
Een woord over de analogische begrippen, die de Godsleer niet kan ontberen, ware
gewenscht tot aanvulling van het gezegde op bl. 98.
De schrijver houdt met den H. Thomas dat het algemeene begrip aan het bijzondere
voorafgaat.
Zoude het niet nuttig zijn geweest den oorsprong der bijzondere begrippen met
eenige woorden te verklaren, vooral omdat de reflexio, waarvan Thomas gewaagt,
haar eigenaardige moeilijkheid heeft; want, als akte van het verstand zal zij de
zinnelijke waarneming niet onder een bijzonderen, maar onder een' algemeenen vorm
beschouwen.
Wij wijzen op het hoofdstuk dat de leer van den vrijen wil meesterlijk behandelt
en de argumenten steunend op de moraal-statistiek en Lombroso's theorie van den
‘geboren misdadiger’ onderzoekt en als onvoldoende veroordeelt.
Ten laatste zij de wederlegging der Trichotomie en der Duitsche
gevoels-philosophie ten zeerste ter studie aanbevolen. Door eene heldere analyse
van de hoofd- en nevenbeteekenissen van het woord gevoel verdrijft de schrijver de
duisternis en de begripsverwarring door het dubbelzinnig woord ontstaan, daarna
bewijst hij dat er geen reden bestaat om met de Duitsche wijsgeeren naast de twee
hoofdgroepen, ken- en begeervermogens, een derde groep, het gevoel aan te nemen.
Deze verhandeling heeft des te meer waarde, wijl de gewone leerboeken der
Zielkunde deze stof of verwaarloozen, of slechts oppervlakkig aanraken.
Ten slotte wenschen wij den Eerw. Schrijver geluk met zijn degelijk werk, waarin
wij niet alleen den geleerde in de wijsbegeerte doorkneed, maar ook den ervaren
leeraar erkennen. Steeds weet hij de aandacht der leerlingen op de hoofdzaak te
vestigen, hen van het bijzondere tot het algemeene, van het zinnelijke tot het
bovenzinnelijke te leiden, en door vergelijkingen, voorbeelden en treffende
bemerkingen de moeilijkste vragen onder hun bereik te brengen.
Moge het boek ook in België gretige afnemers vinden, en aan vele weetgierigen
de wetenschappelijke kennis van ons zieleleven verschaffen.
Roermond.
Dr A. DUPONT,
rustend Hoogleeraar.
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I. Kleine Nederlandsche Spraakleer ten gebruike van de lagere scholen en de
voorbereidende klassen der middelbare scholen, door J.D. VITS, onderwijzer aan 's
Rijks middelbare school te Vilvoorde. Tweede, verbeterde druk. - II. Oefeningen
op de kleine Nederlandsche Spraakleer ten gebruike enz. door denzelfde. Tweede,
verbeterde druk. Lier, drukk. Jos. Van In en Cie, 1900. Prijs, elk boekje: fr. 0.60.
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Of er behoefte aan eene nieuwe Nederlandsche spraakleer bestond, weet ik niet; ik
althans kan zeer wel voort met de talrijke werkjes van dien aard, die in mijne boekerij
steken... Waar echter onder vele keus is, mag men, zonder onrechtveerdig te wezen,
strenger zijn voor den schoolman of taalkundige, die dan nog met eene meuwe
spraakleer ter merkte komt. Zoo dacht ik al, toen ik des Heeren Vits' werkjes te zien
kreeg. Zal ik ze op voorhand afkeuren, omdat er nog andere en dergelijke bestaan?
Volstrekt niet dit ware al te ongerijmd. Zeggen wij er dan voluit onze meening over.
Iets eigenaardig en nieuw heb ik er echter niet in ontdekt. Doch de leerstof is klaar
en duidelijk voorgesteld, en dit is bij den spraakleeraar een streng vereischte. De
drukvorm is daartoe uiterst wel aangewend, en in 't eerste boekje verzendt de schrijver
telkens naar het oefeningsnummer van het 2e. In welken geest werd dit werkje
verveerdigd? De Heer Vits volgt nog al trouw het spoor der Noord-Nederlanders, en
b.v. in kwestie der geslachten schrijft hij: ‘Wij nemen de geslachten aan, die door
de heeren De Vries en Te Winkel aan de naamwoorden worden toegekend. Dit is
toch het eenige middel om de lang gewenschte eenheid van taal te bekomen. En
welke gedachte moet een vreemdeling wel over onze taal opvatten, wanneer hij, bij
voorbeeld, van den suiker, van de suiker en van het suiker... ziet schrijven?’ Die
woorden stippen wij enkel aan; doch wij onderteekenen die of dat (naar D.V. en
T.W.) getuigenis niet. Voorzeker worde in het onderwijs der taal naar eenheid
gestreefd, doch hoe moet die begrepen? Overigens schijnt me dit werk met zorg
verveerdigd. Zoude dit of geen hoofdstuk meer uitgebreid moeten worden om dezen
of genen wensch te voldoen, o ja! dit hangt veelal van persoonlijke zienswijs af.
Mijns erachtens moet de spraakleer der moedertaal, en toch die van alle moderne
talen, niets te veel, doch juist genoeg bevatten. Dit zeggende, bedoel ik de eigenlijke
schoolboekjes ten dienste der kleinen. Uitgebreide spraakleeren zijn elders op hunne
plaats, maar zeker niet in lager en middelbaar onderwijs. De Oefeningen maken het
gebruik des Heeren Vits' werkje gemakkelijk en doelmatig. Zij bestaan meestal uit
korte en afgezonderde volzinnen: ik hadde er geerne wat meer oefeningen bij gezien,
een volledig stukje of opstel uitmakend. Cacographieën onder de oogen der kleinen
keur ik echter af: zulke oefeningen liete ik weg... Kortom, geene slechte boekjes voor
het taalonderwijs. J.v.O.
Het Goddelijk spel van Dante Alighieri, in 't Vlaamsch vertaald en verklaard door
P.B. HAGHEBAERT. 3 deelen. Leuven, K. Peeters 1901. 7,50 fr.
Eene nieuwe vertaling van Dante!
Waarom? Wij hadden toch al, om niet te spreken van Bilderdijk's Ugolino, van
Potgieter's vertaling der episode van Francesca da Rimini, van P.F. Van Kerckhove's
zoogezeide ‘letterlijke’ vertalingen van enkele brokken, van Ten Kate's vertaling der
Hel enz., verscheidene vertalingen van geheel de Goddelijke komedie! Waarom na
de vertalingen in verzen van A.-S. Kok, van Hacke van Mynden en bijzonder na de
zoo gevierde vertaling in berijmde terzinen van Joan Bohl, zooeven voor de derde
maal herdrukt, een vertaling uitgegeven in proza!
Bij 't inzien zal men zich echter rap overtuigen dat E.p. Haghebaert deugdelijk
werk heeft geleverd.
Reeds vóor bijna 20 jaar vertaalde hij Dante's spel in Rond den Heerd; de uitgave
die wij hier aankondigen is niet een herdruk, maar eene geheel nieuwe bewerking.
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Hoe moet Dante vertaald worden?
‘Bij Dante, schrijft Joan Bohl, is het onvoldoende benaderend den zin te geven.
Geen enkel zijner woorden kan zonder onherstelbaar gemis ontbreken. Elke
uitdrukking, welke te loor gaat, is een blaadje uit de bloem, een steen uit het kostbare
mozarek... Het komt er slechts op aan, Dante Nederlandsch te laten spreken, geheel
op dezelfde wijze als hij Italiaansch spreekt... De eigenaardige toon van het
middeleeuwsch Lied behoort angstvallig bewaard.’(1)
Jawel, zoo dient Dante vertaald te worden, en juist omdat E.p. Hagebaert's vertaling
meer dan welke andere Nederlandsche vertaling die wij kennen getrouw is en Dante's
eenvoudigheid en middeleeuwsche tint bewaart, bevalt zij ons.
Zeker had Joan Bohl, die Dante vertaalde in Nederlandsche terzinen, met meer
moeilijkheden te kampen dan E.p. Haghebaert, daar hij Dante in een verzenkleed
moest steken.
Maar het scheelt ons weinig of de vertaler ons verzen zooals Bohl, of zangerige
proza biedt zooals p. Haghebaert; wat wij van hem verlangen is Dante in 't
Nederlandsch.
Dit wil nu niet zeggen dat wij p. Haghebaert's werk als volmaakt beschouwen:
hier en daar zou de vertaling nog getrouwer kunnen zijn, ook de taal diende soms
beter verzorgd.
Ter staving van ons gezegde deelen wij het begin mede van den 25sten zang der
Hel, de plaats waar ons boek openvalt. Het is een vervolg van den 24sten zang: Dante
beschrijft de straf der dieven. Wij laten cursief drukken in de vertalingen van Bohl
en van p. Haghebaert wat ons minder juist of minder duidelijk voorkomt; twee
rechtstaande streepjes beteekenen dat de vertaler iets heeft laten vallen:
Al fine delle sue parole il ladro
Le mani alzò con ambeduo le fiche,(2)
Gridando: Togli, Dio, che a te le squadro.
De dief heeft, toen hij had gedaan met spreken,
De beide handen met den duim geheven,
En schold: ‘Neem, God, u geldt dit honend teeken?’

Na die woorden, stak de roover beide de handen naar omhoog, met zijne duimen
tusschen zijne vingers, roepend: ‘Daar, dat is voor u, o God!’
Da indi in qua mi fur le serpi amiche,
Perch'una gli s'avvolse allora al collo,
Come dicesse: I'non vo'che più diche.
Sinds zijn de slangen mij te vriend gebleven;
Daar een zich om zijn hals wond, of zij zeide:
‘Ik wil niet, dat gij meer geluid zult geven!’

(1) De Goddelijke komedie in Nederlandsche Terzinen. De Hel, 1ste uitgaaf, bl. 452-456.
(2) Hij steekt zijne handen omhoog, daarmede vijgen verbeeldende. 't Is het gebaar van Méphisto
in Faust.
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Sedert dien zijn mij de slangen vriend geworden; immers ééne krulde haar lijf rond
zijne keel, als om te zeggen: ‘'k Wil niet dat gij nog spreket.’
Ed un' altra alle braccia; e rilegollo
Ribadendo sè stessa sì dinanzi
Che non potea con esse dare on crollo.
Een ander die zich om zijne armen spreidde
Bond hem zóó zaâm, door zich vóór 't lijf te schroeven,
Dat hij zich vruchteloos tot een stoot bereidde.

En eene andere wond haar rond zijne armen, en, haar lijf al voorwaarts krullend,
snoerde ze hem zoodanig, dat hij geenen vinger meer kon roeren.
Ah Pistoia, Pistoia, chè non stanzi
D'incenerarti, sì che più non duri,
Poi che in mal far lo seme tuo avanzi?
‘Pistoia, ah Pistoia! waarom toeven
Tot asch te gaan en eeuwig weg te vallen,
Daar toch uw kroost slechts 't booze blijft beproeven!’

Ah! Pistoia! Pistoia! Waarom aarzelen u in asch te doen vergaan,
zijn voorgeslacht in boosheid ver vooruit gaat.

vermits uw volk

Per tutti i cerchi dell' Inferno oscuri,
Spirto non vidi in Dio tanto superbo;
Non quel che cadde a Tebe guì dè muri.
'k Zag in de hel en al haar sombre hallen
Geen geest in trots zoo tegen God ontstoken
Zelf niet den vorst, gestort van Thebe's wallen.

In al de donkere ronden van den helschen afgrond zag ik geenen geest, die zoo
hooveerdig tegen God was, dezen zelf niet die te Theben van de muren stortte.
Ei si fuggì, che non parlò più verbo:
Ed 10 vidi un Centauro pien di rabbia
Venir gridando: Ov'è, ov'è l'acerbo?
Zoo vlood hij, dat hij niets meer heeft gesproken
En 'k speurde een woedenden Centaur, die brulde:
‘Waar is, waar is de lastraar heengebroken?’

Hij vluchtte weg, en sprak geen enkel woord meer. - Ik zag dan eenen Centaur
woedend toegeloopen komen: ‘Waar is die stoutmoedige?’ riep hij.
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Maremma non cred'io, che tante n'abbia,
Quante bisce egli avea su per la groppa,
Infin dove commincia nostra labbia.(1)
'k Geloof zoo groot een slangenleger vulde
Maremma nooit, als gansch zijn rug omstuwde,
Tot waar de menschenvorm zich weêr onthulde.

Maremma voedt, geloof ik, zooveel slangen niet als hij er droeg op 't lijf, tot waar
zijne menschelijke leden eindigen.
Sopra le spalle, dietro dalla coppa,
Con l'ale aperte gli giaceva un draco,
Lo quale affuoca qualunque s'intoppa.
En aan zijn rug, den nek afdalend, huwde
Een draak zich met wijd uitgespreide vlerken,
Die wie hem tegenkwam met vuur bespuwde.

Op zijne schouders, achter zijnen nek, lag er, met zijne vleugels uitgespreid, een
draak, die 't al in vlam deed vliegen, wat hij tegenkwam.
Lo mio Maestro disse: Quegli è Caco,
Che sotto il sasso di monte Aventino,
Di sangue fece spesse volte laco.
‘Dit 's Cacus!’ sprak mijn Meester; van wiens werken
Men onder de Aventijnsche bergspelonken
Herhaald een meer van bloed heeft kunnen merken.

Mijn meester zei mij: ‘Ziedaar Cacus, die in zijne krocht op 't Aventische gebergte
meer dan eenen poel van bloed vergoten heeft.
Non va co' suo' fratei per un cammino,
Per lo furar frodolente ch'ei fece
Del grande armento ch'egli ebbe a vicino:
‘Hij gaat den weg niet, waar zijn broeders zonken,
Daar hij door list de groote kudde schaakte
Welke in de buurt zijn rooflust deed ontvonken.

‘Hij gaat denzelfden weg als zijne broeders niet, om reden van de groote kudde, die
in zijne gebuurte leefde, en die door hem bedriegelijk wierd gestolen....’

(1) De centaur, half mensch, half beest, had slangen op zijn rug tot daar waar onze lippen d.w.z.
onze ledematen beginnen. Er waren dus slangen daar waar zijn lijf den vorm had van 't beest.
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Wij willen hier niet afdingen op den roem van alle kanten Bohl's vertaling
toegezwaaid, maar zeker is het dat, veelal om reden van 't vers, Dante in 't
Nederlandsch veel gekunstelder en hoogdravender spreekt dan in 't Italiaansch.
E.p. Haghebaert's vertaling laat ons meer den indruk van 't oorspronkelijke en
daarom even moeten wij zijn werk prijzen. Wat de nota's betreft aan den voet der
bladzijden, deze zijn niet te lang en over 't algemeen zeer klaar. ‘Voor de lezers, die
zulke aanteekeningen niet noodig hebben, zegt schrijver in de inleiding, kunnen zij
soms wat eenvoudig schijnen: maar die zullen wel verstaan dat het niet anders zijn
kon.
Vele Vlamingen zijn in 't valsche gedacht dat Dante zoo goed als onverstaanbaar
is: zij zullen dikwijls, door dien eenvoudigen uitleg, zien dat vele nevels gemakkelijk
verdwijnen, en dat men, in 't algemeen, om iets der verhevene schoonheid van dat
meesterwerk te genieten, geen buitengewoon geweld moet gebruiken.’
E.p. Haghebaert heeft geen geleerdenwerk willen leveren; hij heeft Dante willen
toegankelijk maken voor velen; dit blijkt niet enkel uit zijne vertaling, uit zijne
inleiding, uit zijne aanteekeningen, maar zelfs uit het uiterlijke der drie deeltjes
waarin hij ons zijn werk aanbiedt. Zij zien er zoo eenvoudig uit, dat wij ze wel wat
beter zouden wenschen. Hopen wij dat zij in vele handen komen: Dante verdient
het(1), de vertaling ook, en moge E.p. Haghebaert weldra in de gelegenheid gesteld
worden een tweede uitgaaf te bereiden, waarin hij nog getrouwer Dante zal laten
spreken en waaraan zijn uitgever ook meer zorg zal kunnen wijden.
E. VLIEBERGH.
I. Vraagstukken ter oefening in de Meetkunde (voor eerstbeginnenden), door
W.H. WISSELINK, Directeur der Rijks Hoogere Burgerschool te Heerenveen Tweede
stukje; zevende, verbeterde druk. Prijs: fl. 0,50. - II. Rekenschool. Oefeningen voor
het aanschouwelijk, uit het hoofd en schriftelijk rekenen, door denzelfde. Vierde
stukje. Getallen van 1-1000. Vijftiende druk. Prijs fl. 0.20. - III. Vijfde stukje.
Getallen van 1-1.000.000. Eenvoudigste bieuken ½-1/10. Zestiende verbeterde druk.
Prijs fl. 0.25. - IV. Zesde stukje. Gewone en tiendeelige breuken. Veertiende,
verbeterde druk. Prijs fl. 0.20. - Groningen, P. Noordhoff, 1900.
Deze werkjes kunnen, het eerste door de leeraars van meetkunde, de andere door
de lagere onderwijzers met veel vrucht bij de voorbereiding hunner lessen onderzocht
worden.
Daar de muntstelsels der beide Nederlanden merkelijk verschillen, kan de
Rekenschool hier te lande niet als schoolboek dienen. De Vraagstukken ter oefening
in de meetkunde zullen evenmin in de handen der leerlingen komen, 1o omdat dit
leervak, jammer genoeg, hier nog algemeen in eene vreemde taal onderwezen wordt;
- 2o omdat onze noorderburen Latijn en Grieksch voor de wetenschappelijke
benamingen boven Nederlandsch verkiezen, terwijl de Vlamingen in dit opzicht
liever het stelsel volgen van de Hollanders, die over wetenschappen in de moedertaal
begonnen te schrijven, toen, nu drij eeuwen geleden, het Latijn als voertaal van het
onderwijs in ongenade viel.
P.J.T.
(1) Weten de Vlamingen dat Dante een der eersten geweest is om het staatkundig belang van
den Slag der Gulden Sporen te vatten? Het Vagevuur, twintigste zang, 43ste en volg. verzen.
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Jeugd, een krans novellen van HENDRIK COOPMAN, Thz. - De Duimpjesuitgave heeft
hier een veelbelovend talent ontdekt. Er steekt in deze acht stukjes veel van 't geen
noodig is om een boeiend verteller te zijn. Daar hebt ge in de opvatting, den stijl,
den bespiegelenden humor van ‘O.K.-93 (Poste-restante)’ iets dat aan den Ouden
Heer Smits herinnert. Onmiddellijk daarna in den ‘Zwanezang’, eenige bladzijden
vol diep, innig gevoel. ‘Vedel en Maan’ voert u terug naar de Romantiek.
‘Goedgekeurd’ is een idylle zooals Conscience er scheppen zou. ‘De Blijde
Boodschap’ is een goedgeslaagde ontleding van een interessanten gemoedstoestand.
‘Mater Dolorosa’ is waarlijk tragisch. ‘In 't Veerhuis’ is ‘eéne alte Geschichte’ de
vereeniging voor eeuwig van twee jonge, schuchtere harten die elkaar lief hebben.
‘Primus’ toont een open oog voor de werkelijkheid, een degelijke opmerkingsgave,
een kennen van het leven zooals het is. En over al die lichte, vlugge, van allen
nutteloozen ballast vrije schetsjes strijkt er een wasem van jeugdige, warme,
vriendelijk-tintelende poezij die het gemoed verruimt en u met het leven verzoent.
Daarbij weze nog gevoegd dat de taal keurig is en vloeiend.
J.D.C.
Het oude Nederlandsche Lied, door FL. VAN DUYSE. - Antwerpen, Nederl.
Boekhandel. Afl. 2.
De tweede aflevering van deze belangrijke uitgave bevat de teksten en zangwijzen
van de volgende liederen (nrs 9-20): 9) Het is goet peis, goet vrede (Thijsken van der
Schilden); 10) Men moeder en me vader (De Koopmanszoon); 11) Mijn here van
Mallegem; 12) Wie wilt er hooren een nieuw liedt (De drie gesellen uyt Roosendael);
13) Een koning had twee dochterkens (Madel); 14) Het wasser een coninc seer rijc
van goet (Die coninghinne van elf jaren); 15) Ick weet noch eens graven dochterkijn
(Des graven dochterkijn); 16) De Keizer van Zweden had brieven geschreven; 17)
Die edele heer van Biunenswyc (zeven verschillende lezingen); 18) In Oostenrijk
daar staat een huis (De onschuldige knaap); 19) Ic sach minen here van Valkenstein;
20) Het daghet in den Oosten.
Enkele der medegedeelde teksten werden eerst onlangs te Ieperen door de heeren
Blyau en Tasseel uit den volksmond opgeteekend, die hunne verzameling liederen,
met de melodieën onder den titel Iepersch Oud-liedboek ook op dit oogenblik uitgeven
(naar aangekondigd wordt zullen 4 afleveringen verschijnen, aan fr. 2.50 ieder).
Het roerende lied van het jonge kind dat in 's konings warande een konijn heeft
getroffen met een pijl, en daarom moet hangen, maar door zijn broeders wordt
gewroken, is een der merkwaardigste dezer aflevering; de heeren Blyau en Tasseel
brengen het in verband met de geschiedenis van drie Vlaamsche knapen, onder
Lodewijk XI, door Enguerrand IV de Coucy opgehangen wegens wildstrooperij van
konijnen in het woud van Coucy (1255); wat er van zij, het lied is blijkbaar zeer oud.
Vermakelijk is het na te gaan hoe het volk omspringt met eigennamen: de edele here
van Brunenswyc of Bruynswyc wordt omgedoopt tot here van Bruincasteele (zóó in
het lied dat Prof. David in zijn kinderjaren plag te zingen, en waarop hij zelfs een
vervolg dichtte, naar Nolet de Brauwere zeer geestig vertelt - zie Leven en Werken
van Kan. J.B. David door Moroy en Van den Weghe, bl. 9), here van Bruindere
casteel, van Bruindergesteen, van Brussel en casteelen, te Ieperen zelfs ‘van 't
vriendelijk kasteel!’
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In onze aankondiging van de eerste aflevering drukten wij den wensch uit dat de
uitgave van den heer Van Duyse door eene studie over het Volkslied, bij wijze van
Inleiding, moge volfooid worden. Wij hadden het genoegen sindsdien te vernemen
dat eene dergelijke Inleiding in het ontwerp der uitgave begrepen is.
L.S.
De Heilige Begga en hare wonderbare stichtingen, door den Eerw. pater DE
RYCKERE, predikheer. - Lier, Taymans, 1900.
Wie enkel den titel ziet zou kunnen meenen dat de Eerw. schrijver ons een
geschiedkundig werk aanbiedt. Niet zoo. Hij meent dat de instelling der begijnhoven,
in onze streken voornamelijk, met de inborst en de neigingen van vele godvruchtige
dochters allerbest overeenkomt, meer dan menige andere nieuwdaagsche inrichtingen.
Daarom wil hij de begijnhoven en 't leven der begijntjes beter doen kennen en
waardeeren.
Het boek is aantrekkelijk geschreven, de taal goed.
Die Spiegel der Sonden, naar het Munstersch Handschrift, vanwege de Maatschappij
der Nederlandsche Letterkunde uitgegeven door Dr J. VERDAM. Eerste stuk. Leiden,
E.J. Brill. 1900 (fl. 6.00).
Tegelijkertijd, in 1893, werd door Prof. te Winkel, in het Tijdschr. voor Nederl.
Taal en Letterk., en door den heer Nap. de Pauw, in de tweede aflevering van zijne
Middelnederlandsche Gedichten en Fragmenten, de algemeene belangstelling gewekt
voor een Handschrift der Paulinische Bibliotheek te Munster, uit de vijftiende eeuw,
en waarop reeds in 1878 door A. Lubben in het Jahrbuch des Vereins für niederd.
Sprachforschung de aandacht was gevestigd geworden. Nu het bleek dat ons in dit
hs. nagenoeg de volledige tekst bewaard blijft van een uitgebreid middelnederlandsch
leerdicht, den Spiegel der Sonden, was het te verwachten dat eene uitgave niet lang
zoude uitblijven.
Sedert verscheidene maanden reeds is het eerste stuk der uitgave verschenen; zelfs
vanwege Prof. Verdam, welke de eervolle taak op zich had genomen, (en aan wiens
vele verdiensten en zeldzame werkkracht het ons verblijdt hier te mogen hulde
brengen), is dit eene aangename verrassing geweest; het tweede stuk - naar een
berichtje op den omslag belooft - zal spoedig volgen, en den Oudenaardschen
prozatekst bevatten, benevens inleiding en woordenlijst.
De Spiegel der Sonden, zooals wij het gedicht leeren kennen uit het Munstersch
handschrift, waarin de Vlaamsche tekst er min of meer vernederduitscht uitziet, en
uit de omwerking in proza welke men in bedoeld Oudenaardsch handschrift aantreft,
behandelt achtereenvolgens, in afzonderlijke ‘tractaten’ elke der zeven hoofdzonden;
een achtste ‘tractaet’ handelt ‘van der Tonghen’. De talrijke ‘exempelen’ en ‘wise
leren’ zetten het werk eene zekere aantrekkelijkheid bij; dat de zin niet altijd helder
is ligt wel ten deele aan de stof, en nog meer wellicht aan de gebrekkige overlevering
van den tekst; de vrome berijmer althans blijkt zich goed op zijn handwerk van
verzenmaker verstaan te hebben.
Gaarne hadden wij hier een paar staaltjes van den gemakkelijken verstrant
medegedeeld; uit het slot, b.v., waar hij door een ‘exempel’ aantoont ‘dat elk schuldig
is te beziene zijns selves zouden ende niet eens anders’; maar dit zou te ver leiden.
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Ziehier, - door Prof. Verdam ten beste mogelijk uit het Munstersche handschrift terug
vervlaamscht, - de regelen welke het gedicht besluiten, en de bekentenis behelzen
dat onze middelnederlandsche Spiegel der zonden naar het Latijn is bewerkt:
God heere, zoo luidt het van v. 16956 voort:
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God heere, up wiens troost ic beghan
Te dichtene dit grote werc,
Ic dancke di, als een simpel clerc,
Dattu woudes ghewerden mien
Te makene instrument, bi wien
Dine gracie hevet vuldaen,
Dat die lesers moeten verstaen
So die sentencie, biddic, here!
Dat si ju dienen moeten de mere;
Ende ic, diet bi der hulpe dine
Hebbe ghetrect uut den latine,
Bidde, dat dichten ende scriven
Mi te ghenaden moete bliven,
So dat ic na dit corte leven
Met ju, here! moet zijn verheven,
Uut wien ic beghinsel nam
Secundum magnam misericordiam tuam.

De omvang der acht verschillende ‘tractaten’ welke hoofdzakelijk den inhoud
uitmaken, is onderling zeer ongelijk, evenals het getal hoofdstukken waaruit elk
‘tractaet’ bestaat. Terwijl aan de Gulzigheid 13 zulke hoofdstukjes gewijd worden,
telt het tractaet van der Luxuren er 23, dat van der Gierichede 126, dat van der
Traechede 70, van der Hoverden 77, van der Nidicheden slechts 5, van der Gramscap
24 en het tractaet van der Tongen 42.
De tekst van het Munstersch hs. vangt aan te midden van het tractaet over de
Gulzigheid, met de vier laatste verzen van het zevende hoofdstuk. Verscheidene
bladen immers (elf, met ongeveer 1400 regelen, naar de berekening van Jhr. Nap. de
Pauw, zie Middeln. Ged. en Fragm., 2e afl., bl. 456) ontbreken aan het begin; de
inhoud kan echter opgemaakt worden uit het Oudenaardsch Hs.; uit dit laatste blijkt
dat een viertal hoofdstukken over de zonde in het algemeen het boek over de
gulzigheid voorafgingen.
Hoe dankbaar wij ook Prof. Verdam hulde brengen voor de zorg door hem aan
deze uitgave besteed, willen wij er geen geheim van maken dat ze ons niet teenemaal
bevredigt.
Wij zien namelijk niet in dat het de moeite loonde de taal van het Munstersch hs.
terug te vervlaamschen. Liever een vernederduitschte en verdorven tekst, getrouw
naar het Handschrift, en met de noodige aanteekeningen van den uitgever bij de
moeilijke en belangrijke plaatsen, dan een reconstructie, die heel zeker in menig
opzicht en onvermijdelijk niet beantwoordt aan den oorspronkelijken tekst. Liever
eene uitgave, wier voorkomen zelf bij iederen regel u toefluistert: hier liggen
wolfijzers en schietgeweren, dan zulk eene wier voorkomen eerder geschikt is om
een valsch gevoel van zekerheid en vertrouwen te doen ontstaan.
Over dit bezwaar stappen we hier echter des te lichter heen, daar de Inleiding ons
ongetwijfeld met de redenen zal bekend maken, welke Prof. Verdam hebben bewogen
zoo te werk te gaan.
Op de vergadering van de Maatschappij der Nederl. Letterk., op 5 October ll.,
hield de geleerde uitgever eene voordracht waaruit eenigermate gegist kan worden
naar hetgene die inleiding zal bevatten. ‘De spr. besprak achtereenvolgens het hs.,
de taal van het hs., de volstrekte noodzakelijkheid om die in het Middelnederlandsch
terug te brengen, de wijze van werken van den dichter en zijne al- of niet-
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oorspronkelijkheid, zijne bronnen, de letterkundige waarde en hetgeen er belangrijks
voor de kennis der middeleeuwsche toestanden en taal uit te leeren is.’ (Museum,
Nov. 1900).
Het moet ons van het hart dat wij de redenen dier ‘volstrekte noodzakelijkheid’
tot hiertoe volstrekt niet inzien; integendeel.
Ook in de schikking der uitgave kunnen wij niet nalaten te betreuren, dat de teksten
van het Munstersch hs. en van het Oudenaardsch niet tegenover elkaar werden
gedrukt; door het afdrukken der beide teksten achter elkaar wordt het vergelijken
noodzakelijk veel verdrietiger en tijdroovender.
Een bezwaar van grooter belang is echter dit: Prof. Verdam heeft bij de bewerking
van zijn kritischen tekst geene rekening gehouden met de fragmenten van
verschillende hss. van den Spiegel der Sonden, ofschoon de uitgave dier fragmenten,
door Jhr. Nap. de Pauw hem die benuttiging ervan zoo gemakkelijk hadden gemaakt.
Meer dan eene aanteekening zou weggevallen of anders uitgevallen zijn in de uitgave
van Prof. Verdam, meer dan eene verdorven plaats zou door eene betere lezing
vervangen zijn geworden, zoo dit geschied was.
Bedoelde fragmenten, vijf in getal, komen voor met aanteekeningen over hunne
verhouding tot het Munstersch hs. en tot den prozatekst, op bl. 406 tot 464 van de
reeds meer gemelde 2de afl. der Middelnederl. Gedichten en Fragm. (1893). Ze
bewijzen dat de Spiegel der Sonden nog al verspreid moet geweest zijn; de vijf
fragmenten zien er uit alsof ze elk tot een ander hs. zouden behooid hebben; en de
taal is bij alle zuiver Middelnederlandsch. - Een dier fragmenten, volgens den h. de
Pauw tot de XIVe eeuw opklimmend, bevat zelfs een aantal verzen uit een der
hoofdstukken over de Gulzigheid, welke in het Munstersch hs. ontbreken, en vult
dus een deel der leemte aan.
Die verwaarloozing van de fragmenten, door Prof. Verdam, bevreemdt des te
meer, daar hij wel degelijk voor zijne uitgave heeft gebruik gemaakt van een fragment,
indertijd door Prof. Moltzer medegedeeld in het Tijdschr. voor Nederl. Taal en
Letterk.; bedoeld Fragment (van Geervliet, bij Jhr. de Pauw bl. 422-37) is nochtans
door Prof. Moltzer nóch gansch volledig, nóch gansch nauwkeurig medegedeeld
geworden, de latere uitgave van den h. de Pauw (ofschoon daarom toch nog geen
blind vertrouwen verdienend!) verdient heel zeker de voorkeur.
Wat er van zij, eene nalezing kan een en ander, wanneer het tweede stuk verschijnt,
nog wel in zijn plooi brengen. En het is ons aangenaam, nadat we zoo vrijmoedig
onze meening gezegd hebben over deze hoogstbelangrijke uitgave, de aandacht van
den geleerden bewerker te vestigen op een fragment beantwoordende aan vv.
12066-12220 (Hoverde, XLV), en berustende ter Kon. Bib. te Brussel (no 2303-4).
Het begint met de regels
Metten gruus soe voedt men tswijn
Ende van der bloemen coomt edele spise

die al dadelijk aantoonen dat Prof. Verdam gelijk heeft, wanneer hij voorstelt te lezen
‘comt edele spise’, in plaats van ‘ooc edele spise’, zooals er staat in 't Munstersch
hs. Evenals de vijf andere fragmenten werpt het licht op meer dan eene moeilijke
plaats, en vertoont het in het algemeen meer bevredigende lezingen dan de
Munstersche tekst.
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Vgl. overigens over dit Brusselsch fragment Petit, Bibliogr., 582. (Onbekende
leerdichten, b en c). - Wij gissen dat dit Brusselsch fragm. deel heeft uitgemaakt van
hetzelfde hs. waartoe het tweede Gentsch fragm. bij Jhr. de Pauw heeft behoord.
L. SCHARPÉ.
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Overzicht van tijdschriften.
De Vlaamsche Kunstbode, Januari 1901.
En nog zoo jong zijn: welgeschrevene kerstvertelling voor groote kinderen door
Al. Van Neste. - Vervolg van Fr. Van den Weghe's Geschiedenis der Nederlandsche
Taalkunde in Vlaanderen (1500-1886). Serrure, Snellaert, Blommaert, baron de
St.-Genois en Bormans worden besproken. Veel nieuws is er hier niet te leeren. - Uit
Kunstnieuwjes uit Brugge door Med. Verkest, vernemen wij dat Gruuthuusse ‘dat
ten koste van veel bankbriefjes en goudvinkjes prachtig hersteld werd’ nu blijkt
ongeschikt te zijn om de schilderijen der van Memlinc, Van Eyck, David enz. te
herbergen. ‘Die misrekening geeft dan ook nieuwe hoop aan hen die meenen, dat er
hier een museum zou dienen gebouwd te worden, heelemaal naar de moderne eischen
van bewaring en van verzekering tegen brandgevaar, en waarin zoowel de moderne
als de oude Meesters hun plaatsje zouden vinden.’ - Verzen van Jan Boucherij en
Bernard.
Germania, Januari 1901.
Eenige algemeene gedachten over Socialpolitik door Kard. von Strantz. - Van de
redactie: hoe Kruger's afwijzen door den Deutschen Keizer, en graaf Bulöw's rede
hieromtrent in den Deutschen Reichstag (13 December) beoordeeld werden. - Voorts
eenige bladzijden uit een werk van Dr Kuhlenbeck Von den Pandekten zum
Bürgerlichen Gesetzbuch dat binnen kort te Berlijn verschijnen zal en waarin schrijver
toont hoe met het burgerlijk Wetboek (in voege gekomen in 1900) het Germaansche
recht in eere hersteld wordt. Tot dan toe was het in Duitschland verdrongen door het
Romeinsche. - Slot van Prof. Fritsche's studie over Die französische Kriegslyrik des
Jahres 1870-71 in ihrem Verhältnis zur gleichzeitigen deutschen. Het verschil tusschen
de twee soorten van liederen wordt als volgt gekenschetst: ‘In Deutschland ist die
Pflege der volksmässigen Kriegslieder auf dem Boden treuen Plichtgefuhls,
onerschütterlichen Vertrauens auf den Sieg der gerechten Sache und wetteifernder
Opferfreudigkeit für das Vaterland entstanden.’ Wat nu de Franschmans betreft:
‘Prahlen mit raschem Ruhm und reicher Beute und Selbstuberhebung, das sind die
Grundzuge der Lieder aus der ersten Zeit des Krieges. Und als nach der Vernichtung
der stolzen Rheinarmee der Ruf nach Rache und Verleumdungen gegen das Heer
und seine Führer der Grundton der Lieder war, in denen das Gefühl des tiefverletzten
Nationalstolzes sich Luft machte, klingen doch fast nirgends jene reineren
Empfindungen trauernder Vaterlandsliebe durch, wie sie zur Zeit der tiefsten
Erniedrung Deutschlands
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ein Arndt, Schenkendorf oder Körner sich zu bewahren wussten.’ - Een lezenswaard
artikel van H.P.N. Halbertsma ter gelegenheid van Bertha von Suttner's roman Die
Waffen nieder. Voor althans kan er geen spraak zijn, meent Halbertsma, alle soldaten
naar huis te zenden, wat voor gevolg zou kunnen hebben dat de beschaafde wereld
overrompeld worde door de minder beschaafde volkeren. De Staten van midden
Europa, (Engeland en Rusland uitgesloten) zouden moeten een verbond maken. Een
politieke bond, wellicht later; maar om te beginnen een tolverbond. In dien zin schreef
Anatole Leroy Beaulieu in Revue des Revues. (Zie ons overzicht van tijdschriften,
December bl. 525).
Het Katholiek Onderwijs, Februari 1901.
Te lezen: Priester en Moedertaal, niet onderteekend; wie in Oogst ll. op den
Vlaamschen Landdag was te St.-Niklaas weet dat het komt van een zeer geleerd
priester, hoofd eener school. ‘De Vlaamsche priester houdt met hert en hand aan
zijne taal. Gelijk hij, als burger, in het verlies van eigen taal een verlies ziet van eigen
nationaliteit, zoo is hij, als priester, overtuigd dat de achteruitgang der Vlaamsche
taal een achteruitgang is der christene zeden... De Vlaamsche priester acht het een
gewetensplicht aan de leerlingen die hem toevertrouwd worden achting en liefde
voor taal, voor volk en land in te boezemen. Taal, volk en land zijn wel edele
voorwerpen. En het edele doen beminnen is veredelen, is beter maken, is opvoeden....
En hij vreest die geestdrift niet (van de studenten), omdat hij ze leidt en ten hooge
opvoert; neen, hij is verheugd en zegt in zich zelven: uit die gloeiende herten zullen
mannen groeien die, zelfs in kalme jaren, nog vuur zullen over hebben voor edele
zaken.’
Vlaamsche Zanten. Jannari 1901.
Begin eener studie over Onze Volksverhalen in de Germaansche Godenleer. - De
Hond in het Volksgeloof. - Verklaring der spreekwoorden: Met den schup op den rug
loopen = niet lang te leven hebben; gewoon zijn naar de kerk te gaan = gewoon zijn
de deuren open te laten; bang zijn dat de kerk zal invallen = er niet verder en meer
in komen dan noodig is; veel tin hebben = rijk zijn. - Vrouw Weyn deelt een lief
vertellingske mee: Van den koopmanszoon en zijne vier wonderbare honden.
Tijdschrift van het Willemsfonds, Januari 1901.
In Stichting van Rusthoven zet Mr. A. Bevernage de inrichting uiteen der rusthoven
in Holland. ‘'t Zijn gebouwen in steden of ten platten lande, door fundatien van
bijzonderen opgericht, in afgescheidene woningen verdeeld, met een, twee of drie
kamers.
De inwoners zijn lieden van zekere jaren die het verblijf kosteloos verkrijgen, of
wel aan zeer lagen prijs. ‘Met het oog op de ouderlingen met een klein inkomen,
waarvan het getal, dank aan de pensioenwet, welhaast merkelijk vermeerderen zal,
is het inrichten van dergelijke rusthoven ten onzent aan te prijzen. Maar opdat zij
kunnen blijven bestaan ware het noodig dat de wetgever hun de rechtspersoonlijkheid
toekenne. - Van 't nonneken, een liedje, woorden van G. De Mey, muziek van Edw.
Blaes. - De reis van Joseph II in de Nederlanden, ontleding van prof. Eug. Hubert's
werk Le voyage de l'empereur Joseph II dans les Pays-Bas (31 Mai 1781 - 27 Juillet
1781). Van Joseph II krijgen wij hier eene heel nieuwe voorstelling: ‘Alle kostelijke
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officieele redevoeringen, wier holle en traditioneele nadruk tegen zijnen ernstigen
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geest streed. Zelf betaalt hij al de kosten zijner reis in de Nederlanden; hij luistert
slechts naar nuttige toespraken, en spreekt enkel ernstige zinnen. Zijn “philosophisme”
is gansch verschillend van het scepticisme der 18e eeuw. Godvruchtig, maar zonder
ijdelheid, vervult hij zijne godsdienstige plichten, neemt plaats naast de eenvoudige
lieden, welke, zooals hij, de zondagsche hoogmis bijwonen, of wijst ten minste de
tronen of de luisterlijke bidstoelen, die men voor hem bereidt, van de hand.
Genaakbaar voor iedereen, ontvangt hij den eerste den beste, hoort alle klachten aan
en trekt nut uit alle berichten.
Vóór de zonneschemering op de been, ronddwalende langs allerhande straten of
plaatsen, waar iets te zien, iets te leeren is, buiten de officiëele conventies en leugens
heeft deze Keizer, die uit overtuiging in publieke hotels in stede van in paleizen
afstapt, zijns gelijke niet in Europa omstreeks 1781.’
De Vlaamsche School, 10 geeft: De processie van O.L.V. van Blindekens, te Brugge.
Oorsprong, Het Kerkje, De Godshuizekens, met verlichting door Jozef Boûûaert.
In De Bode van den H. Franciscus van Assisie. Februari 1901, bl. 167-168 deelt
Fr. Petrus de Alc. De Tremerie O.F.M. een gesprek meê dat hij met zaliger Guido
Gezelle had over St. Franciscus van Assisie. ‘Franciscus, zoo sprak Gezelle, is de
ware dichter, de patroon van allen die dichter zijn geboren. 'k Durve twijfelen of er
ooit iemand beter dan hij de dichterlijkheid heeft begrepen van de taal des volks, van
die vrije geschapen taal, wil ik zeggen, die noch geijkt, noch gemaaktheid kent, en
los en vrij door 't volk gesproken wordt. Hoe zoet, hoe heilig zoet, in die heilige
volkstaal geschreven, klinkt en zingt Franciscus' lied aan de zonne. Ja, ik beproefde
het wel eens dat lied in onze eigene tale weer te geven... Nooit gelukte ik er in, en
nooit zal iemand er in slagen al de schoonheid, al de helderheid, al den zang en al
den klank van dat hemelsch lied volmaaktelijk na te bootsen’. Voorts een
onuitgegeven gelegenheidsgedicht van G. Gezelle: Op den 50en verjaardag van de
plechtige kloosterbeloften onzer eerweerde moeder abdesse, zuster Maria Lucia,
wijlen eer jongvrouw Delphine Deschieter-De Kerkhove, gevierd te Rousselare, in
het klooster van de Arme-Claren-Colettienen op den 25 Sept. 't jaar O.H. 1882.
St.-Cassianusblad. Tijdschrift voor Opvoeding, Onderwijs en Onderwijzersbelangen.
3e jaarg. Drukk. P. Ryckmans, Mechelen. Prijs: 3.50 fr. 's jaars. - Januari 1901:
Nieuwjaarswensch en Nieuwjaarspraatje, door kan. J. Muyldermans. Waarschuwing
voor het gevaar dat sommige nieuwsblaadjes opleveren door al te breeden uitleg over
tal van misdaden: ‘De dwaas, zoo zegt de wijze spreuk, kan 'nen steen in den vijver
smijten, en zeven kloeke mannen zullen noodig zijn om dien er uit te halen. Ik voeg
er bij: En smijt het dagblad maar één onpasselijken volzin in de verbeelding van het
kind, nog geene zevenmaal zeven kloeken zullen er de sporen van te niet doen!’ Rousseau, door R.L.S. Over den inhoud van den ‘Emile’. Zaakrijk en klaar. - De
ware nationale School, door X. Enkel de godsdienstige school heeft recht op dien
naam. - Klagen, gedichtje door Hilda Ram. - Le Prêtre dans les écoles. - De
Stoomwagen. Proeve van toepassing der formeele leertrappen op eene letterkundige
ontleding (van het bedoeld gedicht van J.v.
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Beers), door Dr C.C. - Fröbelles. Onderwerp: knippen in een vierkant (met figuren).
- Gezondheidsleer. Het voedsel, enz. door F. Dm. - Barema's nopens de jaarwedde
der onderwijzers in sommige gemeenten. - Het Pensioen voor den aanneembaren
Onderwijzer, door F. Demeyer. - Le projet Maenhout. Bijvoegsel nr 1: Officiëele
stukken. - Buitengewone schooltoelagen. - Benoemingen. - Openstaande plaatsen.
- Aankondiging van boeken. - Boekbeoordeeling: Gebedenkrans (uit West-Vl.).
- Februari, nr 2: Dionysius de Karthuizer, door Dr C.C. Eene belangrijke bijdrage
nopens dezen althans te zeer ongekenden man, den Doctor extaticus der
middeleeuwen. Opgave van den inhoud der artikelen, met eene beknopte verklaring,
van 's Karthuizers de doctrina scholarium. - Het Onderwijs eener tweede taal in de
lagere school. Hoogst genomen de twee laatste schooljaren, mag men in 't lager
onderwijs met eene tweede taal beginnen. - Uit Lessing's Fabelboek, door J. Mdm.
- Meester en Leerling, rijmpje van Boendale. - De Sleuner, gedicht van A. Vermeiren.
- De achtste les: Over de vergiffenis der zonden en de verrijzenis des vleesches, door
J. Brabantsen. Verband der les met de Gewijde Geschiedenis, en zedelessen er uit
voortvloeiende. - Les van metriekstelsel (hooge graad), door F. Clerckx. Gezondheidsleer, door F. Dm. - Une pension pour l'instituteur adoptable, door E.
Tuypens. - Zoo moeten ze varen! - Wijzigingen aan de Schoolwet, door Alf.
Verschueren. - Schoonheden van het officiëel onderwijs. - Verkeerde Straf. Bijvoegsel nr 3: Officiëele stukken; schooltoelagen; eereteekens; openstaande plaatsen.
- Het Middelbaar Onderwijs in Duitschland. - Het Onderwijs in Italië. - Katholieke
en liberale vrijheid. - Iets ter overweging. - Boekbeoord.: Oefeningen op de Nederl.
Spraakleer van Frans Willems (door J.v.O.).
Durendal, Janvier 1901.
Schoone platen: portret van Mev. prinses Albrecht van Belgie, St. Cecilia en De
Muziekant naar Antoon Van Welie, de Afdoening van 't Kruis van Boticelli. - De
merkwaardigste bladzijden van dit nummer zijn wel het vervolg van E.H. Cuppens
studie over Guido Gezelle. De kerkhofblommen worden hier besproken en ten deele
vertaald. Zoo krijgen wij in 't Fransch de kerkhofblomme ter gedachtenis van Ed.
van den Bussche, het Kindeke van de dood, F.A.J. Bethune, De moeder van P. Benoit,
enz. Wat in die vertaling bijzonder te prijzen valt is dat zij zoo getrouw den indruk
van 't Vlaamsch weergeeft; wie Gezelle's verzen kent weet wat dit bediedt. - Voorts:
La main qui frappe uit den tijd van den Boerenkrijg, goed verteld door Ed. Ned; een
verslag over de 41en salon der koninkl. maatschappij der waterverfschilders door
Pierre Verhaegen, verzen van baron Ch. de Sprimont, L. Le Cardonnel en G. Marlow.
In Gazette des faits et des livres beoordeelt Firmin Van den Bosch de St.
Lucasschool als volgt: ‘si l'école néo-gothique a admirablement réussi en architecture
- et le baron Béthune n'eut-il réalisé que l'abbaye de Maredsous, que son nom encore
mériterait de survivre dans la gratitude des artistes catholiques - et si, dans le mobilier,
elle a trouvé un type heureux encore qu'un peu monotone, qui peut contester que les
tentatives de sculpture et de peinture secundum Lucam ont abouti à la plus déplorable
faillite artistique!
Non, on ne me fera jamais admettre que le dédain de l'anatomie, le mépris
caricatural de ce chef-d'oeuvre de Dieu qu'est le corps humain, le torticolis et la
grimace soient des éléments essentiels de l'art gothique.’
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La Fédération artistique, 9, geeft een artikel van Léon Ery, over La moralité dans
l'art, dat tot het besluit komt ‘que les composants profonds, primitifs de l'intellectualité
et de la sensibilité sont ceux qui correspondent aux plus grandes valeurs morales’.
In nr 11 levert Malachim een soort vollediging van La moralité dans l'art, door
het verdedigen der gedachte: ‘L'art est à la Religion, prise dans son ensemble, ce que
le culte extérieur est au dogme, à la Religion abstraite’.
Zie het artikel van Dr. Dupont in onze aflevering van December 1900, blz. 451.
Revue d'histoire ecclésiastique, 3, bevat eene studie van Dom U. Berlière over
L'origine de Citeaux et l'ordre bénédictin au XIIe siècle, wat voor de zeden- en
beschavingsgeschiedenis van groot belang is; b.v. hoe te Molesme de handenarbeid
vervangen werd door geestelijke oefeningen, ten gevolge van de toenemende
geschenken waarin de abdij zich mocht verheugen; maar hoe dan ook door deze
voordeelen de tucht verzwakte, kalmte en rust afnamen (bl. 450). Dit alles gaf
aanleiding tot de verplaatsing naar Citeaux. De betrekking van Citeaux tot Cluny
wordt aangeraakt, doch verder den ontzettenden invloed van deze abdij op het
pausdom in de elfde eeuw niet besproken.
- Nr 4, bevat een artikel van J. Flamion, getiteld ‘Les anciennes listes épiscopales
des quatre grands sièges’ (Rome, Antiochië, Alexandrië, Jerusalem), bevattende
bibliographisch-critische onderzoekingen naar de waarde der bronnen door Harnack
en anderen, welke over dit onderwerp schreven, gebezigd. Op het episcopaat van
Rome zal in een volgend artikel teruggekomen worden.
Revue Sociale Catholique. 1 Fevrier 1901.
Ed. Crahay verdedigt de dotatie van den graaf van Vlaanderen in politiek, rechterlijk
en maatschappelijk opzicht. De beweegredenen die hij aanhaalt zijn niet nieuw, maar
klaar voorgedragen. De bijzonderste is wel deze: de wet van 14 Maart 1856 kende
aan den graaf van Vlaanderen eene dotatie toe van 150.000 fr. De wet van 10 Maart
1867 verhoogde de dotatie tot 200.000 fr. ter gelegenheid van het huwelijk van den
graaf. De wetgever van 1856 en 1867 wilde dat die dotatie zou vast staan, niet
ververanderlijk elk jaar. Zoo elk jaar daarover moet gestemd worden dan is het omdat,
ingezien art. 115 der Grondwet, de begrooting elk jaar moet gestemd worden, en alle
Staatsuitgaven in de begrooting moeten vermeld staan. Zeker, de kamers kunnen elk
jaar weigeren de dotatie te stemmen, maar het ware het inzicht van den wetgever
van 1856 en 1867 miskennen. Door die wetten zijn wij, zedelijk gesproken,
gedwongen de dotatie te betalen. - In dit nummer nog een belangrijk artikel van prof.
Brants: Un siècle de mouvement syndical en France: de wet Chapelié van 1791
verbiedt de vakvereenigingen, de wet van 1884 laat ze weer toe, het decreet van
Millerand van 17 September 1900 geeft hun voorrechten, alleen de wettelijk ingerichte
vakvereenigingen mogen meestemmen voor het samenstellen der arbeidsraden. Hoe
men daartoe gekomen is, wordt hier uiteengezet.
De Arbeid, 3o jaarg. afl. 4.
Twee schetsen: Op de Baan, door Lucie de Vries en Het witte Huisje, door Mathilde
de Vries.
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jaren met elkander te leven, te lijden en te beminnen,
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tot eindelijk de onverbiddelijke dood een hunner aan de liefde van den anderen zou
ontrukken, wijl de overgeblevene, aan wie wegging, voor eeuwig de oogen zou
toesluiten, had niet mogen zijn’! - Vervolg van Gerard van Eeckeren's levendige
novelle, Aangenomen en verlaten: de Vrijage van een dominee. - Verzen van Vict.
de Meyere, G.F. Lindeyer, W. van Doorn, Ad. Herckenrath, Remy Bockstael en W.
Estor.
Studiën. - Dl. 55. - Afl. 5.
H.I. Allard verhaalt ons het leven en de bekeering van Bernard Sutholt, eenen
tijdgenoot van Vondel, die eerst te Leiden en daarna te Harderwyk doceerde. Hij had
zijne bekeering tot het katholiek geloof vooral te danken aan de lezing der HH.
Vaders.
Onder den titel ‘Het ware en het valsche Formalisme’ bewijst L. Regout de
valschheid der leering van Kant, volgens welken tijd en ruimte enkel subjectief
zouden zijn en geen bestaan hebben buiten onzen geest. Hij toont dat er geene
bewijskracht ligt in de redeneering die Kant aanvoert, en dat deze in tegenspraak
met zichzelf vervalt. Het mangelde Kant aan eene grondige kennis van de
peripatetische begrippen en daarin ligt de oorsprong zijner dwaling.
P. Zeegers, handelende over de Bergrede, toont dat in deze onderwijzing van den
Zaligmaker, gelijk zij bij Mathaeus voorkomt, eene logische aaneenschakeling en
eenheid te vinden is en dat er dus van dien kant geen grond is om die leerrede te
beschouwen als een samenvoegsel van verschillige reden.
De hoofdstelling bestaat in eene schildering van den waren geest des Christendoms
omtrent de kennis en beoefening van eenige geboden en goede werken, in tegenstelling
met de minder volmaakte opvatting daaromtrent in de Oude Wet, maar vooral met
de valsche leeringen en praktijken der schriftgeleerden en Pharizeën.
Neerlandia, Jan. 1901. Bijzonder aan te stippen het artikel: Nederland en de
Republieken: Neerlandia is niet geheel gerust over de houding van Nederland ten
opzichte van president Krüger, het kon wel iets meer doen.
De Katholieke Gids, Jan. en Febr. 1901.
Eene belangrijke studie van Dr F.J. Nuyens, over den oorsprong en de eerste
geschiedenis van Het Fransche Concordaat. ‘In den gebruikelijken zin is een
Concordaat die overeenkomst, welke de Paus als Hoofd der Kerk met eene wereldlijke
Regeering sluit ter regeling en ordening van de aangelegenheden der Kerk in de
Staten dier Regeering... Wie de daden van het Fransche Gouvernement toetst aan de
bepalingen van het Concordaat, zal niet lang in twijfel blijven, of deze wel in
overeenstemming daarmede zijn en of de Paus geen recht zoude hebben met te
verklaren, dat het niet naar behoeven wordt nagekomen, en dus voor hem geen
bindende kracht meer heeft.’ - Onze Roomsche burgerstand. Geen ‘Te kort!’ door
E.H.P.M. Bots. Eerw. schrijver bedoelt hier door Roomsche burgerstand de
katholieken die zich ofwel aan den handel, ofwel aan andere eerzame bedrijven,
ofwel aan den landbouw hebben toegewijd, met uitsluiting van den adel, den militairen
stand, de geestelijkheid, de geleerden. Wat de katholieke burgerstand in Nederland
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deringen der andere standen daargelaten, het de boeren en zoogenaamde particulieren
zijn, die de lakens zullen uitdeelen’ 2o eene kinderlijke aanhankelijkheid aan den
godsdienst en aan de parochiepriesters; en 3o een allerzoetst en behoudend
familieleven. - Van E.H.B. Van Geldorp eene overzetting van Dickens voorrede op
Nicholas Nickeby. - Van Jac.: P. van Term eenige welgekozene citaten uit werken
van aanzienlijke vrijmetselaars. - Begin van een geschiedkundig, romantisch verhaal:
Paus Leo IX, door A. op de Laak. - Voorts nog een schoone studie over Het
Huwelijksrecht van H.M. de Koningin en Z.H. den Prins-Gemaal. Sommigen denken
dat er eene wet noodig is om de verhouding tusschen de koningin en den Prins-Gemaal
te regelen. Luidt immers art. 160 van 't Burg. Wetboek niet ‘De man is het hoofd der
echtvereeniging, de vrouw is aan haren man gehoorzaamheid verschuldigd.’ Hoe
kon dit samen gaan met het recht der koningin, als koningin meester te zijn? Men
hoeft hier te onderscheiden, meent schrijver, tusschen het publiekrecht en het
privaatrecht, tusschen de koningin als koningin en als vrouw des huizes. Eene
bijzondere wet ware gansch overbodig. De bepalingen van het B. Wetboek zijn op
de koningin, als vrouw des huizes, toepasselijk even als op alle gehuwde vrouw; als
koningin echter is zij meester, en waar de rechten van de koningin met die van de
vrouw in botsing mochten komen, moet de vrouw voor de koningin wijken.
Caecilia, 12, bevat eene grondige en lovende beoordeeling van Fl. van Duyse's Oude
Nederlandsche liederen, door den bestuurder Mr. A. Viotta. De schrijver haalt op
hoe sommige liederen bij het kantwerken werden voorgedragen.
Noord en Zuid, 6, bevat van Dr. A.S. Kok een leerzaam artikel over Fokke Simons'
Helicon in verband met aanteekeningen van Kinker, Bilderdijk, enz. over Feiths
romancen. Lindema wekt de herinnering op aan de aloude Braga, en Dr. J. Prinsen
geeft noten over Huygens' Voorhout.
De Gids. Februari 1901. - Meest al zware brokken in deze aflevering.
Potgieter's brieven aan Busken Huet zullen in den loop van dit jaar openbaar
gemaakt worden. Hier worden, als voorsmaak, twaalf van die brieven medegedeeld,
loopende van Januari 1861 tot Januari 1864. Uit den eersten brief deze zin over
Alberdingk Thijm ‘Wie Thijm wil schetsen, geve geheel die belangrijke
persoonlijkheid, geleerde, schrijver, dichter tevens, representant van het beste wat
het catholicismus in ons land, in onzen tijd oplevert. Hij waardeere heel zijne studie
ondanks al hare eenzijdigheid zoo krachtig. Zijt gij er onbevangen genoeg toe? Ik
geloof neen.’ - Prof. A.G. van Hamel behandelt in Wetenschappelijke beoefening
der moderne letterkunde het onderwijs van wijlen prof. Allard Pierson aan de
Universiteit van Amsterdam. - Van Geertruida Carelsen een zeer waardeerend artikel,
in zedelijk opzicht wel te veel, over wijlen den Duitschen Theodoor Fontane. ‘In
Fontane doet zich het heugelijk verschijnsel voor van een literator, die zijn tijd vooruit
geweest is zonder daardoor verbitterd te worden; die een menschenleven lang als
journalist, romanschrijver, geschiedvorscher, essayist en dichter rustig zijn eigen
gang is gegaan, naar zijn beste krachten de pen voerend, zonder jaloezie jegens meer
gevierden en zonder vooroordeel jegens jongeren; en die lang genoeg geleefd heeft
om door een nieuw geslacht
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geëerd te worden en op zijn ouden dag in allen eenvoud de geestelijke vruchten te
plukken van zijn eerlijk dagwerk, zijn literarisch goed humeur en zijn tactvol geduld’.
- C.-Th. van Deventer over Indische centralisatie-plannen. ‘Sedert een halve eeuw
bijna is men het er over eens, dat de bestaande regeling, waardoor, buiten de
desa-huishouding, ook de kleinste plaatselijke belangen en behoeften de bemoeienis
van het centraal gezag vereischen, eenvoudig bespottelijk is, maar terwijl de adviezen,
gevraagde en ongevraagde, hoe in dien toestand verbetering te brengen, zich
opstapelden tot een berg van papier, liet de verbetering zelve nog maar op zich
wachten!’ Nu is eene poging gedaan tot regeling dezer aangelegenheden. Bij
Koninklijke Boodschap van 24 Juli 1900 werd der Tweede Kamer een ontwerp van
wet tot decentralisatie van het bestuur in Nederlandsch Indie aangeboden. - Volgt
een artikel van B. Gewin over Arbeiderskoloniën voor doel hebbende ‘aan bedelaars
en landloopers een christelijk toevluchtsoord te schenken, waar ze door arbeid, tucht
en godsdienstige leiding geschikt worden gemaakt voor terugkeer in de Maatschappij.’
Van regeeringswege kan hiervoor wel iets gedaan worden. - Vervolg van Bijvancks
studie: Inleiding tot Shakespeare's Hamlet. Sonnetten van Hélène Lapidoth-Swarth.
De Hollandsche Revue. Jan. 1901.
Aan te stippen in dit nummer de Karakterschets van Lord H.-H. Kitchener, eene
echte karakterschets dit maal, waarin bijzonder op 's mans wreedheid gewezen wordt.
‘Die oogen, men zie ze op zijn portret in dit artikel eens goed aan. Zijn dat niet de
stalen, harde, blauwe bolletjes, die getuigen van een onbuigzame, wreede natuur?
Kan men zich van een man met zulke oogen niet voorstellen, dat hij de eigenschappen
bezit “to drill a black man white and make a mummy fight”, zooals van hem gezegd
wordt; die het graf van den Madhi schendt en diens hoofd laat opgraven; maar die
óók van Cronje een wapenstilstand weigert om zijn dooden te begraven; die de
oorlogscorrespondenten der dagbladen bij zijn tocht naar Fachoda naar huis zond,
en wiens eerste werk, na het overnemen van het opperbevel van Lord Roberts, was,
om hetzelfde in Zuid-Afrika te doen, ten einde zijn hyena's taak ongezien te kunnen
volbrengen; die zijn gewonde soldaten bijna onverzorgd achterliet, gelijk ooggetuigen
in Egypte van hem verklaard hebben, en die ook de vrouwen en de kinderen der
vechtende Boeren laat honger lijden om hun echtgenooten en zoons zooveel te
spoediger tot het neerleggen der wapens over te halen?...
Zeker dàt is een “karakter”. En Kitchener is dan ook een man - van - karakter,
maar van een verachtelijk karakter.
Maar Engeland heeft zulke dier-menschen noodig, om zijn wilde-beesten-taak in
Zuid-Afrika te volbrengen.’ Als boek van de maand wordt zeer waardeerend, al te
waardeerend, besproken Styn Streuvels Zommerland en Zonnetij. ‘Door dat
temperamentvolle, dat mannelijke, dat knuistige en pootige, maar óók door het
eerlijke, vrije en franke in die kunst, heeft deze een eigenaardige bekoring waaraan
men niet kan ontkomen.
Hij is nog jong, Styn Streuvels. Een heel leven heeft hij nog vóór zich. Hij zal nog
stapels werk kunnen klein krijgen. Naam heeft hij reeds gemaakt. Zenuwachtige
haast om iets te schrijven, dat van hem zal doen spreken, heeft hij dus niet. Hij kan
rustig blijven werken en hij is een stille wroeter.
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En zal van zijn pen dan nu komen het groote Boeren-Epos, de roman van het
Boerenleven, die met zooveel ander groot werk, nog steeds aan onze Hollandsche
kunst blijft ontbreken?’
Vragen van den Dag, Februari 1901, verschenen den 7 Februari, begint met een
heilwensch aan de koningin Wilhelmina en haar gemaal. - Hoe te leven, eene reeks
waarheden en raadgevingen voor het dagelijksch leven door J. Kuiper, bewerkt naar
The Use of Life van Sir John Lubbock. - De strijd om de gezondheid in de 19e eeuw,
begin eener studie over hygiène door Prof. Rubner. - Vervolg van Onze kennis des
hemels en hoe men daartoe gekomen is. Hoofdlijnen uit de geschiedenis der
wetenschap van ons zonnestelsel. - Hoogst belangrijk het artikel van H. Tiesing: Iets
over den scheper en de schapenhouderij in Drente. Een kijkje in het volksleven van
oostelijk Drente. ‘Al die schapen (van een dorp) worden elken morgen te ongeveer
tien uur veldwaarts gedreven; er zijn kudden van duizend tot twaalf honderd stuks.
Voor de dagelijksche verzorging van al die dieren houdt men gemeenschappelijk
éen herder, de “scheper” genoemd, op wiens eerste sein zich op het aangegeven
tijdstip de kudde in beweging brengt. Gehuld in een langen jas, voorzien van zijn
herderstaf, dien hij de “schup” noemt, en gevolgd door zijn trouwen hond, Siep, Sito,
Loos of Tee genaamd - van andere hondennamen houden de meeste schepers niet begint hij te ruim tien uur op eene daardoor bij de dorpelingen bekende plek zijn
seinen te geven. In oude tijden bliezen de schepers op koehoorns... Sinds een tiental
jaren zijn de koperen blaashoorns, bij vrachtrijders en trekschuitjongens in gebruik,
ook bij de schepers ingevoerd.’ De schapen komen daar bijeen en worden dan naar
de heide gedreven. ‘Eene stofwolk rijst omhoog, die den landbouwer op het land
opmerkzaam maakt, dat het al na tienen is, want voor lieden die op het land werken
is vaak het uitgaan der schapen een aanwijzing van tijd... Zoodra zich de kudde op
het ruime veld verspreidt begint de scheper te breien, want dit is zijn dagelijksch
werk bij het hoeden der schapen. Zelden breidt hij iets anders dan kousen en sokken
voor de dorpelingen.’ Er zijn schepers in Drente die 40, 50 jaar achtereen hun beroep
hebben uitgeoefend. Met de schapen is de scheper ‘zoo goed bekend, dat hij van elk
der twaalf a dertienhonderd schapen, die hij onder zijne hoede heeft, meestal op het
eerste gezicht den eigenaar weet aan te geven.... Zijne belooning ontvangt de scheper
deels in contant geld, deels in natura. 't Eerste wordt voor hem bijeengebracht door
het heffen eener schapenbelasting.... drie of vier centen voor elk schaap... Voorts
heeft de scheper het recht tot vrije bewoning van een huis, en het gebruik van daarbij
behoorend bouwland en eenigen tuingrond, gemeenlijk bekend als de “scheperij”,
dat gemeenschappelijk goed en eigendom der gezamenlijke marktgenooten is. Zoolang
de scheper ongehuwd is, en derhalve geen gezin heeft, ontvangt hij den kost bij den
boer door “rondeten” waarbij ieder der schapenhouders beurtelings een, of twee
dagen achtereen den scheper als kostganger houdt. Hij mag dan de scheperij te zijnen
bate verhuren.’ Voor elk schaap krijgt de scheper nog eene zekere hoeveelheid rogge
en aardappelen.
Zeitschrift der Christlichen Kunst, 5. - Das eherne Taufbecken im Dome zu
Hildesheim, waarschijnlijk van omtrent 1260, is geheel eenig in zijn soort door de
pracht en verscheidenheid van het beeldwerk. Wij vinden daarvan hier een kundige
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beschrijving en afbeeldingen, door Adolph Bertram, uit Hildesheim zelf. Belangrijk
is het artikel over Haenel's studie: laatste tijdperk der Gotische kunst en den invloed
der zoogenaamde ‘Renaissance’ daarop, geschreven door Alfred Schiöder: ‘Es finden
sich Merkmale des nahenden Protestantismus’, in die gotische lijnen, is Haenel's
meening.
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- Nr 6, bevat eene studie over Rijnlandsch ivoorwerk van de elfde en twaalfde eeuw,
en de geschilderde vensters van Xanten, zijn de drie voornaamste onderwerpen in
deze aflevering behandeld.
- Nr 7, bevat als hoofdartikel een studie van Paul Schubring over Bischofsstühle und
Ambonen in Apulien. De oorspronkelijke byzantijnsche kunst is hier niet te miskennen.
Men herinnert zich daarbij dat de zuidpunt van Italië tot in de 11e eeuw aan
Konstantinopel belasting betaalde, terwijl heden het Grieksch dialect er nog leeft.
Deze invloed erkent men in de bijzonderheden der hier voorgestelde kerkmeubels.
- Nr 9. Beschrijving van een Fransch psalterium te Brunswijk in het
priesterseminarium, van eenen 13e-eeuwschen Monstrans, te Ahrweiler, en een
gesneden groep: Christus met Joannes den dooper, 1m3 hoog, van het begin der 13e
eeuw, in het bezit van Chev. Meyer van den Bergh, te Antwerpen.
Stimmen aus Maria Laach, 10, bevat een artikel van uiterst practischen aard tegen
het belachelijk vooroordeel ten gunste van het tweegevecht: Zum ehrengerichlichen
Duellzwang in Oesterreich, uit de hand van P. Bernhard zu Stolberg-Stolberg.
De jongste buitensporigheden der Oostenrijksche officieren in deze vraag hebben
meerdere bezadigde mannen doen ontstaan om dit ongehoord misbruik te bekampen.
Das litterarische Echo - 15 Jan. 1901.
Buchdramen (Wolfgang Kirchbach). Een en ander over ‘boekdramas’ d.i. over
dichtwerken in gesprekvorm waarvan de vervaardiger niet in de eerste plaats de
opvoering en de eischen van de theatertechniek heeft in het oog gehouden - in
tegenstelling met de ‘regisseurstukken’ die enkel de vrucht zijn van een op de planken
verworven tooneelervaring.
Zwei Dichtungen van Gerhart Hauptmann, t.w. Im Nachtzug en Die Selbstmörder
Goetheschriften. Een door Rich. M. Meyer gemaakt overzicht van studiën over
Goethe.
Merlindichtungen (Wilhelm Holzamer). Bespreking van F.W. van Oesteren's epos
Merlin. (1900).
Das Ueberbrettl. Warme oproep van Ernst von Wolzoger tot het oprichten van
kunstherbergen voor het volk - zooals er in Frankrijk te Montmartre en in 't quartier
latin bestaan - waar dichters en muzikanten hun werken zelf zouden voordragen.
Boekbeoordeeling. enz.
- 1 Febr. 1901.
Uit Oldenburg-Bremen (Franziskus Hähnel): Portret van een paar letterkundigen
uit die streek, namel. van Hermann Allmers en van Arthur Fitger. Den eersten heet
men den ‘marschendichter’ wegens zijn prachtig ‘marschenbuch’ (1857); een bundel
lierzangen, zeer eenvoudig, met meesterlijke natuurschildering, vol melodie en
rechtstreeks het hart aangrijpend. Hij schreef ook verdienstelijke romans en
tooneelstukken. Dat hij bovendien schilder, toondichter, enz. is gaat ons niet aan. De strijdlustige, koppige Fitger dankt zijn besten roem aan zijn dichtbundels
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‘Fahrendes Volk’ (1875), ‘Winternächte’ (1880) en ‘Requiem aeternam dona er’
(1894), waarin vooral een verrassende veelzijdigheid, een rijkdom van allerhande
aandoening in blinkt. ‘Die Hexe’ (1875), een zijner treurspelen, dat den kulturkampf
bijsprong, had voor eenige jaren veel bijval. Im spiegel. Gabriele Reuter verhaalt
hoe zij er toe kwam het ‘verdichten’ op
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te geven, om voortaan enkel nog het nauwkeurig opgemerkte werkelijk leven in haar
romans op te vangen. - Een drietal Gedichte van Hermann Allmers, waaronder het
teekenachtige, diepgevoelde ‘Heidenacht’. Wald, een goedgeslaagde natuurschildering,
getrokken uit Nikolaus Krauss' roman ‘Der Förster von Konradsreuth’ Aesthetisches:
bespreking van drie werken over aesthetiek (Arthur Drews). - Ein neuer Sienkiewicz:
bespreking van Sienkiewicz' laatsten roman ‘Krzyzacy’ (de Ridders van de Duitsche
orde): alweer een prachtig, gloeiend, grootsch stuk uit de geschiedenis van Polen
(XIVe-XVe eeuw) (Josef Flach). - Voorts letterkundige brieven uit het buitenland,
overzicht van tijdschriften, boekbeoordeeling.
Zeitschrift für Socialwisschaft, 16 Januari 1901.
Op twee artikels van deze aflevering willen wij hier de aandacht vestigen: Das
Gebe Gefahr door M. von Brandt.
Zekere nijverheidstakken lijden onder de mededinging van China en Japan, zegt
schrijver. Maar het gele gevaar moet men toch niet overdrijven. Wel is waar kost de
arbeid in het Oosten bijna niets, maar men heeft er ook 3 of 4 man noodig om 't werk
af te leggen dat door éen Engelschman wordt gedaan.
De mededingingskracht ligt veel meer in de bekwaamheid der arbeiders, in de
machinen en de kapitalen waarover de nijverheid beschikt. In Amerika wint het
werkvolk meer dan hier, en toch zijn de Vereenigde Staten onze bijzonderste
concurrenten. Dr Friedr. Prinzing begint eene reeks artikelen over Die eheliche
Fruchtbarkeit in Deutschland. In een eerste artikel bespreekt hij de oorzaken van
het min of meer groot getal kinderen. De zedelijke oorzaken en de willekeurige
beperking aan kant gelaten zijn er bijzonder twee redenen aan te wijzen: den duur
van het huwelijk en den ouderdom der echtelingen, bijzonder der vrouw.
Volgens onderzoekingen van Rubin en Westergard bedroeg te Kopenhagen het getal
kinderen (daarbij gerekend de gestorvene) voor een huwelijksduur van
o - 5 jaar 1,18
5 - 10 jaar 2,63
10 - 15 jaar 3,64
15 - 25 jaar 4,46
25 jaar en meer 4,94
Volgens de berekeningen van Boeckh was het middelmatig getal kinderen te Berlijn
in 1885, ingezien den ouderdom der vrouw bij het huwelijk
- - 20 jaar 5,53
20 - 25 jaar 4,88
25 - 30 jaar 4,11
30 - 33 jaar 2,93
boven 35 jaar 1,34
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Op 1000 huwelijken waren er kinderloos, ingezien den ouderdom der vrouw bij 't
huwelijk:
- - 20 jaar 73,5
20 - 25 jaar 96,7
25 - 30 jaar 135,1
30 - 35 jaar 211,1
boven 35 jaar 478,6
middelmaat 162,6
Civiltà cattolica. 5 Jan. 1901.
De nieuwe eeuw. - Hoop en vrees. De nieuwe eeuw neemt de erfenis over der
weggestorvene; 't is op dien erfschat van goed en van kwaad dat schrijver zijne
verwachtingen steunt; het kwaad is namelijk de uitsluiting van Christus uit de
maatschappij, de regeering,
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de beschaving; - het goed de uitbreiding van den godsdienst, en de warme terugkeer
tot de Kerk. Schrijver haalt de woorden aan van Pius IX in 1873. ‘Wanneer zullen
de dagen der kwellingen een einde nemen? Dit zal ik u zeggen: Wanneer aan de
betoogingen van godsvrucht, gehouden in de kerken, de werken van buiten uitgevoerd
zullen beantwoorden.
Parijs en Rome, na het sluiten van het Concordaat (Aug. 1801), S. toont aan dat
het onbillijk toevoegen der ‘Articles organiques’ minder het werk was van Napoleon,
dan van zijne omgeving en wel voornamelijk van den afgevallen bisschop Antoon
Talleyrand. Rome echter ging met meer rechtzinnigheid het werk van het concordaat
te gemoet. S. onderzoekt breedvoerig art. I (voorwaardelijke vrijheid der kerk in
Frankrijk) en XIII (wettiging van het bezit der kerkelijke goederen), hij haalt een
aantal onuitgegeven stemmen der kardinalen aan tegen deze artikels, welke echter
door de meerderheid en ook door den Paus goedkeurd en bevestigd werden.
De maatschappelijke werking der katholieke jeugd. Dit is een kort overzicht van
de groepeering der katholieke jeugd, in de verschilllende landen. Italië heeft zijne
societa della ‘Gioventia Cattolica’, gesticht in 1867; zijne ‘Federazione Universitaria’
ontstaan te Napels in 1892 met ‘La Vita Nuova’ als orgaan: verder nog de ‘Sezioni
Giovani dell' Opera dei Congressi’. - Frankrijk bezit ‘L'association Catholique de la
Jeunesse française, in 1886 door graaf de Mun gesticht, met de ‘Revue de la Jeunesse
catholique’ als orgaan. Verder de ‘Commission des patronages’, - ‘La Jeunesse de
l'Union nationale’ gesticht door den E.H. Garnier, en Le Sillon, wiens doel is eene
grootere toenadering te brengen tusschen de priesterlijke en de leeke jeugd. Voor
België, waar de kath. jeugd met eene ‘verrassende werkzaamheid in de
maatschappelijke werking treedt’ spreekt schrijver vooral van de ‘Société générale
de Bruxelles’, van de menigvuldige tijdschriften der jeugd, alsook van de gymnastieken wapensocieteiten. In Engeland noemt zij de ‘Catholic social union’ gesticht door
card. Vaughan, ‘de Catholic medical student's society’ van Edimburg, de ‘Catholic
Joung men's Society’ gesticht te Limerick in Ierland (1849) enz. - Spanje heeft zijne
tallooze Congregazioni's Centri's, Athenei's en Academies. - In Portugal richtte card.
Jacobini, in 1893 de societeit der kath. Portugeesche jeugd op, die reeds zeer bloeiend
is. Zwitserland telt de krachtige ‘societeit der Zwitsersche studenten’ in 1841 gesticht,
met de ‘Monat Rosen’ in drie talen uitgegeven, als orgaan, alsook verscheidene
andere vereenigingen die de beroemde ‘Pius Verein’ vervangen. Ook in Oostenrijk
is er eene ontwaking der kath. jeugd; studentenkringen bestaan er in al de
Universiteiten, en men is er bezig onder de kath. met het stichten eener vrije
Universiteit te Salzburg. Duitschland bezit de machtige ‘Studenten Vereine’ met
3560 leden en de ‘Akademische Monatsblätter’ als orgaan, en de
‘Studenten-Verbindungen’ met 4500 leden, verder kath. koopmansvereenigingen,
een groot aantal kringen voor de werkmansjeugd, door den E.H. Hitze gesticht. Voor Polen noemt schrijver de sodales marcani van Lemberg, en hunne gelijken van
Cracovie. Schrijver eindigt met een blik op de kath. jeugd van Zuid- en
Noord-Amerika, waar ook hare werking de aandacht vestigt der Katholieken en zelfs
der Protestanten.
19 Jan. 1900.
La Chiesa e il cattolicismo Liberale. - In hunnen Herdelijken Brief behandelen de
Engelsche Bisschoppen met Kardinaal Vaughan,
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dit onderwerp van passend en algemeen belang ten huidigen dage. In meesterlijke
opvatting en in sierlijken vorm bewijzen zij 's Pauzen recht tot onderrichten, en de
onfaalbaarheid in geloofs- en zedenleer.
Della Stela del Foro e della sua Iscrizone Arcaica. - Vervolg van kritische studiën.
- Het werk van De Sanctis, professor aan de Turijnsche Hoogeschool, over den ‘Lapis
Viger’ telt onder de uitstekendste van dien aard. Meer vastheid nochtans gevoelt men
in 't weerleggen der anders-denkenden, dan in het staven van zijn eigene meening.
Il Papa e le Associazioni Religiose in Francia. - De brief van Leo XIII aan
Kardinaal Richard wordt door de Fransche pers, ter uitzondering der socialistische
en radicale hooggeprezen.
Hooggetinte liberale bladen verdedigen 's Pauzen politiek; die algemeene
goedkeuring nochtans kunnen de Italiaansche liberalen moeilijk verkroppen.
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Omroeper.
In Musica sacra 3 en 4 komt een overzicht voor der examens voor kerkmuziek
gehouden te Mechelen. De leerlingen slagen uitmuntend. De aanstelling tot organist
schijnt menigmaal door verschillige eerlustige kosters verhinderd te worden.
De Nederlandsche Spectator 49, geeft een overzicht van het Amsterdamsche
Jaarboekje voor 1901, met een tal van historische bijzonderheden, o.a. over de vraag
der kroon van het Amsterdamsche wapen, voor de maatregelen in 1780 genomen
om aan Engeland het hoofd te kunnen bieden, enz., enz. Maar toch verzoekt de
redacteur om meer koopers, ten einde het boekje te kunnen vervolgen in 1902.
Invloed der keuken op de poesie. - 't Schijnt dat er een nauw verband bestaat
tusschen deze twee. Dit leert toch Georges Renard, professor aan het Conservatoire
des Arts et Métiers, te Parijs, in zijn werk La Méthode scientifique de l'Histoire
littéraire. Zoo vindt hij een samenhang tusschen het hedendaagsch verspreid gebruik
van thee en pudding en onze smaak voor Shakespeare en Dickens.
Studentencongres. - Den 24 Maart richten de studenten der Gentsche Hoogeschool
een Congres in om de trapsgewijze vervlaamsching hunner hoogeschool te bespreken.
Alle Vlaamsche studenten en belanghebbenden worden er op uitgenoodigd. Te dezer
gelegenheid zal er dien zelfden dag eene groote onpartijdige meeting gehouden
worden, waarop redenaars uit Gent, Antwerpen, Brussel en Brugge het woord zullen
voeren.
Cyriel Buysse, zegt De Hollandsche Revue van Januari ll., heeft ‘het met zijn taal
niet verder dan een soort van Vlaamsch patois, tot een dialekt gebracht, dat het
frissche en het naïve van een echte Volkstaal mist... Buysse liet zijn rustieke
boerenkunst der Vlaamsche landen in den steek en ging heerenkunst maken... Voor
dat soort kunst had hij den aanleg en de kracht niet. En toen was 't ook in eens uit.
Cyriel Buysse daalde tot den rang van een tijdschrift-novellist af, zooals Holland ze
bij kudden heeft.’
Van Johannes Jörgensen (zie D.W. en B., Januari 1900), is onlangs eene nieuwe
brochuur verschenen: ‘Een Apostel’, levensbeschrijving van P. Damiaan. Wij laten
de eerste bladzijden volgen:
‘In zijn roman The Christian - die overigens zonder rede dezen veelbelovenden
naam draagt; want verre van den Christen te beschrijven, schildert hij nauwelijks
een Christen - vertelt Hall Caine den ontzaggelijken indruk in Londen verwekt, door
den dood van Pater Damiaan. Dit wordt uit andere bronnen nog bekrachtigd.
Eensgezind verhieven de Engelsche bladen den jongst ontslapen ten hemel; ja het
anglikaansche Church Times verklaarde zelfs dat Pater Damiaan ‘door heel het
moderne Christendom gecanoniseerd was.’ Met duizenden werd zijne photographie
verkocht, en niet alleen in Londen, maar ook in de andere groote steden des lands,
moest de politie de menigte uiteen drijven, die zich verzamelde voor de boekwinkels,
waar het beeld werd uitgestald.
En wat zag men op deze photographie?
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Men zag een doodzieken man, liggende op een armoedig leger in eene schamele hut,
uit planken saamgetimmerd. Het aangezicht droeg het merk van lange pijnen, en was
gelijk de handen, die over de deken lagen, met vreeselijke wonden bedekt. Deze
man, die hier in een afgelegen hoeksken van den wereldbol naar den dood wachtte,
was de katholieke missionaris Joseph de Veuster - met zijn ordensnaam Pater Damiaan
- die melaatsch onder de melaatschen was geworden, die zestien jaren hun geestelijke
herder was geweest en die eindelijk voor hen zijn leven ten beste gaf.
Dit beeld verdrong in gene dagen al de beelden van mooie danseressen en sterke
boxers uit de vensters der Londensche boekwinkels, en duizende menschen kochten
het, zooals men op andere tijden het beeld koopt van Cléo de Mérode. Het drukke,
wellustzotte Londen boog eenige ernstige stonden voor het beeld van een man van
smarten. En zelf de prins van Wallis stelde zich aan het hoofd van een comiteit, dat
voor doel had Pater Damiaan's leven en werk op de weerdigste wijze te huldigen.’
H. Sienkiewicz heeft een nieuwen geschiedkundigen roman uitgegeven: Krzyzacy
(De ridders van de Duitsche Orde).
Sienkiewicz, door en door een Poolsche vaderlander, heeft de gebeurtenissen van
zijn nieuw werk gekozen in den bloeitijd van Polen, toen, in 1410, koning Wladyslaw
Jagiello, bij Tannenberg en Grünwald, de Duitsche Orde versloeg. Deze liet op 't
slagveld haren hoogmeester en 50,000 man.
Wereldtaal. - Nog altijd gekijf over de taal die moet dienen voor de internationale
betrekkingen: J.M. Schleyer stelde 't Volapük voor; Leon Bollaks de langue bleue,
Julius Lott de lingue international.
Velen meenen dat we daarom geen kunstmatige taal noodig hebben, eene
natuurlijke taal is beter. Welke? Tot vóor eene halve eeuw had het Fransch de meeste
kans, nu is het 't Engelsch of 't Russisch. Prof. Hermann Diels meent dat, om politieke
reden, 't Latijn te verkiezen is, niet het philologenlatijn, maar een frisch, modern
nieuwlatijn (Deutsche Revue, Januari 1901).
Ideënverkoop. - Te Leipzig verschijnt een tijdschrift: Die litterarische Praxis, waarin
onlangs de volgende aankondiging voorkwam: ‘Origineele gedachten, ook ontwerpen
voor romans, novellen en drama's, reeds in kapitels gedeeld, worden aangeboden
door een wel geoefend schrijver van jaren.’
Bakkersrekening. - In het zooeven verschenen werk van Victor Ottmanns over
Casanova de Seingolt vinden wij de rekening van een geletterden bakker ‘Praenobilis
ac amplissimus dominus de Casanova debet infra scripto ante iter dresdense pro
semulis et pane 3 fl. 32 kr. pro quibus petit Theodorus Seifert, civis ac pistor. Duxovy
die 7. Octobris 1790’.
Amerikaansche Tijdschriften. - De Amerikaansche briefwisselaar van Das
litterarische Echo (15 Januari 1901, bl. 504), klaagt dat ‘de Amerikaansche
tijdschriften op weg zijn prentenboeken voor groote kinderen te worden. Wie naar
den omvang en het pronkvolle, veelal ook werkelijk kunstig afgewerkte, de waarde
van den inhoud wilde schatten, zou wel bedrogen zijn, want de teekenaar speelt nu
de groote rol, de schrijver moet zich beperken tot den uitleg der beelden.’
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Lemmens. - Bij het kerkelijk huwelijk van koningin Wilhelmina met hertog Hendrik
van Mecklenburg, op het oogenblik dat het jonge paar zich van de knielbank verhief
om na het gebed de kerk te verlaten, stemde het orgel aan: La Marche pontificale
van M. Lemmens.
Toonkunst. - Te Mainz zal midden April een concert gegeven worden, dat eemge
dagen zal duren. Het Bestuur zegt daarvan: ‘Wij willen geen proukfeest geven met
allerlei uiterlijken opschik, maar een Stil feest, voor den geest’.
Op dit ‘stille feest’ worden, onder andere werken, alle negen simfonieën van
Beethoven uitgevoerd!
En bij ons?....
Nobelprijs. - Eenieder weet dat Alfred Nobel een fonds gesticht heeft van 100,000
kronen, uit te betalen aan het beste letterkundig werk, binnen 't verloop van hoogstens
5 jaren in de wereldlitteratuur verschenen. 't Is de Zweedsche Academie die belast
is met het toekennen van den prijs. Voor de belanghebbenden ware het nuttig te
weten wat die 18 doorluchtige Academieleden zooal over kunst en letteren denken.
Hun woordvoerder, Prof. Esajas Tegnër, zegt o.a. 't volgende: ‘Smaak en letterkundige
“scholen” zijn zeer onbestendig; op het ruwe naturalisme van de jaren 80 volgden
het symbolisme en zijn geestverwante richtingen die zich hoofdzakelijk tot doel
stelden het onverstaanbare kunstig te idealiseeren. Uit de realistische
koudwaterstroomen is een onzuivere mist opgestegen, waardoor heen men van het
heldere, reine zonnelicht slechts een matten weerglans ziet. Evenwel hopen en
verwachten wij, dat er een tijd in aantocht is, die ons de onbevooroordeelde
waardeering van het schoone in elke opduikende kunstopvatting zal mogelijk maken.
Het eeuwig-schoone is een vluchtige schim. Zij die ons luidst toeroepen dat zij het
vliedend phantoom in hun macht hebben, verdienen niet altijd meest geloof. Het
schoone in zijn volkomen vorm heeft voorzeker nog onbekende ruimten voor onze
blikken te onthullen. Nochtans, hoe de grenslijnen op den weg der literaire
smaaksverfijning ook veranderen mogen, nooit zal men de palen mogen overschrijden,
die onschuld en zedelijkheid krachtens onwrikbare wetten hebben geplant.’
Onderscheiding. - Wij vernemen met genoegen dat onze geleerde medewerker, de
zeer eerw. heer I. Van Ongeval, leeraar in het Seminarie te Gent, kanunnik genoemd
is van Sint-Baafs alhier. Hartelijke gelukwenschen.
† Verdi is de eeuwigheid ingegaan. Zijne werken zullen niet als een schaduw
verdwijnen. Zij zijn daartoe te karakteristiek. Zij schilderen zijn leven, zijn tijdperk,
zijne nationaliteit. Toch rekende hij zich zelven niet tot de genieën als Palaestrina,
Marcello, Leo Durante, Pergolese. Hij sprak zelfs eens schriftelijk aan Hans von
Bülow den wensch uit zich een zoon van Joz. Sebastian Bach te mogen noemen.
Want ‘notre école aujourd'hui abâtardie, menace de disparaître’.
Giacomo Verdi, was de zoon van een herbergier op een klein dorp bij Busseto in
Parma, geboren den 9n October 1813, toen Parma tot Frankrijk behoorde. Hij ontving
een nederig onderwijs en werd afgewezen op het conservatorium te Milaan, in 1833.
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Weldra werd deze dwaling ontdekt. Lauweren van alle soort omkransden weldra zijn
hoofd. Lof, eer en geld vloeiden van alle kanten. Hij besloot zijn leven als bezitter
van een groot landgoed en kasteel, alles zelf door hem bestuurd, als lid van de
wetgevende kamer, waarvan hij, k u n s t e n a a r zijnde, een natuurlijken afkeer had,
en als weldoener der menschheid, door de gronding van een liefdegesticht.
Zijne werken zijn even talrijk als algemeen bekend en schitteren door hunne
dramatische waarde, hunne verscheidenheid van kleur en uitdrukking boven die van
Rossini, Donizetti, Bellini.
Het was bijzonder Rigoletto wat hem zijne eerste en groote populariteit verschafte.
Van 1839 tot 1894 schiep hij niet minder dan 28 opera's en een Requiem ter eere
van Manzoni, wat op een muziekfeest te Keulen, tijdens Hillers bestuur, vóór een
tiental jaren werd uitgevoerd, toen de classische componist van Die Zerstörung
Jerusalems, om iederen prijs Richard Wagner van zijne concert-programma's wilde
uitsluiten. Don Carlos (1867) werd voor het Fransch tooneel geschreven. Daarin
beproefde de meester eene wending, welke eenigszins eene verloochening was van
het Italiaansch karakter, wat in Aida (1891) nog meer werd verzaakt.
Ondertusschen vereerde hem Ismael-Pacha daarvoor met 100,000 franken, en dit
werk deed de rondte door Europa. Voorzeker is het meer verzorgd, met velerlei
nieuwe harmonieën verrijkt en van de andere zijde met minder banaliteiten bezwaard
dan alle andere Italiaaasche opera's. Doch vele critici zijn van meening dat de
componist hierin ook zijn eigenlijk karakter was te buiten gegaan.
Op zijn 80e jaar gaf hij zijn Falstaff; immers ook Wagner en Rossini schreven
komische opera's! Doch dit werk bleef bij de meeste andere achter staan.
Zijn laatste werk was een l i e f d e w e r k : 400,000 franken ter stichting van een
toevluchtsoord voor ongelukkige toonkunstenaars.
Moge hij in de eeuwigheid het loon ontvangen, wat zulk eene edele kunstenaarsziel
verdient.
† Aristide Dupont, advocaat te Brussel, medewerker aan Avenir Social en Justice
Sociale. - Lissagaray, gewezen communard en hoofdopsteller van La Bataille. Zénobe Gramme, te Bois-Colombes, bij Parijs. Hij was een gewezen
werkman-schrijnwerker, in België te Jehay-Bodegnée geboren; hij vond de
nijverheids-dynamo uit, deed veel voortgang maken aan de electriciteit (verlichting
en drijfkracht), en verhief zich tot den hoogsten stand. Hij was commandeur van de
Leopoldsorde. - Hertog Albert de Broglie, gewezen minister en ambassadeur onder
Mac-Mahon, een der schitterendste schrijvers der Fransche katholieke letteren. Hij
werkte mede aan den Correspondant sedert 1848; hij schreef Etudes morales et
littéraires (1853), Histoire de l'Eglise et de l'Empire au IVe siècle (1856), Secret du
roi, Frédéric II et Marie-Thérèse, Frédéric II et Louis XV, Marie-Thérèse impératrice,
enz. enz. Hij zetelde onder de 40 onsterfelijken der académie française. Hij was
geboren in 1821. - Ch.M. Dozy, stadsarchivaris van Leiden, schrijver van belangrijke
historische werken. - Henri de Bornier, schrijver van La Fille de Roland, L'Apôtre,
France d'abord, enz. - Weduwe Eluse Caro, zelf schrijfster, onder andere van Le
Péché de Madeleine. - Sophus Schandorph, Deensche schrijver en dichter, 64 jaren
oud.
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Het landleven in de letterkunde.
V. - Frankrijk.
IN het dicht ineengegroeide bosch van Georges Sand's letterkunde, kwamen ons hare
landelijke werken voor, als zoo vele open plaatskens, vol groene halmen en wuivende
twijgen, waar de vogelen des hemels in vrijheid hun lied kweelen, waar eenvoudige
bloemekens geurig uit den grond spruiten. Het werk van René Bazin, dat wij thans
gaan ontleden, vraagt zulken voorbereidenden arbeid niet, zulk worstelen en wringen
door takken en doornen heen, om de rust van het frissche groen te bereiken.
Bij hem is het landschap altijd lachend en vriendelijk, de hemel helder en mild,
de lucht gezond en koel.
Bijna eenige uitzondering in de letterkunde der negentiende eeuw - in de
romanletterkunde van Frankrijk althans - deelen zijne werken niet in de heerschende
gebreken van hunnen tijd. Zij kennen noch de wulpscheid, die den atmospheer verpest,
noch den knagenden gier van den twijfel. - Een ongestoord geloof, een volkomen
evenwicht tusschen de vermogens, gezondheid van strekking en gewaarwording,
van hart en geest, zachte levensvreugd, getemperde weemoed, ziedaar de kenmerken
van dezen weldadigen, minnelijken schrijver.
Niet dat zijne helderheid ooit in onverschilligheid of gewoonheid overga. - Niets
is fijner dan deze
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fijne geest, keuriger dan deze stijl, die voor de minste schakeeringen bijna kleurlooze
tonen bijbrengt. - Gelukskind, geboren in het geloof en als geboren voor het succes,
weet René Bazin veel doorzicht te paren met licht gewekte ontroering, de raadselen
van den geest aanschouwelijk te maken in beelden uit het leven, de eeuwenoude
waarheden te dossen in het sierlijkste kleed van nieuwere vormen.
Want een echte kunstenaar, een moderne schrijver is deze overtuigde katholiek.
Met al de liefde van den schoonheidsminnaar koost en streelt hij zijne beelden; met
al het fijne en buigzame der moderne taal drukt hij zijne ideeën uit; maar ook hij
blijft van zijne eeuw door zijne bezorgdheid voor nooddruftigen en bedrukten, ook
hij heeft de klagende stem van 't Misereor hooren klinken en denkt op de zwoegende
arbeiders der stad, zelfs als hij het frissche groen van 't land geniet; ook hij is van
zijn ras, van zijn stam, en beoogt het vooruitzetten van een gedacht, al schijnt hij
enkel bekommerd om letterkundig werk te leveren.
Wij hebben bij Georges Sand gezien dat dit de hoofdtrek is van het Fransch
verstand; maar, terwijl deze geestesbezorgdheid noodlottig was voor de vrouwelijke
auteur, werkt zij enkel weldadig bij René Bazin. Hij is geen verdwaalde op den
aardbodem; hij staat op vasten, bekenden grond, in 't volle licht der waarheid. Er is
klaarte in zijnen geest; vrede en warmte schuilen in zijn hart; en daarom kan zijn oog
met des te meer liefde en medelijden waren over zijne zwoegende, dolende broeders.
Aan deze helderheid van begrip, aan deze gulheid van gemoed, danken wij eenige
schoone romans: de eersten, uitsluitelijk letterkundig, schilderend of het dichterlijke
van de natuur - ‘La Sarcelle bleue,’ ‘Les Noëllets;’ - of het innig familie- en
gevoelsleven, - ‘Mme Corentine,’ een pereltje van fijne zielsontleding. In ‘De toute
son âme,’ een edel en

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1901

227
verheven werk, verscheen vooreerst de maatschappelijke bezorgdheid en eindelijk
onderzocht René Bazin het vraagstuk van het landleven in zijn laatsten en misschien
heerlijksten roman: ‘La Terre qui meurt.’
Even verre blijvend van de romantische overdrijving van Georges Sand, van de
realistische platheden der Duitsche school, behandelt de Fransche schrijver hier een
der gevoeligste kwesties van onzen tijd: het voortbestaan of niet van den
landbouwgrond, bijgevolg van den boerenstand, in ons overbevolkt Europa.
De boerenstand is de grondslag der samenleving. Het is of het leven, het gezonde
geestelijk leven van een volk, voortkwam uit dezen, wier taak het is aan hunne
landgenooten het brood te bezorgen, dat het stoffelijk leven onderhoudt.
Van groot belang is dus de vraag, of die grondvest der maatschappij, ja of neen,
in ons oud Europa, zal te niet gaan. - Van groot belang ook voor de letterkunde, die
zoo vele frissche, gezonde ingevingen vroeg aan het landleven.
Dat René Bazin zulk een onderwerp koos tot stof van een schoon en verheven
werk, een kunstwerk onder alle opzicht, spreekt voor den adel van zijn geest, voor
het verre zicht zijner opvattingen, voor de warmte van zijn hart.
Doch hoe heeft hij de vraag beantwoord?
De titel zegt het reeds, en het droevige van 't eindwoord, het diep weemoedige van
de oplossing is in strijd met 's schrijvers gewoon optimisme. Des te treffender blijft
de indruk. Niets is aandoenlijker dan weemoed bij levenslustigen. Van een grauwen
hemel verwacht men enkel halve tinten, zacht geschemer, zwevende lijnen; maar
een blauwe hemel, schielijk overtrokken, verrast en doet pijnlijk aan. Zoo verrast
ons de weemoedige toon van dit werk bij de gewoonlijk heldere, lachende natuur
zijns schrijvers.
Ook een Duitsche schrijver heeft de zelfde stof met de zelfde noodlottige
gevolgtrekking behandeld.
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Het is Rosegger in zijn schoonen roman: ‘Jakob, der letzte’. Leerrijk zal het zijn de
twee werken nevens elkander te stellen, ten minste onder letterkundig opzicht, want
oordeelen of hunne zwaarmoedigheid gewettigd is of niet, gaat onze bevoegdheid
te buiten.
Zeer gelukkig werd de titel van het Fransche boek gekozen. Deze titel spreekt,
schildert. Inderdaad, niet pachter Lumineau, of een zijner drie zonen is hier de held:
de ware held is de grond, de warme, voedende, vruchtdragende vadergrond, - de
langgekende, langbeminde, altijd vertroostende moederaarde.
En deze begeeft den landman! deze sterft! Al het pathetieke, al het diep
weemoedige, eigen aan eindigende dingen - aan den avond, aan het najaar, aan den
ouderdom - klinkt reeds in den titel en grijpt den lezer aan. Als verpersoonlijkt is
hier de grond, en zijn sterven is aandoenlijk als het sterven van eenen persoon, neen, niet alleen van eenen persoon; als het uitsterven van geheel een gezin, van
gansch eene volksklasse.
Want dát is het belang van het boek, zijne hooge weerde, zijne overwegende
beteekenis: het beschrijft een heelen toestand, de crisis van onzen tijd, een keerpunt
in de samenleving. Is het bestaan op den buiten onmogelijk geworden? Moet de
boerenstand in Europa ten gronde gaan? Zal ons oud werelddeel voortaan op de
krachten berusten van nieuwere, jongere gronden? - Zoovele vragen door den schrijver
gesteld, en met welke meesterschap! Hoe aandoenlijk beschrijft hij ons deze
economische onwenteling, dat losrukken van den boer van den bodem aan wien hij
gehecht is door zulke taaie wortels: het dagelijksche heilige, innige verkeer met zijn
land, heel het verleden der voorouders in gemeenschap gesleten met den grond!
Luistert naar deze woorden: ‘Ter wille van François, was de Fromentière niet meer
het gezegend
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oord, dat allen beminden, verdedigden, dat niemand zocht te ontvluchten. Hoe vele
moeders, kinderen, voorouders, vereenigd in de vreugd of gelaten in de smart, hadden
niet geleefd in dat ruim vertrek, waar het huisgezin, op dit oogenblik, verzameld
was! Welke ontelbare geslachten waren niet gewonnen, geboren, gevoed geworden
in die hooge bedden, ginder, langs den muur! waren er niet gerust gaan slapen hunnen
laatsten slaap! Men had daar geleden en geweend; men was er niet ondankbaar
geweest. Gansch een woud ware herrezen, hadde al het hout weer wortel kunnen
schieten, dat lieden van den zelfden naam in deze schouw hadden verbrand. Wat zou
er voortaan van de afstammelingen geworden?’
En deze beschrijving van den boer met zijn land vergroeid. - Hij is bezig op zijn
koolveld. - ‘De pachter werkte snel en zonder poozen, gelijk een jong mensch. Hij
stak zijne hand uit, en de bladeren, met een gerucht van brekend glas, knakten tegen
de koolstammen aan en vielen in hoop onder 't verduisterend gewelf, dat de voren
bedekte. Hij was gehuld in deze schaduw, waaruit de klamme wasem van den grond
opsteeg, verloren tusschen de breede, fulpachtige, warmslappe bladeren, door
roodgestriemde ribben geschraagd. In der waarheid, maakte hij deel van dien wasdom
en men had moeten zoeken om den rug zijner jas te onderscheiden van het groen en
blauw wiegelen van zijn veld.... Hij voelde zich thuis op den grond, dien hij als zijn
eigendom aanzag, dien zijn stam, krachtens eene onbepaald verlengde verbintenis,
had bewerkt. Rond hem vormden zijne koolen een uitgestrekt vierkant - zware en
machtige golven, wier kleur bestond uit alle vereenigde blauwen en purpers en uit
de weerkaatsing der dalende zonne. Ofschoon van zeer hooge gestalte, dook de
pachter halflijf, gelijk een schip, in deze dichte en levende zee.’
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- ‘Van verre bezag hij zijne Fromentière met de aandacht van dezen, die gansch
hunne liefde vóór zich hebben. Tusschen de stronken der olmen, op eenige honderde
meters afstand ten zuide, schitterde het bleeke, afgewasschen roos der tichels, in
onregelmatige vormen. De wind bracht het geloei aan van het thuiskomend vee, den
reuk der stallen, dien van kamillebloem en venkel, aan 't dorren op de dorschvloer.
Voor minder nog, was heel het beeld van zijn goed voor de ziel van onzen pachter
gerezen.’
Kan men beter het innig verkeer schetsen van den landman met zijn land? - Door
deze aanhaling leeren wij ook de schrijfwijze kennen van René Bazin; want een
gansch nieuwen vorm van landelijken roman geldt het hier. Niet het trouwe weergeven
van landelijke gebruiken, het machtig scheppen van landelijke typen is de eerste
bezorgdheid; zelfs niet het keurig schrijven eener frissche idylle, hoewel het werk
door hooge dichterlijkheid uitmunte. - Neen; als echte negentiendeeuwer, als echte
Franschman daarbij, heeft de schrijver veel eerder een sociaal, dan een letterkundig
doel voor oogen, zoodat heel het belang ten slotte neerkomt op den grond.
En dit juist verleent aan het werk eene wondere eenheid, geeft het zijne
oorspronkelijkheid, zijne hooge kunstweerde. Personages en omgeving smelten, om
zoo te zeggen, ineen en laten den lezer onder den grootschen indruk van één gevoel
en één gedacht.
Ook mag dit boek eerder een landschap dan een opstel heeten - landschap met
breede lijnen, wijde vergezichten, eentonige groene vlakten, waar het leven niet hevig
en opbruisend is, maar kalm en diep, zooals de natuur.
Toussaint Lumineau, pachter van de Fromentière, heeft drie zonen: Mathurin,
François en André of Driot. - De oudste, een soort van reus, een echte
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boer naar lijf en ziel, een landman in merg en been, gelijk zijn vader, en, zooals hij,
hartstochtelijk verkleefd aan het land, is, ten gevolge van een ongeluk, gebrekkelijk
geworden. - ‘Zijn hoofd, breedgebouwd, met rosse haren overgroeid, kroop tusschen
de schouders, nu zelven opgetrokken en zwaar geworden. Het machtige bovenlijf,
de lange armen en handen verrieden eene kolossale gestalte; maar als deze reus zich
tusschen zijne krukken oprechtte, zag men een romp gansch ineengezakt, gansch
mismaakt, en twee beenen, die slap en krachteloos hingen. Dit worstelaarslijf eindigde
in twee uitgemergelde spillen, nauwelijks bekwaam om het lichaam eenige stonden
te schragen en waaruit het leven langzamerhand, maar onverbiddelijk, terugtrok.’
Mathurin was niet altijd zoo geweest. - ‘Zes jaren vroeger, was hij uit het leger
thuisgekomen, prachtig zooals hij vertrokken was. Drie jaren kazerne hadden niets
vermocht op zijne wilde natuur van echten boerenjongen, op zijne ploeg- en
oogstdroomen, op de geloovige gebruiken, die hij geërfd had van zijn ras.’ - Toen,
was hij verliefd geraakt op eene dochter van Sallertaine, Félicité Gauvrit, van de
Seulière, een schoon, struisch, wat frank boerenmeisje.
Op zekeren avond, dat hij van den meulen van Challans, in zijne ledige kar
terugkwam en met Félicité, die nevens hem zat, praatte en schertste, sprong het paard
in eens op zij, door eenen tak, in den donkere, gezweept. Félicité wilde uit de kar
springen. Mathurin belette haar en wierp zich vooruit, om het paard met den toom
te vatten. Doch hij miste, viel voorover en de kar reed over zijne beenen. Acht
maanden lang hoorde men hem huilen van smart. Nu lijdt hij niet meer; maar de
dood is in zijne leden. - ‘Nutteloos, aanschouwt hij den arbeid, waarvoor hij geboren
was en dien hij nog wanhopig bemint.... De ziel is als het lichaam veranderd. Zij is
gesloten. Hij is hard, hij is achterdochtig,
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hij is kwaadwillig.... Eene zaak alleen vermurwt nog dezen gebrekkelijke: de velden
zien van zijn goed, het ploegwerk van zijne ossen, het zaaien waaruit haver en koorn
zullen opschieten, de vergezichten waar hij het volle leven heeft gekend.’
Gansch verschillig is pachter Lumineau's tweede zoon, François: ‘- Van
middelmatige gestalte, mollig, rooskleurig, onbezorgd, François was geen groote
liefhebber van den arbeid. Liefst verkwistte hij zijn geld met de merkten en kermissen
af te loopen. Al het kwaad der kazerne had op dien jongen pak gehad. Overal, op de
Fromentière, volgde hem de gedachtenis der slechte plaatsen, die hij bezocht had,
een wantrouwen van alle gezag en een afkeer voor den harden, ongelijk loonenden
arbeid van 't veld.’
De derde zoon, Driot, dient nog in Algerië, wanneer de geschiedenis begint; maar
zijne terugkomst wordt in 't kort verwacht. Deze heeft den boerenaard beter bewaard
dan de losse, luie François. is den grond verkleefd gelijk Mathurin; maar in 't leger
heeft hij fijner gewoonten en behoeften aangenomen; zijn geest is open voor moderne
verbeteringen. Hij is niet meer de boer van den ouden stempel in de afgezonderde
Vendée. Zijne liefde voor den grond is niet zoo blind, als die zijner voorgangers.
Wie van deze drie jongelingen zal den vader opvolgen? - Geen een. Allen
beurtelings ontvallen den ouden pachter - wij zullen verhalen op welke wijze. - De
redding der ‘terre qui meurt,’ zoo het redding mag heeten, komt van eene andere
zijde: van het ewige weibliche en van de liefde.
Buiten zijne drie zonen, heeft Toussaint Lumineau nog twee dochters: Eléonore
en Marie-Rose, of Rousille. - Eléonore trekt op François; zij is even schuw van den
arbeid, even gewoon van natuur. In Rousille integendeel bloeit de aloude boerenstam,
- den grond diep ingeworteld met zijne taaie wortels

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1901

233
van vrome godsvrucht, onvervalschte oprechtheid en verharde werkkracht, - in zijne
heerlijkste fleur. Dit slanke meisje, zuiver en eenvoudig als de maagdekens, die in
de processies gaan, nog een kind bijna, maar reeds vrouw door de liefde en door den
ernst, vereenigt in zich al de kenmerken, al de verborgene krachten van het ras.
In 't geheim, is zij verliefd op den knecht haars vaders, Jean Nesmy, een
vreemdeling - een ‘Dannion’ - een jongen van den Bocage. - Dit ander deel der
Vendée is door zijnen boschachtigen aard in tegenstelling met het platte, groene
Marais, door de Lumineau's bewoond. - Aan dezen jongeling heeft zij haar trouw
beloofd; doch Mathurin, altijd overal aan 't loeren, nijdig op alle geluk dat hem
ontzegd wordt, vooral in razerzij gebracht bij 't gedacht dat een ander op de hoef zal
meester zijn in zijne plaats, heeft hunne liefde ontdekt. Hij stookt zijnen vader op en
doet Jean Nesmy schandelijk verjagen, alhoewel de jongen braaf en eerlijk zij. De
verloofden buigen voor het onweer, maar wijken niet. Jean Nesmy gaat in zijn land
weer dienen; want hij moet zorgen voor eene verweduwde moeder met haar talrijk
kroost. Rousille zoekt vertroosting en weerbaarheid bij twee oude dochters, de
gezusters Michelonne, naaisters van Sallertaine.
Allerliefst worden deze drie vrouwenbeelden geteekend: Rousille in al de
bekoorlijkheid van hare jonge, kuische liefde, de Michelonne's - Adélaïde en
Véronique - oud en uitgedroogd in schijn, maar jong nog in 't hart, door een ongerept
leven, door den schat eener nooit voldane, nooit ten volle geschonken liefde.
‘Gij hebt gelijk, kleine,’ zegt Adélaïde, ‘bemin uwen Jean Nesmy, bemin hem
vurig. Bij hem is uw geluk. Laat de tijd werken, maar wijk niet, mijne Rousille; want
ik ken er die, in hunne jeugd, weigerden te trouwen, ter wille van hunnen vader,
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en wie het zoo veel moeite kostte hun hart te dooden. Leef vooral niet alleen; want
dit is erger dan de dood.’
Rousille overigens heeft niet veel aansporing noodig tot wederstand: ‘- Ik zal hun
al mijn geld geven, ja, dat wil ik wel; maar mijne vriendschap blijft, waar ze gegeven
is. Zij is zoo vast gezworen als mijn doopsel. Ik vrees niet voor ellende; ik vrees niet
dat hij mij vergete. Den dag dat hij zal terugkomen, - want hij heeft beloofd terug te
komen, - zal ik hem te gemoet gaan. Niemand zal mij beletten. Al hadde ik gansch
het ‘Marais’ over te varen, al ware er sneeuw en ijs, en stonden al de meisjes van het
dorp daar, om mij uit te lachen, en mijn vader en mijne broeders om mij tegen te
houden, ik zal gaan!
‘Rechtstaande, vertoornd, wierp zij hare liefde en haren wrok tegen de muren
dezer kamer, ontwend luide woorden te hooren. Zij sprak voor zich zelve, voor zich
alleen, omdat zij leed.’
Deze standvastigheid zal de arme Rousille wel noodig hebben; want slechts op
het einde, na vele wisselvalligheden en ongelukken, zal zij hare liefde bekroond zien;
zal zij den welkomsgroet van haren vader hooren: - ‘Viens, ma Rousille, avec ton
Jean Nesmy.’ - Dit zijn de laatste woorden van 't boek, sluitend op eene nieuwe lente
van vreugd, van opstanding, van verjongd leven.
Doch wat al wedervarens vóór dien tijd! Eerst is het François, die met Eléonore,
het heiligdom van het thuis, van den ouderhaard, van de vaderlijke akkers, verzaakt,
om in een naburig stadje - la Roche - aan den ijzerenweg te gaan werken en café
houden. Het verraad, door François gepleegd tegen den vadergrond, is beschreven
in een der schoonste kapittels van het boek: ‘- Le premier labour de Septembre.’ Toussaint Lumineau, met François en Mathurin, getrokken in een soort wagentje,
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gaan, met hunne vier machtige ossen, een stuk braakland omploegen. François,
bezwaard door het geheim, dát hij wel verplicht is mede te deelen, - want hij vertrekt
den eigensten dag - is sprakeloos.
‘Die achter hem kwamen, de pachter en zijn gebrekkelijke zoon, waren niet meer
sprekensgezind; maar hun geest ging niet buiten den engen gezichteinder van 't
omringende landschap. Met eene zelfde stille liefde, beschouwden zij de grachten,
de hefboomen, de veldkantjes, die zij voorbijtrokken; de zelfde eenvoudige, oude
dingen hielden hunne gedachten bezig, en, bij hen, was de overweging het merk
hunner heilige roeping, het teeken van het roemweerdig ambt van de
levenonderhouders’.
Gansch verschillig zijn François' bezwaren, terwijl zijn vader Mathurin, onder
eenen boom, doet neerzitten en zijne ossen aanzet tot den arbeid.
- ‘Zie dat de ossen goed recht gaan, François! 't Is een schoone dag om te ploegen.
He! Hue! Noblet, Cavalier, Paladin, Matelot!
Een zweepslag moedigde de merrie aan, die voorop stond; hare lenden kromden;
de vier ossen bogen hunne horens en spanden hunne schenkels; het ploegijzer, met
een klank van gewette zeisen, daalde; de grond ging open, bruinkleurig, in een hoogen
hoop, die al groeiende kruimelde en ineen viel, gelijk water verdeeld door den steven
van een schip. De brave beesten vorderden wijs en recht hunnen weg. Onder hun
vel, door regelmatige siddering verrimpeld, bewogen de spieren, zonder meer arbeid,
in schijn, dan hadden zij eene ledige kar getrokken over eene effene baan. Ontworteld,
gingen de kruiden liggen: klaver, windhaver, weegbree, grassprietjes, pimpernellen,
geelgebloemde peulklaver met bruine doppen reeds doorspikkeld, varens gevallen
op hunne gevouwde twijgen, gelijk omgehakte jonge eiken. Een damp steeg uit den
koelen grond, verrast door de warmte van den noen. Vooraan, onder de voeten
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der dieren, dwarrelde het stof. Het gespan reed vooruit in een ros geschemer, waarin
de vliegen wemelden. En Mathurin, gezeten in 't lommer van den sorbeboom, bezag
met een blik van verlangen zijn vader, zijnen broeder, de grijze merrie en de vier
ossen van zijn goed, wier stuit verminderde op de delling.
... Om de terugkomst van 't gespan te groeten, begon hij te “noten”. Met volle stem
hief hij de trage melopee aan, die iedereen, naar willekeur, verandert en versiert.
Krachtig vlogen de noten heen, met bijzetsels eener kunst, zoo oud als het ploegen
zelf. Zij regelden den tred der beesten, die er den rhythmus van kenden; zij klonken
gelijk met de klacht der wielen op de naven; zij gingen in de verte, boven hagen en
velden, verkonden aan de lieden van de parochie, die buiten werkten, dat de ploeg
eindelijk het braakland opdelfde, in de “Cailleterie” der Lumineau's’.
Welk landelijk tafereel! Welke schoone beschrijving van den eeuwenouden, altijd
jongen, voedenden grond! Is dit tooneel van onzen tijd, of van de dagen, toen de
dichter zong:
Beatus ille qui procul negotiis,
Ut prisca gens mortalium,
Paterna rura bobus exercet suis?

En het is die stond, dien François kiest om het ouderhart te verscheuren!
In 't eerst, kan de pachter aan zulk snood gedrag niet gelooven; maar allengskens
dringt de overtuiging binnen, en, in eene bui van verontwaardiging en toorn, sleept
hij zijn zoon mede naar het steedje van Challans, naar een gewezen deurwaarder,
die den jongeling aan zijne nieuwe plaats geholpen heeft.
- ‘Ik wil mijn jongen bij mij houden, Mijnheer Meffray’.
De Mijnheer, een stedeling, een nieuw-rijke, is
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half bang van dien ruwen, kolossaal grooten, nog sterken ouden pachter; maar hij
veinst, en bewijst hem toch, met zeemzoete woorden, dat het te laat is, dat de zaak
niet kan veranderd worden. Thans wellen uit het hart van den boer, ‘uit de diepte
van zijn sedert eeuwen christelijk onderwezen ras’, deze verontweerdigde woorden:
- ‘Gij zult over hen moeten antwoorden, Mijnheer Meffray!
- Over wat?
- Waar zij heengaan, zullen zij alle twee verloren gaan. Gij zult antwoorden over
hunne eeuwige zaligheid.’
Men ziet hoe René Bazin het dichterlijkste natuurgevoel weet te paren met eene
grondige opvatting van 't boerengemoed, met zijne hartstochten en gewaarwordingen.
Als verslagen blijft de oude boer na 't vertrek van zijn zoon. Waarheen zal hij zich
wenden? Zijne ossen bezien hem met stommen, niets verrichtenden blik. Wel ontwaart
hij tusschen de boomen, het kerktorentje van Sallertaine. - Maar neen! de pastoor,
de goede vriend, dien hij zoo gaarne raadpleegde, kon hem niet helpen. - Ha! dat de
Marquis de la Fromentière daar nog ware! de eigenaar, de natuurlijke beschermer.
Hij was niet bang, hij wist raad in die zaken, die arme menschen niet begrijpen.
Maar... het kasteel is leeg! de band is gebroken tusschen grooten en kleinen, tusschen
heeren en landbouwers! Sedert acht jaar woont M. Henri, de oude vriend van
Toussaint Lumineau, met vrouw en kinderen, te Parijs. En daarom sterft het land:
omdat de boer richting en bescherming mist. Het einde van 't boek zal het maar al te
wel bewijzen.
Voor het ledige kasteel, gaat ook Toussaint Lumineau, in een oogenblik van
verbijstering, zijnen nood klagen. 't Is daar dat de kleine Rousille hem vindt en
zachtjes thuis brengt. En de pachter groet er
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Mathurin, met de woorden: ‘... Ils sont partis, mais notre Driot va revenir!’
‘Onze Driot komt terug!’ Op die hoop, op dien troost bestaat heel het gezin
gedurende eenige weken van afwachting. En Driot komt terug, herneemt dapper den
arbeid op het goed; maar eene leemte is in zijn hart en in zijn leven gebleven, uit de
afwezigheid van zijn broer-kameraad, François. Hij kan zich thuis niet meer
gewennen.
Daarbij is Mathurin's nijd en afgunst weer op de loer. Hij vreest dat zijn jongste
broer zijne plaats zal innemen. Aan iedereen zal hij bewijzen dat hij nog in staat is
zijn vader op te volgen; ook zoekt hij Félicité weer op, die, sedert zijn ongeluk, naar
hem niet meer omgezien heeft. Hij, die alle godsdienstig gebruik heeft laten varen,
sleept zich ter kerke, ter hooge mis, den eersten Zondag na Driot's terugkomst en
groet in 't uitkomen Félicité. Deze is zeer aanhalend, niet uit medelijden voor den
ongelukkigen gebrekkelijke, niet uit overgebleven liefde; maar omdat zij nu een oog
op André heeft en toch hoopt eens pachteres te worden op de Fromentière.
Op eenen avond dat er gedanst wordt op de Seulière, weet Mathurin André te
overreden om er naartoe te gaan, in hunne ‘yole’. De arme jongen gaat aanzitten,
zich zat drinken aan een liefdefeest, dat voor hem niet aangelegd is. In 't midden van
de nacht is de oude pachter verplicht zijne twee zonen te gaan halen, Mathurin te
ontrukken aan het huis van zijn vorig lief.
Maar wat gewordt er ondertusschen van Marie-Rose?
- ‘Le songe d'amour de Rousille’ zal het ons zeggen. Zij doet gelijk Jean Nesmy:
zij werkt en wacht - werkt dubbel, nu Eléonore weg is - blijft, even als haar verloofde,
standvastig en getrouw. Die standvastigheid van Jean Nesmy wordt haar bewezen
door een liefdebrief, die haar toekomt tegen 't einde van Januari.
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‘Eén voor éen, als de korrels van een paternoster, die van zelf onder de vingeren
glijden, gingen de zinnen van den brief door 't geheugen van Marie-Rose, en het
beeld van Jean Nesmy stond voor hare oogen, wijd open op het landschap
gevestigd....’ - ‘Indien André eens trouwde en eene andere vrouw op de Fromentière
bracht, misschien zou vader mij nu laten trouwen,’ zoo droomt het meisje.’
Maar André heeft wel andere bezwaren. Hij is er verre van, op trouwen te denken,
zich op de Fromentière te willen vestigen. Ondanks zijne pogingen, ondanks het
geweld dat hij zich aandeed, om verdriet en beslommeringen te vergeten in den
arbeid, om weer verknocht te worden aan akkers en haard, werd de bekoring sterker
en sterker om een nieuw even te beginnen, om te trekken naar verdere streken, waar
een nog jonge grond den arbeid van den boer met overvloedige vruchtbaarheid
beloont.
Op den eigensten dag dat Rousille haren brief ontving, vernam hij een nieuws, dat
een einde stelt aan zijne besluiteloosheid, dat plotseling zijne plannen tot rijpheid
brengt. Het kasteel van de Fromentière wordt verkocht!
‘Zijne ziel vol rouw, vol van de smart, die hij ging verwekken, richtte hij zich naar
huis, toen hij Rousille tegenkwam in al de vreugd van hare hoop, met oogen, die 't
leven tegenlachten, - het bloemken van de vergaande hoef.’
En Rousille deelt hem haar geluk mede, toont hem den liefdebrief, ‘wiens woorden,
één voor één, in haar hart aankwamen, als zoovele van die doorschijnende baren, die
heel het strand openbrekend, overspoelen.’
André heeft den moed niet haar teleur te stellen, haar te spreken van zijn plan.
Ook aan zijn vader zal hij het verzwijgen. 't Is niet uit lafheid, uit luiheid, gelijk
François, dat hij den geboortegrond verzaakt.
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Zijn hart breekt bij het gedacht dat hij vaarwel moet zeggen aan al wat hij tot hiertoe
gewoon was en bemind heeft. Ook valt hij met bitsigheid de meesters aan, wier
ondergang oorzaak is aan den ondergang van den grond.
‘Men gaat alles verkoopen, zegt hij aan zijn vader, al de meubelen! 't Is het einde.
Na de meubelen, zullen zij het land. verkoopen, en ons met de rest!’
De oude pachter zoekt zijne meesters te verdedigen, deze heeren die sedert eeuwen
aan de Lumineau's verbonden waren, door eene overlevering van wederzijdsche
verknochtheid en dienstveerdigheid; maar de jongere Driot heeft gelijk: 't Is de
ondergang, 't is het einde. Het land sterft door de afwezigheid van dezen, die er wel
hun bestaan willen uittrekken, maar daar niet meer zijn om hunne pachters bij te
staan, met raad, met daad; om hunne belangen ter harte te nemen; om hetzelfde leven
met hen te leven.
Van dan af, is Driot's besluit genomen: hij zal een nieuw, opkomend land zoeken,
hij zal gaan naar het leven. Den 24 Februari vertrekt er, uit Antwerpen, een
uitwijkersschip naar Argentine. Die uitwijkers zal hij vervoegen. Ook op den dag
zelven dat het kasteel van de Fromentière, met meubels en al, in veiling gebracht
wordt, sluipt de jongeling, 's nachts, als een misdadiger, uit het vaderhuis en verdwijnt
in de duisternis.
Wij vinden hem in onze handelsstad terug.
‘- Vreemd, onbekend, afgemat door eene nacht in waggon en een achternoen
omgebracht met de agenciebureelen af te loopen, zat André, te midden van de dokken
eener groote havestad, op schapenvellen balen met ijzeren reepels omringd, en wachtte
naar den stond zijner inscheping.... Vóór hem, sloeg de Schelde, in halven kring
uitgestrekt, hare waters, met dof geklets, tegen de kaai - ontzaggelijke
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stroom, uit den nevel, op de linker hand, te voorschijn komend, om op de rechter
weer in den nevel heen te glijden. Overal dezelfde breedheid, overal het zelfde bosch
van schepen! Met vermoeide oogen volgde André deze glijdende schimmen zeilschepen, steamers, visch- of vaartbooten - allen eender grauw in den grauwen
mist, in het grauw van den dalenden dag... Vooral bezag hij, verder, het lage land,
door den stroom bespoeld, de eenzame, eindeloos uitgestrekte beemden, zat van
vochtigheid, die schenen te zweven op het bleeke water. Hoe zij hem het land
herinnerden, dat hij verlaten had! Hoe zij tot hem spraken! Noch het rollen der
vrachtwagens, noch 't gefluit der oversten, noch de stem van de duizende menschen,
van alle natiën, die rond hem de schepen aflosten en woelden onder de afdaken van
gegoten ijzer, konden zijne aandacht vestigen. Hij lette niet meer op de groote stad,
achter hem uitgestrekt, en waaruit soms, door het werkgeruisch heen, een klokgebeier
opsteeg, zooals hij er nooit een gehoord had.
Het uur naderde nochtans. Hij voelde het aan de in hem toenemende onrust. 't
Geschoffel eener naderende menigte deed hem omzien. Het waren de landverhuizers,
die uit de kroegen en bakken kwamen, waar de agencies ze opeen gepakt hadden,
en eene lange rij vormden, over het plein - grauw in den grauwen nevel.
Daar komen ze. De eerste rangen banen zich reeds eenen weg tusschen de vaten
en hopen zakken, op de kaai gestapeld. Zij trappelen in 't slijk en haasten zich om
de beste plaatsen te kunnen innemen, op het tusschendek. Anderen volgen: mannen,
vrouwen, kinderen, oud en jong, alles ondereen. Nauwelijks zijn hunne jaren te
onderscheiden. Zij hebben allen de zelfde droeve oogen. Zij zijn allen, zooals tranen,
gelijk. Voor de reis trokken zij hunne slechtste kleederen aan: vestjes zonder vorm,
gebreid
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goed, verhakkelde mantels, zakdoeken over 't haar geknoopt, gelapte baaien rokken,
- arbeidskameraden, die met hen gezwoegd en afgezien hebben. Zij gaan André
Lumineau voorbij, op zijne wolbaal gezeten, zonder op hem te letten. Onder hen
spreken zij niet, maar, in hunne processie, vormen de huisgezinnen groepen: de
moeders houden hunne kinderen met de hand en beschermen ze tegen den wind; de
vaders steken hunne ellebogen uit en verdedigen ze tegen het gedrang. Allen dragen
iets: een pak kleeren, een brood, een zak met een koordeken toegebonden. En allen,
op de zelfde plaats van den weg, doen de zelfde beweging. Als ze uit de straten,
ginder, komen, heffen zij zich een weinig op en blikken, allen naar de zelfde richting,
naar de beemden over de Schelde, naar den lichteren nevel, die, in den hemel, de
plaats aanduidt van de dalende zonne; zij staren, als ware het de hunne, den kleinen
kerktoren aan, die, ginds, aan den gezichteinder, uit onzichtbare gronden, opstijgt.
Dan keeren zij zich om naar de dokken en ontwaren den rookenden steamer, de
wentelende radspillen, het dek reeds zwart van uitwijkers. Zij aarzelen dan. Zij zijn
bang. Velen zouden geerne achteruit trekken. Maar het is te laat. De stond is daar.
Het overtochtsbriefken beeft in de tippen hunner vingeren. Alleen de zielen keeren
naar het land terug, naar de verwenschte en nu betreurde ellende, naar de ontvluchte
kamers, naar de voorsteden, naar de fabrieken, naar de hoogten zonder naam, die
men “bij ons” noemde. En, bleek, laten de arme lieden zich vooruit duwen en
inschepen.’
Zoo ook doet André Lumineau.
Ondertusschen is zijn vader - onder den eersten schok bezweken, maar nu voor
zooverre hersteld - eene laatste poging gaan wagen, om ten minste François en
Eléonore terug te winnen. Typiek zijn de overwegingen van den ouden pachter,
wanneer
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hij aan den spoorweg van het klein stadje aankomt. Zij teekenen den boer.
‘ - Hij wilde zijnen zoon terugzien, maar vreesde hem op die plaats en in 't openbaar
te ontmoeten. Hij, die vrij gekomen was, in zijn pak van zwarte baai met blauw
omzoomd, zijn nieuwen hoed met fluweelen bandjes goed achteruit gezet, hij, die
vrij beschikte over den arbeid en de rust zijner dagen, hij schaamde zich te denken,
dat een ‘Lumineau de la Fromentière’ zich bevond onder deze ploeg handlangers,
van kort bij in 't oog gehouden door de oversten, gekleed met een uniform, dat zij
niet vrij waren te laten voor een ander kleedsel, naar hunne goesting. Daar hij François
niet ontwaarde in de hall, richtte hij zijne stappen naar de lossporen, waar eene
afdeeling van zes mannen een beladen waggon met den schouder stieten, en hij dacht
bij zich zelven: ‘Die, daar, zijn ingespannen, gelijk bij mij, de beesten.’.
François nochtans geeft de voorkeur aan dat lastdierenleven, aan dat mekanieke
leven, boven het vrije leven van den arbeider op het veld. Onverrichter zake, met
zwaargeladen hart, keert de oude pachter naar zijn huis.
Wat rest hem nog te doen? - Zich te wenden naar deze, die hem alleen trouw ter
zijde is gebleven, al heeft hij haar jong hart doen bloeden, al verjoeg hij haren minnaar,
al sprak hij haar soms met barschheid aan.
‘- Rousille, hebt gij nog uw gedacht voor Jean Nesmy?
...De avond was gevallen, de vroege Februariavond. Slechts een half-licht liet de
opening der schuur meer binnenschemeren.’
Dan volgt een allerliefste tooneeltje tusschen den ouden pachter en de jeugdige
Rousille, die eindelijk deze belovende woorden in hare ooren hoort klinken. - ‘Als
het zoo is, kleine, dan gaat het uur van uwe bruiloft slaan.’
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Rousille moet de Michelonne's gaan verwittigen, er eene uitzenden om Jean Nesmy
te halen, maar in 't geheim, om Mathurin's argwaan niet te verwekken.
Geen nood! Mathurin is wel op de hoogte: zijn nijd, zijne smart slapen niet. Terwijl
Rousille naar Sallertaine loopt, sluipt hij uit het huis, alleen, in zijne yole. Hij gaat
Félicité op de blijde ‘veillée’ opzoeken, haar vragen om zijne vrouw te worden, en
aldus aan allen bewijzen dat geen vreemde meester noodig is op de Fromentière.
Eilaas! zijne krachten begeven hem; hij wordt door de kou verrast. - Een lijk alleen
vaart de verlichte Seulière voorbij; en van achter, in het bootje, ‘gansch ineengezakt,
het hoofd op de kniëen rustend, beweegloos gelijk de doode, dien men heenvoerde,
zat de oude Lumineau,’ de laatste pachter Lumineau van de ‘terre qui meurt.’
Zoo eindigt deze schoone roman, die den lezer laat onder den weemoedigen indruk
van onherstelbaren ondergang. Al komt Jean Nesmy, door zijn huwelijk met Rousille,
eene schijnbare redding brengen, toch voelt men - en de titel zegt het genoeg - dat
de hoofdgedachte een gedacht van verval, van uitsterven is.
Doch waarom sterft deze grond? - Zeker, omdat de boer de noodige bescherming
mist, omdat de hoogere standen hunne plichten niet kwijten, wel willen genieten van
het land, er hun voordeel uit trekken, maar niet hun deel nemen in de offers, in de
lasten, die het landleven meebrengt.
Maar deze oorzaak is, om zoo te zeggen, de uitwendige oorzaak. De inwendige
ligt dieper, zij ligt aan den boer zelven. De boerenaard is veranderd - niet bij Toussaint
Lumineau, die het verleden verzinnebeeldt; en dát juist maakt zijn beeld zoo pathetiek,
geeft aan het verhaal zijner weder-
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varens iets episch in zijne eenvoudige grootschheid; - zelfs niet bij Mathurin; maar
hier wederom komen uitwendige omstandigheden iets tragisch verleenen aan zijn
hartstochtelijk vastklampen aan den geboortegrond. Mathurin is nog de echte boer
van den ouden stempel; François en André zijn het niet meer.
Zeer fijn heeft René Bazin het verschil weten af te teekenen tusschen deze twee
afvalligen van den vadergrond: François, de luie, vadsige, plezieren gemakzoeker,
verdienend heel de minachting die zijn vader voor hem voelt, wanneer hij hem
opzoekt in zijn slordig café, in zijn laag stadsleven. - André, verkleefd aan den grond,
minnaar van het vrije buitenleven, maar doordrongen met nieuwe gedachten, open
voor nieuwe ingevingen.
Deze nieuwe strooming, deze opkomende keering in de gedachten, in de toestanden
is de ware oorzaak van het kritiek oogenblik, dat het landleven thans ondergaat. Is
René Bazin's onheilspellend besluit het ware? - Ons behoort het niet daarover te
oordeelen.
Maar, uit een letterkundig oogpunt, verdient zijn werk, onder welk opzicht ook
men het beschouwe, ongemengden lof. Gezond in strekking, in grondgedachte, in
de geschilderde toestanden, dichterlijk in gevoel en beschrijving, hoogst keurig in
bewoording, is het alleszins een kunstwerk.
Zeker mag het niet nevens Eliots werken staan voor de machtige scheppingskracht:
- René Bazin roept geene onsterfelijke beelden in het leven; - maar indien men hem
vergelijkt met Georges Sand, dan is die vergelijking gansch ten zijnen voordeele.
Wulpschheid en romantisme teekenen, zegden wij, Georges Sand. Hare beste
werken, hare landelijke romans, zijn er niet gansch vrij van, en, in alle geval, blijven
hare boeren de boeren eener idylle.
René Bazin daarentegen munt uit door gezondheid en kuischheid - gezondheid in
de levensop-
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vatting, in de trouwe opmerking der werkelijkheid, in het waardeeren der blijdschap
van de buitenwereld; ja, door hem worden de ondeugden zelven gezond beschreven.
Wat de kuischheid betreft, zij is volkomen en hoogst artistiek, ontvreemdt niets aan
de fijnheid van 't gevoel of aan de dichterlijkheid der gewaarwording. - Wel
integendeel; doorslaande heeft de schrijver bewezen, dat men werken van hooge
kunst kan leveren en kuisch blijven, dat de natuurgetrouwheid de dichterlijkheid niet
uitsluit.
Geene kleine verdienste, geene geringe weldaad was dat, op het einde der
negentiende eeuw... en in Frankrijk.
Eere dus aan dezen katholieken schrijver, die zijne overtuiging gestand bleef, die
niet offerde op de altaren der hedendaagsche goden: de wulpsche Venus, het gouden
kalf der baatzuchtigheid.
Misschien zullen de bedorven romanlezers van Zola en andere naturalistische
schrijvers zijnen naam niet hoog verheffen; toch zullen zij moeten buigen vóór zijn
talent.
Maar wie zijn gevoelen ten volle kan begrijpen, wie zich nog weet te verblijden
in het edele, reine schoone, wie de klaarte van het licht der waarheid in den geest
draagt, en vrede en warmte in het onbedorven hart, die zal den naam huldigen van
den schepper zoo veler frissche, bekoorlijke werken - bekoorlijk door die
maagdelijkheid zelve, die onsterfelijk bloeit in 's menschen gemoed.
M.E. BELPAIRE.
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Quo Vadis?
NIETS zoo grillig als het wedervaren van een schrijver of van een boek. 't Gebeurt
dat een man al de gaven van het genie uitstort in bladzijden waar de tijdgenooten
zelfs geen blik op slaan en waar het nageslacht mee dweept. 't Gebeurt echter ook
dat een schrijver door zijn volk met lauweren wordt gekroond, en in later tijd door
de kinderen van datzelfde volk - en niet altijd ten onrechte - van zijn kransen wordt
beroofd. Bij iemand die eenigszins met de wisselingen van het schrijvers- en boekenlot
bekend is, rijst thans natuurlijk de vraag op: ‘Wat zal wel het lot zijn van Hendrik
Sienkiewicz, en zijn Quo Vadis?’ Want weinig schrijvers en weinig boeken mogen
van geluk spreken zooals deze twee. Sienkiewicz, een man nog in den zomer van
zijn leven, een man uit het kleine, verdrukte Polen, een man die een taal schrijft maar
door enkele millioenen gesproken, wordt niet alleen door zijn eigen volk vereerd als
een koning, maar wordt door twintig volken, over de geheele wereld verspreid, in
triomf omgedragen. Quo Vadis, zijn werk, is in alle beschaafde talen overgezet,
beleeft ontelbare uitgaven, en wordt door millioenen lezers verslonden. Het lijdt geen
twijfel of het getoet en geroffel der reklaam en misschien meer nog de aanstekelijkheid
van een overprikkelde geestdrift hebben tot dezen weergaloozen bijval het hunne
bijgedragen.
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Maar toch durven wij gelooven dat nuchtere beschouwing en koel verstand dezen
roman immer een der beste kunstgewrochten zullen blijven noemen welke de XIXe
eeuw ons geschonken heeft.
Hendrik Sienkiewicz, geboren in 1846 te Wola, in 't Lukowsch gouvernement
(Russisch-Polen), studeerde te Warschau en verbleef langen tijd in Amerika, vooral
in Kalifornië. Na veel ander reizen nog keerde hij naar zijn vaderland terug en werd
opsteller van het Warschausch blad Slowo. Omstreeks 1872 begon hij te werken op
letterkundig gebied en zond eenige kleine realistische novellen in 't licht, waaronder
de beste zijn: Hania, de Koolschetsen, Janko de Muzikant, Als slaaf bij de Tartaren.
Hier reeds openbaart zich een scherp waarnemingstalent, warm gevoel en een
buitengewone gave om de zaken plastisch voor te stellen. Niet lang duurde het, of
hij verraste zijn vrienden met een grootsch aangelegden historischen roman, namelijk
met de trilogie: Te Vuur en te Zwaard, Springvloed, Menheer Wolodyjowski. De voor
Polen zoo noodlottige XVIIe eeuw, die het ongelukkig land door al zijn vijanden
tegelijk besprongen zag, wordt erin geschilderd met beelden van hopeloos verval,
smadelijk verraad en laffe vlucht, maar daarnevens ook met beelden van heldhaftige
vaderlandsliefde en onwrikbare standvastigheid. De geheele tonenreeks der
menschelijke aandoeningen, de uitgelatenste humor niet uitgezonderd, weergalmt
daarin, en de rijkdom, de pracht der schildering verheffen reeds dit werk ver boven
de gansche huidige bellettristiek. In 1890 verschijnt een streng psychologisch
gebouwde roman Zonder Dogma, die een mensch schildert rijk begaafd, maar te
gronde gaande bij gebrek aan alle naar hooger strevend geloof. Later verschenen nog
de Reisbeschrijvingen uit Zanzibar en Duitsch-Oostafrika (1891), de zedenroman
De Familie Polaniecki (1894) en geheel onlangs de historische roman De
Kruisridders.
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Het zou voorzeker belangwekkend en leerrijk zijn Sienkiewicz te bestudeeren in zijn
geheel, hem te volgen in de trapsgewijs voortgaande ontwikkeling van zijn talent,
na te gaan hoe opvatting en uitvoering zich wijzigen, enz. Doch Quo Vadis is tot
hiertoe zijn rijpste vrucht, is bovendien de vrucht die zich op de meeste tafels bevindt,
en kan derhalve aanspraak maken op een afzonderlijke uitvoerige bespreking.
Quo Vadis is een echte roman, een roman zooals hij, om zuiver kunstwerk te zijn,
moet opgevat worden, te weten: objectief voorgestelde handeling van menschen. Dat
is, dunkt me, de hoogste lof dien men dit boek kan toezwaaien.
Menschelijkheid, handeling, objectiviteit: hoofdvereischten van alle roman,
hoofdeigenschappen van Quo Vadis.
In elken roman is er een grondgedachte, een balk die heel 't gebouw draagt. Om
die grondgedachte worden de personages gegroepeerd. Déze vechten er voor en
dringen ze vooruit; géne bekampen ze en dringen ze terug. De grondgedachte in Quo
Vadis is: meerderheid van het Christendom over het Heidendom als
beschavingsmiddel en als bron van geluk. Wat zou een schrijver aanvangen bij wien
het bijna uitsluitend te doen is om de leer, om het betoog, en bijna niet om de kunst?
Wat zou zoo'n schrijver aanvangen met de vrienden en vijanden dezer gedachte?
Wat heeft b.v. Kardinaal Wiseman gedaan in zijn Fabiola? De vrienden worden
engelen, de vijanden duivels; hier ‘overmenschen’ - om een woord van Nietzsche te
bezigen - daar onmenschen. Die ‘overmenschen’ zijn waarlijk zondagskinderen.
Geen ondeugd, geen gebrek, geen stofje, al wit, al licht, al onovertroffen deugd en
schoonheid. Daar komt een bekoring: kijk! ze is al overwonnen, en geen zweem van
strijd. Daar overvalt hen een ramp: ze botst op hun geduld weer als op
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een bronzen schild. Ze staan in den strijd: wat helden! Hun tegenstrevers integendeel
zijn dubbelgangers van Job. Daar is niets goeds meer aan; ze zijn vergaarbakken van
alle denkbare slechtheid; ze zijn afzichtelijk zwart van het hoofd tot de voeten. In
zulke romans duwt men u van een prinsenpaleis in een moordenaarskuil. In het paleis
durft ge geen voet verzetten; ge staat met de muts in de hand, en blijft op eerbiedigen
afstand van Zijn Hoogheid. In den rooverskuil zijt ge als 't ware aan den grond
genageld; uw haren rijzen te berge en over uw rug loopt er een koude rilling. Op
geen van beide plaatsen behoudt ge uw normalen toestand. Op de eene en op de
andere bekruipt u het onbehagelijk gevoel van het niet-thuis-zijn. Indien ge niet
gedwongen wordt, zult ge geen stoel nemen, zult ge geen gesprek aanknoopen, omdat
gij bewust zijt u niet te bevinden tegenover wezens van uw eigen slag. Met zulke
wezens kunt ge niet meedenken, niet meevoelen. Ze zijn u vreemd; ge kent ze niet;
het zijn geen menschen. In Quo Vadis ontmoet ge menschen, en daarom kunt ge Quo
Vadis volkomen genieten. Ge vindt er menschenzielen in een menschenlichaam.
Och ja, een lichaam. Wie verlost er ons van de romans met menschen zonder
lichamen? De ziel regeere over het lichaam. Goed. Maar wie geeft u het recht het
lichaam weg te moffelen? De goede God heeft den mensch gevormd uit geest en uit
stof - en dat mengsel van geest en stof heeft hij goedgekeurd, goed genoeg om zijn
godheid te omkleeden, goed genoeg om te verrijzen in den jongsten dag. De
kunstenaar die het lichaam miskent, schaamt zich over zijn eigen natuur, veroordeelt
den Schepper. In den roman geen schaduwen die geruischloos voorbijglijden; geen
schimmen wier nevelachtige omtrekken den blik ontgaan - maar gestalten die men
meer doet dan gissen, die men ziet. Zien, dat kan men in Quo Vadis. Sienkiewicz'
pen is een beeldhouwers-
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beitel. Uit het vaste marmer kapt ze groote, zwierige, schoone vormen. Maar die
vormen blijven niet dood. Hun wordt de ademtocht van het leven, van het volle leven
ingeblazen. De oogen sprankelen; ge ziet de borst zwellen en krimpen en in uw
aangezicht voelt ge den warmen tocht van de ademhaling; ze gaan, ze springen, ze
bewegen zich krachtig en rusteloos en ge hoort den grond dreunen onder hun voeten.
't Zijn allemaal menschen, vol van een bruisend leven. Vinicius en Lygia, Petronius
en Paulus, Nero en Petrus, Chilon Chilonides en zooveel anderen zijn menschen met
vleesch en bloed.
Hij leeft die jonge krijger die maar niet begrijpen kan dat zich iemand tegen zijn
wil durft verzetten, die hartstochtelijk is, woest en bandeloos in zijn liefde en in zijn
haat, die het eens liefgekregen wezen vastklemt als een drenkeling de redplank, die
door de tooverkracht van Petrus' herdersstaf van lieverlede zijn wilde wolvennatuur
aflegt om zich te kleeden in de vacht van de zachte, beminnelijke lammeren Gods.
- Vinicius is een mensch en leeft.
Ook in Lygia openbaart zich echt menschenleven, in Lygia, de stille, schuchtere,
warmlievende maagd, als een reine lelie opgroeiend onder de leliën van Plautus' huis,
pijnlijk ineenkrimpend in den zengenden dampkring van den Palatijnschen heuvel,
het heidendom schuwend als de pest en toch een heiden kuisch beminnend.
Zeker is het dat het portret van Petronius de trekken nabootst die in dezes Satyricon
hier en daar aan den dag komen, en even onloochenbaar dat hij leeft tot in zijn
vingertoppen deze arbiter elegantiarum, die al de nog bestaande Romeinsche
schoonheid en poezie in zich vereenigt, deze ‘schöngeist’ die opgaat in de
bewondering van schoone vormen, deze twijfelaar die met de goden spot en Nero
de waarheid durft zeggen, deze verfijnde, zelfzuchtige wellusteling die zou kunnen
Coesar worden, maar te
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lui is om het te willen, en dan toch met een zelfbehaaglijk krachtsbewustzijn zijn
leven in de waag legt om zijn mededingers aan het hof te verslaan en zijn neef in
zijn onderneming bekroond te zien(1).
En leeft Nero dan niet, dat ingewikkeld monster dat menschen doodt met een hart
zoo koel als ijs, en tot weenens toe geroerd is bij het voorzingen van zijn eigen
gebrekkige verzen - en Ursus, de reus, met zijn naïef maar krachtig geloof en zijn
blinde verknochtheid aan zijn koningin - en Chilon Chilonides, verachtelijke lafaard
en sluwe spitsboef tegelijk, en toch stervend als held en martelaar?(2)

(1) Niet alleen het aan Petronius toegeschreven Satyricon, maar ook de Annalia van Tacitus zal
Sienkiewicz zonder twijfel gelezen hebben. Ziehier Kap. XVIII uit Annalium liber XVI.
‘Petronius sliep over dag en wijdde den nacht aan de maatschappelijke plichten en het
vermaak. Zooals anderen door hun werkzaamheid, zoo werd hij befaamd door zijn luiheid.
Hij werd niet gehouden voor een woesten slemper, zooals de meeste verkwisters zijn, maar
voor een verfijnden wellusteling. En zijn zeggen en doen, daar het immer een zekere losheid
en achteloosheid over zich had, droeg den stempel der vrijmoedigheid en behaagde des te
meer. Toen hij echter proconsul van Bithyma en alras consul werd, toonde hij zich krachtdadig
en voor zijn taak berekend. Later in de ondeugd teruggevallen, 't zij uit neiging, 't zij met
politische bedoeling, werd hij onder Nero's gunstelingen opgenomen. Hij heette daar
“elegantiae arbiter” (rechter in zaken den goeden smaak betreffend) daar niets fatsoenlijk,
fijn of heerlijk werd geacht, wat niet eerst de goedkeuring van Petronius had weggedragen.’
Annalium lib. XVI Kap. XIX leverde kennelijk de stof voor de beschrijving van Petronius'
dood. - Kap. XXXVII van 't boek XV schetst met enkele trekken het feest op den vijver van
Agrippa. - Wij mogen gerust aannemen dat Sienkiewicz veel geput heeft met alleen in Tacitus,
maar ook in Juvenalis en Martialis. Eveneens is het duidelijk te zien dat hij Ludwig
Friedländers Darstellungen aus der Geschichte Roms in der Zeit von August bis zum Ausgang
der Antonine - 3 dln, Leipzig, Herzel, 1888 - heeft geraadpleegd.
(2) Dat het karakter van den Griek, Chilon Chilonides, niet willekeurig, maar naar historische
gegevens geteekend is, bewijst het volgende uittreksel uit Juvenalis' 3e satyre.
‘Vlug van geest, ongemeen stout, rap ter taal, zoo dat zijn woord u overstelpt erger dan een
stortvloed. Wel, wat denkt ge dat zoo 'n Griek al niet is? Hij is alles: spraakkunstenaar, rhetor,
landmeter, schilder, zalver, wichelaar, koordedanser, geneesheer, goochelaar. Alles weet hij.
Heeft een Griek honger, beveel, en hij beklautert den hemel.... Dat volkje kent geen meester
in 't vleien. Zijt ge er mee bevriend; wees maar dom, het prijst uw spreken; wees maar leelijk,
het prijst uw gezicht, hebt ge een langen, misvormden hals, het vergelijkt hem met den hals
van Hercules.... Wij mogen nog loven wat zij loven, hen alleen gelooft men... Een Griek is
komediant geboren. Ge lacht? Hij lacht nog luider. Ziet hij uw tranen, hij weent mee, zonder
daarom droef te zijn.... Bovendien is er voor hem niets heilig, niets veilig voor zijn
liederlijkheid.... Ze zijn uit op familiegeheimen om zich daarmee te doen ontzien.’
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Opmerkenswaard is het echter dat de heidensche karakters uitvoerig en tot in de
kleinste bijzonderheden geteekend, terwijl sommige, specifiek christelijke karakters,
zooals die van Petrus en Paulus maar lichtjes geschetst zijn. Ik meen de reden daarvan
te gissen. Sienkiewicz heeft de macht willen toonen van het christelijk beginsel, van
de christelijke leer, van het Evangelie met een woord. Had hij in Paulus en Petrus
meer het menschelijke doen uitkomen, had hij de apostelen laten op den voorgrond
treden met hun eigen, hun persoonlijke, menschelijke kracht, dan kon de lezer
twijfelen en vragen: ‘Wie heeft er nu het heidendom overwonnen, de apostelen of
hun leer?’ 't Is eveneens om de goddelijke macht van het Evangelie in al haren glans
te laten schijnen, dat de schrijver talrijker en sterker gekleurde tafereelen ophangt
van de heidensche beschaving dan van de christelijke, en herhaaldelijk en met nadruk
schijnt te wijzen op den afgrond die gaapte tusschen de beide. Immers hoe heviger
tegenstand, hoe schitterender zegepraal!
Laat ons hier maar dadelijk zeggen dat in Quo Vadis de liefdebetrekking tusschen
Vinicius en Lygia de hoofdzaak niet is. Die hartengeschiedenis, waarvan de
wisselvalligheden overigens in opzicht van vinding, niets buitengewoons opleveren,
is middel, geen doel. 't Is het middel dat de schrijver verzint om de twee beschavingen
te doen opeenbotsen. Lygia is de poort waardoor het jeugdige, krachtige Christendom
het wereldpaleis binnentreedt om het oude, versleten heidendom te onttronen. Athene
bracht de wijsheid
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Rome de macht; Christus de liefde. 't Is de beschavende, de zaligende kracht der
liefde onder al haar gedaanten welke Sienkiewicz voorneemt te betoogen. Met die
liefde neemt hij op Vinicius als 't ware een scheikundige proef. Geen oogenblik
verlaat hij zijn ‘patiënt.’ Hij voegt bij, neemt weg, wisselt de verhoudingen af. Scherp
kijkt hij toe; met gespannen aandacht bespiedt hij elk nieuw verschijnsel; met
wonderbare nauwkeurigheid wikt en weegt hij, ontleedt en bepaalt hij, teekent en
schildert hij de geringste bestanddeelen van deze wordende christelijkheid. In de
beschrijving van dit bekeeringsproces geeft de schrijver blijken van een verbazende
menschenkennis, van een ongemeen psychologisch inzicht. Brijzel voor brijzel zien
wij in deze ziel het heidendom afbrokkelen; drop voor drop zien wij den dauw der
genade daar inzijpelen, de heidensche puinen doorweeken, vervormen en omkneden
tot een voetstuk voor den éénen, waren levenden God. Waarachtig, de lezer die zich
niet laat verblinden door de gedruischmakende, overbluffende, slechts uitwendig
glansende figuur van Petronius, moet alras inzien dat in Vinicius het zwaartepunt is
van gansch het gewrocht.
Minder omslachtig beschreven, maar niet minder echt en degelijk is de zegepraal
van de christelijke liefde over Petronius, over Chilon Chilonides, over het geheele
Romeinsche volk. Wel is waar wordt Petronius door zijn oppervlakkige wijsbegeerte
die alleen de zinnelijke schoonheid huldigt, in zijn bekeering verhinderd, maar toch
moet hij zich gewonnen geven voor de bewijsvoering van Paulus van Tarsus, en
aanziet hij het Christendom als het eenig redmiddel dat de bedorven wereld voor
volkomen ondergang hoeden kan. Chilon valt snikkend neer voor den paal waaraan
een zijner slachtoffers verteerd wordt door het vuur, voor Glaucus die hem uit het
midden der vlammen het ‘ik vergeef u!’ toefluistert. Nero, zijn hovelingen, Rome
gevoelen
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zich machteloos tegenover die eenvoudigen die zich ‘wapenen met geduld’, en wier
tranen en bloed het welig opschietend zaad zijn van immer talrijker wordende
geloofsgenooten.
En handeling? Of er handeling is in Quo Vadis? Om de waarheid te zeggen, 't was
geen gemakkelijke taak handeling, gang en leven te brengen in een stof als die welke
in dit boek verwerkt is. Niets belemmert meer de handeling dan beschrijving. Maar,
hier lokte alles uit tot beschrijving, en er moest beschreven worden. Heel de
Romeinsche beschaving, zoo rijk, zoo schitterend en zoo diep bedorven tevens moest
op doek gebracht. Nevens het bloedig avondrood van een vallend rijk, hoefde de
rozige dageraad geschilderd van een wordende wereld. Wat al grootsche en
ontzettende tafereelen waren er niet voorhanden! ‘De bloeddorstige, waanzinnige
keizer zijn verzen declameerend in 't midden van zijn heerschzuchtige, huichelende
kruipende hovelingen; het verbijsterde volk in het brandende Rome; de arena en haar
slachterijen onder de oogen van een menigte hunkerend naar bloed; de heilige Petrus
in de donkere catacomben het Lijden verhalend aan geloovigen die sidderen van
ontroering; de Christenen verscheurd door wilde dieren of stuiptrekkend op een kruis
of als toorts dienend bij de woeste feestpartijen van Nero; de marteldood van den
Apostelvorst voor eeuwig het geloof plantend in den grond waarop hij sterft.’ En
zie, hier herkent men de hand van den meester. Aan den eenen kant grootsche,
indrukwekkende panoramas die u in een oogenblik tijds de intuitie, het doorschouwen
vergunnen van een ontzaggelijk wereldfeit; aan den anderen kant, overvloed en toch
geen overtolligheid van détails, nauwkeurige omlijning en ontleding van de geringste
onderdeelen; en over het geheel zoo'n machtige, gloeiende poezie met hier en daar
zoo'n stout zichverheffen tot epische
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hoogten, dat ge niet alleen de begoocheling hebt van de levende werkelijkheid, maar
dat ge naar ziel en lichaam onweerstaanbaar aangegrepen, op den levensstroom van
het verrezen Rome wordt meegevoerd. Het scheppend vermogen van den kunstenaar
heeft de beschrijving doen opgaan in de handeling. Wat onder ongeoefende handen
de handeling stremmen zou, wordt in Sienkiewicz' vingeren omgetooverd - behalve
misschien de ietwat langdradige beschrijving van den brand - tot een bestanddeel
zelf der handeling. Ook in dit opzicht wordt Fabiola door Quo Vadis overtroffen. In
het boek van den engelschen kerkvoogd hebt ge door gansche hoofdstukken dorre
oudheidkunde te worstelen. Zien er die archeologische kapittels niet uit als een hoop
steenen die volgens plan en bestek wel moesten vermetst worden, maar die men,
toen men zag dat het gebouw al voltrokken was, niet meer wist waar verbruiken?
Een andere gave van onzen poolschen romanschrijver is objectiviteit. Hij timmert
zijn tooneel, schept personages; laat die personages komen en gaan, spreken volgens
hun overtuiging, handelen naar hun karakter. Maar hij zelf blijft achter de schermen;
en zelfs achter de schermen houdt hij den mond. Dat kan Wiseman niet. Ergens in
een hoekje van het theater heeft hij zich een gestoelte voorbehouden. Daar ziet de
toeschouwer het purperen gewaad van den kerkvoogd nu en dan voor een minuutje
opduiken; van de intermezzos gebruik makend, geeft de brave schrijver een inlichting
die de personages vergeten hebben, een vaderlijke vermaning aan den vromen hoorder,
een gevolgtrekking van praktischen aard die de lichtzinnige lezer anders wellicht
missen zou. Dat is allemaal zeer nuttig en stichtelijk, maar kunstwerk is het niet. En
ik zou wel gaan betwijfelen of dat opzettelijk, dat overbezorgd raadgeven en
zedenpreeken altijd zijn doel bereikt. Wie een tendenz-roman schrijft preekt niet
voor bekeerden, maar richt zich tot andersdenkenden.
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Maar niemand, voor zoover ik weet, leest een roman om onderricht te ontvangen. In
zoo'n boek zoekt men eerst en vooral kunstgenot. Daar komt nu de andersdenkende
en doet u de eer aan uw roman te lezen. Opperbest. Maar pas heeft hij drie bladzijden
gelezen of - changement de scène - de kunstkring maakt plaats voor een school, en
met min of meer bestweterij, met een grooter of kleiner dosis pedanterie wordt er
hem een wijze raad op het hart gedrukt. Hij wordt gemelijk, maakt zich boos en met
een ‘Loop naar de maan!’ slingert hij uw roman in een hoek. En wat hebt ge bereikt?
Minder dan niets. Er is wel een ander en doelmatiger wijze van overreden dan het
droog-methodisch aanpreeken van een dogma. 't Is namelijk den lezer tot bewondering
en liefde te stemmen voor een schoone menschenziel, voor een ziel die haar
schoonheid en kracht aan uw thesis ontleent. ‘Een schoon karakter teekenen’, zegt
Jean Paul, ‘is de wereld een heilige schenken en heiligen maken’.
Naar voornoemde opvatting kan Quo Vadis dan ook met alle recht een
tendenz-roman geheeten worden. Een roman die niet zoozeer bestemd is voor vromen,
als voor menschen uit de wereld, meer bepaald voor menschen die geen vaste
overtuiging hebben, die naar waarheid zoeken, naar een wijsbegeerte, een godsdienst
die hun onrustig gefolterd hart kan bevredigen. 't Is een roman voor ‘moderne’
menschen, die van het Katholicisme weinig of niets kennen.
Om die reden is het dat in Quo Vadis het eigenlijk Katholicisme met zoo kleine
hoeveelheden toegediend wordt. 't Is vooral de leerstellige zijde die wij te zien krijgen.
Van de Sakramenten wordt bijna niet gesproken. Het H. Sakrament des Altaars, dat
voorzeker alsdan zoowel als nu een groote rol speelde in de Kerk, wordt met geen
enkel woord vermeld. Alleen van het Doopsel wordt gewag gemaakt. Aangaande
het Allerheiligste bewaart
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Sienkiewicz tegenover de Viniciussen van onzen tijd, de toenmaals zoo strenge
disciplina arcani Ook bij het onderricht en de geloofsleer mag alles niet ineens
gegeven worden. 't Is waarschijnlijk om een reden van denzelfden aard dat de schrijver
Vinicius naar den marteldood niet leidt. Daar hij schrijft voor menschen die om te
beginnen niets anders zoeken dan vrede en geluk in het leven van alle dagen, toont
hij in Vinicius aan dat de Christelijke liefde alleen daartoe den sleutel geeft. Overigens
bewijst voor elken nadenkenden lezer het voorbeeld van Petrus en Paulus, en zelfs
van Chilon, dat de Christenen moediger en heldhaftiger weten te sterven dan Petronius
en Nero.
Men heeft gezegd: ‘Quo Vadis is een zedeloos boek’ en ten bewijze het avondmaal
aangehaald bij Nero en het feest op den vijver van Agrippina. Indien een boek om
zedelijk goed te zijn moet mogen gelezen worden door kinderen, jonge lieden en
eenvoudige menschen, dan is genoemde bewering gegrond. Maar het aangegeven
uitgangspunt is valsch. Er bestaat een wetenschap voor ontwikkelden, en zoo bestaat
er ook een kunst voor ontwikkelden.
Er is die en die bladzijde uit een handboek over physiologie, die en die bladzijde
uit een tractatus over zedenkundige godgeleerdheid die op den lessenaar van een
collegegast volkomen zouden misplaatst zijn; eveneens zijn er kunstwerken die alleen
bestemd zijn voor volwassenen, en Quo Vadis is er een van dit soort.
Het is volstrekt overbodig, dunkt me, hier te komen schermen met den Index. Zoo
een bedreiging kan maar uitgaan van bekrompen, kleinmoedige lieden, die, moesten
ze logisch zijn in de toepassing van hun beginselen, zelfs de Schrift zouden moeten
‘indexeeren’.
Zoowel voor een vriend van het Evangelie als voor een vriend van de kunst is het
een verheugend feit dat Quo Vadis geschreven is en opgang maakt.
J.D.C.
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Het volkslied.
DE heer H. Persyn schrijft in Dietsche Warande en Belfort (2e jaar, nr 1), een nuttig
artikel Het dorper lied, naar aanleiding eener gekende voordracht van Pastor Hugo
Verriest.
Dit artikel bevat eenige waarheden, welke gedurig dienden herhaald te worden:
‘Ons volkslied is ellendig, onhebbelijk.
Nog altijd gelijk voor dezen is de marktzanger bij ons landevolk de leeraar in 't
vak, de zangmeester gebleven.
Op een volk dat zoo geern zingt gelijk het onze, kan het lied onder zedelijk opzicht
grooten invloed hebben.
De Socialisten, die wakker zijn, hebben 't gevat en zij maken hun nu het lied ten
dienste om hun zaad te zaaien op onzen buiten.’
Op de vraag: ‘Hoe nu gedaan om het eigenlijke volk, om den minderen stand te
leeren zingen, betamelijk en in hebbelijk woord?’ - volgt onmiddellijk: ‘'t Is moeielijk
voorzeker’, alsof de schrijver vreesde, dat de middelen, welke hij opgeeft, niet recht
op het doel zouden afgaan.
Zijn eerste middel dient om het lied te verspreiden.
‘Zou de marktzanger, die ons voor dezen zooveel kwaad deed, daartoe de geschikte
man niet zijn?... Kon men hem zijnen armoedigen voorraad afnemen en hem
deugdelijke, vrome, vaderlandsche ware in de hand steken...’
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Het tweede middel heeft betrekking op het vinden van die deugdelijke ware. Zou het
Davidsfonds voor liederen zorgen of doet iemand voor het volkslied wat Karel
Heyndrickx gedaan heeft voor het Studentenliederboek?
De oplossing van het vraagstuk is zoo moeielijk niet als de Heer Persyn zich wel
inbeeldt, indien het cijfermuziek als het krachtigste middel te baat genomen wordt.
Met de cijfermethode leeren de kinderen in de lagere scholen, waar zij goed
toegepast wordt, op zicht zingen. Kon men nu bekomen, dat zulks in elke lagere
school gebeurde, dan ware na weinig tijds in elk huisgezin ten minste één volwassene,
die van 't papier zou zingen even gemakkelijk als men er nu een boek of een dagblad
leest. Die kon het ambt van den liedjeszanger dag voor dag ter plaatse uitoefenen,
in afwachting dat niemand zijne hulp meer behoeven zou.
Sommige lezers zullen misschien ongeloovig schokschouderen bij deze ophemeling
van het cijfermuziek.
't Is hier de plaats niet om te bewijzen, dat de cijfers in het zangonderwijs wezenlijk
de kracht hebben, welke wij hun toekennen. Om de twijfelachtigen te doen nadenken,
zullen eenige namen en feiten voldoende zijn.
't Was wijlen de Z.E.H. Kan. Van Damme, die over twintig jaar hier te lande de
aandacht vestigde op het cijfermuziek. Zijn oordeel kan men lezen op menige plaats
van de ‘Musica sacra’, b.v. op bl. 86 van het Juni-nummer van 1885.
Op het Congres van Mechelen, 8-12 September 1891, was de Z.E.H. Kan. Michiels,
in de afdeeling Kerkmuziek, verslaggever over het 3e punt van het programma: ‘Het
cijfermuziek en zijne voordeelen’.
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- Nadat hij niet enkel theoretisch maar ook praktisch met twee groepen kinderen (uit
Antwerpen en Aarschot) zijne zaak gepleit had, zegde Maëstro Tinel, de voorzitter
der afdeeling, tot de aanwezigen: ‘...Uwe aandacht en uwe goedkeuringen hebben
getoond, dat wij het allen eens zijn over de weerde der cijfermethode. Alle verdere
bespreking acht ik overtollig en ik stel voor, de besluiten van den verslaggever bij
toejuiching aan te nemen.’
In 1893 vernam de Minister de Burlet dat het cijfermuziek in eenige normaalscholen
onderwezen werd, ofschoon het programma daarvan geen gewag maakte. Hij verzocht
over dit onderwijs een verslag aan de bestierders der normaalscholen van Brussel,
Lier, Mechelen en O.L.V. Waver. Den 29 April beval hij in al de normaalscholen
des lands eene proef gedurende het schooljaar 1893-94 en voor het einde van dit jaar
een verslag over de bekomen uitslagen. Als gevolg van dit alles werd in het
programma van 6 September 1896 de cijfermethode als grondslag van het
zangonderwijs voorgeschreven.
Nu hernemen wij de vraag van den Heer Persyn: ‘Hoe gedaan...?’ om een enkel
woordje over elk zijner middelen te zeggen.
I. De volksliederen, met de melodie in cijfers, moeten op losse bladen gedrukt
worden, omdat in de plaatsen, waar het cijfermuziek niet gekend is, de marktzanger
nog dient benuttigd te worden. In de andere plaatsen zal men licht iemand vinden
om de liederen aan de cijferisten te verkoopen, die ze thuis zullen voorzingen.
II. Door het drukken op losse bladen wint men tijd voor het verkrijgen van passende
volksliederen. Men hoeft niet, zooals Karel Heyndrickx, voor eene
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volledige verzameling te zorgen alvorens met de uitgave te beginnen. Men kan reeds
gebruik maken van voorhanden zijnde oude en nieuwe liederen, in afwachting dat
onze volkslievende dichters, 't zij uit eigen beweging, 't zij onder welken invloed
ook, woorden leveren aan de uitgelezen schaar van toonzetters, waar ons land met
fierheid op roemen mag.
Mechelen.
P.J. TYSMANS.
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Nieuwe schilderwerken.
G. GUFFENS, E. DIRIKS.
IN Neurenbergs Germanisches Nationalmuseum bevindt zich sedert eenigen tijd eene
kolossale schilderij van Lucas van Leiden, voorstellende Mozes water uit de rots
doende springen. Bij de afbeelding van dit werk, in den Anzeiger, is een portret van
den meester gevoegd, door hem zelven geschilderd: eene kostelijke aanwinst ook
voor de Nederlandsche kunst.
Doch wij behoeven zoo ver niet te gaan, om nieuwe zaken te vinden, die belangrijk
zijn voor het beste deel des lezers van dit tijdschrift. Wij hebben slechts te denken
aan de kunstwerkplaats van onzen getrouwen vriend G. Guffens, om elk jaar nieuwe
schitterende herinneringen aan den alouden bloei, vooral van de Italiaansche kunst,
te ontdekken.
Nog steeds stelt de schilder, na elke reis in het buitenland, na elke aanwinst voor
zijn huis en voor het publiek, zijne zalen open, die kennis laten maken met meermalen
geheel niet of bijna niet gekende kunstwerken.
Guffens' laatste reis gold vooral Padua, van waar hij, uit de verborgenste, slecht
verlichte kerkhoeken, wonderen van vroeger in meesterlijke nabootsing heeft
teruggebracht.
Wij moeten hierbij al dadelijk de zedigheid des grooten kunstenaars bewonderen,
die zich zelven en

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1901

264
het publiek zoekt te beschaven door de studie van meesters, welke hij stelt boven de
voortbrengselen van eigen vinding. En met welke liefde, zorg, nauwkeurigheid van
lijn en kleur zijn die werken teruggegeven!
Wij vinden sedert eenigen tijd in de daartoe bestemde deelen zijner woning bij
voorbeeld tentoongesteld: de meest karakteristieke deelen uit het kolossale werk van
Mantegna: De doop van S.Jacobus, benevens Giotto's Verraad van Judas, fragmenten
uit eene Pietà, De bruiloft van Kanaän door treffelijke eenvoudigheid den
aanschouwer innig roerend.
Van Benozo Gozzoli een prachtige optocht der Drie Koningen (uit Florence),
merkwaardiger wijze, drie portretten van beroemde Medici voorstellende.
Een aantal werken tot deze zaal behoorende zijn het eigendom geworden van den
staatsminister Beernaert.
Op Padua terugkomend, bewonderen wij in eene bovenzaal eene grootsche
voorstelling der legende van H. Lucia, van Altichieri en d'Avanzo, in 1377, hoe zij,
naar de gerechtszaal gevoerd wordende, plotselijk, onverwrikbaar aan hare standplaats
blijft gehecht en niet door kracht van menschen en dieren is voort te bewegen: alweder
een werk wat door innigheid en eenvoudigheid van lijnen en kleur den toeschouwer
diep ontzet.
Het is eene kopij van het schilderwerk, hetwelk allereerst door Förster, voor een
70-tal jaren werd ontdekt en beschreven wordt in zijn werk Reise durch Italien, 1837.
Tegenover Lucia hangt van Mantegna, de vroeger reeds door ons bewonderde
kolossale schilderij, de onthoofding van S. Jacobus, dus den bloeddoop na den
waterdoop, voorstellende.
Bijzonder verdient bij deze gelegenheid nog beprezen te worden, S. Joris, bijna
levensgroot, te paard, de lans vooruit, op het oogenblik dat hij den draak
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wil doorsteken, door Carpaggio's krachtig penseel ontworpen, en nu met geniale
hand door den lateren meester Guffens voor de eerste maal in zijn geheel
wedergegeven.
Eindelijk vermeien wij ons dan nog in de volkstypen van Capri met vaardige hand,
karakteristiek in zwart krijt uitgevoerd.
Wij keeren op onze schreden terug, nog steeds vol van de ontvangen edele
indrukken, stappen in in den trein naar Antwerpen, richten onze schreden naar de
Meir en vinden in de Twaalfmaandenstraat, ter zale, naar den grooten beestenschilder
Verlat genoemd, eene uitzet van 38 kleine en grootere werken van eenen en dezelfden
meester, een aanblik biedende wel geeigend om ons van de hoogere kunst, bij Guffens
gevonden, wat te doen uitrusten. Het zijn werken van den Zweedschen zeeschilder
Ed. Diriks, die zich, met wezenlijk aandoenlijke volharding en groote vrucht, bij de
natuur van Droebak, in de fjord van Christiana, heeft opgehouden.
Het hart gaat u open bij die natuur-waarheid, waaromtrent geen schijn van twijfel
bij u oprijst, zoozeer is zij bezield en leeft zonder kunstmatige inspuiting van gezochte
middelen; zoo gevoelen wij den winteravond (10); zoo killig moet de lente in Droebak
zijn (18), zoo onstuimig de sneeuwval (2), zoo vriendelijk en zoo bescheiden en
levendig het stadje zelf in de maand December (9). Dit is de schilderij van den
grootsten omvang, ongeveer zes vierkante meters groot, en toch, gelijk andere, zeer
bereikbaar van prijs (fr. 4000).
Men bevindt zich in deze kleine verzameling te midden eener geheel nieuwe wereld
van kleuren en lijnen, waar alle gemaaktheid, alle jacht naar effect is uitgesloten en
het edelste realisme, d.i. de treffendste werkelijkheid wordt afgespiegeld.
ALB. TH.
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De regeering van koningin Victoria(1).
ZEER vroeg op eenen zomerochtend van 1837 kwamen de Lord Kamerling en de
Aartsbisschop van Canterbury in het Kensingtonpaleis en zeiden aan Prinses Victoria,
- toen een achttienjarig meisje, - dat zij, door den dood van haren oom, William IV,
koningin van Engeland was geworden.
Laat op eenen winternamiddag van 1901, toen de schaduwen des avonds over de
Engelsche zeeëngte vielen, lag eene oude vrouw op sterven in eene kamer van het
Osbornekasteel.
Hare kinderen en kleinkinderen omringden haar: onder hen bevond zich de keizer
van Duitschland. Eenige dagen later werd zij ter rust gebracht te midden van een
rouwvertoon, dat zijne weerga niet vindt in de hedendaagsche geschiedenis.
Tusschen deze twee tijdstippen had eene regeering plaats van drie en zestig jaren,
de langste in de Europeesche geschiedenis, met uitzondering dergene van Lodewijk
XIV. De Krimoorlog was de eenige Europeesche oorlog, die de rust dezer lange
regeering stoorde. Het was eene regeering van vrede; maar, zooals Shakespeare zegt,
‘Vrede heeft zijne zegepralen, niet minder roemrijk dan die van den oorlog.’

(1) De lezer bemerke dat dit artikel ons ingezonden werd door eenen Engelschman.
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Het leven der jonge prinses was een stil en afgezonderd leven. Hare uitmuntende
moeder, de hertogin van Kent, had haar met de grootste zorg opgevoed, en, toen zij
den troon besteeg, was zij niet alleen hoogst ontwikkeld, maar ook met de beste
grondbeginselen doordrongen. Koningin Victoria was in haar gehuwd leven bijzonder
gelukkig. Haar echt was een liefdeshuwelijk, met veel kinderen gezegend. Na twintig
jaren van zulk heil, werd haar echtgenoot, door de Engelschen Albrecht den goede
genoemd, haar ontnomen. Van toen af tot aan het einde, d.i. veertig jaren lang, was
hare kroon, zooals Tennyson het wel noemde, ‘een eenzame luister.’
Die lange regeering zag letterkunde, kunsten en wetenschap grootelijks bloeien,
dichters ontstaan zooals Wordsworth en Tennyson, schrijvers zooals Dickens,
Thackeray en George Eliot. Eene nieuwe school van landschapschilders verrees en,
in het laatste gedeelte der regeering, nam de portretschildering bijzonder toe. De op
het gewone leven toegepaste wetenschap bracht eenen ganschen omkeer te weeg in
het volksleven. Vóór zij den troon besteeg had de prinses nooit per spoor gereisd.
Toen zij koningin werd, waren er slechts 200 mijlen spoorweg in Engeland gelegd:
nu zijn er 20.000. Die ontwikkeling in het verkeer gaf aan haar volk niet alleen meer
welstand, maar verlevendigde ook zijn verstand. Het invoeren van de postzegels en
van de elektriksche telegraaf had een dergelijk uitwerksel. Genees- en heelkunde
werden heel en al vervormd, vooral door het gebruik van chloroform en andere
gevoelloosmakende middelen. Gedurende de regeering der koningin, was de
verbetering van 's volks toestand allermerkwaardigst. Armoede teekende het begin
en voorspoed het einde der regeering. De beweging tegen de Koornwetten eindigde
met een goedkooper worden van alle levensbehoeften; zoo dat de Engelsche werkman
thans zijn loon grootelijks verhoogd ziet en den prijs zijner
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voeding en kleeding grootelijks verminderd. Opvoeding, eene der grootste zegeningen
die een land kan genieten, heeft gedurende dat tijdvak groote vorderingen gemaakt.
Bij de ten troonstijging der koningin was er geen stelsel van nationale opvoeding.
Door het aannemen van M. Forster's Opvoedingswet in 1870, werd het onderwijs in
het bereik gesteld van gansch het volk; en nu is het onderwijs, zelfs voor de armsten,
algemeen, verplichtend en vrij.
Men kan zeggen dat die uitkomsten, door den gang van beschaving en verstand,
onder welke omstandigheden ook, moeten verkregen worden. Maar wij mogen den
grooten aandrang niet vergeten, die alle werk door de genegenheid en de
aanmoediging van hooggeplaatsen krijgt. Elke werker voelde, in zijnen bijzonderen
arbeidskring, dat het hart zijner koningin in zijn welgelukken deel nam en werd zoo
tot verdere poging aangemoedigd.
Koningin Victoria's regeering was niet alleen eene lange, maar ook eene goede
regeering, tegen het scherpst onderzoek bestand, hoewel zij leefde in wat Tennyson
noemt ‘het felle licht, dat eenen troon beschijnt en alle vlekke zwart maakt.’ En voor
twee derden van dien tijd, was haar leven dat eener eenzame vrouw. Voor haar waren
Shakespeare's woorden zeer waar: ‘Ongemakkelijk ligt het hoofd, dat eene kroon
draagt.’ Maar nooit zocht zij den last te ontkomen. Zij was hoofdzakelijk een
‘staatsman’. Zij had een der wijsste hoofden van Europa. Eenmaal zullen wij weten
hoeveel goed er gedaan werd, hoeveel verdriet werd afgekeerd door het brein dier
verweduwde vrouw. In al haar doen was zij ten eenmaal grondwettelijk. Wie haar
om raad vroeg, vond dezen altijd wijs. Groot was hare vlijt: zij stond vroeg op, zij
was altijd stipt, en zij werkte meer dan de meesten harer onderdanen. Te midden
harer openbare plichten, vond zij tijd om voeling te houden met de nieuwere
letterkunde. Zij
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hield zich met het welzijn van elk lid harer groote familie bezig. Als vrouw, bezat
zij een sterk liefdevermogen. Bij elk onheil, dat een gekroond hoofd van Europa trof,
schreef zij eenen roerenden brief van deelneming en genegenheid; en niemand betreurt
haar meer dan de arme hutbewoners, die rondom haar kasteel in Schotland wonen.
Hare regeering was door eene grootere verdraagzaamheid gekenmerkt, dan onder
eenige andere geheerscht had. Geen protestantsche vorst is zoo goed voor de
katholieken geweest. Aan het hoofd van haren rouwstoet, reed de hertog van Norfolk,
maarschalkgraaf van Engeland, en hoofd van den katholieken adel. In 1851 werd
onze kerkregeling hersteld en de groei der Kerk gedurende hare regeering was
wonderbaar. Ofschoon niet vertoonmakend, was haar persoonlijke godsdienst diep
en rechtzinnig. Die haar het best kenden, zeiden dat zij nooit eene gewichtige
staatswerkzaamheid aanving, dan na een lang gebed. Het grootste bezwaar, dat tegen
haar werd ingebracht is, dat zij haren echtgenoot overdreven betreurde! Bij hare
troonbestijging was de staat der maatschappij op zijn laagst. Dronkenschap en
vrijgeesterij waren de gewone zonden van den adel. Hanen- en prijsgevechten waren
de geliefkoosde uitspanningen. Nu zijn zij ongekend. Haar hof was een der
bedorvenste van Europa: zij maakte het tot een der reinste.
Wel kan er gezegd worden, dat al deze verbeteringen natuurlijk plaats grijpen in
een demokratisch land, waar de wetten door de vertegenwoordigers van het volk
gemaakt worden. Men kan zeggen dat de persoonlijke invloed van den vorst in eenen
grondwettelijken staat niet veel beteekent. Maar denkt op al het kwaad dat een vorst
kan doen. Door zijne wankelmoedigheid, dompelde Karel I Engeland in eenen
burgeroorlog. Joris III verloor, door zijne onverzettelijkheid, de Amerikaansche
koloniën. Veel meer geleek koningin Victoria's regee-
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ring aan het leven eener goede vrouw aan het hoofd van haar huisgezin. En een
koningdom is slechts een huisgezin op grooten voet. Gelukkig het koninkrijk, dat
aan zijn hoofd eene goede moeder heeft, steeds wakende over haar volk, zijn welzijn
wenschende en hopende, blijde om zijn geluk en deelende in zijne zorg.
Zoo treurt het Engelsch volk, om Koningin Victoria, voelende dat het niet alleen
eene vorstin, maar tevens eene vriendin verloren heeft. Van haar zal men altijd
spreken als van Victoria de welbeminde. Te recht heette zij Victoria: want hare
regeering was eene victorie over onwetendheid, armoede en misdaad. En zij die het
met Edward VII wel meenen, kunnen slechts hopen dat hij in de voetstappen zijner
goede moeder zal treden, wier schoonste titel het was genoemd te worden de Vriendin
van haar Volk.
ARTHUR WENTWORTH POWELL M.A.
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Eeuwzang.
‘Et notum feci eis nomen Tuum et notum faciam, ut dilectio qua dilexisti
Me in ipsis sit, et Ego in ipsis.’
JOAN. XVII. 26.
Laat dag en jaar en eeuw - vlug en gezwind
Verloopen - vallen van de baan der tijden
In de eeuwigheid, waar 't al zijn grafsteê vindt:
Wij moeten voort, ons wegen op, en strijden.
Niet omgezien, met droeven blik en zin,
Naar dag en jaar en eeuwe die verdwijnen:
De zonne, ziet! staat aan de blauwe tin
Met nieuwen glans en levenskracht te schijnen.
De wachter steekt de zilvren krijgsklaroen,
De vaandels wappren hoog in wind en lochten,
De vijand - uit op roof en schade-doen Rukt aan, ter sluik, langs duizend slingerbochten.
De wapens op! Vooruit, met blij gemoed!
En, van vervloden eeuwe, jaar en dagen,
Alleen de Hoop, bij het herdenken zoet
Aan vroeger zege, in 't herte meegedragen.
Niet aarzelen bij 't wisselen van baan,
Niet angstig zoeken naar verholen stegen:
't Geloof ziet ge op den berg tot bake staan;
In licht der waarheid, voort! langs open wegen.
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Geen zucht naar eigen lauwren, lust of baat;
Geen spijt noch wrok om wat we vroeger leden;
Maar Liefde alleen, die elk ten dienste staat
En enkel strijdt waar 't goede wordt bestreden.
Vooruit! Den blik ten hooge en hoog den kop,
Geklommen op het steile pad, geduldig,
Het Kruis aanschouwend soms, dat van den top
In 't herte straalt zijn gratie duizendvuldig.
Mijn Broeders, broeders zijn 't, die, daar omlaag,
Misleid, in bosch en wildernis verdolen;
Verraden, vallen in een hinderlaag;
Gevangen, kwijnen ach! in krocht en holen.
Ter hulpe! Treft den vijand vlak in 't hert,
Den Satan, die hunne oogen weet te blinden,
Die, voor hun voeten, valsch den weg verspert
En man bij man in slavenband wil binden.
Ter hulpe! Slingert liefdeschicht op schicht:
De Liefde - die den Satan doet begeven Werpt op der doolaards baan het reddingslicht
En wekt in 't hert den gloed van hooger leven.
Ter hulpe! Scheurt aan flarden Satans vlag,
Doch spaart met liefde, spaart ze, die bedrogen
Haar volgden, die haar voerden in den slag,
Grootmoedig, maar verbijsterd door de logen.
Door haat gehitst, sprong wild hun hoop ons toe
En holde huilend los op onze wallen;
Doch ziet! ze wanklen strijdens- klimmensmoe;
Hun vuist, die beeft, laat dolk en degen vallen.
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Ze erkennen ons, hun broers uit 't zelfde huis;
Treedt met betrouwen, treedt ze liefdrijk nader
En troont ze mede naar den voet van 't Kruis
In de open armen weer van d'éénen Vader.
Schokt, Broeders, schild op schild nu, luid en lang!
Laat ééne hymne uit hunne en onze scharen
Met blijdschap melden aller liefde en dank
Voor Hem, den Redder, dien we in 't aanzicht varen.
Schokt schild op schild! Zingt luider nog uw lied
Van Liefde in strijd en zege; laat het galmen
De vlakten in, waar gij die reien ziet
Rondhuppelen, gekroond met druif en halmen;
Genieters, die met dartlen lach en lust,
Na spel en dans, op rozenbloesem slapen
En, als de middagzon ze wakker kust,
Naar nieuw genot met nieuwen honger gapen.
Schokt schild op schild! Ook zij, ze hooren 't aan
En - wenden ze eens naar ons hun weiflende oogen
En zien zij op de hoogte ons leger gaan,
Door edler drift in 't leven voortbewogen Misschien dat schaamte 't hert hun treft en roert,
Het laatste vonkje liefde er doet ontgloeien
En, opwaarts heen, hen tot de bane voert,
Waar 't Kruis op straalt en sterkte neer laat vloeien.
Steek, wachter, blij de zilvren krijgsklaroen!
De Liefde nooit, dóór de eeuwen heen, verwonnen,
Houdt hoog het Kruis, de vlag van vrede en zoen:
De strijd gaat voort door de eeuwe nieuw begonnen.
Kan. EUG. DE LEPELEER.
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Het Davids-fonds en de vrouwen(1).
ALS een echtpaar het geluk heeft vijf en twintig jaar vereenigd te mogen leven, dan
is het feest in de familie, feest in de buurt.
Kinderen, ouders, broeders en zusters der feestelingen komen van alle kanten om
hen geluk te wenschen; de woning wordt van binnen en van buiten versierd; de
kleinkinderkens strooien bloemen vóór de schreden der grootouders, en opgetogen
ziet heel de buurt den stoet naar de kerk wandelen om God te bedanken voor het wel
en het wee, gedurende het vierde eener eeuw ondervonden; want de beproeving is
immers, zoowel als de voorspoed, een teeken Zijner liefde!
Aan het feestmaal geeft de oudste zoon de gevoelens van allen weder in eenen
begeesterden heildronk, in een gloeiend gedicht, - zingen met opgeruimd gemoed
de dochters een welluidend gelegenheidslied; en vader en moeder voelen hunne
oogen vochtig worden van aandoening; zij zouden hunne kinderen willen bedanken,
maar kunnen dat niet anders dan in eene lange, warme omhelzing.
De grootouders en de andere bejaarde familieleden zijn van herte verheugd over
al die liefde, over al dat geluk.
Slechts als die teedere gevoelens wat bedaard zijn, is 't hunne beurt om de aandacht
der jeugd te boeien.
Zij doen den verleden tijd herleven, en schetsen de vreugde en het verdriet door
de voorzaten ondervonden; en vroolijk en ernstig te gader geven zij aan het jonge
geslacht wijze lessen voor de toekomst.

(1) Inhoud eener voordracht op den luisterlijken feestavond door de Leuvensche Afdeeling
ingericht den 19 December 1900, ter gelegenheid van het eerste jubelfeest van het
Davids-Fonds, 1875-1900.
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Verleden jaar vierden door heel het land de talrijke afdeelingen van het Davids-Fonds
de vijf en twintigste verjaring van de inrichting van dat machtig verbond der
katholieke Vlamingen.
Van het Oosten tot het Westen werden programma's rondgezonden om de leden
uit te noodigen, hier op eene boeiende voordracht, daar op eene luisterlijke vertooning,
overal op puikgezangen van onze Vlaamsche meesters.
Eene sidddering is door het Davids-Fonds geloopen als bij het wuiven van een
streelend lentewindje; en overal is nieuw leven, nieuwe groeikracht waar te nemen.
Om de herinnering aan die jubelfeesten levendig te houden, wil ik, gelijk de bejaarde
familieleden op eene zilveren bruiloft, voor mijne Vlaamsche vrienden een hoekje
van het verledene oplichten; daaruit zal men kunnen opmaken, wat ons in de toekomst
te doen staat, om het Davids-Fonds en tevens de rechten der Vlamingen te bevorderen,
te volledigen, te bevestigen.
Het zag er in vroegere tijden met onzen volksaard en onze moedertaal vrij wat
somberder uit, dan nu!
Er is veel geschreven geworden om te bewijzen, dat de Vlamingen door de eeuwen
heen hunne moedertaal hebben beoefend; doch gansche reeksen van dichters uit de
achttiende eeuw (om niet hooger op te klimmen) dienen alleen om te bewijzen, dat
wij toen geene dichters hadden, welke dezen naam verdienden. Met de taalkennis
zag het er niet beter uit; immers wat taalkennis was er te verwachten in een land,
waar J. DES ROCHES de officieëele meester was, en willekeurig de wet mocht geven!
Op zeer weinige uitzonderingen na, kan men bij de letterkundige voortbrengselen
dier eeuw zeggen: de wil was goed, maar het wapen gebrekkig.
Gedurende het Fransch bewind, toen de scholen Fransch waren, en de kennis van
het Fransch tot het bekomen van alle openbare betrekking dringend noodzakelijk;
toen geene openbare akten, geene nieuwsbladen zelfs in 't Vlaamsch mochten
opgesteld worden, en wantrouwen en dwang al de uitingen van ons geestesleven
bespiedden, hoe wilt ge, dat onze moedertaal zich daar ontwikkelde en bloeide?
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Ik zal J.-F. WILLEMS niet tegenspreken, waar hij zegt, ‘dat er in de laatstverloopen
vijf en twintig jaren (1795-1820) zeer veel verbeteringen te bespeuren zijn in de
voortbrengselen der Belgische Muze, en over het algemeen in die der schrijvers,
welke zich met de beoefening hunner moedertaal hebben verledigd, waarin bijzonder
eenige kundige geestelijken hebben uitgemunt’(1); noch J.-O. DE VIGNE, die, ‘hoe
gebrekkig ook over het algemeen het voortgebrachte was..., eenen stelligen
vooruitgang waarneemt, zoowel onder opzicht van taalkunde als van gedachten en
letterkundigen smaak’(2); maar wat wil eene letterkunde zonder de vrijheid, die haar
opwekt, zonder den vaderlandschen geest, die haar bezielt? Is het voor onzen landaard
niet veeleer te betreuren, dat er, volgens WILLEMS' eigen getuigenis, d e r t i g
Vlamingen gevonden werden, die in 1812 den treurigen moed hadden om den Veldslag
van Friedland en den Vrede van Tilsil, dat is: den roem van onzen dwingeland te
bezingen!
't Is waar, dat, twee jaar later, toen Napoleon gevallen was, z e s e n d e r t i g
poëten aan den volgenden oproep der Kersouwieren van Oudenaarde beantwoordden:
‘Schets met uw dichtpenseel ons af Napoleon
Die door zijn grouweldaën, geput in d'helsche bron,
Bezoedeld heeft den roem van zoo veel zegepraelen.
Hersnaer daerna uw luyt en zing, op blydren toon,
Hoe God dat schrikdier heeft ontrukt de fransche kroon,
Om met de vredezon Europa te bestraelen.’

De poëzie moet uit het hert komen, niet uit het hoofd. Daarom blijft men even koud
bij de rhetorikale bliksems, die hier Napoleon naar den kop geslingerd, als bij de
smokende wierookwalmen, welke daar hem werden toegezwaaid.
Veel meer rechtzinnigheid en pittigheid, veel meer echte verontwaardiging stak
er in de spotliederen, onder Jozef II,

(1) Verhandeling over de Nederduitsche Taal- en Letterkunde, II, blz. 205.
(2) De Zuidnederlandsche Schrijvers van het tijdstip der Fransche Omwenteling (1795-1815).
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tijdens de Brabantsche Onwenteling gedicht, en die in de jaren '40 onder ons volk
nog gezongen werden, als, b.v.:
‘Jozef, ge zijt een beest,
De plager aller menschen!
Dat-de met uw romp
Aan de galleg hong,
Dat waren onze wenschen!’

En toch hoorde ik in mijne jeugd uit den mond derzelfde ouderlingen, welke dat lied
zongen, menigmaal het akelig woord: ‘Die het land heeft, heeft mij.’
Wel zeiden de jongeren dat woord niet na; maar hunne verkleefdheid aan het
Vaderland en vooral hunne liefde voor de Moedertaal was er niet inniger om; want
in plaats van verontwaardigd te zijn, als zij door eenen ambtenaar in 't Fransch werden
aangesproken of eenen Franschen dienstbrief van hem ontvingen, betreurden zij het
zoo ootmoedig als rechtzinnig, dat zij die taal niet verstonden, en zouden het
onmogelijke gedaan hebben om ze hunne kinderen te laten leeren.
Toen ons land, volgens de merkwaardige uitdrukking der Groote Mogendheden,
‘e e n e v e r m e e r d e r i n g v a n g r o n d g e b i e d v o o r H o l l a n d ’ werd, kreeg
Willem I, door de ons opgedrongen grondwet, het volstrekte meesterschap over alle
onderwijs.
Dat meesterschap heeft hij dan ook in ruime mate laten gelden.
Alle gestichten, welke niet met zijn Calvinistisch doel overeenkwamen, 't zij lagere,
middelbare of hoogere, werden, tot verheffing van 't onderwijs, tot versterking van
den nationalen geest en andere listig voorgewende loffelijke doeleinden, ja, somtijds
op zijn enkel bevel, een voor een gesloten en door onzijdige vervangen: dat weet
elkeen.
Maar wat elkeen misschien niet weet is, dat hij voor 't onderwijs onzer moedertaal
niet gedaan heeft, wat hij had kunnen en moeten doen.
Onze geschiedenis van 1814 tot 1830 is nog niet geschreven; wel stukken en
brokken daarvan, maar waaronder vele, die niet te betrouwen zijn.
Zoo wil men, o.a., doen gelooven, dat in Willems tijd het Nederlandsch in onze
scholen bloeide.
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Willem I had voor zijne moedertaal niet meer over, dan zijne voorzaten, en dat was
bitter weinig: zulks verzekert ons een Hollandsche schrijver, J. VERDAM.
‘Vooreerst - zegt hij(1) heeft onze taal nooit den zegen gekend van een vorstenhuis,
dat zich hare belangen aantrok, in hare ontwikkeling en beschaving belang stelde,
en haar door zijn voorbeeld en zijne bescherming kweekte en koesterde. Hoe vele
en hoe groote verdiensten het Huis van Oranje ook voor ons land moge hebben, van
weinige onzer stadhouders of koningen is het bekend, dat zij een open oog gehad
hebben voor de rechten van het Nederlandsch, of dat zij de landtaal hebben in
bescherming genomen, hetzij rechtstreeks, hetzij middellijk door het beschermen en
begunstigen van dichters en schrijvers.’
Hij gaf, 't is waar, onmiddellijk na zijne optreding, aan onze taal hare natuurlijke
rechten terug (1 October 1814); ook droeg hij den 15 September 1819 een besluit,
op eigen hand, waarbij tegen 1 Januari 1823 alle ambtenaars in de Nederlandsche
(Vlaamsche, want in de Hollandsche waren geene) gewesten in staat moesten zijn
om hunne bediening in 't Nederlandsch uit te oefenen, op straf van naar de Waalsche
streken te worden verplaatst.
Jammer, dat besluit, hetwelk op zichzelven niet onrechtveerdig was, kwam niet
op zijnen tijd. Qui veut la fin veut les moyens, dat is: Men moet den wagen niet vóór
de paarden spannen.
Hadde hij eenvoudig tot Vlaamsche en Waalsche studenten laten zeggen: ‘Ziet,
jongens, ik geef u de middelen aan de hand om grondig de Nederlandsche taal te
leeren. Doet nu ook uw best; want wie geen Nederlandsch kent, zal tien jaren van
hier in Neerlandsch sprekende provinciën geen openbaar ambt kunnen bekleeden’,
Vlamingen en Walen zouden gezeid hebben: hij heeft gelijk; wat hij vraagt is
natuurlijk, is billijk.
Maar nu integendeel zeiden Walen en Vlamingen: hij heeft ongelijk! Wij hebben
geen van allen de gelegenheid gehad om het Nederlandsch te leeren, en op zijn bevel
zouden wij het moeten kennen!

(1) Geschiedenis der Nederlandsche Taal, 1890, blz. 59.
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En die redeneering was zeer gegrond. De mannen, die toen openbare ambten
bekleedden, hadden onder het Fransch Bewind onze taal niet kunnen studeeren; zij
die zich tot zulk een ambt voorbereidden, waren niet veel beter bedeeld. Want het
was zoo gemakkelijk niet het Neerlandsch machtig te worden, als men dat wil doen
gelooven. Of zou de volgende prijsvraag voor de klucht uitgeschreven zijn geworden,
die ik lees in Algemeene Konst- en Letterbode van het jaar 1820, dat is z e s volle
jaren na onze vereeniging met Holland:
‘Het Koninglijk Genootschap van Taal- en Dichtkunde te Antwerpen heeft besloten
eenen gouden eerepenning te schenken aan den schrijver der beste verhandeling of
antwoord in de Nederlandsche taal, op de vraag: Of en in hoeverre de Moedertaal
tot grondslag dienen moet in het leeren van andere talen en van Wetenschappen?
Het Genootschap verlangt in de beantwoording dezer vraag, dat de schrijver
voornamelijk spreke over het gebruik, in sommige Nederlandsche provinciën (dat
waren onze Vlaamsch-Belgische) bestaande, van namelijk de kinderen de Fransche
en Latijnsche talen te doen leeren, eer zij nog de grondregels hunner Moedertaal
machtig zijn.’
Over onze taal in het onderwijs sprekende, zegt F.-A. SNELLAERT: ‘Het lager en
middelbaer onderwijs hebben zoo veel mogelijk aen de verwachting beantwoord;
maer het hooger heeft voor de vaderlandsche beschaving veel, zeer veel te wenschen
overgelaten. Het onderwijs werd gegeven in eene doode tael, gedeeltelijk door
vreemdelingen, die zich aen het bestuer wel slaefs verknocht konden toonen, maer
natuerlijk met den nederlandschen geest niet bezield waren, en diensvolgens dezen
in de jonge vlaemsche gemoederen niet konden instorten. De nederlandsche tael en
letteren werden, ja, in de volkstael onderwezen, maer daertoe bepaelde zich schier
de geheele onderneming tot het hervormen van den volksgeest, die zich in zijne
vlucht genoegzaem belemmerd gevoelde door den vreemden wind, welke de drie
hoogescholen gedurig in beweging stelde’(1).

(1) F.-A. SNELLAERT, ‘Iets over den toestand onzer Tael en Letterkunde,’ Belgisch Museum,
Vierde Deel, blz. 15-16.
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Dat het lager onderwijs niet in eene yreemde taal gegeven werd, dat is natuurlijk;
maar of het middelbaar onderwijs ‘zooveel mogelijk aan de verwachting
beantwoordde’? Deze vraag zal de lezer, die zich de hooger aangehaalde prijsvraag
herinnert, ontkennend beantwoorden, nadat hij het volgende uittreksel zal gelezen
hebben uit het ‘Verslag over de hoogere, middelbare en lagere scholen in 1824,’ door
Minister L. VAN GOBBELSCHROY aan den Koning overgemaakt in 1825:
‘In de provinciën waar het Vlaamsch de landstaal is, maar die taal in de colleges
sedert eenige jaren (?) niet meer gebruikt wordt, gaat de afschaffing van het gebruik
der fransche taal regelmatig haren gang. Men heeft begonnen het Vlaamsch in de
laagste klassen in te voeren, en van jaar tot jaar breidt men het tot eene hoogere uit.(1)’
In 1824 was de hervorming dus nog maar pas begonnen! Dat komt wel niet overeen
met hetgeen tot hiertoe geleerd is geworden, maar het is de onomstootbare waarheid,
en een bewijs, dat Willem I voor het Nederlandsch in onze scholen niet gedaan heeft
wat hij had kunnen en moeten doen; dat hij op het gebied der taal, zoowel als op het
gebied van den godsdienst en de vrijheid, willekeurig te werk ging, en dat de
Vlamingen zooveel reden hadden om over hem ontevreden te zijn, als de Walen.
En wij, hunne afstammelingen, hebben er zelfs meer. Welhoe! van onze twintig
jaar lang verfranschte ouders eischte hij, dat zij, zonder overgang, al hunne zaken
beredderden in eene taal, die wel de hunne was, maar die zij niet geleerd hadden!
En hij zelf, was hij zijne moedertaal genegen? Wij hebben hooger gezien, wat J.
VERDAM zegt over de bescherming door het Huis van Oranje aan de landstaal
verleend. Dr J.-W.-A. JONCKBLOED spreekt nagenoeg in denzelfden zin(2), en F.-A.
SNELLAERT, van het hof van Willem I sprekende, zegt: ‘Het hof was in handel en
wandel alles behalven Nederlandsch, en 't was het Fransch dat den toon gaf: zijn
onverschilligheid was niet geschikt om de grooten aen te wakkeren zich met de
volkstael te bemoeyen. Deze onthiel-

(1) Recueil des lois et actes généraux du Gouvernement en vigueur dans les Pays-Bas. 3o Série,
T. 13, blz. 232.
(2) Gesch. der Ned. Letterk., 2de uitg., II, 430.
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den zich daervan voorbeeldelyk, zoowel in het Noorden als in het Zuiden, en weinigen
die ten hove verschenen, toonden eenigen zweem van Nederlandsche manieren...(1)’
Voeg daar nog bij de hooghartigheid der Hollandsche beambten die bij de
Vlamingen ‘de wet en de guldens lazen’, hunnen afkeer van onze zeden en gebruiken,
hunnen spot met de taal van eene streek, die zij als een wingewest beschouwden(2),
en gij zult bekennen dat óns geduld eerder uitgeput zou geweest zijn, dan dat der
Belgen van vóór 1830.
En dan de gedurige aanvallen tegen onze vrijheid! Indien wij toen geleefd hadden,
hij zou ons immers verboden hebben in ons Davids-Fonds boeken te verspreiden,
die met zijne belijdenis niet overeenkwamen! Vrijheid bestond echter alleen voor de
anti-katholieke Maatschappij tot nut van 't algemeen, het Willems-Fonds van die
dagen; de propaganda van orthodoxe boeken werd verboden: dat heeft onze eerwaarde
Hoofdman, Vader David, ondervonden.
Maar de Belgen dulden geenen dwang! In 1830 stonden Vlamingen en Walen op,
en jaagden de Hollanders het land uit, en verklaarden België onafhankelijk. - En
liberale Walen namen het bewind in hunne twee handen, en drongen de Vlaamsche
taal, de taal der meerderheid, uit leger, bestuur en gerecht, uit hooger en middelbaar
onderwijs, en behandelden de Vlamingen als paria's in hun eigen land!
En het duurde nog al vele jaren, eer wij die miskenning van een onzer heiligste
rechten gewaar werden! Wat de Waal geen vier en twintig uren dulden zou, dat
dulden wij - helaas! na zeventig jaren nog!
Zou dat hebben kunnen gebeuren, indien de Vlamingen onder de zestienjarige
regeering van Willem I in de gelegenheid waren geweest om hunne moedertaal te
leeren hoogachten en beminnen?
Nu ontmoette die willekeurige maatregel geen den minsten wederstand, integendeel.
In de steden zond de burgerij hare kinderen naar de Fransche School, en verhief die
des te hooger, naarmate er minder Vlaamsch onderwezen werd. Of zij verkreeg, dat
er in de dorpsschool voor de rijke kinderen een leergang van Fransche taal gegeven
werd, waar de meester al

(1) Belgisch Museum, IV, 18-19.
(2) Id. 36.
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zijn Latijn in stak. En de privaatscholen en de pensionaten, moedigden, om leerlingen
te winnen, wetens of onwetens die dwaling aan: zij staken hun franskiljonismus door
de vensters uit, en al was het onderwijs er somtijds ook allerellendigst, zij krielden
van kostliggers!
De min vermogenden konden het intusschen niet genoeg betreuren, dat hunne
kinderen van het Fransch moesten verstoken blijven; en die het maar eenigszins
dwingen konden, plaatsten ze op wissel in 't Walenkwartier om er hunne taal te leeren.
Er waren, gelukkiglijk, uitzonderingen op den algemeenen regel! WILLEMS, DAVID,
BORMANS, SNELLAERT, BLOMMAERT, DUVILLERS, LAMBIN, VAN DUYSE, VAN WEST,
VISSCHERS en anderen vestigden de aandacht hunner stamgenooten op den staat van
ondergeschiktheid, waartoe wij schenen verwezen te zijn, en begonnen aan de
herstelling onzer taal en onzer rechten te arbeiden(1). Dat was het begin der
V l a a m s c h e B e w e g i n g , door eerlijke, en voor het grootste deel katholieke
Vlamingen begonnen; maar die beweging liet het eigenlijke Vlaamsche volk nog
lang onverschillig.
De spelling onzer taal, die om niet op het Hollandsch te gelijken opeens vijftig
jaar achteruitgezet was, werd na lang harrewarren min of meer geregeld; CONSCIENCE
en eenige andere schrijvers begonnen door hunne eigenaardige schriften de aandacht
van het volk op te wekken; congressen werden belegd, en smeekschriften, niet om
rechten, maar om gunsten te vragen, werden door de ootmoedige Vlamingen naar
hunne overheerschers - neen! werden naar door de Vlamingen gekozen
Volksvertegenwoordigers gezonden, - en die vertegenwoordigers der Vlamingen
smeten de klachten hunner kiezers de scheurmand in en bleven vast op hunne zetels
zitten; want de Vlamingen voelden zich door die handelwijze niet gehoond en bleven
voortdurend, indien zij het Fransch niet machtig waren, uit alle openbare betrekkingen
verwijderd. Onze dappere Vrijwilligers, die in 1830-31 meer dan eens hun leven
voor onze vrijheid hadden gewaagd, konden het in ons leger

(1) Hetgeen nochtans niet belette, dat velen onder hen in hunnen huiskring en in hunne
betrekkingen met hunne vrienden niets dan Fransch spraken (als o.a. Blommaert en J.-F.
Willems); doch dat verwondert ons niet; in 't jaar O.H.J.C. 1901 vindt men zulke Vlamingen
nog.
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nog niet tot sergeant, in onze gemeentebesturen nog niet tot veldwachter brengen,
indien ze geen Fransch kenden, terwijl honderden Fransche gelukzoekers, die op het
gerucht onzer omwenteling naar België gestroomd waren, zonder titels of doorslaande
bekwaamheden tot officieren en later zelfs tot hoofdofficieren werden bevorderd(1),
- omdat zij Fransch, misschien ook wel omdat zij geen Vlaamsch spraken!
't Waren nog droeve tijden, toen in 1851 te Gent, ‘door burgers van allerlei denkwijze’,
het Willems-Fonds werd gesticht, ‘om de nederduitsche tael en letterkunde en al wat
haer aengaet krachtdadig te ondersteunen en aen te moedigen ter versterking van den
algemeenen nationalen geest in België(2).
Jaren lang leefde die stichting kwijnend voort; na een tienjarig bestaan telde zij
nog maar honderd vijf en tachtig inschrijvers.
Doch (gelijk het gewoonlijk gaat) van onzijdig werd het Willems-Fonds allengskens
liberaal; zijne uitgaven namen bedektelijk eene kettersche richting, als daar zijn De
Triomf der Piraten en Philips van Marnix van Sint-Aldegonde, eene uitgave welke
door Vader WILLEMS, den rechtzinnigen katholiek en den verkleefden vriend van
Vader DAVID, nooit zou goedgekeurd zijn geworden, en die zelfs door E. VAN
DRIESSCHE, eenen onverdoken vrijmetselaar, openbaar ‘betreurd’ werd(3).
Men begrijpt, dat in zulke omstandigheden de laatste katholieken van de lijst der
inschrijvers verdwenen.
Doch het getal der toetreders was nu al tot zestienhonderd geklommen. De invloed
van het W.-F. werd dus sterker, en het werd hoog tijd dien invloed te keer te gaan.
Dat werd, nu zes en twintig jaren geleden, ondernomen. In de pastorij van Wilsele,
bij den verdienstelijken pastoor L. SCHUERMANS, werd het Davids-Fonds geboren,
en den 15 Januari werd het te Leuven ten doop gehouden door de HH.:

(1) In 1834 waren in ons leger 301 vreemde officieren, waaronder 257 Fransche!
(2) Art. 1 der Grondslagen van het Willems-Fonds.
(3) Op de algemeene vergadering van het W.-F., den 27 December 1874.
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F. Schollaert, P.-P. Alberdingk Thijm, Brouwers, Schuermans, Hendrix, Hemeryck,
de Prins, Jacobs, Cappellen-Verzijl, Paul Maes en Julius Plancquaert.
Aan Professor Alberdingk Thijm komt de eer toe, door zijnen onvermoeiden arbeid
aan het Davids-Fonds eene uitbreiding te hebben gegeven, die verbazend mag
genoemd worden. Den 23 Mei 1875, dag der eerste algemeene vergadering, vier
maanden na zijne stichting, telde het reeds zeven en twintig afdeelingen met 2,500
leden, - duizend meer dan het vijf en twintig jaar oudere Willems-Fonds!
Spot, beschimping, laster waren niet bij macht om zijne ontwikkeling te
belemmeren. ‘Het schoot op als in de Morgenlanden een machtig prachtig woud(1).’
Die buitengewone uitbreiding moet aangemerkt worden als een teeken des tijds. De
strijd tegen de Kerk was buitengewoon hevig; de verderfelijkste leeringen werden
overal verspreid; zeden en geloof werden tegelijk aangerand; maar de katholieken
waakten, en van verdedigers werden zij aanvallers. Talrijk en dapper waren de strijders
over heel het land; zij verdienen allen de hulde van het dankbaar nageslacht(2).
Op twee jaren tijds telde het David-Fonds over de 5,000 leden; in den besten
bloeitijd klom het aantal der inschrijvers tot 7,000: thans zijn er nog ruim 6,000 tegen 2,500 in het Willems-Fonds.
Maar hoe bloeiend ook die toestand zij, toch is hij niet voldoende. P. WILLEMS
zaliger, de tweede Voorzitter, hoopte het ledental tot 10,000 te zien klimmen. Ik
herhaal, en de derde algemeene Voorzitter, de heer Helleputte, en al die zich ernstig
met het Davids-Fonds bezighouden herhalen met mij: dat is nog niet voldoende!

(1) J. PLANCQUAERT, Vlugschriften van het D.-F., blz. 210.
(2) Maar bijzonder de HH. Fr. de Potter, G. en L. Adriaenssen, Claeys, Roucourt, Rogiers, J. de
Beucker, P. Willems, L. de Coninck, Van Schillebeeck, Roëll, V. en Ph. Bets, Duclos,
Verriest, H. Van Droogenbroeck, Siffer, van Winkel, de Corswarem, M. Ceysens, Victor
Jacobs, A. en R. Snieders, E. Dujardin, Lauwers, E. van Rijswijck, Fr. Willems, Rosel, di
Martinelli, Bols, Ossenblok en menige andere, die de tijd uit mijn geheugen heeft gewischt.
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Welhoe! op weinig uitzonderingen na tellen de afdeelingen thans minder leden dan
over vijftien jaren!
't Is waar, er zijn thans meer afdeelingen; daarbij in een groot huishouden, zoowel
als in een klein, wordt aleens gehaspeld; - maar dan moeten de verstandigsten wat
toegeven, om slechts het gemeenschappelijk doel: het geestelijk en het stoffelijk
welzijn van onzen stam, te bevorderen. En daartoe is vooral eendracht noodig in
aanhoudenden arbeid.
Ik weet ook, dat men niet altijd even tevreden is over de uitgegeven boeken; maar
daarom gooit men den steel niet naar de bijl, en vervult de lucht niet met klachten,
die onze vijanden juichen doen, de zwakke geesten ontstellen, tot wankelen brengen
en doen afvallen.
Eene andere opwerping, die niet van gewicht is beroofd, is dat er zoovele nuttige
instellingen, zoovele goede werken te ondersteunen zijn; maar met wijs beleid kan
men ver komen: dat weten de vrouwen het best.
Het is daarom, dat ik nagedacht heb over de mogelijkheid, of de vrouwen ons in
onzen strijd voor verzedelijking door de moedertaal geene behulpzame hand zouden
willen leenen.
Wel is waar, de opvoeding der vrouwen is sedert honderd jaar nog veel meer
verfranscht geworden dan die van de mannen, en wij, mannen, die op onze
vlaamschgezindheid zoo fier zijn, we hebben maar weinig gedaan om die
verfransching te verhinderen. Zij komt grootendeels uit de verfranschte scholen, uit
de verfranschte pensionaten, waar aan onze dochterkens afkeer voor onze moedertaal
wordt ingeboezemd, en waar ze allengskens overtuigd worden, dat er buiten het
Fransch noch beschaving, noch wellevendheid, noch geestesontwikkeling, noch
zaligheid mogelijk is. De burgerlijke overheid is tegen dat misbruik van de vrijheid,
door art. 17 onzer Grondwet gewaarborgd, machteloos; maar al ware zij dat niet,
toch zoude zij laten begaan, daar in de staatsscholen ten opzichte der Vlamingen
nagenoeg dezelfde rechtsverkrachting gepleegd wordt.
Misschien zou de geestelijke overheid die franschdolheid kunnen genezen, maar
dan zou zij tot uiterste middelen hare toevlucht moeten nemen; want het schijnt dat
hare raadgevende tusschenkomst al meer dan eens op kwaden wil is afgestuit.
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Daarbij, de vrouwen bezitten in hooge maat het gevoel voor het schoone; 't is
doorgaans om die reden dat zij, in de overtuiging dat hun Fransch onberispelijk is,
liever die vreemde taal spreken en hun huishouden op zijn fransch inrichten. En zoo
komt het, dat papa, die buitenshuis weleens een vurige Vlaming, een apostel van het
Davids-Fonds is, om zijn vrouwken te believen, binnenshuis Fransch spreekt en zijne
kinderen in 't Fransch opvoedt.
En alzoo draaien wij sedert jaren in eenen valschen kring: We spreken Belgisch
Fransch, omdat we geen beschaafd Vlaamsch kennen, - en omdat wij altijd Fransch
spreken, kunnen wij met onze moedertaal moeilijk uit den weg!
Die staat van zaken mag immers niet langer duren? Welaan, mannen van
Vlaanderen! mannen van het Davids-Fonds! trachten wij door onze oplettendheid
en onze verdubbelde genegenheid en liefde onze vrouwen over te halen om de tien
Geboden van den Vlaming te leeren en ze naar ons eigen voorbeeld, stipt te
onderhouden!

De Tien Geboden van den Vlaming.
I.
Gedenk, dat gij geheel uw leven
Aan 't Vlaamsch de voorste plaats zult geven.

II.
Spreek Vlaamsch in huis met maag en vrinden,
Al moest zich daar een Waal bevinden.

III.
Gij zult uw kindren 't Vlaamsch doen eeren
En 't vooral aan uw dochters leeren.

IV.
Daarom, indien gij wijs wilt handelen,
Zend Fransche pensionaten wandelen.

IV.
Om vreemden invloed te beletten,
Koop Vlaamsche boeken en gazetten.
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VI.
Spreek niets dan Vlaamsch met ambtenaren,
Maar zuiver, dát zal aanzien baren.

VII.
Schrijf Vlaamsch aan alwie Vlaamsch verstaat
En aan 't Bestuur in elken graad.

VIII.
Zoo gij per brief moet waren koopen,
Schrijf Vlaamsch: winst doet alle ooren open.

IX.
Gij zult in 't Vlaamsch uw waren merken:
't Zal heinde en ver ons aanzien sterken.

X.
Op handelshuis en magazijn.
Behoort het opschrift Vlaamsch te zijn.

Wat de vrouwen betreft, o! mochten die gedurende eenigen tijd van hun hart eenen
steen maken en welwillend de ruwe vormen verschoonen, waar wij onze moedertaal
in hullen. Wij zullen die vormen beschaven, en weldra eene taal spreken, die hunner
waardig zij. Onze taal behoeft immers voor de welluidendste der wereld niet onder
te doen? En is de titel van Vlaming geen eeretitel, geen adeltitel, op wiens oud- en
vlekkeloosheid wij met reden mogen roemen?
De invloed der vrouwen is grooter dan zij zelven beseffen kunnen; laten zij dien
invloed uitoefenen niet alleen op de leden van hun gezin, maar ook buitenshuis. Zij
moesten eischen, dat hunne kinderen in de scholen, welke zij bijwonen, de moedertaal
zuiver leeren spreken en schrijven. En dat zal in vele scholen minder moeite kosten,
dan men denkt; want menige leden van ons onderwijzend personeel, in de
privaatgestichten zoowel als in de openbare, zijn onze zaak zeer genegen, maar
durven er niet goed voor uitkomen, omdat zij vreezen daardoor de moeders te
mishagen. Laat de moeders vlaamschgezind worden en de scholen zullen als bij
tooverslag veranderen!

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1901

288
Geene liefhebberrij is het, geen afkeer van wat vreemd is, die mij aldus spreken doet,
maar alleen het belang, dat ik stel in de toekomst der jeugd, die de toekomst is van
het Vaderland. Ik wilde onze kinderen tot grondig ontwikkelde menschen zien
opgroeien, tot mannen en vrouwen, die het oudere godsdienstig, roemrijk Vlaamsch
geslacht doen herleven, overtuigd dat LEDEGANCK waarheid sprak, toen hij zong:
‘Uw roem en uw geluk vindt ge op dien weg alleen,
Met al de heerlijkheid der dagen van voorheen.’

Beginnen wij daarom met onze kinderen in 't Vlaamsch te leeren bidden. ‘Onze
Vader, die in de Hemelen zijt!’ In welke taal der aarde zou deze aanroeping
welluidender ten hemel opstijgen? - En als de jeugd in 't Vlaamsch bidt, dan zal
‘Onze Vader’ ze des te gereeder verhooren en haar bevrijden
‘Van wulpsche dartelheid en laf verwijfde zeden’,

waar eene Fransche opvoeding haar onvermijdelijk aan zou blootstellen.
Leeren wij onze kinderen de kristelijke leering in hunne moedertaal, in die eenige
taal, die niet alleen tot den geest spreekt, maar ook tot het hart; in dezelfde taal,
waarin de kinderen der armen onderwezen worden, dan zullen zij op den schoonen
dag hunner eerste Communie beter verstaan, neen - beter gevoelen, dat de God der
behoeftigen ook de God der bemiddelden is, en dat alle menschen broeders zijn.
En dan zullen onder de romaansche of de gotische gewelven onzer kerken - die
sprekende bewijzen van de grootheid der Vlamingen - geene Fransche sermoenen
meer klinken, die aan anachronismen denken doen; geene Fransche rozenkransen
meer verscheurd worden, tot groote ergernis der vreemdelingen, die zich bij geval
daar mochten bevinden.
Welhoe! ik woon reeds twintig jaar te Namen; daar wonen honderden Vlamingen
met mij, en niet alleen heb ik daar nooit een Vlaamsch sermoen gehoord, maar een

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1901

289
Vlaming, die geen Fransch kent, moet er lang zoeken, eer hij eenen biechtvader
vinden kan, die Vlaamsch verstaat(1).
Ban de mode uit de kerken, en de deugd zal er in blijven! Laten onze priesters
ernstig de Vlaamsche welsprekendheid beoefenen, en de Fransche sermoenen zullen
weldra hun prestige verliezen!
Ik zal hier niet langer over uitweiden. Alleen houd ik er aan te verklaren, dat het
mij geenszins te doen is om de geestelijke belangen der Walen, die in onze Vlaamsche
parochiën verblijven in het minst te benadeelen; doch die zullen zich wel tevreden
houden met privaat-onderrichtingen voor hunne kinderen en eene Fransche instructie
in de zeven- of acht-uren-mis; dan zijn ze nog altijd beter bedeeld dan de Vlaamsche
geloovigen in de Waalsche gewesten.
Er ligt mij nog iets anders op het hart; doch het wil er bezwaarlijk af. Ik zou niet
gaarne eenen enkelen mijner taalgenooten ontstemmen; hoe zal ik het dan aanleggen
om mij in te laten met de teederste belangen van een goed deel mijner lezeressen?
Lievejuffers, die de jonge heeren om u fladderen ziet als zangvogelen om eenen
gloeienden kerseboom, luistert wel, of ieder zijn eigen natuurlijk deuntje zingt! De
merel, de spreeuw, ja de ekster zingen somtijds geleende liederen, welke in den
aanvang meesterlijk schijnen, maar die weldra vervelen om hunne eentonigheid.
Iedere vogel moet zingen gelijk hij gebekt is. Gij, die zoo op het schoone gesteld zijt
en die, gelijk de Dichter zegt’ de taal der vaadren nog laat vloeien als honig uit uw'
mond’, neemt het vast besluit uw hart aan geenen franskiljon te schenken; want hoe
zoudt gij trouwe liefde mogen verwachten van iemand, die zijne moeder verstoot?
Uw toekomende moge een staatsman, een rechtsgeleerde, een ambtenaar of een
koopman zijn, hij zij tevens

(1) Op de feestzitting van de Naamsche afdeeling, den 17 Dec. 1900, voor eene talrijke en
uitgelezen vergadering van Waalsche dames en heeren gehouden (omdat er spraak is in de
Waalsche streken eene maatschappij in den aard van het D.-F. in te richten ter verspreiding
van goede Belgisch-nationale Fransche schriften) zeide Z.H. Mgr. Heylen, Bisschop van
Namen: ‘Vous devriez tous apprendre le flamand..... surtout les prêtres, qui dans l'exercice
de leur saint ministère peuvent en avoir maintes fois besoin; je le sais par expérience.’ - Die
woorden, met eerbied aanhoord, zullen ongetwijfeld goede vruchten dragen.
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een Vlaming van één stuk, die overtuigd is, dat een land maar groot kan zijn door
zijne burgers.
Maar vermits de rechten wederkeerig zijn, stuur ik ook eenen oproep tot de
Vlaamsche jongelingen, die zich geroepen voelen om een huisgezin te stichten.
Sedert eene halve eeuw en meer hebben wij hier in de burgerlijke bouworde alle
soorten van woningen uit den grond zien oprijzen, de Chineesche niet uitgezonderd;
maar na veel ondervinding komt men tot den ouden Vlaamschen stijl terug, omdat
men de overtuiging heeft gekregen, dat hij voor ons land en ons klimaat het best past.
Iets dergelijks heeft men ondervonden met de vreemde zeden en gebruiken, die
in onze Vlaamsche streken waren overgeplant. Toen de Vlaming de vreemde taal
invoerde, zag hij allengskens de Vlaamsche trouw en eerlijkheid, den bekoorlijken
eenvoud en de gemoedelijke vroolijkheid, den eerbied voor ouders en grijsaards en
voor alle erkende overheden, den diepen godsdienstzin en de bedeesde zedelijkheid
verdwijnen; - en toen hij dat eindelijk zag, toen begreep hij tevens, wat moeite het
hem kosten zou al die versmeten kleinnodiën terug te vinden.
Daaraan arbeidt het Davids-Fonds, en het is door mijne stem, dat het de jongelingen
vermaant:
Gij zijt de plaatsvervangers der ouderen; gij zijt hunne hoop, de hoop van het
Vaderland. Wij, uwe voorgangers, wij hebben eenen staat van zaken gevonden, dien
het onmogelijk was geheel te veranderen; doch wij hebben de grootste hinderpalen
weggeruimd en de baan voor u vereffend. Gaat vooruit op die baan en voltrekt den
arbeid, door ons begonnen. Sticht Vlaamsche huisgezinnen; kiest eene gezellin, die,
behalve andere deugden, ook liefde toont voor onze taal en onzen stam; dan zal het
toekomende geslacht, wanneer het Davids-Fonds zijn gouden jubelfeest viert, niet
door een beperkt getal Vlamingen, maar door heel de Vlaamsche bevolking lofliederen
zien aanheffen ter eere van eene instelling, die onzen stam opnieuw heeft doen leven
en bloeien.
Dat zal de bekroning zijn van de rechtzinnige samenwerking der Vlaamsche
mannen en Vlaamsche vrouwen. Want zonder de bemoeiing der vrouwen zal onze
arbeid noch stevig noch duurzaam zijn: dat heeft de ondervinding ons al lang genoeg
geleerd.
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Het ware zeer belangrijk eens eenen blik te mogen werpen op de inschrijverslijsten
onzer vijf en zestig afdeelingen. Toen ik te Hasselt werkzaam was, telden we onder
onze 158 leden t w e e vrouwen: eene rentenierster en eene onderwijzeres. Onlangs
verklaarde mij de heer DE POTTER, algemeene Secretaris, dat er te Gent geene vrouwen
op de lijst staan...
Moet ik dan oud geworden zijn, om te begrijpen, dat wij de vrouwen ongelijk
aandoen met hunne medewerking te verwaarloozen, met hunne medewerking niet
te zoeken, niet af te smeeken als eene gunst! Dewijl het echter nooit te laat is om
zich te beteren, wil ik van nu af al doen wat in mijne macht is om, tot welzijn van
het Davids-Fonds en van de Vlaamsche zaak, het schoone geslacht aan de opbeuring
onzer Moedertaal een werkzaam deel te laten nemen.
Daartoe zullen de mannen van het Davids-Fonds mij wel willen behulpzaam zijn.
Wie heeft niet eene moeder of schoonmoeder, eene tante of eene nicht, die niet beter
verlangt dan aan haren evenmensch dienst te mogen bewijzen? Doet haar verstaan,
dat zij, met hare jaarlijksche bijdrage van vijf frank of meer de inkomsten van het
Davids-Fonds zal helpen vergrooten en ons in staat stellen om meer nuttige boeken
uit te geven, om verdienstelijke jonge schrijvers in ruimere maat voor hunnen arbeid
te vergoeden en ze aan te moedigen om onze katholieke letteren te verheffen boven
de ongezonde, goddelooze en zedelooze gewrochten, die, omdat zij met een zeker
talent geschreven zijn, onze deugdzame bevolking dreigen te overstelpen; om onze
bibliotheken te verrijken en te voorzien van alles wat noodig is om den lees- en
leerlust van de Vlamingen te verzadigen.
Daartoe verzoek ik eveneens de medewerking der vrouwen. Ik heb het reeds gezeid,
maar ik herhaal het: hun invloed is grooter, dan zij zelven het vermoeden. Welke
vader of grootvader (van den echtgenoot spreek ik niet: die is gelukkig aan zijne
vrouw te mogen behagen!) welke broeder, oom of neef zal hen willen of kunnen
weerstaan, wanneer zij hen voor het welzijn van ons volk, voor het behoud van
godsdienst en reine zeden zullen uitnoodigen om zich bij het Davids-Fonds aan te
sluiten?
En zoo de vrouwen beter het hart van de mannen kennen, zij kennen ook beter het
hart van de vrouwen. Laten zij
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aan hunne verwanten, aan hunne vriendinnen het doel van het Davids-Fonds uitleggen,
en in de meeste gevallen zal het goede zaad, dat zij uitstrooien, in eenen vruchtbaren
bodem terechtkomen.
Ik sluit deze verhandeling, welke reeds te uitgebreid is, met de hoop uit te drukken,
dat ik zelf niet in de woestijn gepredikt heb, en dat binnen kort de lijst van de
inschrijvers op het Davids-Fonds het vroeger getal van zeven duizend zal hebben
bereikt. Daar mag het echter niet bij blijven! Elke inschrijver zij een apostel van die
heilzame instelling en doe zijn best om nieuwe, vooral vrouwelijke leden aan te
werven; elke afdeeling zij in de maat van haar vermogen werkzaam en late geene
gelegenheid voorbijgaan om het Vlaamsch leven en de Vlaamsche gedachten in
haren kring te verspreiden; het Hoofdbestuur doe onverpoosd wat in zijne macht is
om jonge talenten op te sporen en hunne werken te verspreiden. En als dan, gelijk
weldoende zonnestralen, de invloed der vrouwen al dien arbeid verlicht en verwarmt,
dan zal heel het Vlaamsche land, verrukt over de heerlijke uitslagen dier gezamenlijke
pogingen, binnen vijf en twintig jaar met dankbaarheid het half-eeuwfeest van het
Davids-Fonds vieren, en van Nieuwpoort tot Maaseik zal dan de jubelkreet
weerklinken: Goedheil! sedert dat de vrouwen in groote menigte de Vlaamsche zaak
zijn bijgetreden, is de verfransching weggesmolten als versche sneeuw voor de stralen
der koesterende lentezon! God zij gedankt! Nu is de toekomst van het Vlaamsche
volk verzekerd!
Namen, den 28 Januari 1901.
D. CLAES.
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Een belangrijk boek.
Geschiedenis van den Godsdienst der Germanen, vóór hun overgang tot
het Christendom, door Dr P.D. Chantepie de la Saussaye, hoogleeraar te
Leiden. Haarlem, De Erven F. Bohn, 1900.
ER is wel zeker een verschil tusschen mythologie en heidenschen godsdienst. Deze
laatste begrijpt immers de vereering of cultus en de verzinselleer of mythologie, te
weten, de leer over de verzonnen wezens, die bij de Germanen waren: goden, geesten,
helden.
Wanneer men spreekt van mythologie, dan kan men daardoor verstaan de leer
zelve der verzinsels, ofwel de wetenschap over deze leer handelende, ofwel nog,
beide vakken samen.
Wat geeft ons nu hier Dr Chantepie? Het opschrift zegt het ons: noch den
godsdienst, noch een mythologisch stelsel om dien godsdienst uit te leggen, doch de
geschiedenis èn van den ouden godendienst, èn de geschiedenis der wetenschap die
zich met dien godsdienst bezig hield.
Sedert de laatste jaren bijzonder, doch ook reeds in de Middeneeuwen, getuige de
IJslandsche Edda, hebben vele geleerden en anderen zich bezig gehouden met het
verzamelen van mythologische stof: hoopen boeken liggen er, vol echte en valsche
waar, uit de oude zuiderlandsche schrijvers, uit de handelingen der bekeeringsperiode,
uit de schriften der Middeneeuwen, uit de oudere en nieuwere volksoverlevering
opgedolven.
't Ware tijd dien overgrooten hoop eens uit te schiften, het kaf uit het graan te
ziften, of ten minste, daar dit niet mogelijk is, eens aan te stippen wat zeker echt, wat
zeker valsch, wat zeker oud, wat zeker nieuw is. Nu dit doet Hoogleeraar Chantepie,
en dat was geene gemakkelijke taak!
Ook reeds sedert eeuwen heeft de menschelijke geest zich bezig gehouden wat
het naspeuren van het ontstaan en van de beteekenis der mythologische stof. Tacitus
alreeds merkte bij onze voorouders eene euhemeristische beweging op, dat wil zeggen,
een zucht om de
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verzinselwezens uit te leggen alsof het menschen, voorvaders geweest waren: Hellusii,
Etiones, slag van Alvermannen, doch die in 't hoogere Noorsche nog bestaan; Odin,
de god, dien sommige verwarren met den held van Troja, Odusseus. Saxo
Grammaticus op zijne beurt vertelt de sagen en legenden als ware geschiedenis in
de negen eerste boeken van zijne Historia Danorum, die er slechts zestien begrijpt.
De Edda-schrijvers leven eveneens nog in dezelfde gedachten.
Laten wij hier eerst in 't voorbijgaan opmerken hoe de zuiderlandsche invloed van
ouds overwegend geweest is zelf op de heidensche schrijvers: welk gewicht moet
dan de zuiderlandsche beschaving, de nieuwe kristene beschaving niet gehad hebben,
niet zoozeer op de stervende heidenleer, als wel op de latere schrijvers die ons de
mythologische stof bewaarden en soms trachtten uit te leggen?
In deze latere tijden heeft de wetenschap gansch andere wegen ingeslagen... Kwam
de Germaansche heidenleer, de gansche godsdienst onzer heidensche voorouders,
voort uit fétichisme, uit animisme, uit eene eigenaardige natuurbeschouwing? De
wijsbegeerte kon hier weinig of niets beslissen; de vergelijking met de nog hedendaags
heidensche stammen evenmin: 't is hier de vraag niet: wat kan geweest zijn, doch:
wat geweest is!
Na vele verschillende stelsels is men eindelijk tot het besluit gekomen: niets kan
ons inlichten over den godsdienst onzer voorouders dan de Geschiedenis. - 't Is die
geschiedenis, in hare bronnen gekeurd en geoordeeld, die ons de Hoogleeraar tracht
te schetsen.
Schrijver volgt de nieuwere methode van geschiedenisstudie en neemt niets aan
dat niet in de echte bronnen vervat is, en deze getuigenissen worden historisch gewikt
en gewogen, naar herkomst en karakter.
Chantepie is dus een veilige gids: enkel dat wat hij als zeker opgeeft is tot hiertoe
zeker, wat hij als twijfelachtig opgeeft, is twijfelachtig.
Dat er zoo weinig met zekerheid bekend is over den heidenschen godsdienst, dat
is zijne schuld niet!
Na het doel van zijn werk verklaard te hebben, en een overzicht gegeven te hebben
van de geschiedenis der Germaansche mythologie, bestudeert hij deze in hare bronnen:
a) De archeologie of vóórhistorische oudheidskunde. De voorhistorische
monumenten hebben nog geene duidelijke taal, er is niets zekers uit te trekken, doch
wat vast staat, dat is: de onderlinge betrekking der verschillende beschavingen in
dien tijd.
b) De taalkunde, en de aardrijkskunde zooals wij ze kennen uit aloude schrijvers
als Pytheas van Massilia, Eratosthenes, enz. Hier worden de wederkeerige invloeden
der verschillende volkeren als Germanen, Kelten en Slaven vastgesteld. Deze studie
is hoogst noodzakelijk, wil men de gegevens der mythologie ziften, en echte waar
van vreemde onderscheiden. Doch, rechtuit gezegd, ook deze studie brengt over 't
algemeen nog weinig licht en zekerheid bij.
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c) De Romemsche schrijvers, Cesar als eerste, doch Tacitus als hoofdgetuige. Daarbij
opschriften uit den Romeinschen tijd, die ons o.a. Hercules Magusanus, Nehalennia,
Mars Tingsus doen kennen.
Dit is zeker eene der overvloedigste bronnen: hier kunnen wij al heel wat leeren!
Mocht ik in iets Chantepie's gedachten betwijfelen, dan zou het hierin zijn: in 't
overgroot gewicht gelegd op de getuigenis van Tacitus, zoodat hij als onfeilbaar
aangenomen wordt, b.v. over de tweelingbroeders Alci, zelfs dan wanneer geene
enkele andere getuigenis, geen enkel vermoeden Tacitus' woorden komt bevestigen
of waarschijnlijk maken; zoodat alle andere getuigenis, b.v. die van Cesar over Zon,
Vuur en Maan, aanstonds verstooten wordt wanneer ze Tacitus schijnt te wederstreven.
Cesar's woorden schijnen mij nochtans voor eene uitlegging vatbaar, vergeleken met
andere getuigenissen, bijzonder wanneer men nagaat dat de heidenleer noodzakelijk
van stam tot stam moest verschillen, en in den loop van korten tijd somtijds moest
veranderen, bijzonder onder den invloed van vreemde beschaving.
d) De middeneeuwsche letterkunde, die ons den bekeeringstijd beschrijft; de
heidendsche bestanddeelen in de Oudduitsche hteratuur.
Hier wordt, volgens mijne meening, de Merseburger tooverspreuk: Phol en Wodan,
enz. met een zin besloten, die wel onjuist zou kunnen zijn: ‘In elk geval komt hier
uit Duitschland, evenals door de Angelsaksische genealogieen uit Engeland, eene
bevestiging voor het oorspronkelijk Germaansche karakter van Balder.’ De
Schandinaafsche invloed op die genealogieën ligt voor de hand: waarom zou in de
Merseburger spreuk, de eenigste getuigenis ten voordeele van Balder, ook geen
Schandinaafsche ontleening doorstralen? Zien wij dan in de Heldenleer niet gedurig
den wederkeerigen invloed dier beide Germaansche gewesten?
e) De Duitsche Heldensagen, die meest opklimmen tot de periode der
volksverhuizing. Hierin wordt neven de historische en de dichterlijke bestanddeelen,
ook een mythische kern bevonden.
Deze mythische kern is nochtans tot hiertoe nog niet ten volle in zijnen oorsprong
en beteekenis bestudeerd. Hier nochtans vindt Dr Chantepie eene aanleuning aan
Tacitus' genoemde tweelingbroeders, in de Hartingensage; hij vindt hierin een
Dioskurenpaar, d.i. een verzinsel over 't morgenlicht en 't avondrood, of ten minste
een verzinsel over den strijd tusschen licht en duisternis.
Hier zou ik wederom, in lateren tijd, bij 't opschrijven, zuiderlandschen invloed
aannemen, invloed dien ik reeds genoeg aangetoond heb van af, en volgens Chantepie
zelf, van vóór Tacitus' tijd; doch de oorspronkelijke sagenmythe heeft mijns inziens
niets uit te staan met een Dioskurenpaar. Zoo de verzinseleer der goden en geesten
zulk verzinsel nergens laat vermoeden, en zoo het nochtans in de heldensage vóórkomt
(wat mij geenszins bewezen schijnt), dan moet het er door vreemden invloed, of door
latere ontwikkeling ingeraakt zijn!
f) De Angelsaksische bronnen, slechts uit de periode der bekeering
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en later, waaronder bijzonder Beda en het bekend epos: Beowulf. ‘Doch ook hier is
de oogst dien de heldensage voor de kennis der godenmythe levert uiterst schraal.’
g) Het Noorden in den Vikingentijd. Hier komt bijzonder Saxo grammaticus te
berde evenals de Edda, waarvan het latere gedeelte in het 8ste hoofdstuk bestudeerd
wordt benevens de poësie der Skalden.
Van de Noorsche mythologie zegt Dr Chantepie terecht ‘Na Bugge, men kan
zeggen na Jesse, kan men de Noorsche (mythologie) niet anders beschouwen dan
als een bijzondere, jongere ontwikkeling der Germaansche, onder vreemde invloeden
op Noorschen bodem ontstaan’. ‘Staat het vast dat de Eddapoësie niet ouder is dan
de Vikingentijd, dan is het waarschijnlijk, dat de veelvuldige aanraking met de hooger
beschaafde christelijke volken, vooral op de Britsche eilanden, daarin zal te bespeuren
zijn.’
Verder over de ontwikkeling der mythen door de Skalden: ‘de Skalden ontwikkelen
de mythen alleen poëtisch, niet religieus’. Maar ‘hoe kunnen wij in het hier
medegedeelde(1) de echte mythen van de kunstmatige, dichterlijke ziften? Wij
vermeldden reeds dat de mythen sprookjesachtig worden verteld. Maar in de beelden
en gestalten der eschatologie en vooral der kosmogonie schuilt zonder twijfel echt
materiaal, d.w.z. wat inhoud was van het volksgeloof; maar even zeker heeft het als
systeem geen plaats in den heidenschen godsdienst.
Dit geldt ook van den wereldboom: hij heeft zijn oorsprong in de fantazie der
Skalden en behoort niet tot het volksgeloof.’
Op dit laatste punt nog eens durf ik 's schrijvers gezegde betwijfelen: de wereldof wolkenboom is, tot nu toe, in vele gewesten bekend en komt dus eerder uit het
oud volksgeloof dan uit het brein der dichters; de kosmogonie integendeel der
Gylfaginning schijnt mij slechts voor een zeer klein gedeelte tot het volksgeloof te
behooren; men hoort er immers al te zeer de middeneeuwsche wetenschap in klinken.
Ten andere, ik citeer onzen Hoogleeraar zelf, ‘ruim 200 jaren na den overgang (de
bekeering) ligt het zeer voor de hand, dat een auteur uit de 13de eeuw over schepping
en Eschatologie niet schrijft zonder dat christelijke denkbeelden te voorschijn komen.’
h) Folklore. Onoverzienbare literatuur, van sagen en sproken, zeden en gewoonten.
Hierover heeft Chantepie zeer weinig (van bl. 268-282) omdat het tot heden niet
doenbaar is hier oud van nieuw, echt van valsch te scheiden.
Mij dunkt dat wij de vertellingskens of sprookjes, die met onbepaalde spelers op
onbepaalde plaatsen voorvallen, gerust mogen aan kant schuiven, tot hiertoe ten
minste. Vanwaar komen zij? Welk echt of inlandsch materiaal bevatten zij? Dat weet
niemand.
Doch de zeden en gewoonten, dikwijls, en bijna altijd de sagen, die

(1) Dit is: in Gylfaginning.
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met bepaalde soorten van wezens op bepaalde plaatsen gevestigd zijn, bevatten stof
die tot de oudste mythologie zou kunnen teruggebracht worden.
Doch, zoo ooit, dan is hier de voorzichtigheid de moeder van den porseleinwinkel.
i) Eindelijk, Chantepie's laatste hoofdstuk handelt over de moraal, over de zedelijke
beteekenis der goden en der mythen. De zeden en de godsdienst hebben hier weinig
of niets uitstaans met elkander.
Gij ziet hoe volledig deze Geschiedenis der Germaansche heidenleer is, hoe keurig
en nauwgezet tot in de kleinste punten; want deze nauwgezetheid lijdt geenszins
onder 't verschil van meeningen dat ik soms heb durven vooruitzetten. Niemand die
zich met de studie der heidenleer bezighoudt kan het boek missen, daar het de laatste
uitkomsten der wetenschap op dit gebied nauwkeurig aangeeft. Doch niemand beelde
zich in, in dit boekdeel, eene volledige kennis der Germaansche mythologie te kunnen
opdoen: 't is geen handboek der Germaansche heidenleer! Om een denkbeeld te
hebben over de mythologie zelf (niet over de wetenschap of over de geschiedenis
van den godsdienst, hier juist behandeld) raadplege men andere werken als: E. Mogk,
El. Hugo Meyer, W. Golther, enz.
Ik zie noode in deze Geschiedenis van den Godsdienst der Germanen dat hij
sommige getuigenissen (als de aangehaalde van Tacitus), die gansch alleen staan,
eene volle zekerheid toekent. Van den anderen kant zou ik liever zien opgeven als
stellig of ten minste als aller-, allerwaarschijnlijkst, die punten, die alhoewel zij in
de enkele wetenschappen of bronnen slechts als waarschijnlijk (in sommige zelfs
enkel als vermoedelijk) vóórkomen, nochtans veelvuldige zulker getuigenissen, en
van verschillenden aard, kunnen oproepen. Doch kan in theorie zekerheid en twijfel
bepaald worden, in de praktijk zullen de gevoelens noodzakelijk uiteen loopen.
J. LENAERTS
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Boekennieuws.
Kunstlehre in fünf Teilen, von GERHARD GIETMANN, S.J. und JOHANNES SÖRENSEN,
S.J. Dritter Teil, Musik-Aesthetik. Freiburg im Breisgau, Herder'sche Verlagshandlung
1900, 310 bl. gr. 8o met eenige platen, mk. 4.40.
In den jaargang 1900, No 10, bl. 280 van dit tijdschrift, bespraken wij het eerste
deel der Kunstlehre (Allgemeine Aesthetik), eveneens als de Musik-Aesthetik,
geschreven door G. Gietmann(1).
De schrijver verdeelt zijn werk in negen hoofdstukken, of 429 paragrafen, waarnaar
het klaar ingerichte register verwijst.
Het eerste hoofdstuk is getiteld Allgemeiner Charakter der Musik nach Form und
Ausdruck.
Hierin wordt zoowel de ‘formalist’ Hanslich bestreden als de ‘idealist’ Ambros,
van eenzijdige overdrijving beschuldigd; want de muziek heeft zoowel ‘eine formale
als eine ideale Schönheit (bl. 13).’
Verder wordt Schopenhauers gedachte, dat de muziek de onmiddellijke uitdrukking
van den w i l is, gelijk Wagner beweerde, zeggende dat zij zelfs ‘objektive
Anschauungen und Handlungen darstellt’, als karakteristieke trek, zoowel van de
vereerders der programmuziek, als van de Wagnerianen beschouwd.
Wat nu de mindere of meerdere duidelijkheid der uitdrukking door tonen betreft,
wordt hier uitvoerig, en zonder schijn van vooroordeel, besproken. Gietmann toont
zich hierom eclecticus, welke den meesten voorgangers op het gebied der muzikale
schoonheidsleer t o t o p z e k e r e h o o g t e gelijk geeft en hen in 't algemeen van
overdrijving beschuldigt. Op deze plaats haalt hij Mendelssohn-Bartholdy aan, om
aan zijne meening klaarheid te geven.
Nadat de schrijver eerst (bl. 3) de gedachte ontwikkeld heeft dat de toondichter in
klanken zegt wat de beeldhouwer in steenvormen, de schilder in kleurrijke beelden,
de dichter in kunstrijke rede voordraagt - en dat zij allen niet meer zeggen dan datgene
wat in steen, in kleur, in woord of toon k a n uitgedrukt worden (alweder een protest
tegen de overdrijving, b.v. der programmuziek!) haalt de schrijver (bl. 13)
Mendelssohn's volgende, merkwaardige woorden aan.

(1) Ook het 2e deel: Poetik und Mimik, is van den zelfden schrijver. Deel IV (Materei, Bildnerei
und Schmückende Kunst) wordt bewerkt door Sörensen. Deel V zal Aesthetik der Baukunst
van Gietmann bevatten.
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‘Men beklaagt zich gewoonlijk, dat de muziek velerlei uitlegging toelaat, dat zij
twijfel overlaat, omtrent hetgeen men erbij te denken heeft; terwijl iedereen de
taalwoorden wèl verstaat. Mij gebeurt echter juist het omgekeerde; niet alleen lange
redevoeringen, maar zelfs enkele woorden schijnen mij zeer dubbelzinnig, zeer
onbepaald, zeer onzeker van beteekenis in vergelijking met eene ware (“rechte”)
muziek, welke de geheele ziel vervult met d u i z e n d b e t e r e z a k e n dan met
w o o r d e n . Datgene wat mij de muzikale tonen uitspreken, welke ik liefheb, is mij
eene g e d a c h t e , en dat wel geene onbepaalde g e d a c h t e , doch juist ál te bepaald
om ze in w o o r d e n uit te spreken. In alle pogingen zulke gedachten in woorden te
uiten vind ik wel eene zekere juistheid, maar tevens eene wezenlijke
o n t o e r e i k e n d h e i d (gebrekkigheid). Máar woorden k u n n e n dat nu eenmaal
niet beter doen.’ Deze uitspraak wordt door den schrijver in latere paragrafen
bevestigd. Hij gaat nu voort met de ontwikkeling der natuurlijke stelling, dat de
muziek zoowel schoonheid naar den vorm als naar den geest (formele en ideale
schoonheid) te genieten geeft. De schrijver schuwt daarbij geenszins het ‘edelere
zingenot’ in rekening te brengen, meer dan anderen dit hebben gedaan, en doet dit
in overeenstemming met de begrippen in zijn Allgemeíne Aesthetik behandeld. In de
volgende hoofdstukken worden de eigenaardigheden van Klang, Konsonanz and
Dissonanz ontwikkeld en van dezen laatsten b.v. de esthetische waarde’ in 't licht
gesteld.
Tonleiter und Tonarten geven in 't derde hoofdstuk de toepassing van het
voorgestelde. Eene historische toelichting volgt in hoofdstuk 4; bij welke gelegenheid
de schrijver de gedachten aanhaalt van Ant. Dechevrens, in tegenstelling van Gevaerts
onderzoek over den alouden kerkzang.
Gevaert neemt bij de Grieksch-Romeinsche muziek de Melopoeia, als punt van
uitgang; hij vindt de toonaarden die het wereldlijke citerspel in de oudste christelijke
eeuwen aanwendde in de hymnen en antiphonen der kerk terug. Tegen deze theorie
verheft zich de Fransche geleerde in zijne Etudes musicales.
Gietmann trekt daaruit het besluit, dat de mededeelingen der Grieken steeds
verschillende uitleggingen zullen toelaten (bl. 118).
Melodie, Harmonie en Rhythmus, in hunne esthetische waarde en beteekenis zijn
het onderwerp der twee volgende hoofdstukken, waarbij een blik wordt geslagen op
de waarde van den rhythmus in andere kunsten. God zelf is immers de ideale
Rhythmus!
Uit deze hooge sferen daalt de schrijver als 't ware af, ter behandeling van vokale
en instrumentale muziek zelve, welke met menige bijzonderheid van historische
waarde wordt verrijkt.
Het achtste hoofdstuk is getiteld: Kunstgebilde der Musik. Daarin handelt de
schrijver allereerst over de esthetische waarde, karakter, uitdrukking der melodie in
't algemeen, Die Tonfolge, en ontleedt allereerst als voorbeeld het Ite Missa est in
solemnibus.
Daarop volgt het Lied mit worten und ohne worte, het volkslied, enz., de polyphone
muziek, de kantate, het oratorium, die Messe, waarbij eenige, voorloopige wenken
voor kerkmuziek worden gegeven (bl. 255). Alle teksten (met uitzondering van die
door den priester en de levieten gezongene) kunnen zegt hij, ‘m e t a l l e m i d d e l e n
d e r t o o n k u n s t uitgevoerd worden’.
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Doch de schrijver verzuimt niet hier (ten minste tusschen haakjes) bij te voegen:
In Unterordnung unter die Liturgie’.
Daar zit de knoop! De kerkzangers zondigen tegen die liturgie a l l e , a l l e dagen
in Frankrijk, in België, enz.
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Daarom is het zeer welkom dat de schrijver reeds in dit hoofdstuk eenige aanwijzingen
geeft op welke wijze ‘das musikalische Talent’ den ‘Spielraum’ die het jubee hem
laat, gebruiken mag.
In hetzelfde hoofdstuk bespreekt Gietmann Die Oper en karakteriseert deze met
de woorden: ‘Das Buchnenstück hat keine höhere Aufgabe, als die inneren Triebfedern
der... Handlung... zum Ausdruck zu bringen, und auch den Zuschauer in das Getriebe
der seelischen Empfindungen hereinzuziehen. Unverkennbar schlummert allso im
Drama s e h r v i e l e c h t e L y r i k , u n d d i e s e k a n n j a m u s s a u c h z u
Ta g e t r e t e n .’
Vele jonge componisten vergeten dat überhaupt de toonkunst vóór alles eene
lyrische kunst is, de kunst der directe u i t b o e z e m i n g bij uitnemendheid.
De opera, zoo spreekt ook Ficker in zijne Aesthetik, moet niet zoozeer eene
handeling v o o r s t e l l e n , maar veeleer die Gefühle (de aandoeningen) welke de
handeling begeleiden, weergeven. Eene zeer goede les voor de jongeren!
Eindelijk volgt, in het laatste of negende hoofdstuk: Die Kirchenmusik. Hierin
wordt duidelijk aangetoond welke de dwaling is van hen, die meenen de kunstenaar
heeft naar niets anders te vragen dan naar het zoogenaamde kunstschoon der muziek;
de stijl en aard, en de waarde der kerkelijke handeling welke door de muziek begeleid
wordt komen hierbij minder in aanmerking, wat o.a. ook door Hanslick beweerd
wordt.
Het wachtwoord is bij velen: ‘De kunst wil niet aan banden gelegd zijn’.
Doch wanneer die kunst met een doel beoefend wordt, hetwelk niet onmiddellijk
met haar samenhangt, hetzij dat doel hooger of lager ligt dan de kunst zelve, dan
moet de kunstenaar toch het gestelde doel in 't oog houden, of hij mist het.
Wil Beethoven geene mis voor de kerk schrijven, wil de jonge, begaafde komponist
Diepenbroek dat evenmin, zoo kan men het niet euvel duiden dat zij een werk leveren
wat bij de heilige handeling niet past, en wat aan den voortgang daarvan meer in den
weg staat, dan dat het die begeleidt, toelicht, verheft.
Men denke zich op katholiek of niet katholiek gebied, het voordragen van de zeven
boetpsalmen, of alle psalmen te zamen, terwijl de geestelijke gereed staat te spreken
of de Communie uit te reiken, aan enkele of vele personen der gemeente!
De prachtige psalmzang werkt dan storend en zal 't nog meer doen, wanneer de
muziek zelve het ernstig karakter der heilige woorden niet draagt; zij zal aldus de
vrome stemming der geloovigen niet bevorderen.
Om dit uitvoerig toe te lichten behandelt Gietmann vooreerst de kerktonen en den
koraalrhythmus, zelfs de lezing der Neumen, den rhythmus van den Griekschen
kerkzang, enz.
Vervolgens wordt dan de praktijk, het gebruik van speeltuigen nevens het orgel,
het meerstemmige gezang enz. enz. uitvoerig en historisch besproken.
De slotsom komt hierop neder, dat veel, zeer veel in de kerk zou kunnen toegelaten
worden, en toegelaten wordt, maar dat het misbruik zoowel van vokale, als
instrumentale muziek aan de ernst der kerkelijkheid in den weg staat. Want de
begrippen van kerkelijk en onkerkelijk zijn gedurende de 19e eeuw al meer en meer
ineen gesmolten.
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Men moge geene tooneelmuziek toelaten! Best! Maar wat is tooneelmuziek? De
definitie is veelslachtig, en moeielijk. Ongelukkig ontbreekt ook meestal de g o e d e
w i l om het beste, het meest aanbevelenswaardige te kiezen. Men zoekt honderd
voorwendsels om den wereldzin onder valschen schijn te vleien.
Men behoeft niet lang te zoeken om iets van Rossini's Barbier en Mozarts Don
Juan in de kerk te ontmoeten. Er wordt slechts in plaats van Andante, een beetje
Adagio gezongen en de wereldlijke muziek wordt ‘kerkelijk’(!)
De sonaten voor den salon dienen tot Agnus Dei, wanneer een zekere ernst daarin
heerscht.
Geen gezaghebbende voert hierbij het woord, om de grens te bepalen.
Verder wordt niet naar ‘kerkstijl’ of ‘geen kerkstijl’ gevraagd.
Immers heeft Haydn het voorbeeld gegeven van vroolijke muziek voor de kerk.
En Haydn was een vroom man! Zoo wordt er geredeneerd! En alle voorschriften
helpen niet daartegen; de geest van den tijd, de gewoonten, enz. worden alleen
geraadpleegd, om te ervaren hoe ver men kan gaan, alvorens de grens van het volstrekt
bespottelijke te overschrijden.
Wij zouden ten slotte nog kunnen stilstaan bij hetgeen Gietmann ons van de echt
moderne program-muziek mededeelt (zie bl. 223, 361, enz.).
Doch het is niet juist mogelijk hiervan iets anders te zeggen dan dat de schrijver
het midden houdt tusschen diegenen welke alle ‘program-muziek’ verwerpen, en
hen welke die, op recht moderne wijze - met het schapengeblaat van Strauss, zijne
instortende leiendakken, zijn hondengeblaf, zijn in muziek gebrachte pedanterie (un
comble!) - in bescherming nemen.
Wij hadden wel gewenscht dat de schrijver hierbij voorbeelden hadde gegeven,
hoe hij de grens der program-muziek verstaat; want voorwaar, niemand zal ontkennen,
dat zelfs elk gezongen lied, t o t o p z e k e r e h o o g t e , program-muziek is, dat
ook Haydn's retournellen van de Schepping, enz, program-muziek zijn, maar veeleer
uitdrukking van het gevoel van Tonmalerei.
Zoo is het ook met Beethoven's Pastorale en de fanfare in de Agnus Dei der D-mis
gesteld - lichte aanduiding, voorgevoel opwekkend, - anders niet, maar niet datgene
waartoe de geniale Strauss de toonkunst vernedert of wat Goltermann in Sakuntala
daarvan maakt.
Gietmann eindigt zijn voortreffelijk werk met eene aanprijzing van het volksgezang
in de kerk en een Schwungvolles und kräftiges lied van Racke op tekst van Drever.
Het verdient de warmste erkentelijkheid.
P. ALBERDINGK THIJM.
Verzen door U.E.V. Haarlem, Erven Bohn, 1900.
‘Het weten van mijn naam zou niemand voordeel doen, slechts mijn vreugde
bederven. Want ik wil niets zijn dan een stem, éen van die vele stemmen, die luid of
stil uit menschenharten omhoog klinken.’ Zoo het voorbericht; daarom teekent de
dichteres: Una ex Vocibus.
Eene van die vele stemmen?
Zij is meer dan eene uit den hoop, zij voelt niet enkel, maar weet wat ze voelt zoo
wel te bepalen en in ougezochten maar keu-
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rigen en rijken vorm te gieten. Zoo 't eerste stukje: 't Was buiten stoffig, warm en
druk, is recht goed. Ook Liedje:
Ik heb bij een korenveld gestaan.
Ik heb de handen uitgestrekt
Naar het goud van het golvende graan.
O! dat ik die vreugde grijpen kon
Van het golvende graan in de gouden zon!
Ik heb de handen uitgestrekt
Naar de vreugd van het gouden graan.
Ik heb in het blanke maanlicht gestaan.
Ik hief de verlangende blikken omhoog
Naar den glans van de zilveren maan.
Ik hief het smeekende aangezicht
Naar de stille rust van het manelicht.
O! dat ik den vrede grijpen kon
Van die rustig stralende maan.
Ik hoorde des avonds den nachtegaal slaan.
Ik strekte de dorstige lippen uit
Naar de klanken, die stervend vergaan,
Naar de golvende stroomen van jubelenden klank,
Naar den zoeten weemoedigen liefdezang.
O! dat ik de weelde drinken kon
Der klanken, die stervend vergaan!

Wie dit kan, kan dichten.
Waarom niet heel 't bundeltje alzoo? Waarom nevens die pereltjes toch zooveel
proza, waar niets, waar niets insteekt?
E. VL.
Geschiedenis der katholieke Kerk voor School en Huis, bewerkt door L.J.
TIELEMANS, Hoofd der R.K. School te Veendam. Kerkelijk goedgekeurd. Antwerpen,
Nederlandsche Boekhandel, L.H. Smeding, bestuurder. Prijs fr. 1.40.
Te recht schrijft de Heer Tielemans in zijn voorbericht: ‘De Kerkelijke
Geschiedenis is eigenlijk een voortzetting van de Bijbelsche, want evenals deze
verhaalt zij ons de leiding der menschheid door God. Een juiste en grondige kennis
van de Geschiedenis der Kerk kan er veel toe bijdragen, ons geloof te versterken en
de liefde tot den Heiland en zijne Bruid bij ons aan te kweeken. Daardoor wordt de
mensch tot een christelijken levenswandel opgekweekt en aangespoord.’ - Uit die
wijze woorden kan men dus het loffelijk doel van den schrijver opmaken. Niemand
die er niet meê instemmen zou. - Hij verdeelt zijne geschiedenis in zes hoofdstukken.
Het 1e strekt van de tijden der Apostelen tot Keizer Konstantijn. Kort en klaar wordt
het begin der Kerk voorgesteld; enkel, van de vervolgers der Christenen gewagend,
zoude ik in het voorbijgaan hebben doen uitkomen, hoe rampzalig zij allen stierven,
als wou God toen reeds zichtbaar bewaarheiden, dat hij die van de Kerk eet er ook
van sterft. En waar spraak is van de Kerkvaders dier eerste eeuwen, moest er meer
worden aangedrongen op hun gezag in den schoot der katholieke Kerk: kortom, hier
en daar, b.v. in kwestie der Sacramenten, gave ik eene meer apologetische strekking
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men zoo vaak tegen de Kerk en hare leering aanvoert. - Het 2e hoofdstuk verhandelt
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de geschiedenis van Konstantijn tot de bekeering der Germanen; en het 3e begint
met den H. Bonifacius, en eindigt bij het optreden van St. Gregorius VII. Eeuwen
van wanorde en woeling. Wie heeft toen de maatschappij gered? De Kerk. Wie heeft
orde gebracht in den chaos der volksverhuizingen? De Kerk. Hoe? De verdiensten
der Kerk in dat opzicht hoeven duidelijk te worden aangewezen. - Het 4e hoofdstuk
behelst de geschiedenis der Kerk in de middeleeuwen, en het 5e strekt van het begin
der Hervorming tot het Concilie van Trente. Een beknopt overzicht van den bloei
der Kerk in die dagen. Veel goede dingen staan er in vermeld. Hier en daar echter
zou ik er, volledigheidshalve, een' naam, een' datum, een' regel uitleg bijgevoegd
hebben. Ik dacht ook al, deze blz. overloopende: De schrijver richt zich tot de
Nederlandsche jeugd; ware dan soms een wenk op de kerkelijke geschiedenis des
vaderlands, eene herinnering aan dit of geen gelijktijdig feit in onze eigen historie
niet voordeelig bijgebracht? Dit schaadt den leerling niet; het zou hem veeleer helpen.
In het bespreken der Hervorming doet de schrijver het, en hij doet wel. - Het 6e
hoofdstuk handelt over de moderne tijden sedert de kerkvergadering van Trente.
Voor België had ik hier geerne melding zien gemaakt van het Stevinisme, dat in den
beginne der 19e eeuw ontstond, en hier en daar nog aankwijnt; en voor Duitschland
en elders dienden eenige zeer bekende namen opgegeven van mannen, die in den
strijd voor of tegen de Kerk vooruittraden. Sprekende over Leo XIII, mocht de
schrijver ook de encycliek ‘Rerum Novarum’ noemen, en ja zelfs een woord ontleding
er van mededeelen: dit zou gelegenheid hebben verschaft, om een alinea te schrijven
over het socialisme, dat wel inderdaad de groote ketterij, althans de groote kwestie
van den tijd is, en dit nog meer worden zal. - Kortom, de Heer Tielemans heeft een
goed boek opgesteld, in duidelijken trant geschreven. Hij is bezadigd en nauwkeurig,
waar hij oordeel velt. Zou ik hem soms wat vollediger in zijn verhaal begeeren, dit
belet niet, dat ik zijn werk uit ganscher herte aanbeveel. Onze katholieke middelbare
scholen zullen er een uitmuntend handboek in aantreffen.
Kan. J. MUYLDERMANS.
Das deutsche Volkstum. - Unter Mitarbeit von Dr. Hans Helmolt, Prof. Dr. Alfred
Kirchhoff, Prof. Dr. H.A. Köstlin, Landrichter Dr. Adolf Lobe, Prof. Eugen Mogk,
Prof. Dr. Karl Sell, Prof. Dr. Henry Thode, Prof. Dr. Oskar Weise, Prof. Dr. Jakob
Wychgramm, herausgegeben von Dr. Hans Meyer. Leipzig und Wien,
Bibliographisches Institut, 1899. (15 M.).
Ziehier een prachtwerk, zooals er ons maar weinige tot nog toe onder oogen zijn
gekomen, en zooals maar zelden op salontafels te prijken liggen. Boven de meeste
der salonboeken munt het daarenboven uit door zijn veelal belangrijken inhoud. ‘Das
deutsche Volk reicht weit über die politischen Grenzen Deutschlands hinaus. Im
Suden gehören die Deutsch-Osterreicher und Deutsch-Schweizer, im Westen die
Luxemburger, Vlamen und Holländer dazu’. Met deze woorden begint het eerste
hoofdstuk; en dit hoofdstuk handelt over het begrip zelf dat besloten ligt in den titel
van het werk. - Eene bondige opgave van den afgewisselden inhoud moge volstaan
ter aanbeveling. Tot inleiding dient het opstel van den verzamelaar, Dr. Hans Meyer,
over het begrip van ‘Deutsches Volkstum’; Dr. A. Kirchhoff handelt daarna uitvoerig
over de streken en stammen van Duitschland, - Dr. Hans Helmolt over den Duitscher
en het Duitsche Volk in de Geschiedenis, - Prof. O. Weise over de Duitsche taal, -
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der Oudduitsche stammen; - Dr. K. Sell handelt
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over ‘das Deutsche Christentum’, - Dr. Ad. Lobe over het Duitsche recht, - Prof. Dr.
H. Thode over de Duitsche beeldende kunst, - Prof. Dr. H.A. Köstlin over de Duitsche
Toonkunst, - Prof. Dr. J. Wychgram eindelijk over de Duitsche letterkunde. - Eene
kaart en een aantal prachtig uitgevoerde prenten, meestal in kleurdruk, versieren het
werk. Voegen wij er echter bij, om alle misverstand te voorkomen, dat zelfs een
lijvig boek van 670 bladzijden, als dit, blootstond aan het gevaar van
oppervlakkigheid; waar toestanden uit Vlaanderen ter sprake komen (bl. 118 en
volg.) heeft men een treffend staaltje hoe zulks dan ook niet is vermeden geworden.
Daarbij spreekt het vanzelf dat algemeene beschouwingen zooals in dit werk
doorgaans voorkomen steeds met voorzichtigheid dienen opgenomen te worden, en
dat de persoonlijkheid van den schrijver, zijn godsdienst, zijne staatkundige
overtuiging, en wat dies meer, eene zeer groote rol spelen. - Het valt niet te ontkennen
ten andere dat naast goede, soms zeer goede, het hier besprokene werk ook minder
geslaagde bijdragen bevat, en dat meer dan eens de oppervlakkige behandeling of
de onduidelijkheid der beschouwingen den lezer niet kunnen bevredigen.
M.
Hoffmanns Werke, herausgegeben von Dr. Viktor Schweizer. Kritisch durchgesehene
und erläuterte Ausgabe. Leipzig und Wien, Bibliographisches Institut. 3 Dln (6 M.).
In 1776 te Königsberg in Oost-Pruisen geboren, in 1822 te Berlijn overleden,
neemt Hoffmann, met zijn toomelooze phantasie, zijn vreemdsoortigen humor, zijne
schitterende verbeelding eene gansch bijzondere plaats in onder de Duitsche schrijvers.
De keuze uit zijne geschriften, welke de drie deelen van Dr. Schweizer's uitgave
behelst, is bijzonder geschikt om den eigenaardigen schrijver te leeren kennen. Zij
is opgeluisterd met het portret van den dichter in kopersnede, en met een facsimile
van zijn geschrift, en de zorgvuldig bewerkte levensbeschrijving beslaat niet minder
dan 52 kleingedrukte bladzijden. Uit de werken van Hoffmann brengt deze uitgave
vervolgens eene rijke keus: der Goldne Topf, Nussknacker und Mausekönig, twee
‘Märchen’ met eene inleiding van den uitgever; de vijf kunstnovellen Ritter Gluck,
Don Juan, Die Fermate, Rat Krespel, Der Artushof, insgelijks met eene inleiding;
voorts, telkens met inleiding, de reeks verhalen Doge und Dogaresse, das Majorat,
Meister Martin der Küfner und seine Gesellen, das Fräulein von Scuderi, die
Bergwerke zu Falun, Spielerglück, en des Vetters Eckfenster. Het derde deel is geheel
gewijd aan den roman Die Elixire des Teufels. - Druk en band, niettegenstaande den
matigen prijs, doen deze uitgave bijna voorkomen als een prachtwerk.
T.V.
Praelectiones in Geographiam Biblicam et Antiquitates hebraïcas in gratiam
auditorum suorum conscripsit C. VAN ONGEVAL, S.T.B., S. Script. in Sem. Gand,
Prof. - Gent, Siffer, 1900, 140 blz. met landkaarten en platen, 2 fr.
Pas waren van denzelfden Professor van de pers gekomen een Commentarius in
Evangelium secundum Mattheum en een in Ecclesiasten, of hij liet deze lessen over
Bijbelsche aardrijks- en oudheidkunde verschijnen. Na eene inleiding over
Schriftuurstudie, wordt de aard van Palestina's gewesten en hun omvang aangeduid;
vervolgens komen aan de beurt de huiselijke en andere gebruiken, het beheer van
het volk, de bidplaatsen, de gewijde zaken en personen. Klaar en met orde wordt in

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1901

weinige woorden door den schrijver veel opgehelderd. Zijn werk is bondig. Hij heeft
uitgelezen schrijvers geraadpleegd. Die lessen maken
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een uitmuntend handboek uit voor studenten: immers het lag buiten 's schrijvers
inzicht over betwiste zaken breedvoerig en wetenschappelijk te handelen; zoo raakt
hij maar, o.a. aan de vraag wier lijken men verbrandde, hoe men de lijken in den
sindou wikkelde, welke de natuur der melaatschheid was.
Waar bij gebrek aan tijd geene les over Bijbelsche oudheden in het onderwijs der
H. Schriftuur gegeven wordt, zal dit boek met veel nut ter hand genomen worden,
om het belang der verhandeling zelve, alsook om de begrippen, door
gelegenheidsonderwijs over sommige punten opge daan, te volledigen.
Dr C.C.
De Libertate in societate civili ad norman Encycl. Leonis PP. XIII ‘Libertas’
dissertatio auctore AUG. KNOCH. Lovanti J. Van Linthout.
Dit boek, vóór vijf jaren geschreven, heeft, waarschijnlijk uit gebrek aan voldoende
aanbeveling, niet de belangstelling gewekt, welke het in hooge mate verdient. Jammer
ware het echter indien deze vrucht van langdurige en ernstige studie in Lethe's stroom
aan de vergetelheid werd prijsgegeven, te meer omdat het behandelde onderwerp
niet veroudert, maar steeds meer op den voorgrond treedt.
Immers wie zal het blijvend nut betwisten van een werk, dat de Encycliek Libertas
tot grondslag heeft, waarvan de verschijning niemand ontijdig, nutteloos, op de
behoeften der maatschappij niet toepasselijk zal noemen.
Daarbij komt dat, wie zich ernstig met politieke en maatschappelijke vragen wil
bezig houden, de belangrijke leer van den Paus volkomen dient te kennen en te
begrijpen, niet alleen om op de hoogte der besproken vragen te komen, maar ook
om zich van gevaarlijke dwalingen te vrijwaren.
Wie spreekt in onze dagen niet van vrijheid, van gewetens- en godsdienstvrijheid,
van economische en staatkundige vrijheid? maar hoe velen zijn er, die ten gevolge
van wetenschappelijke overweging met kennis van zaken spreken, en hunne
overtuiging niet uit couranten en vlugschriften, maar uit een nauwkeurlg onderzoek
geput hebben. De dagelijksche ondervinding antwoordt dat de groote meerderheid
zich door den stroom laat medesleepen, en zonder nadenken noch onderzoek de
hoofdleiders der partijen napraat.
Wijzen wij nog op het gevaar dat het dubbelzinnige woord vrijheid verbergt,
wanneer men iedere bepaling en juiste omschrijving verzuimt ten einde de
eenvoudigen te verschalken, en hun voor de moderne vrijheden eerbied en ontzag
in te boezemen.
Redenen genoeg om de aandacht der lezers op bovenstaande verhandeling te
vestigen, die volgens den titel een doorloopend commentaar geeft op de Enc. Libertas.
Ziehier de verkorte inhoudstafel: I. De physieke en zedelijke vrijheid. II. De
oorsprong der burgerlijke maatschappij. III. De vrijheid van het burgerlijk gezag a)
onder de natuurwet; b) onder de goddelijke positieve wet; c) het burgerlijk en het
kerkelijk gezag; d) het burgerlijk gezag en het doel der maatschappij. IV. De vrijheid
der onderdanen a) gewetens- en godsdienstvrijheid; b) persvrijheid; c) leervrijheid;
d) staatkundige vrijheid en liberalisme; c) nationale vrijheid.
Uit deze opgave blijkt welke uitstekende diensten het boek kan bewijzen bij het
onderzoek van de verschillende soms betwiste vragen, die in onze dagen de
gemoederen in gisting brengen, en ook katholieken tot noodlottige dwalingen voeren.
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Tot voorbeeld kiezen wij het algemeen overzicht der moderne vrijheden (bl. 333).
Ziehier het oordeel van den schrijver.
Ten onrechte wordt door de aanhangers van het liberalisme beweerd dat de
natuurwet de moderne vrijheden vordert. Daar zij veeleer schadelijk en noodlottig
dan voordeelig zijn voor de maatschappij, strijdt het met de rede dezelve als een voor
zich zelf te wenschen goed te beschouwen en aan te prijzen; zij dienen enkel om een
grooter kwaad te voorkomen. Met andere woorden: zij kunnen voor zich zelve niet
gewenscht, maar wegens den onvolmaakten toestand der samenleving slechts
toegelaten en geduld worden. Daarom ìs het valsch dat alle pogingen om ze te
verwijderen vruchteloos en gevaarlijk zijn.
Ieder deel dezer stelling wordt nauwkeurig omschreven, onderzocht, aan de
beginselen getoetst, afdoende bewezen en met de woorden der Encycliek gestaafd.
Vooral het belangrijke onderscheid tusschen het dulden of toelaten en het
goedkeuren of het wezen der politieke verdraagzaamheid wordt volgens de leer van
Leo XIII in het helderste licht geplaatst.
Wij spreken niet van de dogmatìsche verdraagzaamheid, door de Kerk streng
veroordeeld; want zij kan geene enkele waarheid der openbaring prijs geven zonder
haren plicht te verzaken, hare eenheid en goddelijke instelling op te offeren en zich
als onfeilbare bewaarster van den haar toevertrouwden schat te verloochenen.
Maar de vraag betreft de toepassing der christelijke beginselen op het bestuur der
maatschappij, men onderzoekt namelijk of de Kerk, door treurige omstandigheden
uit het verlies der geloofseenheid ontsproten, kan dulden of toelaten, dat eene
regeering van het een of het ander land de moderne vrijheden, die zij in beginsel als
dwalingen veroordeelt, door hare wetten invoert en bekrachtigt.
Van deze staatkundige verdraagzaamheid gewagend, zegt Leo XIII:
‘Zonder het minste recht toe te kennen aan iets wat valsch en onrechtvaardig is,
weigert de Kerk niet dat de Staat iets toelaat wat met de waarheid en rechtvaardigheid
strijdt om een grooter kwaad te vermijden of een grooter goed te verkrijgen en te
behouden.’
‘Indien de menschelijke wet wegens het algemeen welzijn en alleen wegens deze
oorzaak een kwaad kan en moet toelaten, kan zij nooit hetzelve goedkeuren en om
zich zelf willen; want het kwaad dat den mensch van het goede berooft strijdt met
het algemeen goed dat de wetgever, zooveel hij vermag, moet willen en beschermen.’
Wij hebben deze woorden aangehaald om aan te toonen hoe onvoorzichtig en
verkeerd men handelt wanneer men de moderne vrijheden als kostbare overwinningen
van den tijdgeest toejuicht, als weldaden die onze dankbare hulde verdienen.
Wie zoo spreekt verwisselt uit onkunde of willens en wetens de vergunning van
het kwaad met de goedkeuring, en komt in duidelijke tegenspraak met de leer van
den Paus.
‘Want hoe meer kwaad in een land moet toegelaten worden, des te verder is het
land van de volmaaktheid verwijderd, te meer omdat de voorzichtigheid gebiedt dat
de toelating beperkt worde door de grenzen welke de oorzaak - het algemeen best vordert.’ (bl. 379).
Niet alleen de inhoud van het boek, ook de wijze van behandeling verdient alle
aanbeveling en voldoet aan de eischen van een wetenschappelijk onderzoek.
Steeds weet de schrijver door geschikte onderscheidingen de hoofdvraag in het
noodige licht te plaatsen en op haar de aandacht van
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den lezer te vestigen. Juiste bepalingen dienen om de begrippen op te helderen en
de bewijzen der stellingen in te leiden.
Deze stellingen zooveel als noodig toegelicht, worden met bondige argumenten
uit de wijsbegeerte en de theologie betoogd en doorgaans met de woorden der
Encycliek bevestigd.
Om de duidelijkheid van zijn betoog te bevorderen tracht de schrijver steeds het
innerlijke verband der leeringen op te sporen en aan te wijzen. Te dien einde voegt
hij bij de systematische verklaring der waarheid een overzicht der tegenoverstaande
dwalingen, om zoodoende den oorsprong en de ontwikkeling der verschillende stelsels
in den loop der tijden onder de oogen van den lezer te plaatsen.
Door deze methode wordt de overtuigingskracht der verhandeling versterkt, wijl
zij door positieve bewijzen de waarheid betoogt, en tevens door het wederleggen der
dwaling de bewijsvoering bevestigt.
Wij erkennen hier eenmaal te meer de voordeelen der scholastische methode bij
het behandelen van een wetenschappelijk onderwerp. Geene noodelooze omwegen
noch langdradige beschrijvingen, geen begripsverwarring noch dubbelzinnigheid,
de waarheid wordt helder voorgesteld, door sluitredenen bewezen, tegen bedenkingen
gehandhaafd en de overtuiging van den lezer bevestigd.
Even als Leo XIII zijne wijze lessen op het gezag van den H. Thomas grondt, heeft
de schrijver in zijne verklaring de beginselen van den H. Thomas gevolgd, en op
deze wijze den besten waarborg gegeven voor de rechtzinnige degelijkheid van zijne
leer. Een veiligeren gids kon hij trouwens niet kiezen. De H. Thomas heeft de
vraagstukken van zedelijken aard die met het bijzonder en openbare leven in verband
staan met een diepgaanden wetenschappelijken blik gepeild, met klaarheid onderzocht,
tot de eerste beginselen teruggebracht en op de hechtste grondslagen gevestigd.
De woorden door Mgr. den bisschop van Luik aan de geestelijken van zijn bisdom
geschreven over de Encycliek Rerum novarum zijn ook toepasselijk op de Encycliek
Libertas:
‘Gij moet ze lezen en herlezen, ze studeeren, overwegen en op zulke wijze in den
geest prenten, dat gij bij het denken, het spreken, het schrijven over deze vragen, bij
het ondernemen van een werk ten voordeele van den werkenden stand, steeds hare
lessen voor oogen houdt.’
Eene algemeene bemerking ten slotte. Wij, Katholieken, verzuimen al te dikwijls
onze boeken en werken aan de markt te brengen; wij huiveren offers aan te bieden
aan de machtige koningin, Reclame genoemd, welke ongelukkig ook op letterkundig
en wetenschappelijk gebied der scepter zwaait. Het spreekwoord zegt wel is waar,
goede wijn behoeft geen krans, feitelijk echter blijven vele degelijke werken
onbekend, ongelezen, van alle vrucht verstoken. Niets is noodlottiger voor een
ontluikend talent dan op onhandige wijze doorgehaald, of uit bekrompen jaloerschheid
en onverschilligheid doodgezwegen te worden.
Kritiek, grondige kritiek is hoogst noodzakelijk, maar om vruchten te dragen, moet
zij niet alleen afbreken en hekelen, maar ook opbouwen, verbeteren, aanmoedigen.
Spiegelen wij ons aan het voorbeeld van de overzijde, waar alles, ook het kleinste,
mits het den liberalen stempel draagt, als voortreffelijk en uitmuntend wordt
opgehemeld en verheerlijkt, wat echter uit eene andere bron komt, en het ‘goede
fabrieksmerk’ mist, zonder onderzoek verworpen en onbarmhartig tot de vergetelheid
wordt gedoemd.
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Dr. A. DUPONT, rustend hoogleeraar.
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Deutsch-Belgien. - Organ des Deutschen Vereins zùr Hebùng ùnd Pflege der
Mùttersprache im deutschredenden Belgien, im Auftrage des Vereins herausgegeben
von GOTTFRIED KURTH. I (1899) - II (1900) - Arel, Alphons Willems. - Brussel,
Belgische Boekhandel, Treurenbergstr. - Prijs, 1 mark.
Weinige Dietschers weten of bedenken dat er, langs den Zuid-Oosterkant onzer
grensmark over de vijftig duizend duitschsprekende Belgen leven, ja, dat Arel of
Aarlen, de hoofdstad onzer Luxemburgsche gouw, eene Duitsche stad is.
Deze Duitsche Belgen bleven, spijts het indringen van het Fransch dat, sedert
1830, onverpoosd hun taaleigen bedreigt en ook wel beschadigt, voor het meeste
deel toch, en voornamelijk in de dorpen, getrouw aan hunne moederspraak en echt
Duitsch van zeden.
Sedert 1893 bestaat er daar een Bond die, in zake Duitsche taal, daaromtrent
hetzelfste vóorheeft als het Davidsfonds bij ons.
De bijzonderste stichter en de hoofdman van den Bond is hoogleeraar Kurth; leden
eraf zijn een klein honderd van de bekwaamste mannen onder de Duitsche Belgen:
hoogleeraars, priesters, wetgeleerden, geneesheeren, onderwijzers, enz. die tot nog
toe, en dat is spijtig, meer geworven werden in de streek rond Aarlen als in het ander
deel van Duitsch-Belgien, te weten in Aubel, Montzen en omstreken.
't Is dan ook waar dat het land van Aubel nog al verre afgelegen is van den Aarler
kreits; daarbij is het zeker dat de taal aldaar over 't algemeen meer overhelt naar ons
Dietsch. Zoo ik 't wel vóórheb wordt er te Aubel zelf nog altijd, of wordt er opnieuw
gepreekt in 't Vlaamsch. Twee der heeren geestelijken van Aubel, de zeer Eerw. Heer
Deken en de Heer capelaan Leyssen zijn volbloede Limburgers, en ik herinner mij
nog heel wel dat ik te Gemmenich eens in 't Vlaamsch gesproken heb tot de brave
lieden van dat dorp en dat ze mij heel goed verstonden.
Tot den jare 1899 bleef het Deutsche Verein tevreden met zijn streven bekend te
maken aan de lieden van aldaar, met voordrachten te houden over Duitsche taal,
Duitsch wezen en leven, met Duitsche avond- tooneel- en liederenfeesten in te richten;
het trad nochtans op in 1898 - het jaar der eeuwfeesten van den Boerenkrijg - om
eene jaarmis te stichten in de kerk van Aarlen voor deken J.N. SCHLIMM, een martelaar
uit den sans-culottentijd, en deed ook eene kloeke poging, toen de Vlaamsche wet
gestemd werd, om de gelijkheidswet ook voor het Duitsch deel van Belgenland te
bekomen.
In 1899 waagde M. Kurth het, in naam des Vereins een boeksken uit te geven
onder boven vermelde hoofding, en dat hij, in 1900, van een tweede liet volgen. Wij
Dietschers, die zoo lang streden en nog strijden voor ons taalrecht, en mogen niet
onverschillig blijven voor het edel pogen onzer Duitsche landgenooten om hun eigen
taal en volksaard te behouden van den ondergang.
Dit pogen is zoo rechtveerdig als het onze; 't en heeft geen andere reden als die
wij doen gelden wanneer wij eigen taal, eigen wezen, eigen leven verdedigen tegen
't zij welken vreemden invloed.
Bovendien, al is het getal bladzijden dezer bundelkens klein (116 blz. 8o elk) zoo
moet ik ze nochtans, om hun innerlijk gehalte, ten warmste prijzen en alle verstandige
Dietschers aanbevelen.
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Wanneer mannen gelijk G. KURTH, de wereldberoemde geschiedeniskundige- en
schrijver, gelijk H. BISCHOFF, de zoo bekwame leeraar van Germaansche letterkunde
aan de Luiksche Hoogeschool, optreden als voor-

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1901

309
naamste medewerkers van een bundel, dan mogen wij ons aan wat schoons en
merkweerdigs verwachten.
En inderdaad! ik heb niet alleen een groot en diep genoegen gesmaakt bij het lezen
der verschillige bijdragen die de Heeren Kurth en Bischoff voor deze bundelkens
geleverd hebben, maar hunne geschriften ook zeer oorbaar en danig leerrijk bevonden.
Van G. Kurth vind ik, in Deutsch-Belgien I, buiten het voorwoord, een
lezensweerdige studie over Duitsch Belgenland, die hij voordroeg in 't beroemde
Görres-Verein, te Bamberg, en ook een geleerd woord over de vraag of Arel ofwel
Arlon de rechte naam van Luxemburgs hoofdstad is.
In Deutsch-Belgien II geeft M. Kurth een opstel over den oorsprong en de
geschiedenis van Aarlen, zijn geliefd geboortestadje. Deze bijdrage is voor mij meer
weerd als vele ‘monographies’ die gansche boekdeelen beslaan. Zij zit zoo vol
geleerdheid, innig warme liefde voor den geboortegrond en voor den heiligen
Godsdienst en zij is ook zoo pittig opgesteld, zoo boeiend-schoon geschreven, zoo
rijkelijk doorzaaid met diepgrondige gedachten of luimige en fijne invallen, dat zij,
door elken lezer die schoone zaken weet te smaken, met veel vreugde zal gelezen en
nog gelezen worden. Aan al die wil leeren hoe men iets moois en iets degelijks maakt
als men eene plaatselijke geschiedenis wil opstellen, zij deze ‘Geschichte der Areler
Kirche’ van den Meester aangeprezen als een puikstukske dat niet gemakkelijk zal
geevenaard worden. Mannen als KURTH weten ook de kleine zaken op grootsche
wijze te doen, en uit de gebeurtenissen van een verloren stadje de hooge lessen der
geschiedenis te trekken.
Och! met welke liefde is dit opstel geschreven geweest!
Hoogleeraar BISCHOFF, hij, is, als diep overtuigd Germaan, meer omvattend in
zijne liefde voor al wat Duitsch is. Hij heeft de uitgebreidste stukken geleverd voor
de twee bundels. In Deutsch-Belgien, I, vind ik van hem eene leerrijke rede over de
Duitsche taal zelve: de uitgebreidheid van haar gebied, hare geschiedenis, hare
verdeelingen in land- of gouwspraken, en - eene allerliefste studie over het Duitsche
Volkslied.
Er is in deze studie veel te leeren voor al wie belang stelt in dezen moedertak van
den Germaanschen kunstboom. De schrijver bepaalt zeer nauwkeurig de kenmerken
van het echte, oorspronkelijke volkslied; objectiviteit, aanschouwelijke en grillige
wijze van voorstellen, innig natuurgevoelen, eenvoudigheid en ongekunsteldheid
der uitdrukking, onbekendheid van den vinder en meêwerking van het volk in het
scheppen van woorden en zang. Hij geeft ook de hoofdsoorten van Volksliederen
aan, ze verdeelende in geschiedeniskundige, minne-, drink- en ambachtsliederen en
in Godsdienstige liederen. Van elk slag haalt hij eenige uitstekende voorbeelden aan
en hij licht ze toe door allerhanden uitleg, fijne ontledingen en vergelijkingen. Zijne
studie is alleraangenaamst om te lezen, mooi geschreven en heel leerrijk. M. Bischoff
weet altijd de dorheid te vermijden, hij schrijft als echte kunstenaar over zaken die
hij eerst goed bestudeerd heeft en die hij grondig kent. Zijne studie over ‘Die Deutsche
Sprùchdichtùng’ in het bundeltje van 1900 komt mij nog merkweerdiger vóór dan
de vorige. Ze behandelt een minder bekende en min uitgebreide stof dan de eerste,
maar is daarom rechts meer behagelijk, en ze geeft een omtrent volledig gedacht
over de rijmspreuken der Duitschers. Hoogleeraar Bischoff heeft ongetwijfeld aan
dit werk veel zorg en tijd besteed en hij is er in gelukt aan zijne landgenooten eenen
heerlijken mei van frissche bloemekens te bieden, bloemekens van alle kleuren en
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geuren. Zijne Deutsche Sprùchdichtung is een kostbaar stuk. 't Heeft mij bij 't lezen
getroffen hoe menige rijmspreuk van Duitschland ook hier bij ons voorkomt,
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somtijds wel in den zelfsten vorm, den eigensten maat- en rijmslag. 'k Gave er veel
voor, wilde iemand onder ons, Dietschers, aan ons volk den zelfden dienst bewijzen
dien M. Bischoff aan zijn Duitsche landgenooten bewees, en ook eens in een bundelke
verzamelen al de oude kernachtige opschriften van huis en huisraad, schouwmantel,
bedstêe, wieg en graf; al de rijmkens op de verschillige ambachten, op uithangborden
en winkelramen, op wapenen speeltuigen enz. Onze folkloristen hebben al veel
rijmkens van dien aard boekvast gezet in hunne tijdschriften; A. Joos heeft een
grooten dienst bewezen aan zijn volk met een deel eraf in boeken te verzamelen.
Maar deze pogingen bleven bij ons te zeer beperkt, zij en dienden nog maar voor
enkele lief hebbers. 't Ware een uitstekende middel om ons Volk tot eigen bewustzijn
terug te brengen, wilde men hem zijne eigene dichtschatten eens opdisschen in kleine
maar pittige bundelkens, die niets en zouden geven als 't beste en 't fijnste, gelijk H.
Bischoff deed voor de Duitsche rijmspreuken. De studie van den Luikschen
hoogleeraar zal hem, die dit wil ondernemen, allernuttigst zijn en tot een gemakkelijk
padje strekken om tot zijn doelwit te geraken.
Voor allen die genoegen scheppen in bondige maar verredragende spreuken, in
luimige, gezonde invallen van dien dichter der dichters die Volk heet, in natuurlijke,
frissche, ongekunstelde poëzij, wezen de twee studies van H. Bischoff ter warmste
aanbevolen! Zij zullen hun eenige uren van fijn kunstgenieten bezorgen. De
bundelkens bevatten ook de verslagen der werkzaamheden van 't ‘Deutsche Verein’
sedert zijne stichting. De heer H. Jongers, vrederechter te Aarlen, is er de bekwame
opsteller van. Moge het ‘Deutsche Verein’ nu groeien en bloeien! Men kan nergens
te veel doen om aan elk deel van ons Vaderland zijn eigen leven, zijne
oorspronkeiijkheid te behouden of terug te geven. Daar zit de kracht en ook de
schoonheid in die wij ons klein maar zoo geliefd Vaderlandeke moeten wenschen.
AUG. CUPPENS.
Rijmdichten (tweede Reeks) en Ark van Noë door D. VAN HAUTE.
Dat de Heer Van Haute dichter is, weten we al uit hetgeen hij vroeger heeft
geleverd; en wisten we 't niet, zijn laatste bundel ‘Rijmdichten en Ark van Noë’ zou
het ons boodschappen.
In de Rijmdichten heeft vooral de natuurminnende priester het woord; ofschoon
daarom de verteller niet tot zwijgen is gebracht.
De H. Van Haute heeft hier en daar iets schuchters in zijn poëzie; 't is bij hem
soms een zweven in den minder goeden zin: hij zweeft weleens omdat hij niet altijd
stevig staan kan. Dit gebrek ligt meer in de uitdrukking dan in de gedachte: men
wordt wel gewaar dat de dichter het anders en veel beter voelt dan de schrijver het
zeggen kan.
+

Daar vat zijn oor een klang
Zijn ziel die komt in zwang.

+

Bl. 13.

Is dit van iemand, zoo hartelijk met het schoone vertrouwd, geen echte
kwajongenstreek? En ware ik dichter, 'k zou liever bersten dan te schrijven:
+

Zijn godlijk lijf
Zijn wonden vijf
Verkonden 't heerlijk zegepralen.
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+

Bl. 1.

De taal van den H. Van Haute is niet zeer rijk: 't zou hem een reden te meer moeten
zijn om den voorraad, dien hij heeft, keurig te verwerken:
Bl. 3. Aardzee b.v. is een vloek.
Dat is de keerzijde van de medalie; en we zijn blij, te mogen overgaan tot lof.
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In de vertellingen zijn recht fraaie dingen. De middeleeuwsche naïeve toon is zoo
lief. In dien aard zouden we thans vanwege de jongeren meer moeten hooren. Onder
de godsdienstige natuurgedichten is me 't ‘Kruis in 't Woud’ wel het beste. In den
‘Jaarkring’ heeft ‘Blauwmaand’ mijn voorkeur. Daar is kadans in de strofen. Men
wordt wel gewaar, moest ook de titel ontsnappen, dat men van bloei en leven leest.
De Mont kan zijn amphibrachen niet beter doen huppelen.
H. Van Haute is overigens nog een van die dichters ‘door Gods genade;’ met
gansch eigenaardigen greep weet hij de poetische stof uit het leven te vatten; blijkbaar
laat hij maar enkele van die liedjes hooren, die gedurig in zijn binnenste klinken; hij
dicht niet enkel op het papier, lijk zoovelen thans; hij dicht met het hart en voor het
hart. Diepe zielevrede ligt in die verzen; waarheid en warmte van gevoel golft er
door.
‘Vingt vers suffisent pour rendre un poète immortel’ heeft Chateaubriand eens
gezeid. Ik zou er vier zulke weten in dit boek, indien een voorhoofd ‘schouwen’ kon.
't Is een strophe uit den ‘Toren’ bl. 14.
Uw voorhoofd, edel en verheven,
Draagt stil der eeuwen avondgloed
En schouwt der toekomst eindloos leven
Met steenen stuurheid in 't gemoet.

Bij die reeks gedichten heeft de H. Van Haute een tooneelspel in proza gevoegd: ‘De
Ark van Noë.’ In proza ja - maar ook hier verloochend hij stellig zijn dichtergave
niet. Frissche beelden liggen voor 't rapen. Evenals in Hendrickx ‘Laatste Dag der
eerste Wereld’ worden hier de gebeurtenissen ten tooneele gebracht, die onmiddellijk
den zondvloed voorafgaan. Van Haute's verdichting op den Bijbeltekst is
oorspronkelijker en stouter nog dan die van den talentvollen Antwerpenaar; zijn
fantasie smukt nog bonter personen en toestanden. Vruchteloos zoekt men in 't gedicht
van de jaren '40 naar een schepping als die van den Middenboom: waarachtig, in
hersenen, die zulke dingen tooveren, woont iets meer dan talent. Van Haute, veeleer
dan zich zelven stronkelsteenen te leggen, als Hendrickx met zijn Paradijsengelen,
heeft het koninklijk hof van Sideropolis en dien verrassenden Tanatos opgeroepen.
Scherper tegenstelling dan de Chams der beide stukken is onmogelijk. De oudere is
een echte doemon van woeste stugheid, wijl het hart van den jongeren door
wankelmoedigheid in tweeën is gekliefd; het verschil valt stellig niet uit ten nadeele
van den H. Van Haute: Op zijn Cham ware een diepe psychologische studie te maken:
't is een schitterend exemplaar van St.-Paulus' dubbelmensch.
Zooveel goeds en meer nog. En toch is het stuk geen echt tooneelspel te noemen.
't Is niet fraai van den kunstenaar, een voor een zijn keursteentjes te doen vonkelen
vóór onze oogen, en dan zijn armen te vouwen, en aan een wervelwind over te laten,
een mozaïek ervan te improviseeren.
Te veel handeling - le défaut d'une qualité - heeft een aanslag op het drama
gepleegd. Had de H.V.H. zijn ontwerp episch bewerkt, hij zou stellig puik werk
hebben geleverd. Maar voor de eischen van een tooneelspel is met handeling - en
handeling altijd maar aan - niet alles gezeid. De handeling moet - hoe zal ik het
zeggen? - ze moet zich organisch ontwikkelen; 't een moet voortvloeien uit het ander.
Verwikkeling teweegbrengen en toch niets voorstellen of 't moet een gevolg zijn van
een oorzaak, daareven gelegd: dat is 't geheim van den dramatischen kunstenaar.
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Kort, door de handeling zelve, moet men karakters scheppen eerst en vooral. En dat
heeft de H.V.H. niet gedaan: Hij had het kunnen doen nochtans: zijn Cham zegt het
ons. Denken en voelen der
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zielen, 't wordt alles overrompeld en gesmoord door 't geweld van de toevallen.
Daaruit volgt ook noodlottig dat de Ubermenschen doorgaans uit hun Bijbelsche
hoogte gerukt zijn en 19 eeuwsche zenuw-mannekes worden.
Valt nu 't woord ‘tooneelspel’ van het titelblad weg te schrappen, daarin is geenszins
de hooge waarde betrokken, die deze bladzijden van elders halen; en als we bedenken
wat al draken, in zake van tooneel, thans de vier elementen verpesten, dan hebben
we reden om luide te juichen bij 't verschijnen van stukken als deze.
J.P.
Het Tooneel in de kerk. (Oorsprong van 't nieuwere Drama) en, Oorsprong der
Nederlandsche Schilderkunst.
De heer A. Vermeylen, die met eene merkwaardige verhandeling over het leven
en de werken van Jonker Jan Van der Noot (een zoo typisch figuur uit onze
letterkunde, gedurende de tweede helft der zestiende eeuw) aan de Brusselsche
Hoogeschool den graad van Speciaal-Doctor der Faculteit van Wysbegeerte en
Letteren verwierf, gaf dezer dagen den korten inhoud in druk van deze twee
verschillende University-extension-leergangen te Brussel.
In eerstgenoemden leergang worden als hoofdpunten behandeld: dat het nieuwere
drama uit den godsdienst gesproten is, - dat het kerkdrama vanzelf is ontstaan, buiten
allen invloed der Oudheid, - de liturgische kiem van het kerkdrama, - voorts: het
Latijnsche kerkdrama. (Paaschfeest, kerstmis-cyclus), de ontwikkeling van het
kerkdrama tot Volksdrama der Gemeente, en de ontwikkeling van het kerkelijk
Tooneel tot wereldlijk genre-tooneel. Kortom, zooals ingewijden uit dezen korten
inhoud van een korten inhoud zullen merken, een haast onoverzienbaar onderwerp
waarvan met prijzenswaardige duidelijkheid niettemin een zeer belangrijk overzicht
wordt aangeboden. (Prijs: fr. 0,75)
De tweede leergang is ingedeeld in drij hoofdstukken: I Wat is de vroegere
schilderkunst? (Algemeen overzicht, - kenmerken dier schilderkunst zooals zij zich
bij Broederlam en de Van Eycken voordoet); II Wat heeft het ontstaan en den groei
dier kunst mogelijk gemaakt? III Wat heeft de algemeene vormen dier kunst bepaald?
- Deze korte inhoud is echter veel beknopter dan de vorige.
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Overzicht van tijdschriften.
De Vlaamsche Kunstbode. Februari 1901.
Soldatenbegravenis. Nuchter schetske van Ern. Haeck, de aanspraak van den
korporaal is niet natuurlijk. - Flauwe verzen van Isidoor Albert. - Slot van Fr. Van
de Weghe's Geschiedenis der Nederlandsche Taalkunde in Vlaanderen. Er wordt
gehandeld over de taalcongressen, over het Woordenboek, over de Idiotocons en
over de meest gebruikte schoolboeken over spraakkunst. Over dit alles echter
vernemen wij niets nieuws. - Van G. Segers, begin eener lezenweerde monografie
van wijlen Piet Genard, archivaris der stad Antwerpen en lid der Kon. Vl. Academie.
‘Wat zijne persoonlijkheid betrof, was Génard veel te nederig. Hij kende verdiensten
toe aan de grootste nulliteiten. Al te dikwijls zweeg hij, wanneer anderen met zaken
praalden, die zij hem verschuldigd waren. Ja, hij boog gelaten het hoofd, wanneer
praalhansen, die zonder hem hoegenaamd niets zouden geweest zijn, hem openlijk
miskenden. Als Antwerpenaar daarentegen was hij trotsch en fier. Hij was diep
overtuigd, dat geene enkele stad van Europa met Antwerpen kan vergeleken worden.
Met haren roem was geene andere te vergelijken. Al wat de Antwerpenaars deden,
moest gedaan, al wat zij bestreden, moest bestreden worden. Op onweerstaanbaar
zoete wijze glimlachte hij, wanneer zijne vrienden hem wilden dietsch maken dat de
Antwerpenaars, in dit of dat bijkomend punt, konden ongelijk hebben. Génard was
vroom en godvruchtig, gelijk ik dit slechts in mijne Kempische geboortestreek heb
gezien. Doch zoover ging zijne Antwerpschgezindheid, dat hij luide, openlijk de
warmste hulde bracht, zelf, aan hen, die zijne heiligste gevoelens bestreden, van het
oogenblik, dat zij voor de grootheid en den roem van Antwerpen bezorgd waren. Dit
gevoel behoorde den archivaris geheel en al. Het verklaart de houding, die hij in
verschillende aangelegenheden aannam.’
Germania. Februari 1901.
Een Immortellenkrans voor Engelands Generaals, door Dr Haller von Ziegesar
bijeengegaard uit brieven, meest van Engelsche officieren, waaruit de onmenschelijke
wreedheid der Engelschen in den Zuid-Afrikaanschen oorlog blijkt. - In dit nummer
nog aan te merken het artikel Eine Zweite Canossa fahrt, waarin de redactie doet
inzien hoe weinig aangenaam het den Duitschers geweest is te vernemen dat Keizer
Wilhelm de zwarte adelaarsorde aan lord Roberts verleend had.
Voorts ook drie tafels de verwantschap aanduidende a) van Vlamingen en
Nederlanders, b) van de onderscheidene volkerengroepen die tot de Indo-Germaansche
familie behooren en c) van onze taal met de Indo-Germaansche talen.
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Tijdschrift van het Willemsfonds. Februari en Maart 1901.
De Diligence, eene schets van Joh. Filips, niets bijzonders. - Van F.C. Zonnevijlle
Een droom en zijne uitlegging, kip-kap met calvinistische saus, over de Boeren, vrij
onsamenhangend, flauwtjes geschreven. - Helena ten Brink vertaalt De Woudnimf,
een sprookje van Paul Heyse. - Het Maartnummer is uitsluitend gewijd aan de
Verslagen der afdeelingen.
Vlaamsche Zanten. Februari 1901.
In dit nummer bijzonder op te merken: de Volksgebedekens, het lied van Liederik
De Buck, eersten forestier van Vlaanderen en van Idonia, prinses van Frankrijk, en
Weervoorspellingen, medegedeeld door vrouw Weyn.
Het Katholiek Onderwijs. Maart 1901.
Te lezen 't vervolg der studie over De opvoeding bij de wilde volkeren, en Over
de rechterlijke inrichting bij de Franken.
De Taalkwestie in Vlaanderen. Januari-Februari 1901.
Dit blad werd ons ter bespreking toegezonden. Het maakt propagande voor de
‘Vlaamsche Maatschappij ter verspreiding der Fransche Taal’ anders gezeid voor de
Vulgarisateurs van Gent. Dat men ijvere om de Fransche taal aan het Vlaamsche
volk aan te leeren, dat kunnen we verstaan, maar zijn daartoe scheldwoorden vereischt
zoo als: verstompte geesten, konkelfoeskapelletje, pijpekoppen der Franschhatende
partij enz.? Dat zal nu wel geen hoogen dunk geven van de Fransche beschaving!
Bulletijn der Maatschappij van Geschied- en Oudheidkunde te Gent. 1900 nr 8.
1901 nr 1.
Belangrijke studie van V. Fris: Les Flamands à la bataille de Courtrai. Er wordt
gehandeld over: het getal der Vlamingen (ongeveer 25,000 man, het Fransche leger
was tweemaal zoo sterk); de hoofdmannen en de bijzonderste kampers van 't
Vlaamsche leger en de vlaggen der Vlamingen.
In nr 1 van 1901 drie artikels waarop wij hier de aandacht vestigen: A. Roersch
Correspondance inédite du chartreux gantois Laevinus Ammonius, belangrijke
bijdrage tot de geschiedenis van het humanisme in België; V. vander Haegen La
Communauté des saeurs fileuses à Gand, van eene congregatie van jonge dochters,
de Spinsterigghen, ingericht te Gent in 1678 door Joanna Scheerens van Laerne: ‘om
met godvruchtichydt, deucht ende eere elcanderen met een christelijke liefde ende
charitate by te staen, ende den soberen cost in het ghemeene te winnen met spinnen
van gaeren dienstich tot het weven van lyne laeckenen’; voorts eenige inlichtingen
over den gentschen schilder Anselm van Hulle door F. van den Bemden.
De Vlaamsche school, 11 en 12, bevat eene studie over de merkwaardigheden van
Zoutleeuw, met een groot getal afbeeldingen; de kerk, het bekende tabernakel, een
der vele gebeeldhouwde altaren enz. met tekst van St. L. Prenau, verder het liefelijk
dramatisch tafereeltje van Rafael Verhulst, Gedichten en boekbeoordeelingen.
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lijkwaak, het lijkmaal, het voedsel-meegeven, allerhande gebruiken om het heengaan
der ziel te vergemakkelijken of haar terugkeer te verhinderen, bepaalde wijzen om
het lijk naar het graf te brengen of in het graf te leggen, enz. - De Ontucht in het oude
Gent, vervolg (A. van Werveke): bijzonderheden over de lichte vrouwen en hun
woonplaatsen te Gent (XVIe eeuw). - De Vogel op den palmpaasch (Dr Jos. Schrijnen)
‘m.i., zegt de schrijver is de haan, en niet de zwaan, the right bird in the right place.
Men lette slechts op het karakter van den palmpaasch en oordeele.’ - Nederlandsche
sprookjes en vertelsels, medegedeeld door G.J. Boekenoogen. 1. Van keuteldoemke.
2. Van 'n vent, dei nait al te schrander haette. 3. Van Jan en Grait, zijn vertelsels uit
de prov. Groningen. - Spreekwoorden en zegswijzen over de vrouwen, de liefde en
het huwelijk (A. De Cock). Volksliedjes: een nieuwe zangwijze van Hoe rijmt men
dat te zaam? (A. De Cock.)
La Fédération artistique. 17. Wijdt een artikel aan Verdi. Verder, ter gelegenheid
van de 3e van Beethoven in het conservatorium, vraagt zij waarom de heer Guidé
zoo gebibberd heeft op zijn oboe.
Maar, vriend van Rijn, gij weet toch wel, dat ook in de muzikale voordracht mode
bestaat! Als alle dames van het conservatorium bibberen, moet eindelijk de oboe wel
meê bibberen. ‘Dat staat chique’, zal Mme Cornelis zeggen!
Bibber er maar op toe! Nooit te veel! De tenor Van den Bussche heeft door het
bibberen reeds zijne stem verloren en de bariton Van der Goten is op den zelfden
goeden weg.
- 18. 6 Bevat L'esprit dans l'oeuvre d'art van Edgar Baes, wijst op de hooge
verplichtingen des kunstenaars tegenover de voorrechten, die hem door de
Voorzienigheid zijn geschonken en het onderscheid tusschen hetgeen het dier door
instinkt en de mensch met zijnen geest heeft te doen.
Durendal. Février 1901.
Van Eugène Demolder zal eerlang een werk verschijnen:
Le Coeur des Pauvres, reeks vertellingen voor kinderen, die ook door groote
menschen met smaak zullen gelezen worden, indien ze alle zijn zooals La fin du Père
Lasacoche, hier medegedeeld. - Van Arn. Goffin naar aanleiding van twee nieuw
verschenen werken eenige bladzijden over: Le Perugin en Sandro Botticelli. ‘Quels
que soient les reproches que l'on peut faire au Pérugin, à propos de la négligence, de
la sécheresse, de la reproduction presque mécanique de ses oeuvres dernières, il n'en
reste pas moins qu'il a créé le type de beauté qui résume et magnifie, en traits
inoubliables, l'âme ombrienne. Il semble que le long cri de dévotion effrénée et
brûlante du moyen âge retentisse dans son oeuvre, et qu'il ait pris, chez-lui, un accent
d'autant plus indicible que les esprits étaient plus troublés. Et l'artiste lui-même,
mordu par le doute, en proie à l'indécision, après la mort inique du Juste, Savonarole,
peut-être, s'efforçait-il de restaurer la foi en lui-même en traçant ces images pieuses,
et, dans l'anxiété de la fièvre, leur conférait-il l'étonnante splendeur de tristesse, de
crépuscule et de songe dont elles sont revêtues?’ - E.H.P. Verhelst beoordeelt als
volgt Sanctus Petrus, het oratorio van pater Hartmann ‘Je voudrais dire du bien de
l'oeuvre du R.P. Hartmann, mais, en conscience, je ne le puis... je cherche en vain
une inspiration personnelle, un peu de modernisme, un peu de souffle artistique.’
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Noord en Zuid, 1 en 2 bevatten, behalve een aantal artikelen over nieuwere taalkunde,
een overzicht van velerlei tijdschriften over onderwijs, opvoeding enz. onder andere
een artikel over † Max Müller (1823-1900), en van Taco De Beer eene Inleiding
voor Taal en zeden onzer vaderen, toegelicht door eenige oude kluchtspelen, door
J.E. ter Gouw. De schrijver zegt hierin dat het 17e eeuwsche publiek wel minder
keurig maar niet onzedelijker was dan het 20ste-eeuwsche. Hij beroept zich op de
Vries, die b.v. Warenaar in z i j n g e h e e l aan een gemengd publiek voordroeg.
De schrijver zal beginnen met Eten en Drinken.
Caecilia. 3-3. Van Zuylen van Nyevelt schrijft eene vrij lange studie over
program-muziek, onder den titel Het oude en het nieuwe geloof. Hij neemt de
program-muziek in bescherming, maar keurt het misbruik af wat daarvan door Richard
Strauss (honden-geblaf, schapen-geblaat, dakleien-gerammel, enz. enz.) wordt
gemaakt. Als type stelt hij de sinfonie pathétique van wijlen Tschaikowski; doch
deze heeft (gelijk de schrijver wel weet) v e r z u i m d een program bij zijn werk te
schrijven.
Justus van Maurik heeft te Antwerpen de jagers naar programmuziek eens op zeer
geestige wijze bespot.
Van Zuylen heeft program-muziek niet genoeg gekenschetst om te zeggen: hij
heeft geheel ongelijk.
De Nederlandsche Spectator. 2. Het boekje (met opgewarmde kost) van de
Goethe-Gesellschaft te Weimar, wordt besproken, en voor de 10 millioenste maal
de ‘grootmeester’ der Duitsche letterkunde gehuldigd: ‘Göthe und kein Ende.’ D.C.
Nyhoff bespreekt O'Connell, naar aanleiding zijner levensgeschiedenis van Dunlop.
3. Levensschets van den bekenden geschiedschrijver Ch.M. Dozy, door P.J. Bloks.
4. Een grondig artikel van Salverda De Grave over Brunetière en Bouvries' pogingen
tot verbetering der Fransche syntaxis. 5. Het oud-Nederlandsche lied, door J.W.
Enschedé, geeft een volledig en kritisch overzicht van al hetgeen in de laatste jaren
op dit gebied is gewerkt, vooral met de erkenning der verdienste van Flor. van Duyse.
7. bevat een artikel van Nouhuys over van Deyssel's laatsten bundel. De schrijver
verwijt vooral aan v.D. zijne argumentlooze kritiek, waarbij hij veeleer
ontboezemingen geeft, met velerlei schimpscheuten doormengd dan objectieve
beoordeeling. Toch maakt v.D. vorderingen, b.v. in de kritiek over Ghetto.
De Gids. Maart 1901.
De bijzonderste brok van dit nummer is wel de schets van Styn Streuvels: Langs
de wegen. Waarom dit opschrift weten we niet. Jan, die lange jaren als peerdeknecht
op eene hoeve gediend heeft, vertrekt bij 't vernemen dat zijn vader op sterven ligt.
Hij moet thuis zijn als vader het land niet meer kan begaan. Toen Jan thuis komt
is vader dood en begraven, en de andere kinderen hebben meegedaan al wat in huis
was. Jan vindt het zoo verlaten, zoo alleen, en trouwt met eene gebuurvrouw. - Dood
eenvoudig dus het onderwerp, maar fijn afgewerkt zooals Streuvels dat kan. Het
leven op de hoeve en bijzonder de peerden zijn wel geteekend. De menschen die ons
hier voorgesteld worden leven een waar menschenleven, wat in Streuvels schetsen
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regelmatig weervinden, is hier door een frissche blijheid vervangen. - Vervolg van
G.C. Byvanck's belangrijke studie: Inleiding tot Shakespeare's Hamlet. - Voorts
verzen van Carel Scharten en artikelen ter gelegenheid van jongst verschenen boeken:
zoo Sprekende Steenen van R.P.J. Tutein Nolthenius, Hugo de Vries' Mutatie-theorie
door prof. A.W. Hubrecht en Een Nieuw poeëm van Tristan en Yseut, waarin prof.
Van Hamel Le Roman de Tristan et Yseut, traduit et restauré par Joseph Bédier
bespreekt.
De Hollandsche Revue Februari 1901.
Karakterschets: Mr. J.G. Gleichman, sedert 1891 voorzitter der tweede Kamer in
Holland. Over zijn karakter vernemen wij niet veel. Meer over zijne politieke
loopbaan. ‘Nòch als ambtenaar aan het Departement van Financiën of bij de
Nederlandsche Bank, nòch als Minister, nòch als Kamerlid is de heer Gleichman een
primus inter pares geweest; voor al die funkties zijn méérderen te vinden. Maar er
is een ambt aan te wijzen, waarin zijn meerdere of zelf zijn gelijke vóór hem échter
niet is aan te wijzen, terwijl ook nà hem moeilijk iemand te vinden zal wezen, die
hem zal overtreffen. In dàt ambt is hij in werkelijkheid de primus inter pares
geworden.
Wij bedoelen zijn Voorzitterschap der Tweede-Kamer.’ Als boek van de Maand:
Scheiding van Kerk en Staat door Otto Schrieke, predikant te Enschedé. - Getrouwd,
het nieuwe boek van G. Van Hulzen wordt ook tamelijk uitvoerig besproken.’ Van
Hulzen heeft een bescheiden talent, dat nog een zeer zorgvuldige en voorzichtige
kultivatie noodig heeft, maar waarmee hij op gelukkige momenten toch al een
verdienstelijk kunsteffekt kan bereiken. Maar het is óók een talent, dat zich niet leent
tot ‘tours de force’, tot gootdoenerijen, tot zwaar werk; zijn talent wijst er hem op
aan, zich langs lijnen van bescheidenheid te bewegen. Daarmee rekening houdend
en zijn kunnen niet overschattend, zal hij dan ook in de toekomst met zijn
onmiskenbare psychologische gave, bepaald nog goed en degelijk, zij 't dan ook niet
supérieur, werk kunnen leveren, dat evenals Getrouwd de hoogte zal kunnen bereiken
van niet kwade boeken in middelsoort kunst.’
De Katholieke Gids. Maart 1901.
Slot van A. op de Laaks geschiedkundig romantisch verhaal: Paus Leo IX. - Simon
Boers wijdt eenige geestdriftige bladzijden aan Werkers van wijlen S.G. Van der
Vygh. ‘Het geheel is een boek van kracht, van groot kunnen... dit boekje bevat de
levenstragaedie van een jongen man die in zich groeien voelt zijn geniale gaven van
schrijver, op wien de emotie's komen aanstroomen, die zingen hoort mysterieuse
stemmen, die nader schijnen te komen duidelijker en duidelijker, een jongen man
die zich kunstenaar weet. Die emoties zijn emoties van smart, van somberheid. Hij
ziet wat al ellende er is in die vreemde, onbegrijpelijke wereld, ziet 't als weinigen.
De visioenen en stemmen doen hem krimpen van ontroering... Dan zal hij gaan
schrijven “den Roman van den Arbeid” en hiervoor waren waarschijnlijk deze
schetsen de opzet. - En toén is hij gestorven, jong weggerukt midden uit 't werk, dat
hij zoo life had.’ - Eerste deel van een lezenswaarde bijdrage van E.H.A. Merkes
Wat was het Buskruitverraad naar aanleiding van John Gerards studie What was the
Gudpower Plot. - Zenaïde Fleuriot's werk Mijn laatste boek, in 't Nederlandsch
vertaald, werd door de
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katholieke bladen gunstig onthaald. A.J. Oostdam komt op tegen dit onthaal: ‘Van
letterkundig standpunt bezien is er maar éen verheugende passage in 't boek: de titel
met dat aangenaam klinkende middelste woord!’
Van onzen Tijd. Februari 1901.
Nakomertjes, vervolg van Marie de Negri's schets, goed geteekend. - Van Th.
Molkenboer eenige woorden over wijlen Arnold Böcklin, ‘Nederland is buitendien
ook niet het land waar zoo'n man met een talent als het zijne zou gewaardeerd worden.
Voor ons land, het land van de kunst van vuile binnenhuizen en het ‘abstuffen’ der
kleuren tot de meest groezelige gamma's van grijs-bruin en bruingrijs, zou hij te
weinig schilder en te veel idealist geweest zijn, zou men zijn dikwijls mooie gedachten
om de soms minder picturale schoonheid hebben uitgelachen. Zijn helle kleurenpracht
zou men niet genoten, zijn teekening, ofschoon ook niet eens altijd correct, te
academisch genoemd hebben en zijn onderwerpen te gezwollen, te aanstellerig, te
theatraal.
Maar voor wie zich boven zulke kleingeestige kleinelands opvattingjes plaatst en
zijn werk in verscheidene nummers, tot een kleurtentoonstelling bij elkaar heeft
gezien, dien moge het duidelijk zijn dat met Arnold Böcklin, in 1827 te Bazel geboren,
Zuid-Europa een van zijne grootste geniën ontviel.’ - Te lezen E.H. Binnewiertz
knappe literaire kroniek: bespreking van Anna Savornin Lohmans boek Smarten:
‘De schrijfster heeft zich zelve gestraft door dit boek te schrijven. Nu moet haar leed
grooter zijn dan dat van welke harer martelaressen. Want zij wilde niet enkel iets
bewijzen, zij schreef niet alleen voor haar doel, maar tevens wilde zij kunst geven,
schoonheid maken. Predikant zijn, maar bovenal toch dichter, zóó had zij zich
voorgesteld... Dit boek kon niets anders dan banaal zijn. Want de smarten, hier
gedocumenteerd, zijn altemaal smarten die niet aandoen het innigste wezen der ziel.
Deze droefheden rimpelen wel het oppervlak, maar beroeren niet de diepte. Wie nu
deze zuiderkoelte tot een storm wil laten groeien, moet macht hebben over de
elementen, moet meester zijn over lucht en zee.
Dat is b.v. Coenen, maar Anna de Sovornin Lohman niet.’ - In ditzelfde nummer
verzen van C.R. De Klerk, Maria Viola, Albertine Smulders en Arn. Lauters.
De Arbeid, 3e jaarg. afl. 5.
Dirk, eene schets door Ina Bakker, en Van God en het Geluk, een sprookje door
Ed. Verburgh, alle twee niets buitengewoons. - Meer zou er te zeggen vallen over
Lod. Baekelmans Kerstvertelling: van een janmaat die den kerstnacht aan wal
doorbrengt, de kroegskes der haven afloopt en, zat gedronken, in een dezer, bij veile
deernen, schielijk sterft. Waarom zoo'n ding kerstvertelling geheeten? Waarom met
'n zekere voorliefde die gemeene détails beschreven? - Verzen van Ary Delen. - J.
Tersteeg bespreekt van Hulzen's roman Getrouwd. ‘Resumeerende, moet “getrouwd”,
de onbelangrijke behandeling van een onbelangrijk geval, een mislukking genoemd
worden’.
Jong Holland, halfmaandelijksch tijdschrift voor kunst en literatuur. 1 Jan. 1901.
Dit Xe nummer van den 1en jaargang is het eerste dat wij te lezen
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kregen. Zijn de andere nummers als dit, zoo zal noch de kunst, noch de letterkunde
veel aan dit nieuw tijdschrift winnen. Om te beginnen vier bladzijden over Johannes
Bosboom, niets nieuws, maar niet slecht gezeid. - In proza ook nog begin eener
bijdrage over: Moderne muziek van A.D.K. van Nieuwenhuyze. - Voorts verzen,
meest jonge.
Vragen van den Dag, Maart 1901.
Van J.W.v.d. Linden: Proeve eener schets van de hoofdstroomingen van het
godsdienstig leven in de 19e eeuw, men zou er kunnen bijvoegen bijzonder in
Nederland en Duitschland. ‘Zoo is 't gekomen dat de 19e eeuw, in haar aanvang
gekenmerkt door dogmatische onverschilligheid en die in haar midden scheen gestuurd
te zullen worden in vrijzinnigen geest, geeindigd is in een triomf der reactie en eene
herleving van het confessionolisme in de volkskerk.
Ongetwijfeld mag gewezen worden op den Nederlandschen Protestantenbond, op
den Protestanten-Verein in Duitschland, op de Unitariers in Engeland, als op niet
onbelangrijke vrijzinnige bewegingen; er behoeft voorts niet verzwegen te worden
dat de resultaten van het geschiedkundig onderzoek naar den ouderdom en de afkomst
der bijbelboeken voor verreweg het grootste deel zijn aangenomen door de
gezaghebbenden onder de orthodoxen, maar dit neemt niet weg dat het tegenwoordig
geslacht zich verknocht toont aan het bijbelsch en kerkelijk christendom. Ook in het
buitenland beweegt zich de godsdienstig-kerkelijke stroom meest in die richting....
In elk geval is sedert de bekende April-beweging in ons Vaderland, toen in het jaar
1853 de bisschops-zetels hier zijn hersteld, het zoogenaamde liberaal-catholicisme
verdwenen. Onder den invloed van het Jezuitisme is eene ultramontaansche richting
in priester- en leekenwereld doorgedrongen; de kerkelijke, de politieke, de burgerlijke
afscheiding tusschen Protestanten en R. Katholieken volkomen geworden; de
Roomsche beweging tegen de openbare school onvermoeid en de naam van Dr.
Schaepman dikwijls in vereeniging met dien van Dr. A. Kuiper, gevreesd en geëerd.’
De lezer zal hieruit opmaken in welken zin het artikel geschreven is; uit katholiek
standpunt zou er nog al een en ander op aan te merken vallen. - In dit zelfde nummer
nog drie lezenswaarde bijdragen: Steenkolen en exploitatie der steenkolenvelden in
Limburg, door Dr H. Blink, die het wetsontwerp toejuicht tot exploitatie van
steenkolenmijnen in Limburg van staatswege, ingediend bij Koninklijke Boodschap
van den 24en Januari l.l.; een pleidooi van W.A.W. Moll ten voordeele der Neutrale
School en De geschiedenis van de Zuid-Afrikaansche diamantvelden.
Chronica over Staatkunde en Letteren, van Dr SCHAEPMAN. 15 Februari 1901.
Over het boekje Die Centrumsfraction an der Jahrhundertwende. Berlin, Verlag
der Germania, schrijft Dr Schaepman: ‘Men kan uit dit kostelijke boekje veel leeren.
Het toont ons vooral drie dingen:
1. In de uitspraak over beginselen kan alleen het streng noodzakelijke en het
onveranderlijk vaststaande worden opgenomen.
2. De verklaring over hetgeen een partijvertegenwoordiging denkt te doen of te
laten - een zoogenaamd program van actie - gaat uit van de vertegenwoordiging,
wordt aan de kiezers medegedeeld en laat aan de onontbeerlijke vrijheid van
handeling, naar gelang der omstandigheden, hare rechtmatige ruimte.
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dracht, die alleen tot eenheid voeren kan.’ - Voorts verzen Vondel in den mond gelegd
op een voorstelling van het huwelijksgeluk in het Huis van Oranje, ter gelegenheid
van het huwelijk van H.M. de Koningin.
Neerlandia, Februari 1901.
Weinig aan te stippen in dit nummer. Dit van de redactie voor Prins Hendrik der
Nederlanden: ‘De bruiloft werd gevierd met blijde praal. Thans troont naast onze
Koningin een Hoogheid, Prins der Nederlanden. Maar de algemeene hartelijkheid
gold in de eerste plaats Haar, niet Hem, die uit duisterheid plotseling werd geplaatst
in 't helle licht... Zij is het ernstig opgevoede kind eener verstandige moeder, die
sinds Haar komst in Nederland éen is geworden met Haar nieuwe volk. Zal ook Prins
Hendrik daarmée éen zijn? Dan zal Hij zich moeten vervormen tot Nederlander; de
Koningin-Moeder wees Hem den weg om als vreemdeling een vertrouwen te
verwerven, zonder welk zijn verblijf hier te lande een misverstand zal zijn.
Want de Nederlander is ijverzuchtig op land en stam, en wantrouwen, lang zijn
erfdeel, moge zijn geluwd, verdwenen is het niet. Nog altijd ziet zijn oog de dingen
die 't geloof in eerlijke staatkunde hebben verstikt. Daarom zal 's Prinsen halve
toewijding onverschilligheid, zijn onvoorwaardelijke toenadering erkentelijke
genegenheid baren... Het Nederlandsche volk wacht af met groot vertrouwen.’
Ons Tijdschrift, Januari 1901.
Dit Afrikaansche-Familieblad is wat verachterd. 't Was reeds Maart toen ons 't
Januari-nummer toekwam. De inhoud is daarom niet beter verzorgd. Het beste van
deze aflevering is wel het tooneeltje: Wie is de Baas, tusschen Henri Donker en zijne
jonge vrouw Annie, die in huis, ook haar woord wil te zeggen hebben.
Studiën, jaarg. 33, bl. 56, afl. 2.
In Waarheid en bedrog bespreekt Is. Vogels de ideeën van jonkvr. Anna de
Savornin Lohman. ‘Twijfelzucht ter eene, ontevredenheid over God en de menschen
ter andere zijde voeren in hare werken beurtelings het woord. De meeste zijn sterk
gekleurde tendenz-schriften. Van den roman hebben ze - over 't algemeen genomen
- slechts den uiterlijken vorm.... De auteur schijnt slechts deze wijze van voorstelling
te hebben gekozen, ten einde gemakkelijker tot luisteren te stemmen, krachtiger in
de ziel te grijpen. Hoofddoel was hare levens- en wereldbeschouwing te ontwikkelen,
lucht te geven aan haar ontstemd gemoed, vooral, dunkt me, wilde zij haar
agnosticisme luide, met nadruk doen spreken.... De hoofdgedachten, door Mej.
Lohman in hare romans neergelegd, kenmerken zich daarom ook niet door nieuwheid
of oorspronkelijkheid. Vele hedendaagsche ongeloovigen huldigen dezelfde
wereldbeschouwing, slaken in dicht en ondicht ongeveer dezelfde klachten.’ - Een
lezenswaardige studie over den Jan Joest van Kalkar, den schilder der altaarvleugelen
van Kalkar door P. Albers. - Zwart licht door L.Th. de Groot, voor liefhebbers van
photographie. - Voorts eene uitvoerige bespreking van Dr Schaepman's betoog: Het
burgerlijk huwelijk der roomsch-katholieken in Nederland, en een brief van wijlen
Prof. Matthijs de Vries aan P. Becker over den tekst der Imitatio Christi: O teporis
et negligentioe status nostri, een der sterkste bewijzen voor den Nederduitschen
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eischtte er een genitif, van daar teporis dat men anders niet uitleggen kan.
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Nederlandsch archief voor kerkgeschiedenis, 2, bevat aloude Nederlandsche
proza-verhalen over de geboorte van Jezus, door C. De Vooys. De schrijver bespreekt
eerst het Bonaventura-Ludolphiaansche Leven, vroeger door Molle behandeld. Een
ander Leven in proza bevindt zich te Brugge, van 1487. Een ander verhaal komt voor
in een Brusselsch Nr der 16e eeuw. Door 't zoeken naar paralellen wint dit artikel in
belangrijkheid.
Anzeiger des germanischen Nationalmuseums. 4. Dit werk verschijnt nu in
afgeronde afleveringen. De voor ons liggende bevat, behalve het vervolg der
geschiedenis van het museum, aankoopen, geschenken, enz. eene voorstelling naar
de nieuw aangeworven schilderij van LUCAS VAN LEIDEN: Moses, water doende
springen uit de rots. Daaraan is toegevoegd het portret van den meester, door hem
zelven geschilderd, en tekst van Franz Dulberg.
Ook vinden wij hier een St. Joris-beeld uit de eerste helft der 15e eeuw,
medegedeeld door Richard Grundmann.
Das litterarische Echo. 15 Febr. 1901.
Litteraturvergleichung (Louis P. Betz). I. Kort historisch overzicht van de
wetenschap der vergelijkende letterkunde. II. De letterkunde van een volk moet
beschouwd worden in 't licht der wereldliteratuur. Een betrouwbaar oordeel over de
eigen letterkunde kan maar geveld worden nadat men een blik heeft geslagen op de
algemeene. - Wat de vergel. letterk. zooal doen moet: bestudeeren 't ontstaan en
omzwerven der sagenstof, der sprookjes, mythen enz.; den invloed nagaan der oude
letterk. op de moderne; navorschen de geschiedenis der behandelde stof, hoe sommige
typen en motieven van een volk overgaan naar een ander; de wederkeerige inwerking
gadeslaan van de eene moderne letterk. op de andere; een synthetisch overzicht geven
van de tijdperken in de litteratuur, van de letterkundige stroomingen, van de nationale
letterkunden in hun samenhang met die der wereld. - Aus dem Engeren:
Oldenberg-Bremen (Franziskus Hähnel). Heinrich Bulthaupt (geb. te Bremen, 26
Oct. 1849) is vooral bekend door zijn tooneelstukken (o.a. Timon von Athen) ofschoon
hij ook naam heeft als romanschrijver, lyricus en criticus. - Otto Gildemeister (geb.
13 Maart 1823) gaf voortreffelijke vertalingen van Byron en Shakespeare. - Andere
vermeldenswaardige letterkundigen uit Oldenburg-Bremen zijn: Bernhardine
Schulze-Smidt (romans- en reisherinneringen), Emil Roland (novellen en gedichten),
Oskar Mysing (romans). Aus der Werkstätte der Shakspere-Gesellschaft (Dr Alois
Brandl). Iets over de reden waarom en over de wijze waarop de Engelsche meester
door genoemd genootschap bestudeerd wordt. - Per Hallström (Ernst Brausewetter)
is een Zweed (geb. 1866 te Stockholm) die voornamelijk romans en novellen schrijft,
uitblinkend door schilderachtige aanschouwelijkheid, gloeiende kleurenpracht, diepe
en veelzijdige menschenkennis. Der Falke, een novelle van Hallström.
- Maart 1901.
Wildenbruch als Dramatiker (S. Lublinski). Wildenbrucht slaagt best in het
dramatiseeren van een episode uit de geschiedenis; zijn meerderheid ligt in het
tegenover elkaar stellen van volksmenigten, in een gezond realisme, in een kloeke,
juiste zielsontleding. Zijn beste stukken ‘General Feldoberst’, ‘Gewitternaeht’ en 't
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Schiller, Hebbel en Ludwig er schiepen, maar toch goede nationale
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theaterstukken, naar ‘Jong-duitsche’ opvatting. - Bismarcks Briefe (Frieda Freün von
Bulow). Hier wordt de aandacht gevestigd op een bundel van 506 brieven door
Bismarck aan zijn bruid en gemalin geschreven. Neue religiöse schriften. Walter
Wolff bespreekt een viertal onlangs verschenen boeken van
godsdienst-wetenschappelijken aard. Wilhelm Hertz, Harry Mayne bespreekt de
verzamelde dichtwerken van Hertz, wier beste gave is de onberispelijkheid van den
vorm. - Dranmor, eigenlijk Ferdinand Schmid, een Zwitser, geeft in zijn ‘Gesammelte
Dichtungen’ blijken van een verdienstelijk dichterstalent.
Zeitschrift für christliche kunst. 11. Het hoofdartikel bevat eene beschrijving van
de reliekenschrijn der heilige Regina te Osnabrück, uit de dertiende eeuw, met
afbeeldingen. Alle lezers der Dietsche Warande hebben reeds voor eenige jaren door
von Bezold nader leeren kennen, hoezeer de Saksische kerkelijke kunst met de
Belgische samenhangt. Daarom is elke bijdrage tot nader kennis dier kunst voor
België van belang.
Stimmen aus Maria Laach. LX, 1. brengt een belangrijk artikel van H. Pesch, Die
Pflicht im Wirtschaftsleben en over Die Renaissance des Alterthums in China, van
J. Dahlmann. Die Renaissance dagteekent van het jaar 124. Aan rijkdom en omvang
der letterkundige voortbrengselen is geen land bij China te vergelijken.
Annales archéologiques. XIV, 3 en 4. bevatten eene belangrijke studie van De Prelle
de la Nieppe over de krijgskleeding en de wapenen van de 12e, 13e en 14e eeuw, naar
zegels en grafsteenen bewerkt; voorwaar geene gemakkelijke taak, doch door de
authenticiteit der uitkomst des te verdienstelijker.
Revue des deux Mondes. 1 Febr. 1901.
Soeur Jeanne de la Croix, 1e partie (Mme Mathilde Serao). - Een novelle die ons
op dramatische wijze de uitdrijving verhaalt van Napolitaansche kloosterzusters. Een
dier nonnen neemt haar intrek bij haar getrouwde zuster; ze werkt daar als dienstmeid
en geeft liefdadig het weinige geld weg dat ze nog bezit. Met die diensten is die
getrouwde zuster niet tevreden. Daar ze in schulden steekt, speculeert ze op de
restitutie (van staatswege) van 't kapitaal dat Joanna bij haar intree in 't klooster heeft
moeten storten. Doch de staat restitueert niet en geeft slechts een klein pensioen.
Zuster Joanna wordt onmeedoogend op straat gezet. - Deze novelle heeft voor
Frankrijk het belang der hoogste actualiteit. - Le Prologue du dix-huit Fructidor. II.
Le général Pichegru à l'armée du Rhin (Em. Daudet). Hier wordt bewezen dat men
Pichegru ten onrechte van verraad heeft beschuldigd. Toen hij den 20 Sept. Mannheim
binnenmocht en den 29 Oct. die stad moest verlaten was zijn gedrag onberispelijk.
Of hij even vlekkeloos is in zijn volgende krijgsverrichtingen, zal later onderzocht
worden. - La religion de Nietzsche (M. Alfred Fouillée) ‘Nietzsche en est resté au
naturalisme païen, sans même arriver à comprendre ni le sens du christianisme, ni
le sens de l'idéalisme contemporain. Les élans sublimes de son lyrisme ne réusissent
pas à voiler les contradictions et les impuissances de sa pensée philosophique.’ Voyage au Japon. V. L'imagination (M. André Bellesort). De verbeelding der
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hun visioenen hangen eng samen met de werkelijkheid; en toch is die strenge
nauwkeurigheid gehuld in een bevallig droomenwaas. De kunstwerken van dit volk
dragen alle den stempel van deze verbeelding. Deze verbeelding wordt bij hen niet
genoeg beheerscht door 't verstand, niet genoeg veredeld door 't gevoel. - Le
mécanisme de la vie moderne. La publicité (M. le Vicomte George d'Avenel.)
Belangwekkend artikel La Pléiade française. Joachim du Bellay (1525-1560) (M.
Ferd. Brunetière.) Schets van het leven en de werken van dezen dichter. - Au seuil
d'un siècle. Cosmopolitisme et nationalisme (Vicomte E.M. de Voguë.) In medio
virtus, zegt de schrijver. - Revue scientifique. L'éclairage par le gaz (A. Dastre). Chronique de la quinzaine, histoire politique (Francis Charmes.)
- 15 Febr. 1901.
Soeur Jeanne de la Croix (Mme Math. Serao) 2e en laatste deel. - Impressions de
France. - I. Le Centre-Arnay-le-duc. - II. Les Cathédrales. - III. L'aitre saint-Maclou.
(Gabriel Hanotaux). Wie eenige teugen echte fransche lucht wil inademen, leze deze
frissche beschrijvingen. - L'Encyclopédie (Ern. Faguet). Een artikel geschreven naar
aanleiding van een werk van M. Ducros over de Encyclopedistes, E. Faguet besluit:
‘On peut donc parler de la faillite philosophiques, politique et morale de
l'Encyclopédie. Elle a beaucoup moins pensé qu'elle ne l'a cru. Mais elle a réuni les
connaissances humaines dans un tableau assez vaste, assez clair et très bien ajusté à
la commune mesure des intelligences. Elle a été pénétrée d'un esprit d'humanité et
de bienveillance pour les meurtris et pour les faibles, qui fait oublier bien des
intolérances et des étroitesses. Elle a éveillé, non sans vigueur, l'attention des mauvais
esprits, mais aussi des esprits justes, sur des abus criants et des iniquités détestables’.
- Le Conseil international des femmes, 1e partie (Th. Bentzon). Merkwaardige
bespreking van een lijvig verslag over een in 1894 gehouden Vrouwencongres. Dit
verslag toont ons de vrouw in de nijverheid, in de opvoeding, in de staatkunde en in
het maatschappelijk leven. - Le Prologue du 18 Fructidor III. Pichegru et les
émissaires de Condé. (E. Daudet). Pichegru heeft nooit zijn land willen verraden,
nooit zich zelf willen onteeren. Maar ‘il a fourni lui-même des armes à la calomnie
par une imprudence coupable, laquelle laisse planer une ombre sur sa conduite et
oblige l'historien de ces heures obscures et troublées à s'entourer, pour le justifier,
de toute la lumière de documents irréfutables et d'évoquer, dans un cadre de vérité,
le souvenir de ses actes de soldat abommablement dénaturés par ses calomniateurs.’
- Avant le Soir, schoon gedicht van Gabriel Vicaire. - Un conflit de Races, Américains
et Philippins (André Lebon). - Le Drame espagnol et notre théâtre classique. (R.
Doumic).
Le Correspondant. 10 Febr. 1901.
Vingt-cinq ans d'enseignement supérieur libre (A. de Lapparent.) Schrijver viert
de ‘zilveren bruiloft’ van het Institut catholique en geeft ons in 't kort de geschiedenis
van dit gesticht (1876-1901). - Le Centenaire du Concordat (François Carry). Levensen karakterschets gewijd aan de nagedachtenis van Kardinaal Consalvi, die juist 100
jaar geleden, met den geweldigen, sluwen Bonaparte over het Concordaat
onderhandelen moest. In die netelige zaak vooral blonken zijn gaven uit: zijn kalme
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vernuft. - Le duc de Broglie, historien de l'Eglise. Paul Allard zegt van 't werk ‘l'Eglise
et l'Empire romain au IVe siècle’ (1856-1859). ‘'t Ware moeilijk een schooner apologie
van Christendom en Kerk te vinden dan deze; hier geen pleidooi van een
vooringenomen schrijver die de feiten plooit naar de eischen zijner thesis, maar een
pleidooi zich losmakend van de feiten, van feiten door een vrijen geest verhaald en
door een verlichte rede beoordeeld.’ - Le duc de Broglie dans la retraite. Gelaten.
stil, zedig, godvruchtig, liefdadig en werkzaam, zoo was de hertog, zegt Pierre
Morane, toen hij zich uit het openbaar leven had teruggetrokken. - Le P. Gratry et
le Cardinal Perraud. (H. de Lacombe.) P. Gratry ‘de Malebranche der XIXc eeuw,
een Malebranche minder sarcastisch maar menschelijker’ werd uit een onverdiende
vergetelheid gered door een werk van Kardinaal Perraud. (Le P. Gratry, sa vie et ses
oeuvres.) Deze priester bekleedt op wijsgeerig gebied een voorname plaats én door
het oorspronkelijke en scheppende der gedachte, én door den glans van het talent én
door den invloed op zijn tijdgenooten, geloovige en ongeloovige. - Le Roman Nuptial,
slot van een roman van Léon Barracond. - Lettres inédites de Théodore Jouffroy,
uitgegeven door A. Lair. - Une amie de Mme de Chateaubriand avec des lettres
inédites. (Edmond Biré.) Er is spraak van Sophie-Josèphe de Witte geb. 6 Dec. 1792,
die in 1819 Mme Bayart wordt en van haar betrekkingen met Mme de Chateaubriand.
- Une carrière de politicien et de policier. Fouché, d'après une récente publication
(L. de Lanzac de Laborie.) Fouché speelde een groote rol eerst als politicus in de
omwenteling, daarna als policieman onder Napoleon. ‘Voor hem was alles
ondergeschikt aan zijn heersch- en baatzucht;’ ‘hij was bovendien een schurk’. Renaissance dramatique en Angleterre. (M. Stephen Phillips) (Augustin Leger.)
Tegenwoordig hebben in Engeland de treurspelen ‘Paolo et Francesca’ en ‘Herodes’
van St. Phillips een uitbundigen bijval. - Verdi, l'homme et l'oeuvre (Michel Brenet.)
Schets van het leven en de werken van den grooten Italiaanschen toonkundige die
onlangs gestorven is (1813-1901).
- Het nummer van 25 Februari 1901 is van begin tot einde lezensweerd. Eerst een
interessant artikel van den geschiedschrijver van Ryssel, P. de la Gorce, over la
France après Sadowa.
Een tweede allermerkwaardigst artikel van Etienne Lamy over de vrouwenkwestie:
La femme et les penseurs. Schrijver duidt aan wat de Kerk voor de vrouw heeft
gedaan, alleen heeft gedaan en hoe de vrouwen, van hunnen kant, de trouwe
bondgenooten waren van den christelijken invloed. Onder de denkers mag Etienne
Lamy zeker plaats nemen, want zijne artikels over die moeilijke kwestie zijn diep
doordacht en afdoende uiteengezet.
L'Impératrice Augusta van M. André leert ons het nieuw verschenen boek Kaiserin
Augusta van von Hermann von Petersdorff, kennen, en daarbij de zoo innemende,
hoogst begaafde en ontwikkelde figuur eener edele en vrome vrouw.
Eindelijk Froblèmes historiques von P. Pierling bewijst dat Keizer Alexander I
van Rusland op het punt stond den Katholieken Godsdienst te erkennen en in te
voeren, toen hij door den dood verrast wierd.
The Nineteenth Century and After, No. 288, February 1901 (pp. 197-376). Zouden
de uitgevers het vraagstuk van den naam des tijdschrifts niet eens opnieuw en beter
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liever hadde ik gezien: The present Century, formerly: The Nineteenth Century, het
laatste eerst in groote letters, binnen eenige jaren kleiner, waarna het eindelijk,
desbelust, kon wegvallen.
Opmerkelijk is het, dat er in het Februari-nummer, onder de 16 verschenen artikels,
geen enkel van eene vrouw is: zulks gebeurt in dit groote Engelsche tijdschrift zelden,
want - arm Vlaanderland! - het heeft meer medewerksters dan onze tijdschriften
lezeressen. Laat mij in 't voorbijgaan drukken op dit punt van het allergrootste belang,
gevolg van een slecht onderwijs; een groote wensch is, dat de vrouwen met ons in
gemeenschap der gedachten zouden treden, met ons Vlaamsche maandwerken lezen
in plaats van feuilletons; in de tijdschriften zou mede gezorgd moeten, dat zij niet
voor mannen alleen belangrijk zijn.
Engeland is in den rouw. De slag waarvan ieder wist, dat hij vroeger of later vallen
moest, maar dien allen uit hunnen geest hielden als iets waar niet mocht aan gedacht
worden, is nedergekomen gruwzaam schielijk, en het nieuwe jaar, de nieuwe eeuw,
somber en nederdrukkend in vele opzichten, heeft ter bekroning der smarten den
dood der Koningin medegebracht. De hardnekkigheid om het denkbeeld harer dood
en der gevolgen ervan verre weg te houden, was toe te schrijven aan de diepte des
eerbieds en der verkleefdheid jegens haar, den eerbied en de liefde die iemand
gelooven doen, dat het dierbaarste lid van zijn gezin hem niet kan ontnomen worden.
Nu is het eene bedwelming over gansch het Britsche rijk. The Nineteenth Century
beschrijft die gevoelens in een artikel, eene ode gelijk (pp. 199-205).
De vorst van Baroda, Maharajah Sayagi Rao Gaekwar beschrijft (215-225) hoe
hij in Indië zijnen dag overbrengt. Zijn paleis te Baroda heeft 5.000.000 fr. gekost;
het klimaat is er heet; in den zomer moet hij weg, des te meer daar hij aan zenuwziekte
(neurasthenia) lijdt. 's Morgends gebed door de Brahmins, ontbijt met brood en melk,
een rijtoertje, dan studeeren: wijsbegeerte van Griekenland en Indië, geschiedenis
van Engeland, Indië, Griekenland en Rome; hij houdt van Gibbon; hij leest Bryce's
Democracy, Tocqueville, Stuart Mill, Fawcett; hij is van Herbert Spencer's gedacht
over opvoeding, doch leest zijne wijsgeerige werken niet. Middagmaal met zijne
kinderen en officieren te 11 ure; de vrouwen eten afzonderlijk. Geen rundvleesch in
Indië, natuurlijk. Daarna rust, of nog dikwijlder staatszaken; hij laat het bestuur aan
geene hofmeiers over. Te 4 ure bezoekt hij zijne vrouw; de vrouwen zijn opgesloten
en gesluierd. Een rijtoertje met zijn gevolg. Hij heeft op jacht twee drie tijgers en
een leeuw geschoten; leeuwen worden zeldzaam. Zijne opvoeding is Engelsch
geweest; zijne zonen worden in Engeland opgeleid. Zijne reizen in Europa hebben
hem goed gedaan: niets gelijk dat voor de verstandsontwikkeling. Hij is fier op zijne
vrouw: zij moest geopereerd worden, wilde geen chloroform nemen, ‘stapte met
vasten tred tot de plaats des lijdens, en onderging met een glimlach op het gelaat de
voorbereidende behandelingen.’ Zij leest veel, Engelsche en Indische bladen, heeft
kennis in Europa gemaakt met ontwikkelde dames. ‘Wij zijn beiden zoo overtuigd
van het nut der opvoeding, dat wij besloten hebben, onze eenige dochter bijna zoo
hoog op te brengen als onze zonen. Wij achten dat eene welopgevoede dame in huis
beter bekwaam is, licht en waar geluk te verspreiden....’ Dat komt rechtstreeks uit
Indië, ons tot voorbeeld.
ARTHUR B. MARKHAM, M.P. (pp. 226-239) zou willen dat de thans bestaande
goudmijnen van Transvaal, na den oorlog minder belast
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werden en in staat gesteld met minder onkosten te werken. Loonsvermindering,
lastenvermindering, spoorwegkostenvermindering; onwillekeurig denkt men bij 't
lezen, dat de man aandeelen moet hebben. John Macdonell (367-376) integendeel
wil hooger loon voor de negers. Te knippen uit de twee artikels: Enkel zwarten doen
het eigenlijk werk in de mijnen. De blanken, doen het vloeken en zweepen. Nooit
zal een blanke hetzelfde werk doen als een neger, met hem op denzelfden voet willen
gesteld worden. Het is zeer moeilijk voor wie niet in een tweerassig land heeft geleefd,
te beseffen wat de kracht is van het woord ‘rassengevoel’. Het geloof der 18e eeuw,
dat alle menschen gelijk zijn vervalt. Velen zijn van het tegendeel overtuigd. De
blanken moeten over de andere rassen heerschen en ze als minderen behandelen.
Rechter ROBERT ANDERSON (268-284): ‘Ons uitzinnig stelsel in het misdaden
straffen.’ Wij betreuren met reeht de barbaarschheid waarmede vergane geslachten
hunne misdadigers behandelden. De verzorgde gekheid van onze hedendaagsche
stelsels zal de verbazing der toekomst gaande maken. Barbaarsch was de oude
gewoonte, maar doeltreffend ook. In die ruwe dagen bekwam de boosdoener geene
‘plaats tot berouw’ maar evenmin gelegenheid om nieuwe schelmstukken te plegen,
De dieven van beroep, die hunnen stiel gekozen hebben als sportsmen, moeten in
bewaring gehouden worden voor goed. Wanneer, na herhaalde vermaningen, een
man blijkt zedelijk melaatsch te zijn, een boosdoener in aard en gewoonte, dan is
hem vrijstellen even bot en slecht als een pokkenlijder tusschen de menschen te laten
komen.
GEORGES MOORE (285-295). ‘Eene pleitrede voor de ziel van het Iersche volk.’
Merkwaardig artikel over de Iersche taalbeweging, belangrijk vooral voor ons
Vlaamschgezinden.
Latijn is duizend jaar lang de taal van gansch Europa geweest. Van al die boeken
blijft ons geen enkel als letterkundig gewrocht. Dante begon als Latijnsch dichter,
en bracht niets voort van belang. Milton schreef in 't Latijn: Horatius en Catullus
zouden beleefd geglimlacht hebben. Milton en Rossetti schreven met beter gevolg
in het Italiaansch, en Swinburne in het Fransch. - Het Engelsch moet in 't kort
ophouden letterkundig te zijn, overgelaten aan bankiers en romanschrijvers.
Letterkunde heeft steeds gebloeid in maagdelijke talen. In het midden der laatste
eeuw dreigde het Fransch de taal van Rusland te worden, en ware 't aangenomen
geweest door Russische schrijvers als hun letterkundig middel, meent gij dat Tolstoï
en Tourgueneff met dezelfde innerlijke kracht zouden leven in het Fransch als in het
Russisch? Boheemsch wordt tegenwoordig overal geschreven en gesproken in
Bohemen, waar de taal over veertig jaar te niet scheen. ‘De Vlaamsche taal, die
vijf-en-twintig jaar geleden zelden te Brussel op straat gehoord werd, is er nu veel
drukker te vernemen, en het is niet onwaarschijnlijk dat het toekomende geslacht der
Belgische schrijvers in het Vlaamsch zal schrijven.’ ‘In der waarheid mag het gezegd
worden, dat over geheel Europa de wensch uitkomt om de kleine talen te behouden,
alsof de Natuur het gevaar der eentonigheid gevoelde welk een groot rijk medebrengt,
en alsof zij op hare eigen geheimzinnige wijze het kwaad te keer ging.’ In Ierland is
men over vijf jaar begonnen, en reeds bestaan 150 vertakkingen van het taalverbond,
het vooroordeel is weggesmolten, het is eene eer, Iersch te kennen; men wil de taal
in het noorden, in het westen, in het zuiden, in het oosten, en de vraag, of de Iersche
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in den laatsten zittijd van het laatste Parlement. Doch - kijk, dat is alles gelijk bij
ons! - er is tegenstand van de Engelschen geweest: daar achtte men, dat het Engelsch
geschikt is om elk gedacht van 't menschelijk brein wedertegeven, en met eene
letterkundige grootheid als Shakespeare en Milton.... enz. De Iersche afgevaardigden
spraken zonder kennis of overtuiging.... zij zijn bezig geweest met onderlinge twisten,
en zijn eindelijk vergeten dat, na godsdienst en zelfbestuur, de grootste wensch der
Iersche natie was, hare eigen ziel te bezitten. Slechts in de vijf laatste jaren is Ierland
ertoe gekomen, duidelijk in te zien dat het redden zijner ziel onafscheidbaar is van
het redden zijner taal. - Het vraagstuk komt eerlang opnieuw te berde. De Times
beweert dat Iersch sedert 200 jaar geene letterkundige taal meer is. Moore antwoordt
met eenige gedichten voor den dag te halen, binnen de tien laatste jaren geschreven,
die met al het Engelsch van dezen tijd durven vergeleken worden. Het publiek is
wellicht niet talrijker dan dat van Homerus. Menschelijk redeneerend gelooft men,
dat onder honderd miljoen die dezelfde taal spreken, lichter een groot dichter zal
opdagen dan bij weinige duizenden, met eene onbekende, misprezen taal, tusschen
rotsen en barre kusten. Maar de logiek der Natuur is anders dan de onze, en zij schijnt
de groote natiën dagbladschrijvers, de kleine, dichters te hebben toegezegd. Zoo
heeft zij ook in het Noorweegsch gesproken.
Douglas Hyde is de Iersche dichter onzer dagen. Georges Moore geeft eene
vertaling: zwak beeld van het oorspronkelijke, voorwaar. Nu ga ik deze vertaling
nogmaals vertalen in proza: dan blijft er niets dan de gedachten. Van de zes gedichten
zal ik er twee geven. Het volgende spreekt van de eenzaamheid, die het grootste
onheil is voor de Ieren: hun spreekwoord zegt: liever twisten dan alleen zijn.
O als er ware, in deze wereld,
een lief plaatsken,
dat het mijne ware, mijn voor immer,
en mijn eigen alleen,
ik zou groote vreugde hebben, genoeglijkheid,
al hadde ik daarbuiten,
geen plaats ter aarde waar ik kon zeggen:
dat is de mijne.
Het is leed voor den mensch, te weten,
en het is pijnlijk,
dat er geen plaats ter wereld is
waar men om hem geeft of hem bemint;
dat er in de wereld voor hem
geen hart of hand is
om hem op zijn weg te helpen
tot het streven naar 't hiernamaals.
Het is hard en het is bitter,
en het is een zeere smart,
het is wee en het is jammer,
alleen te zijn;
't is eender waar gij staart;
het kan niemand schelen;
het kan op 't einde, waar gij zijt,
u zelf niet meer schelen.
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Dan komt de smart van den geest, gebonden door het vleesch; - de zang der baren
op de kust in de zware eenzaamheid; - het beminnend hart in de avondstilte; - en dit
stormige:
De zware wolken dreigen,
en stooten bijna het dak van ons huis,
de zware donder antwoordt
op elken schicht van het gele licht.
Ik, alleen in mijne kamer,
die nauw is, en warm en klein is, gezeten,
kijk naar den woedenden hemel
en luister naar den wind.
Ik was blijde, levenslustig
op den jongen morgenstond van gisteren,
maar toen de avond kwam
was ik als een dood man,
Ik heb geen denkbeeld van hoop meer
dan voor een bed van klei
dood is mij 't zelfde als leven
Van nu aan, na 't woord dat ik gisteren hoorde.
Laat de donder grollen, de bliksem springen,
nederschietend van den berg ik zal spier noch lid verroeren,
al valt hij op mij en verplettert;
laat de donder kraken, de regen kletteren
tot de aarde verdoken, verdronken is:
blijdschap, geluk zijn mij ontvloden,
dood of leven is mij gelijk, van gisteren.

Douglas Hyde heeft ook in 't Engelsch geschreven, maar gelijk Dante-Milton in 't
Latijn.
Groote rijken als China, Babylonië, Perzië, Rome, zijn onvruchtbaar in kunst en
letteren. Wij kunnen aan eene nieuwe barbaarschheid slechts ontsnappen door het
behouden der kleine talen. Er is iets onuitsprekelijk grievends in de vernietiging
eener taal. De verbrijzeling van eene enkele afzonderlijke ziel is een beweenlijk
schouwspel, maar de verdelging van de ziel eens volks is eene daad van iconoclasm
erger dan het kapotschieten des Parthenons of het verbranden van Persepolis. Laat
de ziel leven, en de ziel zal meer letterkunde scheppen, verwoest de ziel en er is eene
macht van strevingen en godheid minder op aarde... Vernietig de taal, gij vernietigt
de ziel des volks. ‘Ik spreek ten beste voor die geheimnisvolle sfeer van legenden
en overleveringen waaruit Ierland ontstaan is en die honderd jaar krachtdadige
verengelsching niet hebben doen vergaan. Met hem de overleveringen van zijn ras,
zijne zangen en legenden te ontnemen, geeft gij hem niet wat het beste in Engeland
is - Shakespeare, Shelley en Keats - maar de rioolpers van Londen.
HERBERT PAUL (296-306) verklaart dat hij de in de vorige aflevering door den
Bisschop Hedley gegeven uitlegging over aflaten der Katholieke Kerk niet begrijpt;
hij meent dat zelfs niemand dit begrijpen kan, ‘it is one of those things which no
fellow can understand’.
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Ik heb het artikel gelezen en meende het nochtans te verstaan. - Merken wij hier de
getuigenis op van eenen Protestant: ‘Ik ben stellig niet van degenen - als er zulken
bestaan - die gelooven dat katholieke priesters aflaten verkoopen en het geld in hun
zak steken. De Roomsch-Katholieke kerk is geene bedriegers-samenzwering. Alle
Protestanten, of nagenoeg alle, eerbiedigen en bewonderen haar om hare prachtige
instelling, hare ontzagwekkende geschiedenis, om haar zendelingswerk, opgeluisterd
door zoovele heldhaftige marteldooden en edele levens.’
Prof. HUTCHINSON MACAULAY POSNETT (306-320) ontleedt Pi-pa-ki, of
San-pou-tsong, (de historie der lier, of driemaal gebroken plichten) het Chineesche
meesterstuk van het drama - dat door de levendige voorstelling van tegenstrijdige
plichten, liefde tusschen bloedverwanten en getrouwe onderwerping aan den Staat,
aan Sofokles' Antigone doet denken - geschreven door Kao-tong-kia, en opgevoerd
in 1404. Hier is de inhoud:
Tchao-ou-niang, eene mooie jonge vrouw, en Tsai-yong, een begaafd bachelor in
de letteren, zijn pas een maand in hun dorp getrouwd, toen al de geleerden tot een
wedstrijd geroepen worden door den keizer. Tsai-yong gaat zijns ondanks, wordt als
doctor bekroond en keizerlijk raadsheer benoemd. Doch hij wordt gedwongen een
nieuw huwelijk aan te gaan met Nieou-chi. Zijn dorp lijdt intusschen hongersnood,
zijne ouders, lang geholpen door Tchao, sterven van ellende. De jonge vrouw vervult
de plichten des afwezigen zoons. Zij snijdt haar haar af en verkoopt het, en draagt
in haren schoot de aarde om het graf op te hoogen. Dan, met eene lier ter hand,
gekleed als kloosterlinge, reist zij, haar eten vragend, naar de verafgelegen hoofdstad,
ontmoet de nieuwe vrouw haars echtgenoots; Nieou, in bewondering voor hare
wilskracht en deugd, doet haar in de boekerij Tsai-yong ontmoeten, en hier verneemt
de jonge geleerde van zijne driemaal gebroken plichten, jegens vader, moeder, vrouw;
hij werpt zijne eereteekens weg en vertrekt met Tchao naar het dorp.
Tot stichting van onze provinciesteden, waar in den regel de roerendste drama's
door de toeschouwers overlachen worden - ik denk hier aan Thienen (den Waaiberg
niet natuurlijk den Casino) - is het noodig, volgens een bericht van dien tijd te zeggen,
hoe de boeren van China over vijfhonderd jaar dit stuk bijwoonden.
‘Waar eene jaarmarkt is, zelfs in de kleinste dorpjes, zoo eene groep tooneelspelers
Pi-pa-ki opvoert, begrijpt iedereen hen zonder moeite - ach hoe verre van ons
Vlaamsch publiek! - En wanneer zij komen aan de tooneelen van den hongersnood,
van Tsai-yong die deernis bij den keizer afsmeekt, van Tchao-ou-niang die haar haar
verkoopt om eene doodkist te koopen, kan men niet tusschen al de toehoorders landeigenaars, moeders uit het omliggende, jonge herders, houthakkers,
eerbiedwaardige grijsaards - een enkelen vinden of zijne kaken gloeien van smart;
niets te hooren dan zuchten en snikken zoolang het stuk duurt.’ Straks vonden wij
voorbeelden in Indië, nu bij de Chineezen!
De theorie l'art pour l'art vindt bij de Chineezen van over 5 eeuwen niet meer
genade dan bij Tolstoï. Het doel van 't ernstig drama is altijd door de Chineezen
aanzien geworden als zedelijk, en zeer edel heeten zij het ‘de voorstelling der
schoonste lessen uit de geschiedenis aan de onwetenden die niet kunnen lezen.’ ‘Wat
vindt gij in stukken zonder zedelijke strekking?’ vroeg de Chineesche criticus over
vijfhonderd jaar in de voorrede van Pi-pa-ki. ‘Gekke samenpraat, tooneel op tooneel
waar men het gebabbel der straat kan hooren, het plat
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gesprek der steegjes, de ruwe onkieschheid der liefde-intrigues. En de uitkomst? Dat
's menschen leven verward en misleid wordt, zijn hart den stroom zijner driften volgt,
en hij eindelijk ten verderve gaat.’
Prof. J.-A. FLEMING (348-363) ‘staatshinderpalen tegen electrischen vooruitgang.’
Engelsche uitvinders zijn er niet veel. De reden? Het monopolium der telegrafen
sedert 1870, het onderdrukken der telefoonmaatschappij in 1877. (Hier wederaleens
de veroordeeling van de Staatsbemoeiing: zoowel als Frankrijk met zijn spoorwegen,
verliest Engeland met zijn telegrafen.) Inconsistency, ineptitude, and want of
prevision!
Nieuw artikel over de Bronnen van den Islam (364-366) door Rev. W. St.
CLAIR-TISDALL waarin de mahometaansche tegenspreker van verleden maand
teruggeslagen wordt, als hebbende een ander boek gelezen dan dat waar spraak van
is, en hebbende uit dat boek valsche aanhalingen getrokken, ‘he deliberately
misquotes’ (hij verzuimt o.a., 't woordje ‘niet’ mede af te schrijven).
A.W.
Daily Mail. - Onder den zeker voor velen verrassenden titel van ‘The decline of
English birth-rate’ met den bijtitel van ‘some menacing figures’ stond in de Daily
Mail van 7 Januari jl. een artikel van J. HOLT SCHOOLING, waaruit het volgende
denkelijk niet zonder belangstelling zal gelezen worden. Immers reeds sedert jaren
wist men dat de geboortestand der bevolking van Frankrijk niet bloeiend was, maar
tevens meende dat men dat het overal elders juist op tegenovergestelde wijze toeging.
Nu echter komt eene stem uit het vaderland van Malthus onze gedachten
dienaangaande eenigszins wijzigen.
Vooreerst voert de schrijver ons het volgende tafeltje voor oogen:

1. Jaarlijksch middengetal der geboorten op 1000 levende personen.
Gedurende het Vereenigd
vijfjaarlijksch Koninkrijk.
tijdvak.
1874-1878
34.3

Engeland en
Wallis.

Schotland.

Ierland.

35.9

36.3

20.1

1879-1883

32.6

34.0

33.6

24.4

1884-1888

31.2

32.5

32.5

23.3

1889-1893

29.8

30.8

30.9

22.7

1894-1899

29.1

29.8

30.6

23.3

Als men voor het tijdstip 1874-78 de jaarlijksche geboortekracht verbeeldt door
100, dan is zij voor 1894-98 nog slechts 85, 't zij 15% minder.
Van 1894 tot 1898 waren er in het Vereenigd Koningrijk ongeveer 5,750,000
geboorten, met de geboortekracht van 1874-78 zouden er 6,760,000 geweest zijn,
dus een verlies van meer dan 1 millioen kinderen gedurende deze vijf leste jaren
alleen. Met andere woorden: op elken dag der vijf jaren 1894-1898 werden er van
500 tot 600 kinderen minder geboren dan er zouden geboren geworden zijn ware de
geboortekracht even sterk gebleven als in 1874-1878.
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En welke is elders de toestand? Dit wordt thans door den statisticus in het volgende
tafeltje, dat een vergelijkend overzicht met betrekking tot vijf groote mogendheden
geeft, verduidelijkt.
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Jaarlijksch middengetal der geboorten op 1000 levende personen.
Gedurende Oostenrijk. Duitschland. Italië.
het
vijfjaarlijksch
tijdvak.
1874-1878 39.4
40.1
37,0

Vereenigd Frankrijk.
Koninkrijk.

34.3

25.8

1879-1883

38.4

37.5

36.8

32.6

24.8

1884-1888

38.1

36.9

38.2

31.2

23,9

1889-1893

37.1

36.3

36.9

29.8

22.5

1894-1898

37.3

36.1

34.9

29.1

22.3

1874-1898

38.1

37.4

36.8

31.4

23.9

Vergelijkt men nu die landen met elkander, zoo springt het in 't oog dat de toestand
in Frankrijk en in Engeland ongunstiger is dan elders. In Frankrijk is de
geboorteverhouding nagenoeg dezelfde zooals die in het eerste tafeltje voor Ierland
is vermeld: een gelijk gevolg dat aan verschillende oorzaken is toe te schrijven. Ook
de volgende tafel is weerd dat men ze inzie:

Vergelijking der geboortekracht van 12 Europeesche landen gedurende de
tijdvakken 1874-1878 en 1894-1898.
Landen.

De jaarlijksche
geboortekracht
gedurende
1874-1878 wordt
verbeeld door 100.

Vereenigd
Koninkrijk

100

Naar evenredigheid,Ten 100, is het
is derhalve de
jaarlijksch verlies
geboortekracht
aan geboortekracht
gedurende
gedurende
1894-1898 slechts 1894-1898,
van
vergeleken met
1874-1878, van
85
15

Frankrijk

100

86

14

Zweden

100

88

12

Nederland

100

89

11

België

100

89

11

Zwitserland

100

90

10

Duitschland

100

90

10

Hongarië

100

91

9

Italië

100

94

6
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Oostenrijk

100

95

5

Denemarken

100

95

5

Noorwegen

100

96

4

Die cijfers moeten de Engelschen doen denken: daaruit blijkt immers dat het verlies
van voortbrengingskracht, sedert 1874-78 grooter is geweest voor het Vereenigd
Koninkrijk dan voor eene andere groote mogendheid. Dat verschijnsel is des te
bedenkelijker daar het niet tot een paar jaar, maar tot een vrij lang tijdvak betrekking
heeft.
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Omroeper.
Wat de Duitsche schouwburgen niet willen opvoeren. - De ‘Schriftsteller und
Journalistenkalender’ heeft aan al de Duitsche schouwburgen de vraag gesteld: ‘welke
stukken wijst ge a priori af?’ Een eerste groep theaters antwoordt: ‘geene’; een
tweede: ‘slechte’; een derde: ‘zulke die een talrijk personeel vorderen’; een vierde:
‘zulke die zeden en godsdienst aantasten’. Andere verwerpen ‘te geile stukken en
moderne onfatsoenlijkheid’, of ‘politieke, dubbelzinnige waar, zoogenaamde
zedenbeelden’ of ‘pikante stukken’ of ‘antigodsdienstige’ of ‘realistische en sociale’
of ‘onbetamelijke’ of ‘revolver-kluchten’. Het theater te Sondershausen weigert ‘de
stukken van Sudermann, Hauptmann (behalve Die versunkene Glocke) enz.’
Van Deyssels Sneeuw. ‘Ultra impressionisme sensitivisme’ In den vijfden bundel,
Verzamelde (deels herdrukte) opstellen lezen wij ‘Hoog in het open de wit licht dag
bij verstijfde vlagen van oplicht en heenlicht strak stuipend aangewaaid, gestolten
wit-wind ingekimd van de zwart-witte verten, star waterwezen kleurdenkend onder
fronslucht, knapperstippelende zwartwaasjes wriemelend van vasten schuinschijn,
in de stille witte allichtend onaanvoelbare glazerigheid wervelwasemend; den grond
in tot ligging verstorven vaart vaal-aanlichtend in zijn voortplatting vlak vlak daar
daar verder tot de verte korter, smaller, minder en duister in zich zelf zijnd al om de
opstanden, de zucht en zien van zijn en op van de neering tot in-aan den hooge binnen
de doos van ruimten als on-kleur rook en in breed-richting als tot vaststaan versteven
regen tegen de wolkenzoldering aan, verstrekkend tot net-of-onstof, een blik van
open-wijd door dun en met-zwaar tot klaar onbezond mát klaar meer dan siddering.’
Men noemt dit een ‘VISIE’. (Amsterdammer, no 1229). De heer F.E. verklaart dit
te zijn: ‘Een supreme effort’ van den wil. De heer F.E. schijnt geen supreme effort
gedaan te hebben om zuiver Nederlandsch te schrijven.
Vuile boeken. - De Ned. Spectator noemt op bl. 19 de verhalen van Tovote, gelijk
zij door Wilms en Co te Amsterdam worden uitgegeven, (te recht) ‘wormstekige
vruchten rijkelijk begoten met belegen champagne’ Bravo! Mijnheer Wilms, ga maar
zoo voort; vuile boeken zijn money.
Kritiek. - In de Wiener Rundschau klaagt Camille Mauclair putten in de aarde over
den toestand der letterkundige kritiek. Hij neemt Frankrijk tot voorbeeld. Daar hebben
de ‘Temps’ et de ‘Débats’ alleen een bestendigen criticus aangesteld. In het ‘Journal’
bespreekt Armand Silvestre 20 boekdeelen in 200 regels, 20 van die 200 die
verschijnen. In het ‘Echo de Paris’ bestaat geen kritiek en in den ‘Figaro’ enkel de
korte notas van Philippe Gille. En niet beter staat het in de groote tijdschriften. De
boekenkritiek van de ‘Revue des deux mondes’ de ‘Quinzaine,’ de ‘Revue de Paris,’
de ‘Revue Bleue,’ de ‘Grande Revue,’ is beperkt bij de bibliographie op den omslag.
Slechts de ‘Nouvelle Revue,’ de Revue des Revues,’ ‘Mercure de France’ en de
‘Revue Blanche’ nemen in elk nummer een ietwat uitvoerige letterkundige kritiek
op.
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Koningin Victoria en de letterkunde. - De overleden koningin gaf den voorkeur
aan romans en gedichten, evenals een alledaagsche engelsche lady. Ze las de romans
van Jane Austen, Charlotte Brontë, Charles Dickens en Edna Lyall. Van de nog
levende romanschrijvers bewonderde ze meest Mary Corelli en Edna Lyall.
Tennyson's poëzij was voor haar een groote verkwikking en de dichter zelf een
geliefde, persoonlijke vriend. ‘Na den Bijbel is “In Memoriam” mijn troost,’ zei ze
hem na den dood van den prins-gemaal. Zij zelf heeft eens een stap op lettergebied
gewaagd; haar ‘Dagboekbladen uit het Schotsch hoogland’ beleefden in Engeland
elf uitgaven en werden in 't Duitsch vertaald.
Japansche Romans. - De oudste Japansche roman ontstond omtrent de XIe eeuw.
Tegenwoordig is de Japansche verhaalliteratuur in een overgangstijdperk.
Buitenlandsche, inzonderheid Duitsche, Engelsche, zelfs Russissche voorbeelden
(Turgenjew, Tolstoi) hebben op de toongevende romanschrijvers uit het land van
den Mikado grooten indruk gemaakt; dientengevolge is het eigen nationaal bestanddeel
bijkans geheel weggevaagd. Eigenaardig is het dat de Japansche vertellers die het
verre westen zoo oplettend en ijverig doorvorscht hebben, de Fransche letterkunde
geheel achteloos zijn voorbijgegaan.
Algemeen duitsch taalverbond. - Dit verbond, dat thans meer dan 15000 leden telt,
heeft voor doel ‘den echten geest en het eigen wezen van de Duitsche taal te behouden;
liefde voor de moedertaal te wekken en lust om ze te bestudeeren; den zin voor haar
zuiverheid en schoonheid te verlevendigen; haar te doen zuiveren van alle vreemde
bestanddeelen en aldus het zelfsbewustzijn in het Duitsch volk te versterken.’ Bij de
taalzuivering geldt de regel: ‘Geen vreemd woord daar waar een goed Duitsch woord
bestaat.’ - men ziet dat de Duitschers ook met den bezem werken zoowel als wij.
Hebreeuwsche letterkunde. - Het Hebreeuwsch een doode taal! Er komen jaarlijks
honderden Hebreeuwsche boeken ter wereld; er bloeien Hebreeuwsche
taalgenootschappen in verscheidene steden van Europa; Hebreeuwsche tijdschriften
en nieuwsbladen worden gedrukt te Weenen, te Warschau, te Odessa, te Krakau, te
Londen, te Chicago, te Jerusalem. En die Hebreeuwsche letterkunde heeft weinig
gemeens met Abraham, Isaac of Jacob; ze is gansch modern. Maeterlinck vermoedt
waarschijnlijk niet, dat hij geestverwante medestrijders heeft in Rusland en Polen,
en meer dan een Essai zou ook door Georg Brandes gaarn gelezen worden. Om
Nietzsche kijft men in 't Hebreeuwsch even fel als in 't Duitsch, en een Richard
Dehmel ontbreekt ook in de Hebreeuwsche letterkunde niet; de meeningen zijn even
zeer verdeeld over hem als over het Duitsch voorbeeld.
Franz Courtens. - Een waar feest voor de oogen is de tentoonstelling van Franz
Courtens' werken, thans in Antwerpen geopend. Men slooft zich soms uren af in
eene expositie; hoofd en beenen worden om strijd vermoeid, en niet half het genot
valt den toeschouwer te beurt, dat hij hier met een dertigtal stukken - alle meesterlijk,
alle even frisch en malsch - smaakt. Franz Courtens is ongetwijfeld de eerste
landschapschilder onzer dagen. Reeds over eenige jaren had ons eene tentoonstelling
zijner werken, in Antwerpen, verrast door de kracht,
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de waarheid, de afwisseling der tafereelen. Thans heeft hij eene onbetwistbare
meesterschap bereikt. - Een achttal groote doeken, vol licht, vol kleur, vol blij leven
of innemende poëzie - ‘Nakende herfst’ onder andere, en in 't kleiner ‘De
beukendreef’, ‘de Winter nadert’ - het innigste gevoel voor 't natuurschoon van ons
grauw, stil Noorden - ‘In de heide’, ‘Overtrokken lucht’ een zeegezicht met
grauw-groene, witgetopte baren - eene breede voorstelling, de frischste kleuren, de
ongezochtste eenvoudigheid bij het flinkste zwaaien met den borstel, plaatsen dezen
schilder op den eersten rang onder zijne kunstbroeders. Deze is echt Vlaamsche
kunst, onbewimpeld en vrij, malsch en kleurig, maar ook bedeeld met het fijnste
natuurgevoel. Moge den weg; door Franz Courtens ingeslagen, door velen gevolgd
worden, zoo niet met zijne meesterschap, dan toch ten minste met zijne breedheid
van opvatting en getrouwheid van voorstelling!
M.E.B.
H. Sienkiewicz. - Hoe de schrijver van Quo Vadis werkt: Sienkiewicz's genie is
gewoonlijk vol kalmte. Langen tijd koestert hij in zijn brein het plan voor een nieuw
werk; hij wikt en weegt het, en wendt het naar alle zijden. Wanneer hij het voldoende
heeft doorgrond, werpt hij er de groote lijnen van op een vel papier. Voor de
samenstelling van zijn werk wordt zijn tijd in weken, niet in dagen, verdeeld.
Opgesloten in zijne schrijfkamer, zondert hij zich volkomen af, leeft met de wezens,
die in zijne boeken treilen en zeilen, blaast hun zijn levensadem in, lacht en weent
met hen. Hij schrijft vlug en schrijft nooit over. Hij werkt van 8 tot 1 uur. Soms
schrijft hij nog eenige bladzijden in den namiddag, maar nooit des avonds.
Stijn Streuvels door Kloos in De Nieuwe Gids geprezen: ‘Men moet wel voorzichtig
zijn met absoluut prijzende literaire uitspraken, waar toch, meen ik, op grond van
zijn breed- en diep-, zijn zuiver en innigmenschelijke beteekenis, de besliste
verzekering te mogen geven, dat Stijn Streuvels als artist, onsterflijk zal zijn.’
Over Stijn Streuvels krijgen wij binnen kort eene uitvoerige studie van E.H.A.
Cuppens.
Kufferath. - De Guide musical no 6, wijdt uit over de nieuwe opera Louise van
Charpentier op eene wijze die duidelijk bewijst dat de b e s t u u r d e r der Monnaie,
waar het als tekst zeer onbeduidende kunstwerk tegenwoordig vertoond wordt,
dezelfde persoon is als de criticus, of liever de loftrompetter.
Kon. Vlaamsche Academie. - Zitting van 20 Februari. - Kanunnik Daems doet eene
bibliographische mededeeling over het boek ‘Gheel in beeld en schrift’, door
Kanunnik Janssens. - De begrooting voor 1901 wordt goedgekeurd. - Een voorstel
van den heer Coopman tot wijziging der wetten wordt in aanmerking genomen. - De
heer Bols deelt eene verzameling brieven mede uit het begin dezer eeuw en betrek
hebbende met de Vlaamsche Beweging. - M. Teirlinck leest eene studie over
‘Kriekeputte’, een plaatsnaam uit Reynaert De Vos. - De bestuurder doet een
merkwaardig verslag over de laatste afleveringen van het Woordenboek der
Nederlandsche Taal. Deze drie voordrachten zullen verschijnen in de Verslagen.
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Voor de wedstrijden van 1901 zijn ingekomen: 4 antwoorden over de Germaansche
Goden- en Heldenleer, 6 over de Kinderspelen, ééne over de beschrijving van de
Visscherssloep en ééne over het Ambacht van den loodgieter en zinkbewerker.
Koninklijke Academie. Vergadering van Februari. - Professor van Leeuwen toont
aan dat het ‘paard van Troje’ niets anders was dan een schip, een ‘balkenpaard;’
Vondel zegt in Gysbrecht: ‘Zeepaard’.
Davidsfonds. - Zitting van het Hoofdbestuur, op 21 Februari. - Door den heer
Veltkamp, penningmeester, wordt verslag gegeven over den toestand der kas. Uit
hoofde der groote kosten, voortvloeiende uit de viering van het 25-jarig jubelfeest
der vereeniging, zullen er dit jaar besparingen te doen zijn.
Het voorloopig program voor het feest wordt vastgesteld: plechtige dankmis,
algemeene vergadering, letterkundige zitting, banket. - Daags nadien huldebetooging
aan wijlen hoogleeraar Willems, met aanbieding, namens de Hoogeschool van Leuven,
van zijn borstbeeld, aldaar te plaatsen.
Het jubelfeest is gevierd in 35 afdeelingen (enkele andere zonden nog hun verslag
daarover niet in).
Een werk over de herdenking van den Boerenkrijg, in 1798, met vele platen
versierd, zal worden uitgegeven, alsmede een geïllustreerd werk over bouwkunde
door den heer Alf. van Houcke.
Het Hoofdbestuur zal door den algemeenen Secretaris vertegen woordigd zijn bij
de huldebetooging aan Kruger, te Utrecht, op 4 Maart eerstkomende. Een adres van
sympathie aan Kruger en zijn heldhaftig volk zal hem worden aangeboden.
Verder werden eenige quaestien besproken van louter huishoudelijken aard.
Voortaan zullen geene hulpgelden aan schrijvers of uitgevers meer gegeven worden
voor boeken, niet door het Davidsfonds uitgegeven.
Twee nieuwe afdeelingen (te Loon en te Verviers) zijn gesticht.
- Zondag 10 Februari, voordracht te Dendermonde, door G. Lefevre; onderwerp:
Handel in Vlaanderen in de XIIIe en XIVe eeuwen.
- Maandag 4 Maart, te Zele, concert met voordracht door E.H.A. Van Hecke: Een
jaar als aalmoezenier bij het leger in Transvaal.
- Aan de inschrijvers wordt thans uitgedeeld: Jaarboek voor 1901 en Mengelingen
VI, bevattende Albrecht Rodenbach, De Tien geboden van den Vlaming, Eenige
dagen in de Luiksche en Luxemburgsche Ardennen. Het Werk, Zelfopoffering,
Kanunnik Martens (met portret), Gustaaf Bols (met portret).
- De afdeeling Brussel heeft een verslag uitgegeven van hare werkzaamheden van
hare stichting tot heden.
† Peter Benoit. Wij hebben, in den jaargang 1892 van dit tijdschrift, eene schets
gegeven der werken, der verdiensten van den afgestorven meester, die verleden
Vrijdag, den 8sten Maart, zoo bitter aan de toonkunst is ontvallen.
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hij ons na zoo weinig jaren zou worden ontrukt; hij was toch eerst aan den herfst des
levens gekomen en had, gelijk zoo vele andere groote meesters, op zijnen ouderdom
nog merkwaardige diensten aan de toonkunst kunnen bewijzen.
Vlaamsch België (waarom kunnen wij niet zeggen ‘g e h e e l België’? Men weet
het: nog staan de twee talen niet op gelijken voet; nog vraagt men in 't walenland:
‘C'était donc un homme de mérite!’ In het vrijere Zwitserland zou zulk eene vraag
niet voorkomen; omdat aldaar de eene taal de andere niet zoekt te overheerschen) Vlaamsch België dan is geschokt door het groote verlies van den stichter des
Vlaamschen Conservatoriums, van den hoogst begaafden toonzetter, wiens werken
ook in 't buitenland niet onbekend en zelfs gemeenzamer zijn, dan in vele provinciën
van zijn eigen vaderland, gelijk het trouwens met Conscience eveneens het geval
was.
Vlaamsch België moge en zal de diensten nooit vergeten welke Benoit door zijn
onafgebroken werken en streven daaraan heeft bewezen! Hij heeft door het
componeeren op Vlaamschen tekst tevens een grooter offer gebracht dan velen
vermoeden, maar een offer dat steeds door alle diegenen zal worden gewaardeerd
waaraan de Nederlandsche taal lief is en die Benoit's eigen woorden hebben leeren
verstaan toen hij zeide dat de gezongen zoowel als de gesproken taal de onmiddellijke
uitdrukking moet zijn van den natuurlijken aanleg eens volks of van dat gedeelte der
natie wat men wil beschaven en veredelen.
God zegene Peter Benoit in de eeuwigheid!
† Paul De Vigne, Gentsche beeldhouwer, schepper van het gedenkteeken ter eere
van Breidel en De Coninck, te Brugge, het standbeeld de Haerne te Kortrijk, het
beeld Van Houtte te Gentbrugge, het monument Anspach te Brussel. De musea van
Gent, Antwerpen en Brussel bezitten ook belangrijke gewrochten van zijne hand,
als Heliothrope, Domenica, Psysché, Onsterfelijkheid en Poverelle. Melden wij ook
Vlaanderen, een allegorisch standbeeld te Laken en de bronzen groep Beloonde Kunst
aan den gevel van 't Paleis van Schoone Kunsten. Hij was de zoon van De Vigne-Quio,
den beeldhouwer van Van Artevelde op de Vrijdagmarkt te Gent, geroemd onderde
vier bijzonderste standbeelden van Europa. De kunstschilder-oudheidkundige Felix
De Vigne was zijn oom.
† Priester De Blariel, medewerker aan La Vérité Française, vriend en strijdgenoot
van Veuilllot, Mgr de Ségur, dom Guéranger, Mgr Freppel, J. Chesnelong, enz. Hij
was 83 jaar oud. - Willem van Zuylen, de prins der Nederlandsche tooneelspelers.
- Elisha Gray, uitvinder van den telephoon; de geleerde was eerst smidsgast geweest
in den Ohiostaat, dan schrijnwerker en scheepstimmerman. - Campo Amor,
Spaansche dichter. - Armand Sylvestre, Fransch Rabeliaansche en pornographische
romanschrijver, doch bekeerd op zijn sterfbed. Hij was 63 jaar oud. - Paul Ryckmans,
voorzitter van het Davidsfonds, afdeeling Mechelen. - Mgr Dabert, bisschop van
Périgneux, schrijver van zeer gewaardeerde godsdienstige werken. - Felix Gras, te
Avignon, capoulié van het félibrige en schrijver van een gewaardeerd boek in het
Provençaalsch Les Rouges du Midi.
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Hedendaagsche wijsbegeerte, haar geest en hare hoofdtrekken.
IN een Italiaansch tijdschrift(1) verscheen over eenige maanden onder handteeken van
Luigi Credaro, professor te Padua, een schrijven over de Neo-scholastieken der
Leuvensche Hoogeschool. Hij bewondert ze oprecht, maar ééne zaak verbaast hem:
‘Come mai Voi accettati,’ zoo vraagt hij hun ‘i resultamenti della scienza moderna
e respingete la filosofia moderna?’ Hoe kunt gij de uitslagen aanveerden der moderne
wetenschap, terwijl gij de moderne wijsbegeerte wegstoot?
Daarop werd hem in de Revue Neo-scolastique van Mei laatstleden geantwoord
met eene andere vraag:
Welke is de hedendaagsche wijsbegeerte? Wie vertegenwoordigt haar? In welken
leerstoel wordt zij geleerd; in welk schrift staat zij geboekt? Ik zie wel vele wijsgeeren
en vele stelsels, hedendaagsch, maar de hedendaagsche wijsbegeerte, die zie ik
nergens; zij is een afgetrokken denkbeeld.
Dat is waar, inderdaad, en M. Luigi Credaro moet, zoo hij het oprecht meent,
gedacht hebben dat hij aardig gevaren is met zijne verbaasdheid.
Immers, indien de wijsbegeerte de samenvatting is en de zooveel mogelijk
algemeene kennis, door

(1) Rivista fiilosofica. Fasc. VI, 1899.
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en in de hoogste beginsels, van al wat is, dan kan de hedendaagsche wijsbegeerte
niets anders wezen dan ééne, grootsche, algemeene verklaring, bij wetenschap der
hoogere beginsels, van al de wondere kennissen welke de verloopen 19e eeuw
vergaderd heeft, op alle gebied. Dat wij, of liever de geleerden, de natuur nu beter
en nauwkeuriger dan ooit hebben nagevorscht, sluit niet uit dat de wereld in haar
wezen eene eenheid uitmaakt, in de verscheidenheid van al hare krachten en
zelfstandigheden, die allen met en door elkander handelen en bestaan. Bijgevolg ook,
moest de hedendaagsche wijsbegeerte ééne princiepwetenschap zijn van die zoo wel
doorwrochte wereld.
Ik wil nu niet zeggen dat volmaakte eenheid mogelijk is. Want, daar de wetenschap
immer vooruitgaat en nieuwe dingen aan het licht brengt, zullen er, in de hooge
synthesis, immer punten blijven bestaan waar de eenheid nog niet opgebouwd zal
schijnen, en zoolang zullen verscheidene verklaringen mogelijk wezen.
Maar die volledige eenheid der algemeene wetenschap moest de hedendaagsche
wijsheid begeeren, zij zoude er moeten naar streven, omdat dáár het doel is waar het
menschelijk denken, bijna zonder het te willen of te weten, altijd naartoe gewild
heeft en nog naartoe wil.
En, die strekking ten gronde, zoo moest de hedendaagsche philosophie, indien ze
bestond, ten minste eene algemeene basis hebben van denkwijze, omtrent de eerste
en allereenvoudigste begrippen over het bestaan der wereld en van den denkenden
mensch.
Als het zoo is, dan bestaat er geene hedendaagsche wijsbegeerte, ten minste, geene
welke dien naam als alleen den hare moge dragen; eene synthesis der bijzondere
kennissen tot ééne hoogere wetenschap bestaat zeker niet, één algemeen streven naar
die
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synthesis is er ook niet, en nog veel minder mag men van overeenkomst spreken
over de grondbegrippen welke zoo eene synthesis tot bouwgerief of bouwstof zouden
dienen.
In éénen zin nochtans, blijft de uitdrukking ‘de hedendaagsche wijsbegeerte’, geen
euphemisme, 't is als wij haar nemen voor het geheele der philosophische gedachten
op onze tijden uitgebracht en verspreid, hoe verschillig van aard en strekking zij ook
wezen.
Willen wij haar nu in dien zin opvatten, dan kunnen wij ons afvragen: Wat heeft
de hedendaagsche wijsbegeerte voor geest en streven, van waar komt haar de
verscheidenheid, de mangel aan eenheid dien men in haar bemerkt?
Om op die vraag te antwoorden stel ik mij voor in de volgende bladzijden eenige
karaktertrekken der hedendaagsche wijsbegeerte te onderzoeken.
Als ik zeg karaktertrekken, dan verlang ik wel verstaan te worden. De philosophie
van onzen tijd is niet van natuur verscheiden van de voorgaande; zij is noch geheel
oorspronkelijk, noch geheel beroofd van eigen vinding; de verklaringsstelsels zijn
menigmaal, in den grond, dezelfde en waren reeds, voor sommige ten minste, in oude
tijden voorgebracht. Maar daar is een geest in de huidige wijsbegeerte, die haar scherp
afteekent van alles wat haar voorgaat, en die zich doet gelden in een zeker getal
kenmerken, welke hier te onderzoeken vallen.
Het eerste en meest opvallend, is de scheiding tusschen wijsgeerige en godsdienstige
waarheid.
De Middeleeuwen aanzagen de natuurorde als volmaakt en bekroond door
bovennatuurlijke, en bijgevolg was de Godgeleerdheid het licht en de wegwijzer der
rede.
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Daar waar het verstand te kort schoot, kwam het geloof zijne onmacht ter hulp, en
waar het verstand tot gevolgtrekkingen gebracht werd die de Veropenbaring
tegenspraken, daar week het met eerbied achteruit om God te laten spreken. Rede
en geloof, menschelijke en Goddelijke wetenschap komen uit ééne en dezelfde bron,
God zelve, en dus kunnen zij elkander niet tegenspreken. Zoo dacht men toen.
Niet alzoo in de latere tijden. De Renaissance brak reeds van in het begin der
Moderne gedachte, den band en de orde tusschen hoog en leeg. Van Descartes af,
verscheen de Theorie der beide waarheden. Als kristen gelooven, als wijsgeer
loochenen werd nu niet alleen mogelijk, maar voor sommige waarheden noodzakelijk,
wilde men kristen en wijsgeer blijven. Hoe kon het anders, wijl de Fransche philosoof
voor eenig zekerheidskristerium het ‘clairement et distinctement’ erkende?
Ook, daar bleef het niet lang bij, de rede werd welhaast uit het gebied van den
godsdienst gesloten. Daar was geene ‘godsdienstige rede’ meer, maar een
‘godsdienstig gevoel’ alleen.
Kant, bij het ingaan der negentiende eeuw, stelde het verband tusschen de twee
waarheden anders voor.
De ‘Reine Vernùnft’ krijgt van de buitenwereld de stof van haar kennen, maar zij
zelve giet in ideale en enkel subjectieve vormen, uit haar alleen voortkomend, die
ondervindelijke waarneming. Wij kunnen, zelfs in de natuurlijke begrippen, geen
oordeel vellen over de echtheid van hetgene buiten ons is, veel minder nog kan de
‘reine vernùnft’, de speculatieve rede, iets te weten komen van wat buiten de
waarneming en ondervinding staat. God, de ziel, alle godsdienstige begrippen zijn
haar onbereikbaar. Maar daartoe is de ‘Practische Vernùnft’ geordend, hoewel zij
geene waarheid in haar oor-
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deel waarborgt noch geven kan. Wij moeten, niettegenstaande de zuivere rede, zóó
of zóó denken over bovennatuurlijke of enkel bovenstoffelijke zaken, omdat de
practische rede ons daartoe noopt.
Op dien weg bleef men niet stil. Kant erkent nog dat godsdienstwaarheid echt kan
zijn, de hedendaagsche rede maakt er een poëma van, verwerpt ze in name van haar
onmateriaal wezen, of stelt de philosophie niet alleen neven, maar boven den
godsdienst.
Wat men nu agnosticismus heet, is niets anders dan een zielstoestand, die eene
stelselmatige onwetendheid voorschrijft, niet alleen op godsdienstig, maar zelfs op
metaphysiek gebied, en daar ligt een tweede kenmerk der huidige wijsbegeerte.
Innerlijk wezen der dingen, oorzaken, krachten, bestaan zelfs, in zijn eigen
beschouwd, zijn buiten de ondervinding en de waarneming, bijgevolg is de wetenschap
van het zijn, van de oorbeginselen en de oorzaken, ijdel en onnuttig, wij willen ze
niet kennen. Agnosticismus, zoo heet dat, meest in Engeland en de Vereenigde Staten.
Wat kent de menschelijke rede dan? Waar is haar gebied? Hoe hoog kan zij reiken?
Iedereen kent de wet der drij toestanden van Auguste Comte. De menschheid heeft
in hare geschiedenis drij geestestoestanden doorloopen: een theologische waar de
verklaring der natuur geschiedde door godheden en bovennatuurlijke krachten, een
metaphysische, toen oorzaken, verborgene ‘virtutes’, zielen, en dergelijke, de
wereldorde uitlegden; eindelijk kwam zij in het positieve tijdvak, en nu dat zij
grootgegroeid is, heeft zij niets anders meer te doen als het waarnemen van de feiten;
de positieve denkwijze, die welke feiten en verschijnselen uitsluitelijk waarneemt,
staat tegenover de speculatieve denkwijze, die boven de feiten wil gaan.
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Daar hebben wij het zeer hedendaagsch positivismus of phenomenismus.
Comte is er de vader, Kant de helper, de immer fijnere opmerking der
natuurwetenschappen, de bijkomende oorzaak van.
Het Kantism moest die denkwijze hulp verleenen. Het leert immers dat hetgene
wij kennen enkel phenomenon is; de zaak in haar zelve, waaraan het verschijnsel
zichtbaar is, blijft onkenbaar, haar bestaan zelfs mogen wij niet uitspreken.
De groote vooruitgang der wetenschappelijke waarneming heeft ook machtig
bijgedragen tot den bijval der positieve denkwijze. Hoewel zij gansch aan dien
vooruitgang vreemd is, stelt zij hem als een harer vruchten ten toon, omdat hij
terzelvertijde als zij tot bloei en ontwikkeling kwam.
Over deze loochening van alle wetenschap door hooger beginsel zullen wij straks
een woord zeggen, het weze nu genoeg dit karakter der hedendaagsche gedachte vast
te stellen.
Een derde karakteristiek is de volledige afwezendheid en verloochening aller
wijsgeerige overlevering.
Tusschen haar en het verleden, stelt de moderne philosophie eene diepe kloof,
eenen afgrond; zij is eene ‘hergeboorte’ der gedachte; alles wat achter haar ligt,
deugde niet.
De ‘Renaissance’ en de ‘Hervorming’ zijn af brekende woorden, die hunne volheid
vonden in de ‘Revolutie’, die plompe, uitzinnige, dierlijke afbraak met alle verleden,
hoe eerbied- of geloofweerdig het mochte wezen.
In dien geest staat de moderne, of liever de hedendaagsche wijsgeer. Nooit komt
bij hem de gedachte op, verledene tijden te ondervragen. Alleen, bij eigen kracht,
zal hij zijn stelsel vormen en ontwikkelen tot een geheel en eene volledigheid, tot
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de verste gevolgen, zonder omzien, zonder zich af te vragen of het gezonde verstand
niet in oproer komt tegen zijne grondstelsels. Gelijk de kunst nu streeft naar
individualiteit, zoo doet ook de wetenschap. Samendenken, gelijk denken is een
teeken van minderheid en onmacht.
Zoo komt het, dat, tot voor weinige jaren, de philosophie minder naar waarheid
dan naar eigenaardigheid streefde. Van daar dat de idealistische stelsels in Duitschland
echte poëmata waren, het eene al buitensporiger en vreemder dan het andere. Men
hoeft slechts te denken aan Fichte, Hegel, Schelling, Schopenhauer. Hunne grootste
bekommering was, boven het gemeene denken, boven het ‘vulgum pecus’ te staan,
en tot dat einde spaarden zij noch stoutheid noch inbeelding, bij zoo verre dat Hegel's
‘Phenomenologie des geestes’ een waar raadselboek is, en men zich afvraagt of hij
zelf het wel recht verstond.
Dat overdreven poëtismus is op onze dagen gelukkig in de achting gedaald, maar
toch is ervan als strekking wel zóóveel overgebleven dat men niet genoeg rekening
houdt met de innerlijke, dagelijksche zelfondervinding en zelfbewustheid in den
mensch. En toch, hoevele waarheden zijn slechts door haar te kennen en te staven?
Hoe, b.v. anders oordeelen over de vrijheid van den wil, over het wezen der gedachte?
Ik steun eindelijk nog op dit kenteeken van het hedendaagsche denken, dat het, in
strekking en soms wel uitdrukkelijk, pantheistisch is.
Uit Descarte's bepaling der zelfstandigheid: Une substance c'est ce qui peut exister
sans avoir besoin pour cela d'aucun autre être, had reeds Spinoza de gevolgtrekking
geleid: dus is er maar één zelfstandig wezen, dat is God, en alles wat wezen is, is
ook God.
Ook door Kant's ‘Kritik der reinen vernunft’
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werd Fichte tot den Algod gebracht. Kant nam wel aan, dat het princiep van ons
kennen buiten ons ligt, maar hij gaf aan zijn bestaan veel te weinig wezenlijkheid,
opdat een logische geest als Fichte het niet geheel zoude wegmaken. Meer, hij vatte
nu het worden des kennens op als het eenige ontwikkelen der wezenlijkheid, en
maakte er een pantheistisch grondbegrip van, dat de oorsprong is van heel zijn stelsel.
En in de hedendaagsche wijsbegeerte is die strekking te zien in het stokpaardje
der evolutie. Darwin leidde haar binnen in de natuurlijke en biologische
wetenschappen, en door Herbert Spencer werd zij op al de wezens toegepast: Een
algemeen grondbeginsel, tevens stof en geest, doorvaart al de trappen van het
verschijnselswezen en wordt daar langzamerhand wezenlijkheid. De wereldstof, de
levende en de sociale organismen groeien alzoo uit een noodlottig evolutieproces.
De grond van die gedachte komt rechtstreeksch van den pantheist Hegel!(1)
Voor wie oplettend dit overzicht der hoofdtrekken van het hedendaagsche denken
gevolgd heeft, hoe onvolledig en noodzakelijk oppervlakkig het ook moge wezen,
valt het al aanstonds in 't oog dat, hoe positief onze tijdgeest zich ook wille zeggen,
hij toch hoofdzakelijk en bij uitmuntendheid de geest is van oochenen en afscheiden.
Afscheiden van de godsdienstwaarheid;

(1) Schrijver dezes wil geenszins alle ontwikkelingsleer als pantheism doen doorgaan. Alleen
de algemeene toepassing van een princiep dat iets zelfstandig en eigenmachtig wordt, is hier
aangeklaagd. Alle subjectivism grenst aan die opvatting. Een der allerlaatste stelsels, dat van
den Napolitaan Vera, is zuiver pantheistisch.
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Afscheiden van de metaphysische verklaring;
Afscheiden van alle traditie.
Loochenen van het eigen bestaan der dingen, en dat alles voorbereid en ondersteund
door het rationalismus, de loochening van al wat boven de rede gaat, en het
materialismus, de loochening van al wat niet onder de zinnen valt.
Loochenen, afscheiden, nog loochenen!
Wat wonder is het dat vele geesten naar het stelselmatig twijfelen, het scepticismus
overhellen? Wat wonder zoo in Frankrijk, bij een nieuw opbloeien van Kant's
criticism, zelfs katholieken medegesleept worden in onoverkomelijken twijfel, en
een geloof afschudden dat slechts kan bestaan met de zekerheid nopens het bestaan
der wereld die buiten ons is?
Andere geesten nochtans gaan zóó ver niet, maar zij verwerpen de mogelijkheid
van de philosophische denkwijze, en stellen alle wijsgeerig onderricht in de historische
wetenschap der stelsels van vervlogen tijden.
Intusschen, ook die twee soorten van menschen, doen niets anders dan loochenen.
Wat besluit is er nu te trekken, voor de toekomst der philosophische wetenschap,
uit al de afbrekende uitspraken die rond ons te hooren zijn?
Moeten wij waarlijk verzaken aan eene systematische wetenschap, door hoogere
begrippen toegelicht, van de orde der wereld? Of heeft het positivismus gelijk, en is
de kennis der feiten en verschijnsels het hoogst mogelijke doel van ons verstandig
streven?
Neen, het is niet waarschijnlijk, het kan niet zijn dat de menschelijke geest geene
voldoening zoeke voor zijne behoefte, het wezen te kennen der zichtbare natuur,
noch hare afkomst of hare bestemming.
De positivist Taine zegt zelf:
‘Waartoe leeft eene natie, of eene eeuw, tenzij om algemeene opvattingen te
vormen?.... Zoo een bewoner eener andere planeet hier nederdaalde om te
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vernemen hoe ver het met den vooruitgang van ons menschengeslacht gelegen is,
dan hadde men hem slechts de vijf of zes groote gedachten voor te stellen welke wij
over den geest en de wereld hebben.’
Een denkende geest aanveerdt of schept noodzakelijk eene wijsbegeerte.
Niemand kan een feit zien als de orde van het heelal, zonder naar eene oorzaak te
gissen. Niemand kan zich zelf bewust zijn, zonder zich af te vragen welk een wezen
hij is, van waar hij komt, waar hij naartoe gaat, hoe hij denkt en wil, wat verschil
van zijn er is tusschen hem en wat niet hij of van zijne soort is.
En naar een antwoord zoeken op die vragen is begeeren naar hooger en breeder
verstaan, is streven naar algemeene kennis, is wijsbegeerte.
De afgoderij van het feit is tegen de natuur van den mensch, en zelfs beneden de
echt wijsgeerige opvatting, is enkel feiten kennen den naam van wetenschap niet
weerd. Want wetenschap blijft toch immer het zien van het verband tusschen feit en
oorzaak.
En zoo waar is die noodwendigheid der menschen naar het metaphysisch weten,
dat zelfs de hedendaagsche denkers, onwetens en onwillens er naar streven. Wat is
anders die algemeene uitleg van het heelal door de evolutie, tenzij eene poging naar
princiepelijk verstaan?
Nog min is phenomenalismus vol te houden. Twijfelen aan het ware, zelfstandige
bestaan der voorwerpen van onze zinnelijke en geestelijke kennis, en nog meer dat
bestaan verwerpen om enkel het verschijnsel aan te nemen, is eene poging welke het
den mensch onmogelijk is lang in te spannen. Dat wij alleen door middel van kennis
met hen in gemeenschap zijn, en ons niet in hunne plaats kunnen stellen om van hun
wezen onmiddellijk bewust te raken, is geene genoegzame reden om de natuurlijke,
instinctieve zekerheid
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te verwerpen die wij nopens de echtheid der dingen in ons zelven dragen. En eens
dat verzekerd, komt de nood naar objectieve, hoogere kennis met meer aandrang in
den mensch weder.
Ook ziet men, op deze allerlaatste tijden, hier en daar een streven opgaan naar
metaphysische verklaring.
Paulsen, te Berlijn, wil weder naar Kant, dat is, naar het oorspronkelijk
metaphysisch stelsel van den Koenigsberger wijsgeer, zonder de verkeerde
gevolgtrekkingen welke positivisten, phenomenisten en agnostieken er uit afgeleid
hebben. Hij wil weder naar Kant, deels omdat hij in dien man den ‘Philosoph des
Protestantismus’ ziet, deels, omdat: ein Positivismus der Wissenschaft ohne
Philosophie fuhrt zum Bankerott....
Nog zijn er hier en daar van die lichtpunten die eene wederwerking tegen een
onnatuurlijk denken voorspellen, maar de beweging die meest aangroeit en alle dagen
machtiger wordt is een weder aanknoopen met eeuwenlange overlevering.
Neo-scholastiek.
Onnoodig hier breedvoerig uit te leggen wat zij is, wat zij wil. Niet achteruit gaan,
vooruit streven, maar rekenschap houdend van wat voor ons gedaan werd. Niet de
middeleeuwsche Scholastiek nazeggen, maar, in den geest der groote Middeleeuwsche
leeraars, de gevolgtrekkingen der bijzondere wetenschappen in hoogere synthesis,
door hoogere begrippen, in verhand met alle waarheden verklaren. Zij vreest geen
onderzoek, geene proefondervindingen, geene waarneming, zij vergt en vraagt dat
alles, om in de maat harer krachten de ‘moderne philosophie’ op te bouwen.
't Is tegen haar, tegen den geest van Thomas van Aquinen dat Paulsen, volgens
zijn eigen uitdrukking, den geest van Kant wil herleven doen. Klaar bewijs dat zij
eene macht is welke de andersdenkenden achten en waardeeren. Een hunner schreef
het nog in 1899: ‘Ueberall in den katholischen Welt herrscht heute ein einziger
Philosoph, Thomas von Aquino.
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Zijn naam weze ons een verheugend voorteeken voor de toekomst. Heerschende
gedachten zijn groote krachten, en van eene rechte en voldoende strekking in de
bovenste lagen des denkens hangt te veel af, opdat het ons onverschillig zou wezen
welke de invloed is, goede of slechte, die van daar, wij hopen het, langzamerhand
in de lagere streken over geheel de gedachtenwereld doordringen moet.
A.G. WELVAAR, pb.
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Paschen.
Een Uitstapje naar Hakendover.
AL kijkt dit jaar de lieve Lente zuur door haren grauwen wolkensluier; al strooit zij
over het veld sneeuw en hagel in plaats van madeliefjes en sleutelbloemen; al jaagt
zij ons, hare bewonderaars, naar de oude vervelende kachel terug; toch hebben wij
haar lief, toch snakken wij te meer naar heuren verkwikkenden lach, hoe stuurscher
zij op ons neerblikt; - want wij herinneren ons, dat de Lente niet altijd prat, en met
die herinnering gaat het aandenken gepaard aan menige zoete stonden, welke die
wispelturige schoone ons in vroegere tijden heeft laten beleven. Ja, de verjongende
Lente verfrischt in ons het beeld der genoegens, in vroegere tijden gesmaakt; de
ontluikende bloemekens doen ons met welbehagen denken aan hare zusters van
weleer; de eerste koesterende zonnestralen verwekken vóór onzen geest, als eene
streelende luchtspiegeling, de geliefkoosde streken, waar ó n z e lente verloopen is.
Wat al herinneringen, zoete en bittere, zijn daaraan verbonden, die wij allen nu
en dan met genoegen aan onze vrienden mededeelen. Zij het mij toegelaten dit heden
voor eigen rekening te beproeven.
Wie van de Lente spreekt, denkt onwillens aan het blijde Paaschfeest. Dan is het
strenge boetgetijde verloopen; geheel de christene wereld juicht.
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Na het middagmaal neemt de landman de palmtakken(1), welke den voorgaanden
Zondag gewijd zijn, deelt die aan zijne kinderen en dienstboden uit, en vangt met
hen de langgewenschte lentewandeling aan, die het p a l m s t e k e n of beter, naar
oud gebruik, het p a l m e n wordt genoemd. Vol van een kinderlijk vertrouwen
teekenen zij op de vier hoeken van elken groenenden akker een kruisje met eenen
groenen palmtak, en planten dien vervolgens in 't midden van dat kruisje als een
behoedmiddel tegen misgewas en vernieling. En na met eenen godsdienstigen ernst
dat vroom gebruik te hebben gehuldigd, treedt de vader met de zijnen eene landelijke
herberg binnen en vergast hen allen op eene lekkere kanne bier; want de palm moet
begoten worden(2).
Wie zich in den namiddag van Paschen in de prachtige velden bevond, welke zich
tusschen Tienen en Hakendover uitstrekken, zou weldra overtuigd zijn, dat het op
verre na al geene palmers zijn, die zich op de baan naar laatstgenoemde plaats
voortbewegen.
Volgt mij, en hoort, en ziet!
Zij dragen geene palmtakken, die landlieden, maar wandelstokken en
regenschermen. De vrouwen met hare gevleugelde Kempische mutsen hebben in
den eenen arm eenen korf of een pak, in de andere hand eenen rozenkrans. Vele
mannen torschen over hunne lange kielen eenen knapzak, waarvan de dikte alle
gedacht aan den vasten verdrijft. En in plaats van vroolijk gekout, hoort men boven
de verschillige groepen onderscheiden gebeden opstijgen, die nochtans overheerscht
worden door het preêkend geklaag van arme blinden, ‘die Gods hemel nooit kunnen

(1) Eigenlijk bukstakken, branches de buis.
(2) Daar bij die gelegenheid onderscheiden families elkander ontmoeten, geeft het palmbegieten
niet zelden aanleiding tot innige betrekkingen tusschen jongelingen en jonge dochters.
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aanschouwen’; van mannen zonder armen of zonder beenen, die hunne smeekingen
gepaard laten gaan met afgrijselijke bewegingen, waar menige voorbijgangers des
nachts van droomen; van lammen... Doch waarom den opgeruimden lezer langer
met die treurige tooneelen beziggehouden? In onze dagen, waar de menschlievendheid
zoodanig ontwikkeld is, dat er zelfs hospitalen opgericht worden tot het gevoeglijk
verzorgen van oude getrouwe - honden; in onze dagen van klinkende philantropie!
waarom geene godshuizen opgericht voor onze gebrekkelijke broeders? Dan zou
men die walgelijke tooneelen kunnen verbieden, waar al onze bedevaartplaatsen
getuigen van zijn, te weten: het publiek speculeeren op menschelijke ellende.
O.-L.-Vrouw-ten-Steen, dat oud gedenkteeken van de godsvrucht der Tienenaars,
is een vereenigingspunt voor de bedevaarders. In die oude kapel gaat elk zich als het
ware reinigen, eer hij den voet zet op den gewijden grond van Hakendover, van dat
vermaard dorp, hetwelk den Heiland zelven aan den opbouw zijner kerk arbeiden
zag.
Voor wie dat verwonderen zou, ziehier in 't kort de legende, zooals die in den
mond der geloovigen voortleeft:
Drie maagden, willende op eene bijzondere wijze God aangenaam zijn, besloten
eene kerk te bouwen ter eere van den Zaligmaker. Alles werd in gereedheid gebracht
en de opbouw begon op eene plaats Hooibout geheeten. Doch zie! wat bij dag werd
opgericht, werd des nachts door eene onbekende macht afgebroken. Groot was de
verslagenheid der drie maagden, en hare gebeden verdubbelende, smeekten zij God,
dat, indien de plaats, welke zij gekozen hadden Hem niet behaagde, Hij zich
gewaardigen zoude eene andere aan te duiden, waar zij haar godvruchtig opzet
mochten uitvoeren. Zij begonnen dan opnieuw te bouwen op den Steenberg, eene
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andere plaats van dezelfde gemeenten, doch met denzelfden uitslag. Eindelijk werd
haar gebed verhoord; want op zekeren wintermorgen vonden zij in de nabijheid van
eenen hagedoorn(1) eenen rood zijden draad op de sneeuw gespannen. Hoogst verblijd,
lieten zij naar de richting van dien draad de grondslagen eener nieuwe kerk leggen,
en nu werd de arbeid niet meer verstoord. Doch iets wonders gebeurde in den loop
van dien opbouw. Slechts twaalf werklieden waren door de maagden aangenomen
geworden, en de gansche week stonden er dertien aan den arbeid. Alleen des zaterdags,
op de uitbetaling, boden er zich maar twaalf aan; en men had hen wel te ondervragen,
niemand kon zeggen, waar de dertiende bleef, noch wie hij was.
Toen eindelijk de kerk voltrokken was, kwamen twee bisschoppen om ze plechtig
tot den dienst Gods in te wijden; maar nauwelijks hadden zij de gewone gebeden
aangevangen, of de eene werd met blindheid, de andere met lamheid geslagen. Hier
was Gods hand zichtbaar. Nu begreep men alles! De dertiende werkman was de
Zaligmaker zelf geweest, die door zijne tegenwoordigheid de kerk had gewijd en
aan den Zaligmaker toegeheiligd. Met eenen eerbiedigen schrik bevangen, viel de
menigte den Zaligmaker te voet, en de bisschoppen kregen de gezondheid weder.
Van toen af dagteekent de bedevaart naar Onzen Lieven Heer van Hakendover, waar
sedert menigvuldige mirakelen geschied zijn en nog geschieden(2).
Want die menigte Kempenaars zijn bedevaarders, die acht, ja twaalf uren wegs te
voet afleggen om

(1) Dit schijnt de oorsprong geweest te zijn van den naam der gemeente. ‘Vroeger schreef men
niet Hakendover, maar Haechedor en Haghedorne’. (Zie P.-V. BETS: Geschiedenis der
gemeente en mirakuleuze kerk van Hakendover, blz. 39).
(2) P.V. BETS' hoogergenoemd werk. bl. 28.
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hunne noodwendigheden aan den Grooten Lieven-Heer te gaan openbaren.
Volgen wij hen tot in het dorp.
Hakendover is eene gemeente van omstreeks negenhonderd zielen, en verdient op
verre na den naam niet van schoon onder de Brabantsche dorpen. Vreemdelingen,
die op de Paaschdagen deze gemeente bezoeken, zijn verwonderd, dat zij, gelijk
Scherpenheuvel, na honderden jaren bedevaarten, in geen lachend stadje herschapen
zij. Dit is echter geenszins te verwonderen. Behalve de begankenis op
Sint-Antoniusdag in den winter(1), zijn de Paaschdagen de eenige, waarop er in
Hakendover buitengewoon leven heerscht.
Het zal den lezer dus niet vreemd voorkomen de bedevaarders grootendeels op
het kerkhof of op de dorpsplein te vinden, bezig met den inhoud van hunne
knapzakken aan te spreken.
't Lentegras verstrekt tot zetel,
Kiel of voorschoot wordt de disch,

en willen zij hunnen dorst anders dan met put- of beekwater lesschen, dan kunnen
zij eerst een kwartier de wacht houden aan eene der weinige en antieke

(1) Daags vóór de octaaf der kerkwijding, den 17 Januari, komen er van heinde en ver talrijke
bedevaarders, meest manspersonen, die te middernacht, na in de kerk eene korte aanspraak
van den pastoor der parochie gehoord en den zegen met het Allerheiligste ontvangen te
hebben, door alle weêr en wind hunnen bedetocht beginnen, en ‘gaan al biddende door de
duisternis en slechte banen, ja dikwijls door regen en sneeuw tot aan de kapel van
O.-L.-V.-ten-Steen en keeren dan weder naar de kerk van Hakendover. Dit gebeurt alzoo
dertien keeren, duurt acht of negen uren en geschiedt ongetwijfeld ter eere van den Dertienden
werkman der kerk.’ (P.-V. BETS, aangehaald werk, bl. 31.)
De meeste bedevaarders houden er aan de dertienmaal (zoo heet die lastige beêweg) dertien
achtereenvolgende jaren te volbrengen. Ik heb er gekend, welke twee, ja, drie perioden gedaan
hadden.
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herbergen, totdat de menigte, die daarbinnen krielt, door tabakswalm en bedorven
lucht gedwongen wordt naar buiten te stroomen.
In de oude kerk, die sedert eenige jaren gansch hersteld is, heerscht dezelfde drukte.
Zoo gij ze gaarne bezoekt (en ik raad u aan dat niet te verzuimen), kunt ge er u laten
naartoe dragen door den volksstroom, die er golvend henen vlot, en zich daarbinnen
uiteenspreidt, en daar rusteloos wemelt, en strompelend en stootend in de warreling
terechtkomt in de middenbeuk des tempels.
Daar staat, in de linkerhand den wereldbol dragend, en de twee voorste vingeren
der rechterhand statig opgeheven, onder eenen prachtigen troonhemel, de Salvator
mundi. Geen bedevaarder acht het doel van zijnen tocht bereikt, vooraleer hij, steeds
door de deinende menigte voortgekruid, het geluk gehad heeft den langen mantel
van het beeld tusschen duim en wijsvinger te vatten en er eens aan te trekken, als om
de aandacht des Zaligmakers te vestigen en hem te zeggen: ‘I k ben hier ook!’
En, die oefening volbracht,
Zoekt hij schutting voor den nacht,

hetgeen in 't geheel geen bezwaar oplevert, vermits gansch de gemeente tot gasthof
dient:
Schuur en stal wordt slaapsalet,
Stroo is 't mollig veêren bed.

En daar slaapt men ook zacht op, wanneer het lichaam vermoeid is, en het gemoed
gerust.
Paaschmaandag is alles al vroeg in beweging. Ernst is op het aangezicht aller
bedevaarders te lezen. Met ingetogenheid wonen zij de vroege godsdienstoefeningen
bij, waarna de meesten
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Opgeruimd, het hart voldaan,
Biddend weder heimwaarts gaan(1).

Stelt u daarom niet voor, dat het dorp nu verlaten zij! Meer volk dan er langs éénen
kant uittrekt, komt er weldra langs alle kanten binnen om de luisterlijke processie
bij te wonen welke onmiddellijk na de hoogmis aanvangt.
Blijft echter, indien gij alles duidelijk overschouwen wilt, hier zoo dicht bij de
kerk niet staan; komt liever met mij langs den Ouden Steenweg op den
Hakendoverschen berg en werpt daar eenen blik rondom u heen.
De hoogte is reeds door eene ontelbare menigte ingenomen, en zoo ver uwe oogen
dragen, naderen langs alle kanten dichte volksdrommen, als zoovele krijgsbenden,
die in eene bepaalde streek bijeentrekken moeten. Hier en daar ziet men eenen ruiter
aan de kim opdagen, en heen en weer door de velden rijdend verdwijnen. Prachtige
rijtuigen, zoo glad en blinkend, dat de zon er zich in spiegelt, en langs de speeken
der vlugge raderen in gloeiende vonken schijnt af te sprankelen, vliegen over den
Maastrichtschen steenweg heen en weder.
Wat bonte menigte volks! Naast den nederigen daglooner ziet ge den gegoeden
pachter, die zijnen mindere nauwelijks beziet, omdat hij op eenen hoofdknik luimt
van den heer zijner gemeente, die daar met den Baron staat te kouten.
Dat arme dorpsmeisje integendeel met haar gestreept wollen rokje en haar gebloemd
katoenen jakje durft nauwelijks de oogen opslaan tot de rijzige pachtersdochter,
welke alleen haar kanten mutsje en zijden hoofddoekje (een kleinigheid van veertig
à

(1) In het terugkeeren is het bij de jongelingen het gebruik over de drie t o m m e n (tumuli) te
klouteren, welke dichtbij O.-L.-V.-ten-Steen, langs den Ouden Steenweg (eene oude
Romeinsche baan) liggen

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1901

356
vijftig frank!) tegen een hoedje van tien frank hoeft de verwisselen om frisscher neen, dat is zij - om rijker gekleed te zijn dan menige stadsche juffer, die haar van
uit hare kales hooghertig aanziet, en met een gemaakt lachje tot hare mama zegt:
Foei! wat maken die boerinnen zich toch bespottelijk!
De menschen zullen dan toch altijd menschen blijven! Ziet nochtans de lieve
lentezon: met wat gullen lach begroet zij zonder onderscheid al deze
menschenkinderen, en noodigt hen tot vreugde uit! - Doch wat gemompel gaat er
boven die vlottende volkswolk op!...
Hoort gij die machtige stem in de verte dreunen? Ziet, daar schittert de zon in het
goud der kruisbanier! Ziet, hoe die honderden ruiters, op hunne kloeke akkerpaarden
eenen ontzaglijken kring beschrijvend, in vollen galop rond die kruisbanier rennen!
Daarachter komt het beeld van den Salvator Mundi statig uit de helling op; eene
ontelbare menigte priesters volgen het in witte koorhemden. Naast en achter hen
beweegt eene dubbele rij brandende flambeeuwen, die het Allerheiligste vergezellen,
in eene fonkelende remonstrantie, onder eenen rijkbehangen troonhemel, door eenen
grijzen priester gedragen.
Talrijke vanen wapperen op den adem van den lentewind, terwijl een ontzaglijk
mannenkoor het luchtruim als vervult met geestelijke zangen.
Zangers uit verwijderde oorden,
Die nog nooit elkander hoorden,
Paren hier hun hart en stem
Om de heerlijkheid van Hem,
Die alom en steeds gelijk is,
Van wien aarde en hemel 't rijk is,
Af te malen met den gloed,
Die den Seraf zingen doet.

Daar heeft de stoet de hoogte bereikt! De priesterschaar staat stil. Het gezang houdt
op; het gemom-
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pel sterft allengskens boven de volksmassa uit, en door het uitgestrekte veld hoort
ge de zoete tonen der zilveren altaarschel weerklinken. Zoo ver het oog reikt, ligt de
menigte met ontdekten hoofde ter aarde gebogen; de paarden staan als vastgegroeid
in den akker. 't Is het plechtig oogenblik der zegening met het Allerheiligste!
Nu opgepast, want de paarden komen op ons aan! - Langs hier? Waarom volgen
zij niet liever den weg? - Nu, lieve lezer, ik vergeef u die vraag; gij hebt zooveel te
zien gehad, dat gij zelfs niet bemerkt hebt, hoe wij ook ons om geene wegen hebben
bekreund, maar dwars over rogge-, tarwe-, ja, sloorvelden zijn heengestapt!
Dit moge u verwonderen of niet; er zijn nog andere groote geesten over verwonderd
geweest. Geen landbouwer verzet zich tegen dat gebruik; hij zaait, wat de aard van
zijnen akker meebrengt, en de processie volgt hare baan, door goed weer en door
slecht, dwars over het veld. Vreemdelingen zeggen: ‘'t Is zonde! Zie, hoe dat welig
graan onder de voeten getrapt, verpletterd wordt! Zie, hoe die paarden met hunne
breede hoeven den akker doorploegen en de aardkluiten over de hoofden der ruiters
heen doen vliegen!’ - De Hakendovenaar denkt er anders over, en zoo gij eene maand
na de begankenis(1) nogmaals het dorp bezoekt, zou hij u met fierheid langs de
processiebaan leiden en u

(1) Waarom wordt dat woord, vanouds bekend en voortdurend heel België door gebruikt, in
onze woordenboeken niet opgenomen? - Zeker omdat de begankenis in Holland niet meer
in zwang is? - 't Is eene bedevaart naar eene bepaalde plaats van velen op denzelfden dag.
De begankenis verschilt van de processie, daar, gelijk in deze, de bedevaarders niet
noodwendig samenreizen en door geene geestelijkheid worden opgeleid. - KILIAEN geeft:
Be-ganckenisse. Aditus, accessio, congressus...
Zulke begankenissen worden b.v. gedaan naar Hakendover, Montenaken, Stokrooi, Helchteren,
St Huibrecht-Lille, Hammont, enz., enz.
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zeggen: ‘Zie! waar gij thans die vette korenhalmen zich verheffen, die kloeke
sloorstammen bloeien ziet, zag het er over eene maand uit als ginds in de straat. Jaar
voor jaar wordt mijn akker aldus door den gezegenden volksdrom overloopen; maar,
God dank! mijn graanzolder krimpt er niet van.’ En dan zou hij u met eene diepe
overtuiging de volgende geschiedenis verhalen:
‘Eens had een boer, wiens land met prachtigen tarwe prijkte, zich tegen den
doortocht der processie verzet, zijnen akker met doorntakken afgetuind, en zelfs de
gewapende macht ingeroepen, om dien te bewaken. En over die daad van vooruitzicht
tevreden, ging hij na de plechtigheid naar huis, in zichzelven zeggende: “Onnoozele
bloeden, die zoo hunnen oogst laten vertrappelen! Wij zullen eens zien, wie het verst
zal komen, ik met mijn gezond oordeel of zij met hun dom bijgeloof.” - Maar alle
zegen komt van boven. De oogsttijd brak aan, en terwijl de gulden korenaren der
omliggende akkers onder het gewicht der rijpe graankorrels bogen, verhieven die
van den verwaanden boer haar hoofd nog stijver, dan over eenige maanden haar
meester. Schom(1) en stroo was alles wat hij inoogstte.’
Doch terwijl wij hier stonden te kouten, is de volksmenigte allengskens verdwenen;
in de verte ziet ge nog gansche scharen Tienenaars aftrekken, en in het dorp hoort
ge.... vedel en bas en fluit en trommel; want eens de processie geëindigd, begint de
kermis. Deze te beschrijven valt echter in mijn plan niet; ieder weet, wat eene
boerenkermis meebrengt.
Namen.
D. CLAES.

(1) Eene soort van sterk gras, waarvan de aren, onder den vorm van bruinroode pluimen, bijna
zoo hoog worden als de tarwehalmen. Bij natte zomers slaat de schom gemakkelijk in 't
graan, - Komt misschien van fr. chaume.
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Peter Benoit
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Een Vlaamsche meester.
PETER BENOIT is de eeuwigheid ingegaan en de onsterfelijkheid van den tijd.
Nevens Conscience rust zijn stoffelijk hulsel; nevens Conscience zal zijne gestalte
rijzen in de dankbare herinnering van zijn volk. Want, gelijk Conscience, is hij
stichter, vader, schepper geweest, de stichter, de vader eener nieuwe richting, de
schepper van de Vlaamsche school der toonkunstenaren.
Wat Conscience heeft gedaan voor de letterkunde, dat heeft Benoit gedaan voor
deze hemelsche kunst: de muziek.
- Het is steeds het oude sprookje, zouden wij met Dr Schaepman zeggen, het
sprookje van de schoone slaapster in het bosch. - Waar sliep de schoone dieper dan
in ons vervallen Vlaanderen, toen Conscience ze wakker kuste, tot bewustzijn bracht,
bewustheid van hare erfelijke kracht, van hare frissche jeugd, van hare kloeke,
gezonde volkomenheid?
Anders ging het niet met de muziek. Ook zij sluimerde in onze stille, eenzame,
weemoedige gouwen, in 't diepe van den verren, grauwen hemel, vol poëzie en
droomen, in 't nevelachtige van 't verschiet, in onze dorre, uitgestrekte heide, in 't
wilde ruischen van de schuimende baren onzer woeste Noordzee.
Maar de verwekker kwam: deze, die het machtige woord bezat, het woord van
leven en liefde. En
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hij schonk leven, schonk ontwaking, schonk herboring. Want hij was de man van
één gedacht en van één gevoel. - Geloof in zijn volk, in de toekomst van zijn volk,
dat was de gedachte, de toewijding zijns levens. En het gevoel? - Eene innige, nooit
vermoeide, nooit voldane liefde.
Dát is de eenheid, de grootschheid van dit leven. Daardoor is deze gestalte groot
onder de grooten; daardoor is hij de onsterfelijkheid ingegaan.
Dát ook heeft het volk in zijne kinderlijke halfbewustheid gevoeld, en daarom
heeft het aan zijnen grooten zanger deze koninklijke begrafenis bezorgd, die het ook
bezorgd had aan zijn geliefden schrijver.
Want het volk is dankbaar en het voelt juist.
Andere schrijvers zijn gekomen na Conscience, zijn getreden in zijne voetstappen,
hebben hem misschien overtroffen in kunst, in talent, in behendigheid. Toch blijft
Conscience de eerste, de meest geliefde, de meest gevierde - en met recht.
Zoo ook zal het zijn met Benoit en, wat het kunstoordeel van het nageslacht moge
wezen, de liefde van zijn volk is hem verzekerd, en met hetzelfde recht: omdat deze
kloeke, stoere zoon van Vlaanderens beemden zijne moeder, de Vlaamsche aarde,
de Vlaamsche spraak, met oprechte, ongestoorde, onbewimpelde liefde heeft bemind,
met gansch eene levenstoewijding, in het volste zelfvergeten, de volkomenste
onbaatzuchtigheid.
Zou dit zelfvergeten, die onbaatzuchtigheid niet juist de oorsprong zijn van zijn
roem, de oorzaak van zijn slagen in de kunst? Is het zoo zeker dat anderen, door
fijner ontwikkeling, hooger zullen stijgen, zijn luister overtreffen?
De kunst blijft altijd liefdezaak, hooger leven. Hoe hooger de bezieling, hoe
verhevener de gedachte, hoe heerlijker de kunst. - Waar zou Benoit eene hoogere
bron van ingeving en bezieling gevonden hebben, dan in zijne vaderlandsliefde, in
zijn ver-
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trouwen op de toekomst van zijn volk? - Wederom gelijk bij Conscience.
Licht valt de vergelijking: Conscience bezat eene grondige kennis van den
Vlaamschen grond, van het Vlaamsch gemoed, van het Vlaamsch verleden. - Die
kennis, bij Conscience, sproot uit zijne liefde. Door liefde alleen komt men tot volle
kennis.
Wie heeft de innige poëzie van ons land, van onze heide bij voorbeeld, dichterlijker
bezongen dan de schrijver van De Loteling en Rikketikketak?
Ook Benoit was gevoelig voor het natuurschoon van ons Vlaamsche land - getuige
daarvan zoo menig pereltje: het droomachtige, poëtische Limburg in de ‘Negen
Provinciën,’ zijn Denderliedeken, de frissche koren van het derde deel der Schelde,
het begin van den Oorlog. Bij den toondichter, wel is waar, heerschte een vrijer,
blijder toon; zijn temperament en dat van Conscience waren verschillig; maar de
familietrek blijft, het begrip van het Vlaamsche poëzieschoon.
Hetzelfde met het Vlaamsch gemoed, met het grootsche Vlaamsch verleden. - Wie
trok weer de aandacht, de bewondering op de helden van den voortijd, op de gestalten
van Breydel en De Coninck en Artevelde? Was het niet de onvergetelijke Conscience?
Benoit heeft geene andere helden bezongen, en met welke meesterschap, met
welke overtuiging, met welke meesleepende kracht! De Schelde is onder dit opzicht
zijn heerlijkst gewrocht. De diepte van Lucifer schuilt er in, de frischheid van 't begin
van den Oorlog, en het einde van het tweede deel werd niet overtroffen in stijgen
van effekt.
O! die eerste uitvoering van de Schelde op het theater van Antwerpen op 22
Februari 1869! welk onvergetelijk schouwspel, welk ongeëvenaarde en koninklijke
triomf! Ditmaal veroverde Benoit eene heerschappij, die hem niet meer zou ontgaan.
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Kalm en koel was de zaal in 't begin der uitvoering, voor een gedeelte zelfs vijandig.
Wie was deze Benoit, die met den ouden slenter wilde afbreken? deze vreemdeling
van den boord der Leie, die den Scheldezonen de les kwam spellen? deze hervormer,
die het volk, de kunst zocht te brengen op nieuwe, onbetreden banen? - Er heerschte
electriciteit onder de aanwezigen, vooral onder de zangers en zangeressen van de
koren, die, vol geestdrift voor den meester, geerne voor hem in het strijdperk waren
getreden. - De overheden waren daar in eene logie, zij, die over Benoit's lot beschikten.
Velen waren hem niet gunstig. - Ook Conscience was daar, Conscience, die eenige
weken te voren zijne twee zonen ten grave had geleid; maar in een Vlaamsch hart
spreekt de liefde tot de moeder ons aller gemeene moeder - nog luider dan de innige
teederheid voor het kind. Conscience was daar, voelend dat een beslissend oogenblik
ging slaan voor de Vlaamsche beweging, voor de toekomst der kunst.
Ja, eene drukkende, zwangere lucht vervulde de zaal, als vóór het losbersten van
een onweer; doch naarmate de uitvoering vorderde, veranderde zichtbaar, voelbaar,
de houding van het publiek. Allengskens, meer en meer kwam het in gisting: men
zag die zaal, om zoo te zeggen, opkomen; totdat het ineensmelten van al de strijdende
krachten tot één grootsch slot- en triomfkoor, bij 't einde van het tweede deel, iedereen
in vervoering bracht, in geestdrift, in verrukking; totdat Benoit, met het koninklijk
gebaar van een veroveraar, zijn maatstok neerlegde, en, geleund op het gestoelte,
solisten, koren, orkest, alles alleen liet voortvaren, weggevoerd door de geestdrift
van een alles overheerschend triomfgevoel.
De slag was gewonnen! Niet alleen de slag, dien de Schelde verbeeldde, de
zegepraal over de vreemde overheersching in 't verleden. Neen, die
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zegepraal was hedendaagsch, was werkelijk geworden: Benoit was meester van de
Antwerpsche harten, de Vlaamsche muziek was geschapen, eene schitterende loopbaan
geopend.
Nooit misschien beleefde Benoit eenen meer beslissenden dag. En nochtans wat
al schoone dagen in dit leven, tot aan zijn iaatsten triomfdag: de betooging vóór het
stadhuis in 1897. Immer en immer kwamen de genootschappen aan, uit alle deelen
des lands opgestaan, met vaandels en muziek, - de grootsche tonen van zijn eigen
muziek. Aan een venster stond de grijze meester, nog in al de kracht van zijn forsig
lichaam, van zijne worstelaarsnatuur, met zijn breeden, machtigen kop, toegejuicht
als een koning, door de voorbijtrekkende scharen, over het verwezenlijken van zijn
droom: het verheffen der Vlaamsche muziekschool tot Koninklijk conservatorium.
En immer en immer weerklonken de geestdriftige ‘Hoera's, Hoera's’ van zijn:
‘Strijdkreet’.
Toen ging in Antwerpen de zon onder, die over Antwerpen was opgerezen.
Met fierheid mogen de Antwerpenaars er op wijzen dat Benoit hun bijna al zijne
triomfdagen te danken had. Immers in onze stad had de allereerste groote uitvoering
zijner werken plaats.
Het was de 24 April 1864 - wij zijn verre nog van de overwinningen der jaren 69
en 97. - Vreemd, onbekend was de Vlaamsche jongen in zijn vaderland teruggekomen,
na Duitschland bezocht te hebben, dank aan zijne reisbeurs van den Roomschen
Prijskamp; na een armoedig bestaan gevonden te hebben te Parijs, als orkestmeester
in Offenbachs Bouffes parisiens. Wonder genoeg, bij de tonen van die spotzieke,
wulpsche muziek, had Benoit zijn grootsch godsdienstig gewrocht ontworpen en
uitgewerkt, zijne Quadrilogie, zijn Requiem. - Wie zou zich den onbeholpen,
onbekenden toondichter aantrekken, hem begrijpen, bijstaan, waardeeren?
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Maar in onze stad leefde toen een wezen, dat men later Antwerpens goeden Engel
noemde, en dat zeker de goede engel van Peter Benoit mag worden genoemd.
Constance Teichmann was niet alleen eene heilige, die hare ziel laafde aan de hoogste
godsvrucht, in de diepste menschenliefde, zij was ook, zij was misschien allereerst
eene begaafde kunstenares.
‘Mijne broeders de kunstenaren’ vindt men gedurig onder hare pen in de
uitboezemingen die zij het papier toevertrouwde. Dit waren bij haar niet alleen
woorden, maar vruchtbare gevoelens vol werkelijkheid en kracht. Onder deze
kunstbroeders was geen een haar lief gelijk Benoit.
Zij dan bezorgde hem de eerste uitvoering zijner werken, onder zijne leiding, in
de zaal der Cité, ten voordeele van haar kindergasthuis; en zij ook zong, zooals naar
gewoonte, de solo's. - Wij hooren hare stem nog, deze stem zoo zuiver, zoo hemelsch,
zoo rein, als de ziel zelve van dit bevoorrecht wezen; deze stem, die zonder geweld,
als van zelf, vloeide; die, ten hemel steeg als een gebed en er de gemoederen mee
voerde; die één was met het eenvoudige, zelfvergeten voorkomen, met de ideale,
bijna bovenaardsche gestalte. - Zij deze herinnering ons toegelaten.
Andere uitvoeringen volgden, immer met stijgenden bijval: ook in Brussel werd
de Quadrilogie uitgevoerd. In de zelfde stad bracht men den Lucifer ten gehoore
(1866) en dit vestigde voor goed de aandacht op Peter Benoit. Wederom was
Constance Teichmann de solozangster met Valentine Ledelier, met de Heeren Warnots
en Goossens.
Eindelijk in 1867 werd Benoit door het Antwerpsche meetingbestuur aan het hoofd
gesteld van de Vlaamsche muziekschool, dank vooral aan de rustelooze bemoeiing
van Constance Teichmann, die haren invloed bij de raadsleden deed gelden.
In 1871-72 gelukte zij er ook in hem de leiding
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te doen toevertrouwen van 't oksaal der Onze Lieve Vrouwekerk. En op 3 April 1872
had zij het innig geluk haren vriend tot de H. Tafel te geleiden, hem zijnen
Paaschplicht te zien vervullen.
Hier is wel de plaats te spreken van Benoit's godsdienstige en kerkelijke muziek,
hem eens te meer, onder opzicht van godsdienstig gevoel, met Conscience te
vergelijken.
Weer is de verwantschap treffend.
Niet meer dan Conscience, stelde Benoit zich een ingebeeld Vlaamsch geslacht
voor, beroofd van geloof, ontworteld aan 't verleden. Ten volle erkende hij de
godvruchtige stemming van onzen stam. In den buitenjongen van het stille Vlaanderen,
leefde nog het aloud geloof, zoo moeilijk uit te roeien. Vijandig was Benoit niet, is
hij nooit geweest; maar uit zijn omgang met lichtzinnige Franschen was hij
onverschillig geworden; vooral uit zijn verblijf in Duitschland waren hem eenige
onsamenhangende wijsgeerige theorieën en machtspreuken bijgebleven, die zijn
geloof benevelden, die hem, eilaas! tot in den dood nog omstrikten.
Godsdienstige muziek heeft hij zeker geschapen. Of er van kerkelijke muziek, in
den eigen zin van het woord, mag spraak zijn, valt meer te betwijfelen.
Het werk dat, volgens ons, van het diepst godvruchtig gevoel getuigt, is zijn Drama
Christi, in 1872 gecomponeerd en uitgevoerd, bij de onthulling van Guffens' en
Swerts' muurschilderingen in St-Joris'-kerk. Toen de meester dit stuk verveerdigde,
stond hij nog heel en al onder den invloed van Constance Teichmann.
Het laatste groote oratorio van Benoit was zijn Oorlog, op woorden van den
onvergetelijken Van Beers, tweemaal in Antwerpen uitgevoerd: eerst in 1873, ter
gelegenheid van het Nederlandsch congres, en later in 1876, toen Benoit een grootsch
festival, in den aard van de Duitsche muziekfeesten, bestuurde.
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Met den Oorlog was het drietal van 's meesters groote Vlaamsche stukken voltooid.
Wat later kwam, waren enkel cantaten, gelegenheidsstukken, onder andere de
Rubenscantate (1877).
Willen wij nu een algemeen oordeel vellen op Benoit's muziek, dan moeten wij
eerst het portret van den meester schetsen.
Benoit was de volbloedige Vlaamsche jongen, struisch, sterk, vol mannelijke
kracht, fiere onafhankelijkheid, een temperament uit den heele, zonder halve tinten,
zonder ziekelijke droomerigheid, zonder gezochte fijnheid - ruw misschien, maar
kloek en rond. Niet anders is zijne muziek: men zoeke er niet de mystieke
bekoorlijkheid van een Memling of van eenen Tinel. Neen, Benoit's muziek is de
volle overbrenging in klanken van Rubens' forsige kleuren, geweldige groepeering,
ruwe kracht; maar, zooals Rubens, bezit hij ook wat het teeken is van 't genie, de
waarborg der onsterfelijkheid: het leven, het alles overheerschende, alles in de
schaduw werpende Leven.
Vreemd mag het schijnen, maar deze Westvlaming, deze zoon van Harelbeke,
hoorde beter thuis in de stad van Rubens en Jordaens, in de stad der kleurige
Vlaamsche meesters, dan in de mystieke, middeleeuwsche wereld van Memling en
Van Eyck. Zijn Westvlaamsche oorsprong had hem gedoopt met deze innige,
onuitroeibare verkleefdheid aan den grond, die 't kenmerk is van de Westvlamingen
- zij zijn nog de zonen van dezen, die met den grond communiceerden vóór den
Gulden Sporenslag; - maar Benoit's vernuft, zijn geest, zou maar in volle fleur
ontluiken op een ander veld, bij de richting der Renaissance, van het volle, gloeiende,
soms vleeschelijke levensgevoel. Vooraleer Antwerpen te bewonen, was Benoit
reeds de geestesbroeder van heel het vorstelijk geslacht der Antwerpsche
penseelmeesters.
Door eene schikking der Voorzienigheid heeft
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hij ook onzen geboortegrond betreden. En door dezelfde beschikking verwachtte
hem hier de geest, de overlevering van Conscience's vruchtbare werkzaamheid.
Immers uit onze stad was de dageraad opgegaan van het heropwekken onzer
letterkunde.
Nu rusten deze twee vaders, deze twee weldoeners van ons volk, zijde aan zijde,
op denzelfden doodenakker, in denzelfden Antwerpschen grond.
Omgloord door het leven zijner scheppingen, is Benoit, zooals wij het in 't begin
zeiden, het eeuwige leven ingegaan en het onsterfelijke leven van den tijd.
Rust zacht, geliefde Meester, rust nevens den gevierden schrijver, wien wij zooveel
verschuldigd zijn, die dezelfde helden, hetzelfde ideaal bezong, en die slaapt in
dezelfde glorie.
Uw leven, o Vlaamsche zanger, is een schoon leven geweest. Uwe taak was de
taak der edelen, en grooten, en goeden. Gij hebt ze wel volbracht. - Eene vlekkelooze
onbaatzuchtigheid, een vol zelfvergeten, de gansche toewijding aan één gedacht en
aan één gevoel zijn de kenteekens geweest van uwe loopbaan, van al uw willen en
trachten. Moge uw voorbeeld vruchtbaar zijn! Moge op uw graf een gansch geslacht
kloeke mannen opstaan, met fierheid in 't gemoed, offerveerdigheid in 't hart en in
de ziel die brandende liefde, die noch maat noch hinderpalen kent, waar het geldt de
Waarheid, de Schoonheid te dienen, God in een woord, God in den evenmensch, of
in dit heiligste onderpand van 't eeuwig vaderland, ons vaderland der aarde!
M.-E. BELPAIRE.
Antwerpen, 18 Meert 1901.
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Confessioneel, interconfessioneel, neutraal.
Een woord over de jongste beweging in de Duitsche christelijke
Beroepsvereenigingen.
IN Duitschland staat de ontwikkeling der 34 christelijke beroepsvereenigingen
‘Christliche Gewerkvereine’ op een keerpunt. Het ontstaan dezer vereenigingen
dagteekent van 1894. In het verloop van zes jaren hebben ze zich door de kindsheid
heengeworsteld, en in zake van regeling der verhoudingen tusschen kapitaal en arbeid,
nevens de socialistische ‘Sozialdemokratische Gewerkschaften’ en de liberale
‘Hirsch-Dunkersche Gewerkvereine’ (1868), burgerrecht verworven. Op 8en November
1900 werd in Keulen hun verbond ‘Gesamtverband’ in het leven geroepen.
Een keerpunt in een ontwikkelingsproces brengt immer strijd mee. Hier ook werd
gestreden; het welzijn van den werkman was de inzet; vriend en vijand was er mede
bemoeid.
In deze verhandeling beoogen wij eene schets dier beweging te geven. Deze schets
zal bevatten: I. De voorstelling van het voorwerp van den strijd. II. Een verslag over
de voornaamste feiten die den strijd kenmerken. III. Eenige opmerkingen aangaande
de bisschoppelijke brieven van Fulda en Freiburg(1).

(1) Dit artikel heeft persoonlijk ingewonnen inlichtingen, en de verder aangeduide geschriften
tot grondslag. - In Belgie en Frankrijk verwezen naar deze beweging:
V. BRANTS, Professor aan de katholieke hoogeschool: La Réforme sociale, 16 Décembre
1900, bl. 892-893.
G. BLONDEL. - Ibid. bl. 948.
H. LAMBRECHTS. - Revue sociale catholique, 1er Nov. 1900, bl. 24.
Bon H. DE TRANNOY. - Revue Générale, Nov. 1900.
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I.
Wat moet het karakter zijn der Duitsche ‘Christliche Gewerkvereine?’ Dat is de
vraag. Met andere woorden: wat beduidt het denominatief ‘christlich’ dat deze
Beroepsvereenigingen in het vaandel voeren? Is het negatief op te vatten, of wel in
streng positieven zin?
De eene meening luidt: ‘christlich’ moet beteekenen interconfessioneel, ja zelfs
paritetisch, neutraal.
De andere: ‘christlich’ mag niet anders beduiden dan ‘christkatholich’, uitsluitend
katholiek.
Interconfessioneele Beroepsvereenigingen zijn zulke, die zoowel evangelische als
katholieke werklieden aannemen, en die de godsdienstige overtuiging hunner leden
buiten rekening laten.
Neutrale ‘Gewerkvereine’ zijn diegene, waarin iedere arbeider, van welke partij
ook, plaats zou vinden, mits hij slechts de in de natuurwet aangeschrevene waarheden
- bestaan van éen God, bestaan van de zedelijke en rechterlijke orde - erkenne. Hier
is christen zooveel als, niet-goddeloos, niet-materialist, niet-socialist. Men kiest een
standpunt waarop alle werklieden zich vereenigen kunnen; men neemt als richtsnoer
beginselen, die de stoutste arbeider, zoo hij het doet in theorie, dan toch inderdaad
nog niet verwerpt, men plaatst zich in de zuiver natuurlijke orde. Zoo is ‘christlich’
niet-goddeloos, omdat de natuurlijke orde God en zedelijke beginselen erkent;
Zoo is ‘christlich’
niet-socialist, omdat de natuurlijke beginselen de materialistische wereldopvatting
van het socialismus veroordeelen.
Zoo is ‘christlich’ ook
niet-confessioneel, omdat de bespreking der hoogere waarheden tot de zuiver
natuurlijke orde niet behoort.
Zoo is ‘christlich’ neutraal, omdat zulke Beroepsvereeniging in ieder harer leden
de bijkomde bijzonderheden uitsluit, en alleen die hoedanigheid eischt, die aan allen
gemeen is.
Hier dient tevens bijgevoegd, dat in eene neutrale Beroepsvereeniging de
godsdienstige overtuiging van om 't even welk lid, noch door woord, noch door
schrift mag gelaakt worden. ‘Christlich’ heeft hier eene negatieve beteekenis.
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Interconfessioneel zijn reeds de Christelijke Beroepsvereenigingen. Onder de 152.615
leden die zij tellen, zijn ongeveer 12000 protestantsche werklieden.
Neutraale Gewerkvereine bestaan er nog niet. Tot hiertoe worden zij nog maar als
een doel, als een ‘erstrebenswerthes Ziel’ voorgesteld.
Zoolang het socialistische heir de ‘Sozialdemokratische Gewerkschaften’ tot
politieke doeleinden gebruikt en deze belet het gemeenschappelijk louter oeconomisch
standpunt in te nemen, zoo lang, zeg ik, blijft de neutrale Beroepsvereeniging een
hersenschim. Dit verhindert echter niet dat in een gegeven geval reeds van stonden
aan beide groepen tot het regelen hunner belangen tegenover de bazen zouden
samenwerken, daar althans, waar het gevergde de christelijke rechtvaardigheid geen
af breuk doet, en de middelen die men in het werk stelt, met de christelijke beginselen
niet strijdig zijn. Voorloopig zou dit zelfs een goede overgangsmaatregel wezen(1).
Deze eerste richting heet de ‘Gladbacher Richtung’ of richting van
Munchen-Gladbach. Dr A. Pieper, en de andere hoofden van het ‘Volksverein’ in
München-Gladbach, Dr Lieber, Prof. Hitze, en meest al de leden van het Centrum
zijn haar toegedaan.
De hoofdgedachte die hun streven beheerscht, is dat de ‘Gewerkverein’ eene
zelfstandige inrichting is met bloot oeconomische strekking. Zijn voornaamste, zijn
eenige taak is den huishoudelijken stand der werklieden te verbeteren. Uit dit oogpunt
beschouwd, is, zeggen ze, de interconfessioneele en neutrale Beroepsvereeniging:
1. Theoretisch gerechtvaardigd. - Eene oeconomische inrichting heeft met den
Godsdienst slechts in zoo verre betrekking, als deze grondslag en voorwaarde is van
alle degelijke ontwikkeling. Het Geloof in God, en het erkennen van de beginselen
der zedelijke en rechterlijke orde, vormen dezen grondslag.
2. Praktisch mogelijk. - Interconfessioneel zijn reeds de Bauernvereine
(Boerenbonden); de Unternehmerverbände

(1) Vgl. Christliche Gewerkvereine. MUNCHEN-GLADBACH, 1900, bl. 27 en bl. 38.
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(ondernemersbonden), de Zwangsinnungen der Handwerker
(handwerkersvereenigingen), zijn neutraal: evenzoo de Düsseldorfer Baugesellschaft.
Hare leden, katholiek, protestant, en socialist, regelen in vrede de voorwaarden van
den arbeid.
3. Praktisch noodzakelijk. - De huidige toestanden dwingen er toe. Langs dezen
weg alleen is het nog mogelijk de ware beginselen allengskens ingang te doen vinden
bij hen, die er nog vatbaar voor zijn. Zie maar, hoe de godsdienstige eenheid onder
het volk te niet is. Het grootste gedeelte der Duitsche bevolking is niet katholiek, en
onder hen, die den naam van katholiek dragen, is het getal dergenen bij wie de leer
van den Zoon Gods in vleesch en bloed overgaat, uitermate gering.
In het gansche Rijk zijn nu ongeveer 4.958.845 werklieden van 18 tot 60 jaren;
werklieden bijgevolg die eene Beroepsvereeniging kunnen bijtreden. Ondanks al de
pogingen der socialisten zijn slechts 589.473 arbeiders in de ‘Gewerkschaften’
ingelijfd. Is het dan niet billijk dat men om de groote schaar der anderen te redden,
dat middel in de hand neemt, dat nog alleen overblijft, dat men ze vereenigt rondom
die beginselen welke allen nog aankleven, omdat ze in het hart van den mensch
geschreven staan, de beginselen der natuurlijke, goddelijke orde? In de huidige
samenleving zijn deze beginselen in zoo verre zij tot het gebied der oeconomie
behooren, nog niet geheel over boord gesmeten. Erkent zelfs de ergste socialist niet,
dat men een wettig gesloten verdrag eerbiedigen moet, daar hij dengene die het
verbreekt en hem schade toebrengt voor het gerecht daagt? Zoo men dan aan deze
uiterste lijn niet post vat, zoo men strengere beginselen als richtsnoer vergt, en wacht
totdat de onverschilligen voor deze ingenomen worden, dan laat men den vijand het
volle veld vrij. Gaan de katholieken hier niet neutraal te werk, sluiten zij zich op in
het Separatisme, dan blijven zij zonder kracht, zonder invloed.
Daarbij de werkman zoekt naar een veiliger stoffelijk bestaan. De grondgedachte
der Beroepsvereenigingen is eene zoo groot mogelijke macht in het leven te roepen,
om de vertrapte vrijheid van den werkman door den overmachtigen baas te doen
eerbiedigen. Een alleenstaande groep kan dit niet. Trots al zijn worstelen moet hij
toch ten langen laatste voor de in bonden vereenigde patronen het onderspit delven.
Waarom dan langer de krachten verdeelen? Is niet het belang
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van dezen werkman het belang van genen; de vrijheid van den eenen, de vrijheid
van den anderen? Vele werklieden blijven buiten de Beroepsvereenigingen. omdat
de onderlinge twist der verschillende groepen hun tegen de borst stoot. Waarom niet
één bond die zich over gansch Duitschland uitstrekt, die alle werklieden omvat en
wiens rechtvaardige eischen niet zoo licht in den wind geslagen worden?
Dus in de gedachte der neutrale Gewerkvereine streven naar deze
Beroepsvereenigingen, is streven naar een bij de omstandigheden passend doel.
Toch heeft dit plan der neutraale Beroepsvereenigingen menigeen geergerd. Geleek
dat niet op een verbroedering met den vijand?
Onder degenen, die minder hartstochtelijk en meer met bewijzen tegen deze
meening zijn opgetreden, staan Fr. v. Savigny en Dr Fr. Kempel op den voorgrond.
In een geschrift, getiteld: ‘Christliche oder neutrale Gewerkvereinsbewegung’(1)
(beurtheilt an der Hand des Rundschreibens Rerum Novarum und des Hirtenschreibens
der preusz Bischöfe. - Mainz. Kirchheim. Nov. 1900), heeft Dr Kempel met de
interconfessioneele en neutrale Beroepsvereen gingen geen vrede, omdat het huidige
Gewerkvereinswezen op zichzelf beschouwd, te veroordeelen is als zijnde eenvoudig
een bijverschijnsel van het moderne Industrialisme, dat met de natuurlijke en
positief-christelijke orde der samenleving in strijd ligt (bl. 87, en passim).
Schrijver veronderstelt klaarblijkelijk dat het Gewerkvereinswezen het moderne
Industrialisme vergezelt als eene eigenschap die uit het wezen der zaak voortvloeit
en dezer gebreken deelt. Dit is echter niet juist. Industrialisme en Gewerkvereinswezen
zijn beide de vrucht van het Liberalisme; doch het kapitalisme van eene onbeteugelde,
het Gewerkvereinswezen van e[...]e verdrukte vrijheid die het geschonden recht thans
wedereischt(2). Beide staan dus lijnrecht tegenover elkander.

(1) Dit werk is het lezen niet meer waard, zijne 163 bladzijden zijn thans zonder beteekenis.
(2) Vgl. LUJO BRENTANO: Die Arbeitergilden der Gegenwart, Band. Lur kritik der Gewerkvereine,
bl. 26.
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Ook staat deze strijder om zoo te zeggen alleen. De groote meerderheid der
tegenstrevers van de onzijdige beroepsvereenigingen deelt de meening van Bon. Fr.
von Savigny, vroeger Regierungsassessor in Berlijn. Deze vergt streng katholieke
inrichtingen, ontwikkelde ‘Arbeitervereine’ (werkmanskringen). Hij teekende zijn
plan in ‘Arbeitervereine und Gewerkschaftsorganisationen im Lichte der Encyclica
Rerum Novarum’(1). De grondgedachte der Beroepsvereenigingen huldigt hij als
zonder twijfel gerechtigd (bl. 3), maar besluit tevens met overtuiging: ‘De
Beroepsvereeniging alleen volstaat niet.’ Het heil ligt in de ‘Arbeitervereine’ deze
zijn in staat en geroepen den werkman, den ganschen werkman, ook naar den
stoffelijken kant zijns levens te beveiligen. Daarom, geene interconfessioneele
inrichtingen, maar aangroeiende en bloeiende ‘Arbeitervereine.’
De Beroepsvereeniging volstaat niet:
1.
Het handhaven der zedelijke beginselen is door niets verzekerd.
2.
De ‘Gewerkschaften’ beantwoorden niet aan de verwachting; hetgene zij tot
stand brachten kan op andere wijze bewerkstelligd worden.
3.
Hun doel is eenzijdig; daar zij hunne kracht alleen op het stoffelijk welzijn
richten, laten zij het gemoed van den werkman onbevredigd.
4.
Zij stellen hem weerloos bloot aan de verleiding, ja zelfs aan het gevaar zijn
geloof te verliezen.
Het heil ligt in de ‘Arbeitervereine’, in de werkmanskringen:
1.
De zuiver katholieke beginselen zijn hun grondslag.
2.
Zij zijn in staat, door ondersteuning; - ziekenbeurzen, enz., datgene te doen
wat de Beroepsvereenigingen uitvoerden, en niets belet hen evenals deze, het
loon en het arbeidsverdrag te regelen.

(1) Dit schrift verscheen in eene eerste uitgave in het tijdschrijft Märkische Kirchenblatt (Berlijn),
Juni/Juli 1899; en werd met eenige veranderingen, ‘als manuscript gedruckt.’
Berlin-Germania-Actiengesellschaft für Verlag und Druckerer. - Dr Kempel, heeft de artikelen
van het Märkische Kirchenblatt, op bl. 119-135 van zijn werk overgedrukt. Naar allen schijn
heeft hij het vlugschrift niet onder de hand kunnen hebben.
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3.

Zij zijn niet eenzijdig; zij bemoeien zich met den ganschen werkman:
beveiligen hem voor het tijdelijke en sterken hem in de hoop op het eeuwige.
4.
De verdeeling, die in het land in zake van Geloofsbelijdenis heerscht, is juist
een spoorslag tot het tot stand brengen van zuiver katholieke inrichtingen.
Krachtige wederstand heeft grooter en duurzamer gevolgen dan de best gemeende
toegeeflijkheid.

Von Savigny's bewijsgronden zijn, ingezien de omstandigheden, niet onaantastbaar.
Doch wij geven alleen eene schets, het ligt in ons plan niet iets te beslissen. Nochtans
tot opheldering van de gedachte der ‘Gladbacher Richtung’ dient nog een punt te
worden aangeraakt. De hoofdoorzaak waarom de interconfessioneele en neutrale
Vereenigingen bestreden werden is, dat zij het godsdienstige in den werkman
verwaarloozen (vgl. v. Savigny, bl. 14). Zelfs heeft men gemeend, dat zij de
‘Arbeitervereine’ wilden verdringen, als hadden deze in de toekomst geen reden
meer van bestaan.
Dit is echter misverstand. De ‘Gladbacher Richtung’ wil een algemeenen bond,
met een oeconomisch doel, een bond die voor alle werklieden open staat. Behoeft
zij daarom eene andere inrichting, met bijzonder godsdienstig karakter te verdringen
en behoeft de werkman, die eene Beroepsvereeniging bijtreedt, den ‘Arbeiterverein’
te verloochenen? Geenszins; integendeel; ‘Arbeitervereine’ blijven noodzakelijk.
De katholieke werklieden zijn geroepen, de gezonde kern der Beroepsvereenigingen
te vormen. Daartoe zijn noodig vaste beginselen, liefde en offerveerdigheid: dit geven
de ‘Arbeitervereine’ door de godsdienstige oefeningen. Daartoe zijn noodig
vakgeleerdheid en kennis der sociale aangelegenheden; dit geven de ‘Arbeitervereine’
door hunne vakafdeelingen. Zij zijn derhalve nog noodzakelijker dan voorheen, en,
ze verdringen, ware opbouwen met de eene en afbreken met de andere hand.
Dit is eene opmerking, die vele bezwaren uit den weg ruimt. Hiermede eindigt
deze voorstelling van het vraagstuk; zonder haar bleven de feiten stom; zij kunnen
het licht der theorie niet missen.
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II.
De bisschoppelijke brieven van Fulda en Freiburg.
Zij dienen op deze plaats behandeld te worden. Van den eenen kant bevatten zij
beginselen, van den anderen kant zijn zij een feit dat de andere feiten beheerscht; zij
zijn dus als een schakel die beide andere hoofdstukken verbindt.
De Pruisische bisschoppen, op het graf van den H. Bonifacius te Fulda vergaderd,
richtten op 22 Augustus 1900 aan hunne geestelijkheid een omzendbrief over de
katholieke Arbeitervereine.
Den 1sten October volgde een afzonderlijk schrijven van Z.H. Thomas,
Aartsbisschop van Freiburg over de christene Beroepsvereenigingen.
Men kan bij wijlen eene vreemde gewaarwording niet onderdrukken, als men
hoort, wat men over deze brieven heeft uitgekraamd. Zoo stelde b.v. nog onlangs,
in den Reichstag, de socialistische afgevaardigde Fisscher den Fulda-brief in verband
met de jaarwedde van den Staatssecretaris!
Dit brengt ons aanstonds op de vraag met welk doel deze brieven geschreven
werden. Hebben beide één en hetzelfde doel? Geeft de Freiburger brief, klaarder en
scherper, de gedachte der Pruisische Bisschoppen in Fulda weer, of bestaat hij op
zijn eigen?
Socialistische en nationaal-liberale bladen (Post, Vorwärts, Nationalzeitung,
Freizinnige Zeitung) hebben beweerd, dat beide brieven één geheel vormen: Beide
waren tegen de christelijke Beroepsvereenigingen gericht. De ‘Kölmsche
Volkszeitung’ daarentegen (vlg. nr 915, 632, 944, 948), en ook Dr Lieber en Prof.
Hitze in den Reichstag, hielden staande dat beider doel eigen en afzonderlijk was;
niet in hun positieve deel - beide verwijzen daar naar de ‘Arbeitervereine’ - maar in
het negatieve. Hierin willen de Bisschoppen, in Fulda vergaderd, niet anders dan
waarschuwen tegen de gevaren, waartoe eene nieuwe strekking die zich voor
‘religiös-neutral’ uitgeeft, voeren kon; de Aartsbisschop van Freiburg integendeel
in zijnen afzonderlijken brief veroordeelt zonder twijfel de christelijke
Beroepsvereenigingen in hunne huidige inrichting. Dat is het onderscheid en uit eene
aandachtige lezing der twee brieven blijkt dit onderscheid zonneklaar. Waartoe dan
het roepen in den wind en die holle woorden der vijandige bladen? Zij zijn
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een weerklank van de grove onwetendheid, die zij gedurende de gansche beweging
aan den dag hebben gelegd. Te Frankfort a/m had een congres plaats van christene
beroepsvereenigingen. Aan de verslagen der socialistische bladen over het Congres
- verslagen, waarin de waarheid verminkt werd - is het toe te schrijven, dat de
Aartsbisschop van Freiburg het recht der katholieke geloofsleer bedreigd waande(1),
en met het gezag van zijn bisschoppelijk woord de dwalenden wilde terug roepen.
Zoo luidt het b.v. in een dier bladen: ‘Nog nooit hebben de christelijke arbeiders zoo
verstandig gesproken als dit maal: Hunne bekwaamste mannen zijn het eens over de
gedachte: Godsdienst hoort in de Arbeidersvereenigingen niet thuis’(2). Spreker had
echter gezeid: ‘De bespreking van godsdienstige onderwerpen is geene
verhandelingsstof voor vereenigingen met louter oeconomisch doelwit.’ Dat is heel
wat anders! Verder in 't socialistisch blad: ‘De 152.000 christelijke arbeiders willen
met de 500.000 socialistische werklieden hand in hand gaan.’(3) - Zij meenden dat de
christelijke Beroepsvereenigingen zich zoo maar zonder voorwaarden en zonder
uitstel bij hen zouden aansluiten en plotseling alle hunne zienswijzen en droombeelden
zouden deelen. In Frankfort echter, - het dient met nadruk te worden gezegd - was
men daar verre van verwijderd, zooals verder blijken zal.
Deze valsche opvatting was dan ook oorzaak dat de socialistische partij in den
laatsten tijd, zoo zeer de neutraliteit harer ‘freie Gewerkschaften’ verhief, ten einde
door deze pralerij den christen werkman aan te lokken. Zij verklaart tevens de
opschudding die de Fulda-brief in de vijandige gelederen teweegbracht. Artikelen
verschenen onder het opschrift: ‘Een bisschoppelijke omzendbrief tegen de werklieden’
(Vorwärts nr 232, 5 Okt.) - Een banvloek tegen de christelijke beroepsvereenigingen.
(Ibid. nr 240). - Scheuring in de katholieke Eenheid (Reichsbote, Beil. zu nr 249, 24
Okt.). - Een zegepraal der katholieke Arbeiders over de katholicke hierarchie.
(Berliner Volkszeitung nr 524, 8 Nov.). ‘Vorwärts’ verwijt aan de HH. Bisschoppen
dat zij ondernemer en arbeider met eene verschillende maat meten; de bonden der
werkbazen zijn neutraal,

(1) Vlg. in den brief, einde van 't eerste alinea.
(2) Cit. door Savigny, bl. 31.
(3) Ibid.
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tegen deze zegt de brief geen woord! - En met reden: in de katholieke
‘Arbeitervereine’ staat de geestelijkheid aan het hoofd; tot de bonden der werkbazen
hebben zij geen toegang! - De ‘kölnische Zeitung’ merkt op: ‘De Fulda-Brief vindt
zijn oorsprong in de ultramontaanschklerikale heerschzucht. De hoogere standen
vallen af; de kleinen uit het volk moeten de leemten aanvullen. Daarin ligt de drijfveer
van het streven der ultramontanen. Niet het bevorderen der belangen van het volk,
maar de zucht naar heerschappij heeft hier de bovenhand!’ - In waarheid is dit ijdel
geraas van een verbitterd gemoed. De bisschoppelijke brieven hebben hunne plannen
in het water doen vallen; van daar dat geweld! Wat zij door aanlokken niet verkregen,
willen zij door opruien bewerken. Doch de katholieken hebben den bal in de vlucht
gegrepen, en in dagbladen en Reichstag hun woord ‘voor Vrijheid, Waarheid en
Recht’ gesproken. In den Reichstag (zitt. 24 Nov. 1900) sprak Dr Lieber, de
aanvoerder van het Centrum, als volgt: ‘Mijne heeren, niets is onjuister, dan den
Fulda-omzendbrief, als een, den werkman vijandig schrijven op te vatten en uit te
krijten. De HH. Bisschoppen, toen zij in Fulda vergaderd waren, hebben integendeel
uit ware liefde tot de katholieke werklieden en met echt vaderlijke bezorgdheid,
hunne geestelijkheid gewaarschuwd; en wij zijn overtuigd dat zij hierin, niet alleen
hun recht niet overschreden, maar ook het welbegrepen belang van den werkman
behartigden... Gewis verwacht gij niet van ons, dat wij in zaken die den Godsdienst
aangaan, eene andere taal voeren dan onze Paus en onze Bisschoppen, de alleen
geroepen bewakers van onzen heiligen Godsdienst; maar verwacht ook niet van onze
katholieke werklieden dat zij eerder luisteren naar de stem van den H. Auer en
genooten, dan naar de stem hunner Bisschoppen en van hunnen Pauzen (Geroep
links.) Dat is het wat ik den Heer Auer te zeggen heb. Voorzeker, deze hooggeachte
heeren (Sozialdemokraten) handelen teenemaal volgens hun programma, als zij van
deze gelegenheid gebruik maken om een weinig in katholieke arbeiderskringen te
rakelen en deze op te jagen tegen de Bisschoppen die God over hen heeft gesteld.
Deze aanslag zal zijn doel missen! Hij zal ons enkel een les geven, en van heden af
zullen we al onze krachten inspannen om onze katholieke werklieden over het ware
inzicht en de wezenlijke volksgezindheid
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onzer HH. Bisschoppen in hun laatsten brief, in te lichten.’ (Bravo in het Centrum
en rechts)(1). Zoo was de indruk dezer brieven bij de socialisten.
Hoe was het met de katholieke bladen gelegen?
Bijna alle, waaronder zelfs ‘Germania’ (vgl. nr 252) hebben den Fulda-brief
uitgelegd in den zin dat de HH. Bisschoppen de beweging van de christelijke
Beroepsvereenigingen hier niet veroordeelden, maar alleen hunne geestelijkheid
wilden waarschuwen tegen de strekking der neutrale socialistische ‘freien
Gewerkschaften’.
Aangaande den Freiburger brief werd de stelling moeilijker. Zonder twijfel waren
hier de christelijke Beroepsvereenigingen zelf bedoeld en veroordeeld. Hieruit volgde
een bedenkelijke toestand. Hadden niet de uitstekendste sociologen van Ketteler,
Moufang en Windhorst af tot Fr. Brandts, Fr. Hitze en Hulpbisschop Dr Schmitz toe,
het plan der christelijke Beroepsvereenigingen verdedigd? Meermaals hadden de
algemeene katholieke Vergaderingen te hunner gunste gestemd; het Centrum stond
op denzelfden bodem en wilde door het meermaals besprokene voorstel van Hitze
en Lieber, om aan de Beroepsvereenigingen rechtspersoonlijkheid te schenken, deze
vereenigingen op een vasten grondslag vormen. Was de veroordeeling gewettigd,
zoo waren de beste katholieken van Duitschland, leeken en priesters, er door getroffen,
en deze hadden het niet verdiend!
Men begrijpt dat het voornaamste Centrumsblad, de ‘Kölnische Volkszeitung’(2)
schreef: ‘Wij aarzelen niet dit schrijven zeer betreurenswaardig te noemen, een
schrijven dat alleen door het onnauwkeurig ingelicht zijn van den H. Aartsbisschop
van Freiburg te verklaren is. Verre boven de 100.000 werklieden, meest allen voor
zooveel wij weten katholiek, zijn in Beroepsvereenigingen vereenigd die zich
uitdrukkelijk “christelijk” noemen. Om dit woord eenvoudig voor een uithangbord’
te houden, moest men de onomstootbare bewijzen in de hand hebben.

(1) Köln. Volksz. 27 Nov. 1900, nr 1076.
(2) Cfr. nr 922.
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‘Deze bewijzen ontbreken zoowel wat de personen als wat de feiten betreft. Wat de
personen aangaat, kunnen openlijk toegedane vrienden en bevorderaars der
Beroepsvereenigingen genoemd worden wier naam alleen tot eene volkomene
wederlegging volstaat. Aangaande de feiten heeft de brief met het congres van
Frankfort te doen. Wij hebben de verslagen in nrs 511 en 515 nagekeken en niets
gevonden dat de bevestigingen des H. Aartsbisschop verrechtvaardigt’ - ‘Het gezag
van den H. Bisschop in volle eer; doch in zijne beoordeeling der christelijke
Beroepsvereenigingen zullen de Duitsche katholieken hem niet volgen en behoeven
zij hem niet te volgen’(1).
Het was stout en boud geschreven. Doch de gansche Centrumspers stemde de
Köln. Volksz. bij(2). Neen, het kon niet anders of de christelijke Beroepsvereenigingen
waren hier ten onrechte veroordeeld.
Heeft de Centrumspers recht gekregen?
Op eene wijze die heel en gansch voldoende is.
Op 13 December 1900 verleende Dr Hubertus Simar, Aartsbisschop van Keulen,
aan het Voorzitterscomiteit van den christelijken bond der textielarbeiders in Aaken,
gehoor. Naar hun verslag, sprak de Aartsbisschop in dezer voege: ‘De Fulda-zendbrief
had, gelijk de tekst zelf het getuigt, alleen de katholieke “Arbeitervereine” bedoeld,
en wel dewijl hunne Voorzitters Geestelijken zijn, die als zoodanig onder de
Bisschoppen staan; om die reden ook moeten de Opperherders over de inrichting der
katholieke “Arbeitervereine” toezicht hebben. Met de Beroepsvereenigingen hadden
de Bisschoppen in Fulda zich niet nader bezig gehouden. Hunne meening was dat
de interconfessioneele inrichtingen volstrekt geoorloofd zijn, zoo lang zij den
christelijken bodem vast en onverdeeld bewaarden; want ook hier werd dan aan de
christelijke zedenwet recht gegeven. Overigens was het niet te ontkennen, dat de
werklieden, indien zij zich

(1) Cfr. nr 948.
(2) Op 26 Nov. greep in Düsseldorf eene ad hoc belegde Generalversammlung van het
Augustinusverein (Vereeniging der katholieke uitgevers) plaats. Allen, uitgenomen v. Savigny
en Ten Brink, uitgever der Germania, stemden voor Beroepsvereenigingen door christelijke
beginselen geleid.
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in katholiehe en evangelische Beroepsvereenigingen verdeelden, hunne krachten
verzwakten; hetgeen in het belang der arbeiders niet te wenschen was’(1).
Van den anderen kant, verklaarde de Aartsbisschop van Freiburg, einde October
1900, aan de christelijke Beroepsvereenigingen in Mannheim, dat hij de Badensche
‘Gewerkschaften’ als christelijk aanzag.
En tot de afvaardiging van den bond ‘Arbeitersschutz’ in Freiburg, sprak de
Aartbisschop: ‘Werkt gerust voort, zooals gij het tot nu toe gedaan hebt’(2).
Heeft dit laatste woord niet de beteekenis van een plechtige herroeping?
Gaan wij over tot de feiten.

III.
Mainz, Frankfort a m en Keulen zijn als brandpunten der beweging te beschouwen.
In Mainz vergaderde einde Mei het eerste Congres der christene
Beroepsvereenigingen. Het was tevens eene eerste monstering dezer opkomende
christelijke arbeidersmacht. Het bovengenoemde vlugschrift ‘Christliche
Gewerkvereine’ in April 1899 verschenen, had het veld voorbereid. Uit
Noord-Duitschland waren 30, uit het zuiden 18 afgevaardigden ter plaats. Zij
vertegenwoordigden 102.590 werklieden.
Vóór aan de lijst der besluiten werd op het karakter der Beroepsvereenigingen
uitdrukkelijk gewezen: ‘De Beroepsvereenigingen moeten interconfessioneel zijn,
d.w.z. leden der tweevoudige christelijke geloofsbelijdenis omvatten, maar tevens
op christelijken bodem stand nemen’(3).
Dit was enkel eene bekrachtiging van hetgeen reeds bestond. De eerste
Beroepsvereeniging die gesticht werd, in Essen, 1894, was interconfessioneel.
En toch was dit het sein tot de verwarring.
In het ‘Märkische Kirchenblatt’ verscheen in Juni 1899 een reeks artikelen van
von Savigny, die het confessioneele karakter van de arbeidersvereenigingen eischten.

(1) ‘Aachener Volksfreund’ 5 Jan. 1901.
(2) ‘Koln. Volksz.’ 9 Nov. 1900, nr 1013.
(3) Christ. Gewerkvereine, bl. 51.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1901

381
Zij beletten nochtans den aangroei der Beroepsvereenigingen niet. Einde 1899 telde
Dr Pieper 32 ‘Gewerkvereine’ met 112.160 werklieden; en toen op 3, 4 en 5 Juni
1900, in Frankfort, het tweede Congres gehouden werd, waren 152.615 leden in 34
Beroepsvereenigingen geschaard. De interconfessioneele ‘Gewerkvereine’ waren in
bloei.
Doch wilde het bovengenoemde vlugschrift ‘Christliche Gewerkverein’ geene
neutrale inrichtingen?
Hierover waren het de hoofden inmiddels niet eens geworden. De Keulener bond
Arbeiterschutz verzette zich de eerste tegenover de ‘Gladbacher Richtung’ en legde
op 25 Mei 1900, den Voorzitter van het voorbereidingscomiteit van het 2de Congres
in Frankfort, 5 stellingen voor, ten einde ze te onderzoeken.
Het paritetisch karakter wordt hier niet onvoorwaardelijk verworpen. In een
bijzonder geval, zoo luidt de 3de stelling, kunnen zich de christelijke ‘Gewerkvereine’
onder bepaalde voorwaarden bij niet-christelijke en anti-christelijke ‘Gewerkschaften’,
in vergaderingen en Commissies, tot verhandeling van zuiver oeconomische
vraagpunten aansluiten; doch is het geschil eenmaal bijgelegd, gaan beide inrichtingen
weder uiteen, en houden de christelijke vereenigingen in hunne werkzaamheid hunne
eigene christelijke beginselen weder hoog(1).
Deze soort minnelijke schikking tusschen de beide richtingen, was in de vergadering
der katholieke Arbeitervereine te Aaken bewerkt geworden.
De Keulener bond eischte nochtans, dat het aanstaande congres het vraagstuk
beslist zou oplossen en deelde onder de congresleden een afschrift der vijf genoemde
stellingen uit.
Op het Congres te Frankfort kwamen zij inderdaad op het tapijt, ofschoon men
vergeefs had getracht ze stilzwijgend te behandelen.
Döring (Keulen) verdedigde het standpunt der Keulener

(1) Christl. Arberterfreund, 1900, nrs 46, S, 2.
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richting. Giesberts (München-Gladbach) dat der neutrale vereenigingen.
Alras kwam leven in de bespreking.
Brust (Altenessen), Bärrn (Frankfort), Berg (Krefeld), en andere, deelden de
meening van Giesberts, terwijl Unverhau (Berlijn) en Bergmann (Berse) Döring
bijtraden.
Giesberts legde voornamelijk den zin der strekking bloot:
Oprichting der neutrale Beroepsvereenigingen wilde hij niet; daartoe was de tijd
nog niet rijp; doch allen moesten tot de overtuiging geraken, dat het met eene
immerdurende verdeeldheid der verschillende groepen van ‘Gewerkschaften’ tot
geene oplossing kon komen, en dat de Arbeidgevers, in sterke bonden vereenigd,
met de in strijd liggende arbeiders, vrij spel hadden. Eene algemeene neutrale
Arbeiderschap worde nog niet aanstonds tot een feit gemaakt, doch zij blijve het
vaste doelwit(1).
Tot een besluit bracht men het niet. Doch door een vorig voorstel was het uitgeven
van een Correspondenzblatt. voor de christelijke Beroepsvereenigingen aangenomen.
Hierin zou men over verdere betwiste vragen beraadslagen en beslissen(2).
Kwam men tot een besluit in Keulen?
Hier greep op 8 Nov. 1900 de zitting plaats van het Comiteit, aan hetwelk het Congres
in Frankfort, de stichting van den Gesamtverband der christlichen Gewerkschaften
Deutschlands (Algemeen Verbond der Duitsche christelijke beroepsvereenigingen)
had opgedragen.
Intusschen had de christelijke sociale Vereeniging der Duitsche metaalbewerkers
(Duisburg 1899), op 2den September, in de eerste vergadering harer afgevaardigden,
juist zooals men in Frankfort gedaan had, de christelijke begin-

(1) Vgl. Märch. Volksz. nr 131, 10 Juni 1900.
(2) Giesberts sprak verder nog in München-Gladbach (1 Juli); in Münster (15 Juli), in Bonn, in
de Katholieke vergadering, (3 Sept.); in Munich, (16 Sept.); in Düsseldorf, (11 October); in
Bocholt (11 November), in Berlin (6 Jan. 1901); in Lippe (15 Febr.).
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selen als richtsnoer aangegeven, en tegen eene neutrale inrichting gesproken. Fr.
Wieber, haar voorzitter, zou in Keulen nogmaals het woord voeren Het gold hier,
nopens de bisschoppelijke brieven eene verklaring te geven. Deze luidt:
‘I. De leden der christelijke Gewerkschaften die met groote moeite en zware offers
deze laatste in het leven riepen, achten zich verplicht tegen de uitdrukking in den
brief van den Aartsbisschop van Freiburg, t.w. dat “hun het woord christelijke slechts
een ijdele klank” en een uithangbord was, en “dat zij, deze kringen, die inmiddels
nog op den bodem der huidige maatschappelijke orde beweerden te blijven, op
Socialistische wegen brachten” zoo krachtig mogelijk te protesteeren.
Deze opvatting, zooals zij in genoemden brief en ook in een klein deel der
katholieke, alhoewel niet toonaangevende bladen, uitgesproken werd, steunt op geen
enkel der feiten en is eene onverdiende krenking der tot nu toe in de christelijke
Gewerkschafts-beweging werkzame leden en vrienden van den arbeidersstand.
II. Wij verklaren hier nadrukkelijk, dat wij zullen voortgaan met, bij het nastreven
van het doel der Beroepsvereenigingen, de christelijke beginselen tot leiddraad te
nemen.
Eene vereeniging van al de arbeiders der verschillende beroepen in één enkele
bond, blijft nochtans het doelwit dat wij te bereiken hebben; doch tevens wordt er
vereischt dat zulke bonden in hunne handelingen de christelijke beginselen niet
tegenspreken. Daar, ingezien de heerschende meeningen zulke inrichtingen vooralsnu
onmogelijk schijnen, houden wij vast aan het programma dat op het eerste congres
te Mainz werd opgesteld, en volgens hetwelk onze Beroepsvereenigingen
interconfessionneel, en op politiek gebied onpartijdig, op christelijke bodem moeten
stand nemen.
Wij hopen dat, nu door de bevoegde personen, alle misverstand is weggeruimd,
voortaan de ontwikkeling der christelijke Beroepsvereenigingen door geene
moeilijkheden zal belemmerd worden.
Keulen, den 8 November 1900.
Het Komiteit van den algemeenen bond der christelijke Beroepsvereenigingen
van Duitschland, enz.(1).’

(1) Köln. Volksz. 9 Nov. nr 1013.
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Aan deze verklaring weigerde Fr. Wieber zijne stem. Alhoewel hij bij het stemmen
der verklaring alleen stond, zoo waren nochtans bij de bespreking 3 anderen op zijne
zijde: Martin Neumeyer (Stüttgart); Adam Stegerwald (Munich); C.M. Schiffer
(Bocholt). Doch ter wille der eendracht lieten deze heeren hunne persoonlijke meening
vallen.
Het was een teeken dat de neutrale gedachte hoe langer hoe meer veld won.
Neumeyer en Stegerwald vertegenwoordigden het zuiden. Te Frankfort bleek dat in
het zuiden nog eene strooming tegen het neutraalstelsel heerschte, In Keulen scheen
hare kracht gebroken(1).
Eene verklaring als deze van het Comiteit in Keulen hadden reeds gegeven:
De Beroepsvereeniging der christelijke mijnwerkers in Altenessen, (14 October).
De Beroepsvereeniging der christelijke mijnwerkers, ijzer- en metaalbewerkers,
in Siegen (26 October).
De christelijke Gewerkschaftscommissie voor Würtemberg, in Stüttgart (22
October).
De bond der textielarbeiders en arbeidsters van Beieren, in Augsburg (8 November).
Deze verklaring geeft dan ook den huidigen toestand der zaak weer. Alle
Beroepsvereenigingen willen het interconfessioneel karakter; en zoo de tijden beter
worden, eene verdere ontwikkeling in eene neutrale Arbeiderschap. Dit laatste
bekampt alleen de christelijke sociale Vereeniging der Duitsche Metaalbewerkers
in Duisburg.
Uit deze feiten blijkt klaar - het dient herhaald te worden - dat de neutraliteit der
christelijke Beroepsvereenigingen tot hiertoe bloot een ‘academische vraag’ gebleven
is. Zij is een doelwit; tot daden is men nog niet overgegaan.
Zoo was dan de geschiedenis der beweging in de Beroepsvereenigingen zelf.
Het kon niet anders of de strijd moest zich aan de ‘Arbeitervereine’, deze
kweekscholen der Beroepvereenigingen, mededeelen.

(1) Vgl. Christl. Arbeiterfreund, nr 2, 1901.
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Misschien nog woeliger dan in de christelijke ‘Gewerkvereine’ was de strijd hier,
deels omdat het voor de leden niet heel klaar was waar men met de nieuwe beweging
heen wilde, deels omdat jonge bollen, die nauwelijks de twintig jaren voorbij waren,
het hooge woord voerden tegen hen die in deze zaken ervaring en levenswijsheid
hadden opgedaan.
Thans is de verwarring nog immer groot; en ten voordeele van eene gansch
bepaalde richting heeft men zich nog niet uitgesproken.
Aangaande Noord- en Oost Duitschland mogen wij twee vergaderingen in
Charlottenburg en Berlijn, op 6 Januari gehouden, niet stilzwijgend voorbijgaan. In
beide vergaderingen spraken ten gunste der neutrale Beroepsvereenigingen: Brust
(Altenessen) en Giesberts (München-Gladbach). Voor de confessioneele katholieke
inrichtingen spraken in Berlijn, Bon v. Savigny en Kapelaan Lic. Heinrich Fournelle,
Generalsecretär der katholieke ‘Arbeitervereine van Noord- en Oost Duitschland.
Met algemeenheid van stemmen uitgezonderd vier werd het volgende besluit
aangenomen:
De ongeveer 1000 Berlijnsche werklieden heden in het Leohospiz vergaderd,
verklaren het met de HH. Brust en Giesberts eens te zijn en gelooven dat de arbeiders
zich bij interconfessioneele en in politiek onpartijdige Beroepsvereenigingen moeten
aansluiten, daar slechts op deze wijze hunne oeconomische belangen kunnen
bevorderd worden’(1).
Luidens het ‘Märkische Kirchenblatt’(2) stond men hier op den bodem der positief
christelijke beginselen.
Met neutrale Beroepsvereenigingen loopt men niet hoog op. Z. Eminentie Kardinaal
Kopp (Breslau) schreef aan de voorzitters der katholieke ‘Arbeitervereine’: het doel
dezer laatsten immer voor oogen te houden, en niet te vlug of te onvoorzichtig te
zijn in de keus der middelen. In het St Jozefs ‘Arbeiterverein’ (Moabit), het
voornaamste van Duitschland, bekommert men zich weinig om de neutraliteit;
onvermoeid streeft en arbeidt men, naar eene frissche ontwikkeling der
‘Arbeitervereine,’ zooals de brief uit Fulda dat aanraadt.

(1) West-deutsche Arbeiterz. 12 Jan. 1901.
(2) Vgl. 10 Januari, nr 2, bl. 16.
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In West-Duitschland had op 3 Februari, in het St Paulushaus te Düsseldorf de tweede
Delegirtentag der Unterrichtskurse der katholieke ‘Arbeitervereine’ van het
Aartsbisdom Keulen plaats. Daar luidde het besluit als volgt: ‘(nr 1), betrekkelijk
den Fulda-brief: De christelijke arbeiders zijn met de HH. Bisschoppen eensgezind,
om iedere onchristelijke wereldaanschouwing van het volkhuishoudelijk leven te
verwijderen. Op eigen grondgebied is men, aangaande de vraag of neutrale
Beroepsvereenigingen te stichten zijn, minder geneigd tot redetwisten, dan tot strijden
tegen den invloed van het Socialistisch streven’(1).
In Münster, op 16 December 1900, Delegirtentag der katholischen Arbeitervereine
in der Diöcese Münster, vroegen de diocesane voorzitter, Dom capitular Rüping, en
Fr. Wieber positief-christelijke inrichtingen.
In de katholieke ‘Arbeitervereine’ geeft men dus den voorkeur aan
Beroepsvereenigingen met positief-christelijke karakter. Zal men later naar neutraliteit
overhellen? Qui vivra, verra.
Een grooter verschil van meening treffen wij aan in de protestantsche
‘Arbeitervereine.’
Op den Dresdener Verbandstag, 18 April 1900, bleef het vraagstuk onbeantwoord.
Men verschoof het tot den volgenden Verbandstag, in Speyer 1901.
Op 12 September 1900 echter, werd het in Erfurt, door het bestuur van het Verbond
der Evangelische werkliedenvereenigingen, uit de dagorde van den in Speyer te
houden verbondsdag geschrapt.
Op den Christlich-sozialen Parteitag, in Wetzlar, 8 October 1900, was de stemming
weder gunstig: ‘degelijke interconfessioneele, ééne Beroepsvereenigingen werden
als doeltreffend middel aanbevolen(2).
Ebbe en vloed!
In hoofdzaak zijn twee tegenstrijdige meeningen te onderscheiden.

(1) Vgl. West-Deutsche Arbeiterz. 9 Februari 1901.
(2) Vgl. Christl. Arbeiterfr. 1901, nr 3.
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Lic. Pf. Weber (München Gladbach,) Reichstag afgev. en fabrikant Franken, wenschen
dat er zich in de evangelische ‘Arbeitervereine’ vakafdeelingen zouden ontwikkelen.
De evangelische ‘Abeitervereine’ zijn eene zelfstandige inrichting. Hunne taak is
niet enkel sociaal-politisch, zij is ook nationaal en evangelisch. Sluiten zij zich bij
de Beroepsvereenigingen aan, zoo verdwijnen zij hierin als een beekje in de wateren
van den stroom. De Arbeidersbeweging in haar geheelen omvang is onze zaak niet.
Onze belangen blijven ons eigen en duurbaar. Quandel en Franken voegen daar nog
bij: Het sta elk lid vrij in eene Beroepsvereeniging te treden, doch hij blijve tevens
lid der ‘Arbeitervereine’ en deze behouden hun evangelisch-nationaal karakter.
Pf. Naumann en Stöcker antwoorden hierop: De evangelische ‘Arbeitervereine,’
met hunne 80000 leden, zijn zoo ver gekomen dat zij den eenen of den anderen dag
in evangelische burgerskringen zullen ontaarden. Vakafdeelingen zijn, ingezien de
omstandigheden, doodgeboren kinderen(1).
Er valt op te merken dat in de protestantsche werkmanskringen de strijd meer
onder de aanvoerders heerscht dan onder de werklieden. Deze blijven meestendeels
uit de beweging. Zoo werd b.v. in Erfurt, geen enkele arbeider geraadpleegd. De
werklieden, door nood gedwongen, zullen ten slotte daar hulp zoeken waar zij ze
hopen te vinden, en op de Massenfabrikation von Petitionen, waar Pf. Weber enkel
op te roemen weet, niet bouwen. Is men voor het oogenblik bij een deel der werklieden
in Rijnland en Westfalen het bijtreden tot de Beroepsvereenigingen niet genegen,
zoo is dit te wijten aan de liberale fabrikanten, die deze ‘Vereine’ onder den hiel
houden.
Het aanstaande Congres der christelijke Beroepsvereenigingen zal in de zaak meer
licht brengen.
In afwachting, sluiten wij onze beschouwingen en deze schets van de jongste
beweging in de christelijke Beroeps-

(1) Vgl. Westd. Arbeiterz., 13 Okt. 1900.
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vereenigingen in Duitschland. De lezer vergete niet dat wij hem op Duitschen bodem
hebben gevoerd, en toestanden bespreken die elders niet voorhanden zijn. Het valt
niet te betwijfelen, de christelijke Beroepsvereenigingen geven blijken van noeste
vlijt en taaie werkingskracht. Hunne leaders schatten het vraagstuk, van welks
oplossing het heil van den werkman afhangt, waarlijk hoog. Waarom de toekomst
in het zwart zien? Waar toewijding en kracht met onbaatzuchtigheid gepaard gaan,
daar leeft eene hoop die niet zal worden teleurgesteld. Daarom ook mogen de
katholieke werklieden niet achteruitblijven. Zij moeten zich bij Christelijke
Beroepsvereenigingen aansluiten om den gezonden kern, en het sterkste bestanddeel
der nieuwe vereenigingen te vormen.
Düsseldorf.
THOMAS HEIDEBRAND.
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Blijde indachtigheid van 't vijftigste verjaren harer eerste nutting
(1 April 1851 - 1 April 1901)
voor Mejuffrouw Cordelia van de Wiele
de dienstveerdige Schrijfster van Zaliger Meester Gezelle, en die veler Vlamingen
dank verdiende, gevierd in O.L. Vrouwe kerk, binnen Kortrijk.
Ach! was de Zanger nog bij ons die, opgevaren
tot aller schoonheid Bron en Voorbeeld, nu zijn' snaren
doet ronken in de rei van 's Hemels harpenaren;
Ach! was Gezelle nog bij ons, hoe zou, op heden
hij dichten en een' kroon van gouden verzen smeden
tot roem van dezen dag vol heim- en heerlijkheden!
Hij stond U toch zoo na, dat ik geen' woorden vinde
om uit te spreken hoe hij uwe ziel beminde;
och ja! - met al de liefde eens vaders t' zijnen kinde!
Hij heeft, een vierdeleeuws, uw' stappen willen richten
te Godewaard; uwe oog op al de vergezichten
doen weiden, die eens hert verblijden en verlichten;
U al dien langen tijd den goeden weg gewezen,
met menig voedzaam woord uw' zielenood gespezen,
uw' hertekwalen al gemeesterd en genezen.
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En dan... hoe menigmaal en heeft hij niet ontstoken
uw hertsverlangen naar den God, in schijn gedoken
van brood, en u van Hem en nóg van Hem gesproken;
Uw' ziele voorbereid om heiliglijk te teeren
op 't Eigen kostbaar Bloed en Lichaam onzes Heeren,
zoo vele jaren lang, zoo vele blijde keeren...
Hij heeft ook... ja, il wil het zeggen en verkonden,
in U een edel, groot en dankbaar hert gevonden
dat hem begreep en hielp en diende t' allen stonden.
En gij, gij hebt... ei, ja - men mag het nu wel weten ootmoedig, jaar op jaar, een' stille taak gekweten
bij dezen grooten Man - die God niet zal vergeten.
Gij waart wel, eerst en meest van alle Vlaamsche vrouwen
degene, die den Man, om wien we blijven rouwen
begreep... en ja, dit moet ons Vlaanderen onthouen!...
Hoe zwaar en weegt de vracht papiers, hoe menigvuldig
en zijn de blâren niet, die gij voor hem verduldig
beschreeft, versneedt, verzondt of schiktet zoo zorgvuldig,
om 't grootsch maar lastig werk des Meesters te verlichten,
om al zijn' vrienden en zijn... plagers te berichten
in zijne steê, en hem te laten dichten, dichten...
En ach! nu is hij dood en gij en zult niet smaken
het koninklijk gezang dat hij vandaag zou maken
op uwen jubilé van eerste Godgenaken!...
Bedriegende al te wreed uw vurig zielverlangen,
zoo komt mijn kranke lied de nachtegalezangen
U toegezeid, eilaas! erbarmelijk vervangen;
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U wenschen, slecht en recht, dat ge, op den dag van heden,
nog dieper voelen moogt de zoete heimlijkheden
der Goddelijke Spijze, als vijftig jaar geleden,
toen gij, voor de eerste maal, het hertje vol verlangen,
het hoofdje lief getooid, de zachte kinderwangen
ontstoken met den gloed der Godsmin, in de rangen
der blijde bruidjes tradt en, tot den disch des Heeren
genood, U aanzat, rein en klein, in bruiloftskleeren
zoo blank... en ach! met zulk een bevende begeeren!...
Ontvangt het toch in jonst, gelijk het wordt gegeven,
en... moogt gij, vrij en blij, nog vele jaren leven
om aan uw bruiloftskleed, het eeuwige, te weven.
AUGUST CUPPENS.
Loxbergen, 25 Maart 1901.
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Helden.
De Noordzee toornt en bruischt en brult
met eindelooze nacht omhuld;
en glimmend door de duisternissen
vol barmend schuim dat blekt en brandt,
de waterheuvlen suizen, sissen
en breken bruischend over 't strand.
Daar loopen lichten langs den duin,
daar gaadren schaûwen op de kruin
met spattend wolkig schuim omstoven.
Het noodschot dreunde keer voor keer.
De visschers staren in den oven
van 't wieglend wagglend zwalpend meer.
Weer laait het noodschot over 't ruim
op wolk en zee en vliegend schuim.
Een zeilschip vlamt, omvergeblazen,
Met fladdrend want en wriemlend zeil
en zwankelt over 't waterrazen,
op eenen berg van golven steil.
Verblind en duizlig, stom en pal,
in 't donker staan de visschers al
en hooren 't dof en splintrend kraken
eens boegs begraven in het zand.
De noodschreeuw gilt uit 's afgronds kaken.
De noodschreeuw gilt van 't bevend strand.
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Een stemgeruisch in storremwind,
een haastig woord voor ‘vrouw en kind’
en van den heuvel dalen schaûwen.
Zes visschers springen in de boot.
Het strandvolk hijgt in doodsbenauwen
als vlogen zij ter wisse dood.
Zie zwoegend kampend zwemt de schuit
op 't water lijk een kreeft vooruit.
Een stond, en wind en storm bedaren.
De zee diep grommend zwelt en glimt,
wijl op de helling van de baren
het roeiend schuitje klimt en klimt.
Dan kookt de waterheuvling weer
en bonst in wilde woeling neer.
De reddingsboot is plots bedolven
in 't ziedend nat. Wat schrillend wee!
Zes mannen hangend in de golven
en weggezwolgen in de zee!
Met haak en touw, met pook en paal
stort al het strandvolk in den waal
der branding, achtloos voor gevaren.
Vergeefs! Hen rolt het golfgetij
terug met wentelende baren,
en heete tranen weenen zij.

De eik.
Ten hoogen heuvel troont de reuzeneik
en werpt zijn schaduwmantel langs de helling.
Hij overheerscht der wouden wijd bereik
en 't krielend leven van de groene delling.
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Wijd strekt van hier des voortijds lange nacht,
doorruischt van ravenzang en strijdrumoeren,
door schaarsche toppen nevelig en zacht
uit 't eindloos meer van duisternissen loeren.
Daar rijzen 't burchtslot en het zwarte woud
en 't dal waaruit de moordgeruchten klimmen.
Het burchtslot blaakt. De doffe maan aanschouwt
een heetvervolgde vlucht van duistre schimmen.
De witte panden van het kloostersticht
verschijnen in de schaûw der beukendreven.
Geloofshervorming heeft haar werk verricht.
Een zwarte puingestalte is nagebleven.
Kanongebrom stijgt lijk een doffe zucht.
Op alle heuvlen zwellen blauwe wolken.
Een verre brand bebloedt de doode lucht,
de landstraat stropt van krijgsverschuwde volken.
O reuzeneik waarin 't verleden huist,
gij spreekt een stem van ver gevlogen dagen.
Voorbij uw voet 't onrustig heden ruischt
in onbestendig op- en nederjagen.
De herder stuwt met herderstaf en hond
zijn lammren heen in wollewitte baren.
De wagen stijgt bij zomeravondstond
en streelt uw reuzelenden dom van blâren.
De wandlaar rust op d'omgeworpen paal
en schouwt in 't dal met innig welbehagen
op bosch en hoeve en stillen zomerpraal
en 't dorpjen met zijn tuinen en zijn hagen.
Doch duister brouwt, op verren wereldzoom
waar honderd hooge kaven samenscholen,
de stad een ongeweêrt van zwarten doom.
De toekomst zit in duisternis verholen.
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Vlucht
Het avondt weder al te vroeg.
De dagen zijn nooit lang genoeg.
De meeste vreugden komen aan
als 't tijd is van naar bed te gaan
Wat is het stovend heet in huis
met al dien oorlog, dat gedruisch
van wilde jongens! Buiten gloeit
het avondrood en overvloeit
den groenen wijngaard en 't prieel
en 't pannendak. 't Is al te veel.
Op lijze teenen, gauw en vlug
ontsprongen achter moeders rug
en worstlend door de nauwe poort,
daar is de wilde bende voort,
en bonzend dansend van genucht
ijlt fladdrend in de roode lucht.
De jongens jagen woest en wild
door angst en wellust opgetild,
langs donkre hagen, zwart geboomt,
tot waar de diepe weide doomt
in scheemrig licht en nauwlijks zien
de hoppers hooi en immer vliên
voor moeders noodgeroep in 't veld,
tot dat het heinde en verre schelt
van loopgedreun en schettervlucht.
Dan eindlijk haapren zij, beducht
voor vaders stem die nader komt
en keeren, met den rug gekromd,
schoorvoetend, langs den boord der gracht.
't Is wonder. Vaders stem verzacht.
Genadig schouwt hij voor een stond
in 't blozen van den avond rond
en drijft dan traag naar huiswaarts toe
zijn bende, die nu lam en moe,
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bij krekelzang en loofgeruisch
en 't wagglen van de vledermuis
al slentren voortrolt langs de baan
en, wijl 't geschemer van de maan
reeds op den witten gevel blekt,
stilzwijgend 't poortjen binnentrekt.

De kemel
Hoe vreemd ter duistre stad is ons 't gezicht eens kemels
die dolend haapren blijft in 't dichte volksgedrang.
De drijver, bruine zoon des Chaldeïschen hemels,
eentonig kweelt en kwijlt een sluimerend gezang.
Daar hangt het Oosterros, een lam gelijk, te kwijnen.
De kop doolt zoekend rond door nevelige nacht,
naar blinkend zonnelicht en brandende woestijnen.
De mond ontspant en smakt en uit een vreemde klacht.
Het mist de blauwe lucht, de geurge dronken walmen
van 't wild Arabia en 't land van Pharaon.
Het mist de wijnvallei, de olijven en de palmen,
den glans van Saron en den trots van Libanon.
Het mist de zee van zand, de sperenrijke scharen,
de lange schakeling der Mekkabedevaart,
den gloed der avondzon door bogen en pilaren,
het langverlaten rif van steden oudvermaard.
Het mist de koele stad van witte marmertommen
de caravanserai vol woeling en getier,
het schijnend wed, het groen van wuivende kolommen,
en rookend in de schaûw den donkren Arabier.
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Het mist Chaldëa's nacht, zijn heldre sterrenvuren,
zijn tenten dwergelijk, zijn graven reuzig groot,
zijn stroomen zwervend door verzande vestingmuren,
Ninive en Babylon die slapen in de dood.
Het mist zijn vaderland, zijn vrijheid, zijn genuchten.
Vol weemoed blinkt zijn oog door sidderend getraan.
De drijver zingt een lied vol droomerig verzuchten.
Doch beiden gaan voorbij en worden niet verstaan.
D. VANHAUTE.
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Piersons ‘Hellas’.
IN 1886 vatte Allard Pierson het plan op ‘om de geestelijke voorouders onzer
tegenwoordige Europeesche beschaving te beschrijven.’ Kort daarop verscheen
Israël, dat ten aanzien van den godsdienst de bron van ons leven is; in 1889 werd
het eerste gedeelte voltooid van Hellas; dan kwam het Hellenisme.
Ik wilde gaarne het tweede der genoemde werken. dat voor onze studiën
belangrijkst is, en dat ook, op zich zelf staande, afzonderlijk kan beoordeeld worden,
meer bekend maken - wenschende dat mijne lezers van heden, morgen Piersons
lezers mochten zijn(1).
(1) A. Pierson. - 1896 Hellas. 2e goedkoope druk, met een inleidend woord van Prof. S.A. Naber.
Haarlem, Tjeenk Willink, in-8o, XVI-562 blz Prijs, fl. 3.40.
Ik schroom niet, de inhoudstafel hier af te schrijven:
Inleiding (1-8). Het Epos (9-95). Het ontstaan van Ilias en Odyssee (9-14). De samenstelling
van de Ilias (14-18). De algemeene stemming der beide heldendichten: vooral der Achilleïs
(18-24). De kracht van het Epos (27-26). Zijn zedelijk besef; de Feciërs (26-30). De
samenstelling van de Odyssee (30). Het karakter van Ulysses in de beide gedichten (30-37).
Zijn strafoefening (38-46). Het verband tusschen de stemming van het epos en Ulysses'
karakter (46-48). Helena (48-54). Diomedes (54-61). De voorstelling der Goden in het epos
met betrekking tot 's menschen zelfstandigheid (61-76). Homerische mythologie (76-84).
De epische Zeus (84-91). Samenhang tusschen de Zeus- en de Athena-religie en de epische
opvatting (91-95). - De Historiografie (96-222). Het historisch karakter der Helleensche
letterkunde (96-98). Dat karakter toegelicht uit Pindarus (98-121). Herodotus (121-166).
Wording der Historiografie, ook uit de persoonlijkheid van Herodotus, in vergelijking met
die van Pindarus verklaard (121-123). Indeeling en inhoud van Herodotus' werk (123-125).
Kenschetsing zijner inleiding (125-150). Het ironische in H. (128-129.) Zijn verhaal van
Kresus (129-137). Het Helleensche zelfgevoel in H. (137-138). Zijn wijze van het te toonen
(138-141). Zijn schildering van den kring van Periander (141-146). Zijn schildering van de
Scytische Nomaden (146-150). Het verhaal van de Grieksch-Perzische oorlogen (150-166).
Zijn karakteristiek van Xerces (150-157). Zijn karakteristiek van Athene's houding ter zake
van den Perzischen oorlog in verband met de vestiging der Atheensche demokratie (157-166).
Thucydides (166-180). Zijn wijsgeerig gezichtspunt en de invloed daarvan op zijne
historiografie (166-171). Zijne opvatting van Athene's geschiedenis en karakter (171-180).
Zijne beschouwing gewijzigd na den dood van Perikles (180). Zijn beeld van Perikles (181).
Zijn beeld van de Demokratie (181-185). De strijd om Pylos (185-187). Het plan van Brasidas;
de vrede van Nicias, en Thucidides' afkeuring van den oorlog (188-190). De onderneming
tegen Sicilië (190-197). Zijn beeld van Alcibiades (191-193). Athene na den val van Syracuse;
Thucydides' oordeel over Antifon (197-200). Ontbreken van het ethisch gezichtspunt bij Th.
(200-201). Xenofon (201-222). In hoever vertegenwoordigt hij den Atheenschen geest?
(202-205). Xenofon vergeleken met Thucydides (205-206.) Zijne Cyropedie (206-207). Zijne
Anabasis (208-213). Zijne Memorabilien 213-221). Wat de Helleensche historiografie geeft
en niet geeft (221). Hare aanvulling door de Attische redenaars (222). - Het Drama
(223-318)...... - Wijsbegeerte (319-464)...... - Kunst (465-562). De Antieken (465-466). Kunst
in Helleenschen en in den tegenwoordigen zin (467-468). De geringe plaats der Grieksche
kunst in de klassieke letterkunde der Grieken (468-480)...... Oostersche oorsprong der
Grieksche kunst en blijvende Oostersche invloed (480-513). De Myceensche beschaving in
haar dubbel karakter (481-482). De Myceensche beschaving en Homerus (482-484). De
werking der Doriërs en hare gevolgen (484-485). Atheensche smaak vóor de achtste eeuw
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Het is ‘een boek (blz. 2), dat Hellas, niet in het algemeen, maar uitsluitend als een
onzer geestelijke voorouders wil teekenen.... het moet alleen datgene beschrijven
waardoor Hellas nog heden invloed oefent: zijn geest.’ ‘Alleen die gezichtspunten
zijn gekozen (blz. 560) die ons vergunnen op te maken, welke plaats Hellas bekleedt
onder de voorouders van onzen geest.’ Dat hoofdgedacht moeten wij zien niet te
vergeten.
In het Epos (blz. 9-96), de Historiographie (96-222), het Drama (223-318), de
Wijsbegeerte (319-464) en de Kunst (465-562) om beurte worden dus die
gezichtspunten gezocht.
Ten dienste van dien arbeid stelt Pierson eene verbazende kennis van al de
meesterstukken. Schrijvers heeft hij gelezen, muzeums bezocht, Griekenland
doorreisd.

(485). De Dipylonvazen (485-487)...... Vrouwenbeelden op Athene's Akropolis (507-509).
De latere Attische grafmonumenten (509-510). Uitwendige oorzaken van den bloeitijd der
kunst (510). Groote leemte in de innerlijke ontwikkelingsgeschiedenis (511-513). De
gevelvelden van den Zeustempel te Olympia (511-512). Fidias (512.) De wording der Dorische
orde (514). Haar gronbeginsel (515). Oostersche invloed (516). Waardeering der Doriek
(517.) Ionisch en Dorisch (517). Bijzonderheden van den Dorischen tempel (518-520).
Waardeering van den Ionischen stijl (521). Het Parthenon (521-522). De metopen (522). De
fries (523-526). De gevelvelden (525). De Godin (527). Olympia (534-538). De voorbeelden
van den Zeus van Fidias (538). De ethische loutering van den Zeusdienst (538). De Zeus van
Fidias (538). De beteekenis van Fidias (541-542)..... De Grieksche schilderkunst (550-560).
Polygnotus (550)...... Algemeen besluit (560-562).
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Homerus doorloopen wij met hem wel twintigmaal, telkens om nieuwe soorten van
waarnemingen. Altijd weet hij zonder aarzelen ons te voeren tot hetgene wat hij zegt
kan toelichten. Merkwaardig is het, hoe hij met de in Homerus voorkomende
vergelijkingen (111-118) te werk gaat. Hoezeer de lezer hier passief is, heeft hij nog
moeite om wel al wat hem aangewezen wordt, in zijn geheugen terug te roepen. Zoo
ook is Pierson thuis in Xenofon, Herodotus, Thucydides, schoon in mindere mate;
zoo kent hij bijna even goed het drama.
Neemt hij nu aan dat het Grieksch epos het werk is van verscheidene poëten en
verscheidene eeuwen, terwijl wij en anderen dat gedacht verstooten; kiest hij hier en
daar nog terloops in andere bestrijdbare punten der wetenschap zijn eigen standpunt
- zulks kan wel in kleine bijzonderheden, in festons en astragales, schaden, maar niet
aan het gebouw. Doorgaans is het stellig bewezene de grondslag zijner besprekingen;
hij blijkt bekend te zijn met al wat de wetenschap nopens zijn onderwerp
voortgebracht heeft.
Het is overbodig, de pracht van taal en stijl te loven. Eene taal die ongelukkig in
België zelden aangetroffen wordt. De stijl is wel wat al te geleerd, en zou voor de
volgende geslachten, als het Nederlandsch eens eene doode taal was, de moeilijkheden
van een Tacitus opleveren. Dikwijls ziet men zich verplicht, om den ongewonen
draai, het ineengedrongene, de zinsnede twee-driemaal te herlezen:
‘Die (de vrucht) der epische dichtsoort is eene, in mijn oog, behagelijke verhevenheid:
het menschelijk leven, met al zijn arbeid en leed, gedacht, beseft als een goddelijk
spel, en toch geen lichtzinnigheid gekweekt.’ (blz. 72.) ‘En is het voor hen die aan
den Algoede, of van de wereld gelooven, dat zij verklaarbaar is, niet een verademing,
als het epos hun bijwijlen alle theodicee of alle wijsbegeerte van de schouders licht?’
(blz. 73).
Andere samenvoegingen zijn van bondigheid wel niet geheel spraakkundig:
‘Eene nieuwe wapenrusting, waarvan zelfs in deze oogenblikken de uitvoerige
beschrijving ons niet wordt gespaard, wordt door Achilles aangegord, in plaats van
de oude die (acc. en nom.) hij Patroclus heeft gegeven en door Hector is buit gemaakt.’
(blz. 96.) ‘Ik heb meer lust te weenen; ik heb (hulpw. en bezitt.) te veel geleden, en
thans slechts éen verlangen.’ (blz. 29).
Zijne vertalingen en samenvattingen zijn meesterlijk, echt Nederlandsch, en soms
wel boven den Griekschen tekst te verkiezen, als daar is Plato's Fedrus, aangehaald
op blz. 359-360. Mag ik het stuk overschrijven, om de taal, de moderne wedergave
en ook de immerlevende gedachten die er in voorkomen?
‘Indien zij (de ziel) op aarde iets kon ontmoeten, dat haar het vroeger visioen van de
Waarheid, de Wijsheid, de Gerechtigheid krachtig
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in de gedachte riep, hare ontroering zou haar verpletteren. Het gebeurt alleen ten
aanzien van éen enkele dier goddelijke essentiën: de Schoonheid. Alleen deze vindt,
namelijk in de schoonheid van den menschelijken vorm, een aardsche
vertegenwoordiging. Als de ziel deze schoonheid waarneemt, ontgloeit haar plotseling
de hartstocht der liefde. Het hoog visioen van het volmaakte Schoon herrijst voor
haar. Zij richt den blik ten hemel; zij wil zelve omhoog; niets in deze wereld boezemt
haar meer belang in. Het liefdesverlangen ontbrandt. Als de goddelijke mysterien
niet duidelijk voor haar staan of het aardsch leven haar omvangt, heeft de ziel moeite
zich tot de eeuwige Schoonheid te verheffen. In stede van bij het zien van iets schoons
eerbiedig stil te staan, denkt zij dan aan het genot dat dit schoon haar bereiden kan,
en werpt zij zich op het begeerde. Maar de ingewijde in het Hemelsche ziet geen
schoon gelaat, ziet geen schoon lichaam, of zijn gedachte wordt opgeleid tot het
eeuwig wezen der Schoonheid. Een rilling overvalt hem. Hij ondervindt op nieuw
den godsdienstigen schroom dien hij vroeger heeft gevoeld. Hij staart dat aardsche
schoon aan. Hij eerbiedigt het als een God. Hij zou het als een Godheid met zijne
offers kunnen eeren. Een koorts bevangt hem; zijn gelaat verschiet; zweetdruppelen
bedauwen zijn voorhoofd; vuur doorvlamt zijne aderen; vleugelen worden hem op
nieuw geschonken, zij groeien, zij willen de geheele ziel omhoog voeren. Hij die het
ondervindt, is prikkelbaar als het kind welks tandvleesch is ontstoken wegens de
tanden die nog niet doorkomen. Als hij van het voorwerp zijner liefde wordt
gescheiden, is hij als in een kerker, hij stoot overal het hoofd en wordt dol van lijden.
Als hij het weder heeft gevonden, baadt de ziel weder in verrukking. Moeder, broeder,
vrienden, alles wordt vergeten. Roof haar de algemeene achting, vrijheid en fortuin!
Wat deert het haar? Zij gaat op in éen aanbidding, in éen zaligheid.
Dat is de liefde, dat het liefdesverlangen, en wie dit verlangen in een ander
bevredigt, geeft zich aan een edelen hartstocht over en ontsluit de bron van een geluk,
dat door oogenblikken van lagere begeerlijkheid kan worden bezoedeld; maar de
harten vinden elkander terug in die eenheid die eeuwig zal zijn.’
Ik heb nu genoeg bewezen dat wij met een boek voor ontwikkelden te doen hebben.
De lezing zelf komt traag vooruit. Maar het is een boek dat langzaam hoeft gelezen
te worden. Pater Castelein, in de inleiding van zijn werk ‘La première page de Moïse’,
raadt aan, een paar bladzijden te lezen en dan voor een tijdje op te houden. Dit geldt
hier ook. ‘De belangrijkste Grieksche schrijvers kunnen niet gelezen, zij willen
bestudeerd worden’, zegt Pierson zelf (bl. 214), en zulks is op hem toepasselijk. Hem
totaal begrijpen kan men slechts dan, wanneer men zelf al de Grieksche schriften,
die hij bespreekt, heeft gelezen. Doch in elk geval is het een lezenswaardig boek,
waar toch ook de minder met Grieksch vertrouwde de hoofdgedachte uithaalt: de
oudgrieksche wereld, de denkbeelden van dien tijd, het rusteloos zoeken in alle
richtingen. Het is misschien mogelijk, zelfs zonder de talrijke en telkens voorkomende
toespelingen op plaatsen en verzen, die gij dan, om wel Pierson te vatten, aanstonds
voor uw geheugen moet krijgen, het geheel te zien versmelten tot een enkel
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en vrij duidelijk beeld: Hellas; misschien ja zijn die lezers er nog het gelukkigste bij,
want, al moeten hunne zenuwen door het drukke onbegrepene lijden, zij krijgen ook
die onmetelijke wriemelende wereld van gedachten niet te ontwarren en te bewerken,
die eene allerstrengste geestesinspanning vereischt en op 't einde dan nog de
gewenschte duidelijkheid niet wil aannemen. (Zie verder bij Achilles). Om ‘Hellas’
echter volkomen te genieten, zou de lezing moeten jaren duren. Men zou eerst moeten
Ilias en Odyssee lezen, en dan zien en toezicht oefenen over, wat hij er van zegt.
Vervolgens Pindarus, den sagenverhaler, (blz. 98), Herodotus, Thucydides, Xenofon,
Eschylus, Sofokles, Euripides, Austofanes, enz. elk geheel meester worden, om
steeds, onder den indruk van het verschgelezene, te zien of men Pierson gelijk hoeft
te geven. (Voor de wijsbegeerte is hij, als eene inleiding, vooraf te lezen.) Men ziet
het: ‘Hellas’ is een gezel voor gansch uw leven. En gij wordt uitgenoodigd tot het
verhevenste stadion van de geestesoefening.
Dikwijls zult gij vaststellen dat gij het met hem niet eens zijt; gij hebt de stukken
anders gelezen en gevoeld dan hij, dingen gezien waar hij niet van spreekt, maar hij
komt ook aan dingen die u waren ontgaan en u blijde verrassen, daar gij ze u zoo
herinnerd ziet. Aangezien hij zijn eigen gezichtspunten gekozen heeft, laat hij
natuurlijk veel weg. Soms ziet hij ook wel, om dezelfde reden, meer dan er werkelijk
is. Zoo komt mij zijn ‘Epos’ best van al voor, juist wellicht omdat de stelselmatigheid
er zoo niet doorstraalt. Hij legt Euripides, Sofokles, te streng naar zijn systema uit.
Herodotus is de godsdienst en het Helleensche zelfgevoel, voor Thucidides staat op
het tooneel der geschiedenis alleen de mensch (blz. 168), en hij heeft met Athene de
eeuwige vraag gesteld: aristokratie of demokratie (blz. 201); Xenofon, in volle reaktie
tegen Atheenschen vrijheidszin en Atheensch individualisme (blz. 202) idealiseert
Sparta; en met hem is de biographie, de schildering der menschelijke persoonlijkheid
geboren, zooals met Herodotus de wereldgeschiedenis en met Thucidides de
staatkundige geschiedenis. Volksleven, staatsleven, persoonlijk leven heeten de
kringen die Hellas voor de Historiografie heeft ontsloten (blz. 221). Eschylus, de ten
deele nog lyrische dramaticus (blz. 241) heeft als grootsche gedachte ‘die van
zedelijken vooruitgang; van eene goddelijke wet, voor onze oogen ontstaan, en ten
spijt van de aangestelde beschermers van het oude gehandhaafd’ (blz. 238). ‘Aan
Israël en zijn gemoedsleven denkt men licht bij het lezen van Eschylus’ (blz. 248).
‘Sofokles geeft het voorbeeld aan Calderon’ (blz. 250). ‘Hij schildert toestanden
waarvan het ons pijnigt getuigen te zijn’ (250) ‘zijn treurspelen toonen ons de naakte
waarheid: het nietige van den mensch; zijn vatbaarheid voor allerlei misleiding en
zelfbedrog; zijn geluk, afhankelijk van zijn waan; toonen ons bedrogenen, krachtens
eigen ervaring veroordeeld deze waarheden te erkennen’ (blz. 261). Euripides is de
door de kortelings uit het Westen gekomen rhetorika bedwelmde, de
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twijfelaar, de moderne (blz. 271). ‘Hij is ongeevenaard zoolang zijn stof door een
menschkundige behandeling slechts kan winnen, hij daalt zoodra zijn stof een
bovenzinnelijke zijde heeft, waaraan zijn voorliefde voor het menschkundige hem
verhindert recht te laten wedervaren. In het eene geval verheft hij zijn onderwerp,
in het tweede trekt hij het omlaag’ (blz. 273). ‘Hij doet voor de tragedie, wat Sokrates
voor de wijsbegeerte doet: hij brengt haar op aarde: hij wijst de letterkunde haar
eigenlijk onderwerp: den mensch’ (301).
Deze sprokkelingen volstaan om te laten zien wat soort van werk Pierson levert:
het is de philosophie der oude letterkunde, een anatomie.
Vergelijkende het laatste deel, de Kunst, met de vorige - de kunst, waar nog veel
over te zoeken valt eer wij er het gewenschte doorzicht van verkrijgen; waarvan
dagelijks nieuwe vondsten gedaan worden, - zien wij het verschil van invloed die
eene rijpe en eene nog in vollen wasdom opgaande wetenschap leveren. De schakel
tusschen de vroegeren en Fidias (wellicht te vergelijken met de verschijning der van
Eycks, en Wagner), zullen nog dikwijls het voorwerp zijn van schrandere,
verrukkelijke werken. Maar de door de Kunst ingegeven bladzijden (ook Piersons)
zullen binnen 50-60 jaar verouderd zijn; nog lezenswaardig ongeveer gelijk Bastiat
en J.B. Say in eene andere wetenschap; maar gij zult die met onafgebroken
wantrouwen lezen - zoo leest gij b.v. ook Rangabé 's Oudheidkunde van over 20 jaar
- en u afvragen of het stelsel nog niet door nieuwe studiën of bewijsvoeringen is
omvergeworpen. Integendeel zal onder al de gewrochten, die door de vernuften der
ouden tot het aanzijn geroepen zijn, het eerste gedeelte van het door Pierson tot stand
gebrachte werk, buiten allen twijfel eeuwig zijn, evenals de ge-inspireerden Bossuet,
Racine, Goethe, Lessing. Zoolang wij van Grieksche schrijvers spreken, zal Pierson
met vrucht gelezen worden. ‘Hellas,’ op zichzelve als letterkundig gewrocht de
grootsche wereld waard die het schildert, er mede in betrekking staande als Fidias'
Athena met het oorbeeld der godheid zelve, is, voor de letterkunde, een standard-werk.
Daar is het dat Pierson verrukkelijk redeneert op gegevens die klaarblijkend zijn of
- zooals de theorie omtrent het ontstaan van het epos - van ondergeschikt belang. De
wording van het epos kan voor Pierson wel een trek zijn voor zijn beeld van Hellas,
dien hij een artistiek socialisme noemt (blz. 11), maar dat is zoo erg niet voor ons,
en wij hebben er ook vrede meê (zie verder Gladstone) dat ‘de kompositie te wenschen
over laat’ (blz. 17), dat ‘het Grieksche epos is als een stad, die meer dan eens naar
de behoeften des tijds is uitgelegd: eenheid van plan noch van stijl’ (blz. 18). Maar:
‘daarom niet afwezigheid van karakter’ (blz. 18); ‘samenvatting van levenservaring’....
‘om niet de beteekenis van het waargenome te vervalschen of te overschatten, moet
eigen zedelijk besef ons in staat stellen in der menschen uit- en inwendig leven het
echte te proeven, en met fijnen smaak de mate te bepalen waarin het telkens onder
het bijgemengde aanwezig is. In Ilias en Odyssee blijft het zedelijk besef, de ethische
waardeering zichzelf verwonderlijk gelijk, en even diep als juist’ (blz. 26).
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Zulke beschouwingen konden evengoed ten tijde van Bossuet en Laharpe als nu en
in 't jaar 2000 uitgebracht worden. Daarom voorzie ik dat dit boek eenmaal zal
deelsgewijze herdrukt worden, b.v., in een bibliotheek als de onovertrefbare Cassell's
National Library. Dan zullen de verhandelingen die als opschrift Epos, Geschiedenis,
Drama en Wijsbegeerte I voeren, bijval genieten en blijven leven; Wijsbegeerte II,
(juist omdat de geschiedenls van Aristoteles' wijsbegeerte nog niet gesloten is) en
Kunst zullen veel minder aftrek bekomen. Het Epos achten wij, zooals gezegd, best
van al. Merken wij aan dat: ‘toen de eerste aflevering, die over het Grieksche Epos
handelde, in den nazomer van 1889 voltooid was, vertoonden zich reeds ernstig en
onafwijsbaar de eerste kenmerken van de kwaal, die binnen weinige jaren PIERSONS
krachtig gestel zoude sloopen.’ (Naber).
Deze verhandeling over het Epos wil ik thans nevens soortgelijke werken van
anderen ter vergelijking leggen. Terloops zij gezegd dat de grootste Γραμμαιολ γος
van het hedendaagsche Griekenland, Mistriotis, in zijne [...] Ελληνι
Γραμματολογ α (Athene, Sakellarios, 1894, I deel, Dichtkunst. 766 blz.) ver beneden
Pierson blijft. Doch ik heb haast te komen aan een man van bovengewoon vernuft,
Gladstone, van wien verteld wordt, dat hij steeds met Ilias en Odyssee in zijn zak
liep. Dat hij de gedichten wel zoo goed van buiten kent als Pierson, blijkt ten
overvloede uit zijne voorrede op Schliemanns Mycene. Ik bezit van hem
ongelukkiglijk het groote werk ‘Juventus mundi, Gods and men of the heroic age’
niet, maar wel ‘Homer,’ een voor studeerenden geschreven boekje van nagenoeg
denzelfden omvang als Piersons Epos, zijnde 153 blz. in-18. Het geldt hier de
opvatting te zien, en daarvoor volstaat het onderhavige boekje, - wellicht eene
samenvatting van het groote? Hier volgen de opschriften zijner hoofdstukken:
I. Homer the man, p. 5; II. the homeric question, p. 17; III. History p. 46; IV.
Cosmology, p. 54; V. Geography, p. 57; VI. Mythology, or, the Olympian system,
p. 65; VII. Ethnology, p. 94; VIII. Ethics of the Achaian time, p. 104; IX. Polity, p.
113; X. Europe and Asia, or, Trojan and Achaian, p. 121; XI. Characters, p. 127;
XII. Art, and the arts, p. 134; XIII. Homer's place and office as a poet, p. 140-153.
Gladstone verschilt dus merkelijk van Pierson, ja zoodanig dat er eigenlijk maar twee
hoofdstukken, VI, XI, zijn, die ook bij Pierson gevonden worden. De Nederlander
is dus veel breedvoeriger in zijn ontwikkelingen. Voegen wij hier nu het plan van
Gladstone in een dier afdeelingen erbij:
XI. 1. Plan of the chapter; 2. General manner of treatment; 3. Intensity of Achilles;
4. His ferocity; 5. Largeness of Range; 6. Odusseus compared with Achilles; 7. His
personal qualities; 8. Female characters: Nausicäa and Penelope; 9. Helen; 10. Other
characters.
Gladstone neemt ook zijn standpunt in het vraagstuk van de wording der Homerische
gedichten, juist als tegenstander van Pierson, want hij is voor de eenheid. Waar
Pierson een gebrekkig plan der Ilias ziet, acht hij (p. 25) dat ‘the plot of the Iliad is
one of the most consummate works
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known to literature.’ (Het is niet ongepast, hier ook aan te halen wat Pierson, met
het oog op Xenofon, zegt, blz. 214: ‘Wanneer de filologische kritiek eerlijk nagaat
de wijze waarop zelfs Grieksche proza-schrijvers hun werk plegen samen te stellen,
kon haar bijwijlen de moed wel eens ontzinken, ook aan de kompositie van de Ilias
een bewijsgrond te ontleenen tegen de eenheid van dat gedicht.’) Gladstone wijdt
aan dit betwiste vraagstuk (terwijl Pierson het gelijk heeft - voor zijne onsterfelijkheid
- het als opgelost te beschouwen) een twintigtal bladzijden, en tracht voorts
geschiedenis, aardrijkskunde enz. uit de gedichten te halen (iets wat Pierson, dank
aan zijn opvatting, niet onderneemt). Gladstone wil helpen Homerus lezen en
begrijpen; daar is het niet om te doen bij Pierson. Om dezen laatste te beginnen moest
men eigenlijk reeds weten wat in den eerste (behalve de twee genoemde hoofdstukken)
voorkomt. Binnen eenige jaren zal Gladstone, zelfs als schoolboek, verouderd zijn.
In het schetsen der karakters vindt men een nieuw onderscheid. Gladstone zegt,
hoe Ulysses bestaat, Pierson, hoe de dichter zijn karakter door het epos heen handhaaft
en doet uitkomen. Pierson laat het u zelf opmerken, Gladstone zegt het u. Maar bij
Gladstone bekomt men een belangrijk duidelijker gedacht. Ofschoon nagenoeg elke
zinsnede van Pierson met genoegen gelezen wordt, is hij wellicht niet van
woordenovervloed vrij te pleiten. Laten wij dit nagaan in de kenschetsing van Achilles.
‘Achilles, zegt Pierson (blz. 20-24), is een schitterend jongeling, snel in beweging,
gewaarwording en besluit. Door Agamemnon wordt hij diep vernederd. De schoone
Briseis, den prijs van zijn heldendaden, eischt Agamemnon voor zich, nu Agamemnon
zijn eigen krijgsgevangene aan haren vader heeft moeten teruggeven. In dien eisch
treft Achilles alles te gelijk: ondank, onrecht, miskenning. Zijne, niet des konings
schouders torsen immers al de zwaarte van den oorlog. En nu zal hij, de veldoverste,
achterstaan bij den koning! Eerst wil hij zich recht verschaffen door het zwaard, maar
Athena belet hem den koning te dooden. Kokend nog van wraaklust, dien hij alleen
in het ruwste schelden heeft mogen boeten, keert hij naar zijne tent. Zijne Briseïs
wordt teruggehaald.
Eenzaam zit Achilles neder op het strand. De hevigheid heeft plaats gemaakt voor
grooten weemoed. Hij denkt aan zijne moeder; aan den vroegen dood die hem wacht;
aan den roem hem geroofd; aan de ontscheurde geliefde. De gevoeligheid lost zich
op in een bede, maar het is de bede van vreeselijke zelfzucht. Zeus, bidt Achilles,
Zeus zelf moge hem wreken door aan de vijanden van de Grieken de zege te verleenen.
Hij, Achilles, onttrekt zich voor goed aan den strijd.
De held heeft zich niet vergist, toen hij besefte wat zijn terugtrekken beteekende.
Achilles is weldra onmisbaar en Agamemnon ziet het in. Hij zendt den ouden Fenix,
die Achilles had opgevoed, met twee anderen, om hem alle voldoening aan te bieden.
Het gezantschap treft den held in een kunstmatig opgeruimde stemming aan. Hij
zit neder, een lier in de hand. Het werkzaam leven is voor Achilles afgeloopen. Hij
rust, zelfs is hij geen held meer, hij zingt nu van helden. Aan den feestdisch, dien hij
aanricht, maakt hij goede sier, en de wijn wordt niet gespaard. De gezanten spreken
toch eindelijk van Agamemnons veranderde gezindheid: de koning wil Briseïs

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1901

406
terug geven. Wat gaat die verandering Achilles nog aan? Morgen trekt hij naar zijn
vaderland, naar Fthia. Daar denkt hij te trouwen en rustig te leven: volkomen
roemloos, het is zoo, maar een goed leven is beter dan een roemrijke dood. Elk volge
zijn voorbeeld. Achilles is positief geworden.
Tegenover al die volharding ontwikkelt Fenix het groote denkbeeld van
verzoening......’
En zoo voorts, nog een paar bladzijden. Zoo ook wordt Ulysses, zoo Diomedes, zoo
Helena behandeld. Na zulk een beschrijving is het van zelf noodig, stil te houden en
te vragen: wat heb ik nu gelezen? Pierson wijst het u; maar lees het nu bij Gladstone
(pp. 128-129):
His Intensity. - ‘The character of Achilles has for its most marked characteristics
grandeur and intensity. It is colossal in scale, and ranges in some respects over a
wider compass than that of any other hero of poetry or romance. Yet with all this its
parts are so accurately graduated, and so nicely interwoven, that it is in perfect keeping
throughout. Its selfgovernment is indeed only partial. But any degree of
self-government is a wonder, when exercised over such volcanic forces. It is a
constantly recurring rebellion, beginning with an inward conflict during the first
assembly, and ending in the closing scene with Priam. Self-command, always in
danger, is never wholly lost; and there is a noble contrast between the strain put upon
his strength to suppress his own passion, and the masterful ease with which he
prostrates évery enemy. But he often allows the tide of emotion to flow on, yet forbids
it to overflow its banks.
His Ferocity. - Ferocity is an element in his character, but is not, as has been
sometimes supposed, ite base. Indulged against the Greeks, it is an exaggerated
reaction, such as may be found in very fine natures, against a foul injustice heightened
with a number of surrounding aggravations. Indulged against Hector, it is the
counterpart of his profound inconsolable affection for the dead Patroclos. In his
overbearing wrath he utters the wish, “Would I could bring myself to devour thee!”
and after his death he drags him thrice round the tomb of Patroclos; but the mangling
of his body, when he has fallen, is left to the common soldiery.
Largeness of range. - The scope of this character is like the sweep of an organ
over the whole ganut, from the lowest bass to the highest treble, with every diversity
of tone and force as well as pitch. From the fury of the first assembly, he calms down
to receive with graceful courtesy the pursuivants who fetch Briseïs. Before the stern
excitements of the debate with the Envoys, he has been enjoying the gentle pleasure
of the lyre, and chanting the deeds of heroes. From his rage against Hector, he passes
to tears with Priam. When the heaven-sent arms clash on the floor of his barrack, he
kindles into fierce joy; but the hero did not disdain to deck himself with gold
ornaments of Nastes the Karian, which in him suggest effeminacy, but in Achillis
seem only a tribute to the magnificence of his manhood. Marked as are these contrasts,
they are thoroughly harmonised, not simply by art in the transition, but by the
largeness of the scale.
Odusseus compared with Achilles. - Since Achilles seems everywhere to tread
upon the bounds of the preterhuman......’
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Doch de vergelijking is leerrijk. Mijn indruk is, dat men

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1901

407
erdoor beide schrijvers op prijs stelt. Beiden zijn meesters; zij lichten malkander toe.
Gladstone geeft juist het antwoord op de vraag: ‘wat heb ik u gelezen?’ Pierson haalt
de daadzaken aan die Gladstone's oordeel staven. Maar Gladstone hadde ook kunnen
zijn karakterschets bij vele schrijvers sedert honderden jaren afschrijven, zonder het
Epos te hebben gelezen, want 't is het cliché - terwijl zulks bij Pierson niet te denken
valt.
Het komt mij niet noodig voor, dit artikel nog in omvang te verdubbelen met eigene
denkbeelden over een aantal punten uiteen te doen, voornamelijk aangaande Sofokles,
dien ik, ongelijk Pierson, liefst van de dramaschrijvers heb. Ik zie ook het nut niet
in, nog verder over de vergelijking tusschen den Engelschen staatsman en den
Nederlandschen hellenist te spreken. De lezer heeft de vereischte uittreksels. Voor
de lengte dier uittreksels vraag ik geene verschooning; zij zijn het overnemen waard,
en zullen, hoop ik, welkom zijn. Het is en blijft aangenaam, leerrijk, bij een vernuft
dat men heeft bewonderd en ten deele begrepen, anderen te hooren spreken, al neemt
gij nog hunne meening niet aan. Allen weten iets dat uwe belangstelling opwekt
gelijk in een gesprek over een persoon dien gij hefhebt... En zoo is Pierson, (met
Gladstone), toch onder de besten. Zoo ga het dan:
‘Ognuno vuol dir la sua: ma chi sa che il Rembrandt, se potesse leggere tutte le
pagine che si sono scritte per spiegare le segrete intenzioni della sua pittura, non
darebbe in uno scoppio di risa! Tale è la sorte degli uomini di genio: ognuno, per
mostrare che li ha capiti meglio degli altri, se li rimpasta a modo suo; sono come un
bel tema dato da Dio, che gli uomini svolgono in mille modi diversi; un telaio su cui
l'immaginazione umana dipinge e ricama secondo le torna o le frulla.’ (Olanda, di
Edmondo de Amicis, 13a ed., Milano, Treves, 1893, p. 181.)
A. WEEMAES.
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Boekennieuws.
Tractatus de virtutibus theologicis auctore G. LAHOUSSE S.J. in 8o, p. 412. Brugis
apud C. Beyaert. Pretium fr. 4,50.
Wie de philosophische werken van P. Lahousse kent, zal zich niet verwonderen
over de voortreffelijke eigenschappen en groote verdiensten van zijne theologische
schriften.
Eene uitgestrekte en diepe kennis der wijsbegeerte is onmisbaar voor den theoloog,
die zijne taak volkomen wil vervullen. Niet alleen dient hij het bewijs te leveren uit
de bronnen der openbaring van het bestaan der waarheid, hij moet tevens (zooveel
mogelijk) hare natuur verklaren, hare grenzen bepalen, haar verband met de natuurlijke
orde in het licht stellen. Met andere woorden: de positieve theologie heeft de hulp
noodig van de speculatieve, en deze is zonder philosophie ondenkbaar.
Twee vragen stelt de theologie volgens den H. Thomas: an sit en quid sit dogma?
de eerste behoort tot het positief gedeelte der theologie, de tweede tot het speculatieve,
dat het eerste veronderstelt, aanvult en voltooit.
Geen wonder dus dat de wijsgeerige werken van P. Lahousse de beste verwachting
deden koesteren op het gebied der godgeleerdheid. En deze verwachting werd niet
teleurgesteld. Reeds in den tractaat de Vera Religione heeft hij zijne sporen verdiend.
Benevens eene uitgebreide belezenheid toont hij in deze belangrijke verhandeling
een uitmuntend talent van voorstelling, welke de moeilijkste en afgetrokken begrippen
met helderheid voor den geest van den lezer roept, en hem eene op doorslaande
argumenten steunende overtuiging verschaft.
In het bovenstaand werk treedt hij uit het voorportaal den eerbiedwaardigen tempel
der leerstellige theologie binnen, om de katholieke leer over de theologische deugden
wetenschappelijk te bevestigen, en tegen de ketters en de rationalisten zegevierend
te verdedigen.
Tegenover het naturalisme van onze dagen is het voorzeker van groot belang ons
bovennatuurlijk leven van kinderen Gods door de vereeniging met Jezus Christus in
het noodige licht te plaatsen. Niets kan daartoe meer bijdragen dan de tractaat de
Virtutibus theologicis, welke in vier afdeelingen wordt gesplitst; de eerste behandelt
de theologische deugden in het algemeen (bl. 56); de tweede de deugd van het geloof
(bl. 330); de derde de deugd van de hoop (bl. 376); de vierde de deugd der liefde (bl.
399).
Iedereen kent de groote moeilijkheid der vragen welke met den geloofsact in
verband staan; zijn oorsprong, zijne natuur, zijne ontleding, zijn laatste steunpunt,
zijne duisternis en vrijheid hebben aanleiding gegeven tot het schrijven van talrijke
lijvige boekdeelen in den bloeitijd der theologie.
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In al deze ingewikkelde vragen zal de lezer den P. Lahousse als een veiligen gids
volgen, en oplossingen vinden, die niets te wenschen overlaten zoowel aan
duidelijkheid als aan bewijskracht. Al stemt hij niet altijd met hem in, steeds zal hij
met belangstelling en groot nut van zijne inlichtingen en bewijzen kennis nemen.
Stippen wij enkele punten aan. Kan het gezag der ouders, leermeesters, pastoors
aan kinderen, ongeletterde, onbeschaafde menschen genoegzame zekerheid geven
omtrent de waarheid der geloofstitels en het bestaan der openbaring?
Eenige theologen van naam nemen hunne toevlucht tot een buitengewoon
hulpmiddel, tot eene innerlijke verlichting van den H. Geest, die zij op verschillende
wijzen uitleggen. De schrijver verwerpt deze meening en houdt staande dat
ongeletterden zonder dit middel de zedelijke overtuiging kunnen verkrijgen van het
bestaan der openbaring.
Men leze de 26ste stelling (bl. 245) en na overweging der argumenten zal men zijn
gevoelen deelen.
Veel, zeer veel werd geschreven over de vrijheid van den geloofsact. De bewijzen
ten gunste der openbaring spreken zoo duidelijk dat men nauwelijks de mogelijkheid
begrijpt voor het verstand de geopenbaarde waarheid te ontkennen of in twijfel te
trekken.
Desniettemin wordt uit alle bronnen der theologie bewezen dat wij de
psychologische (niet de zedelijke) vrijheid bezitten te gelooven of niet te gelooven.
Hoewel de openbaring en de geloofswaardigheid van het mysterie met zekerheid
gekend worden, beweegt de wil niet gedwongen maar vrij het verstand tot
toestemming.
Vooreerst wordt de openbaring niet met onweerstaanbare kracht gekend en
tweedens openbaart deze kennis, al is zij onweerstaanbaar niet de intrinsieke waarheid
van het mysterie.
Daarom verdedigt de schrijver ook de vrijheid van het geloof zelfs wanneer men
het bestaan der openbaring met evidentie inziet (bl. 280).
Indien de geloofswaarheid tevens eene natuurlijke waarheid is, blijft het geloof
vrij en duister, omdat hetzelve niet de evidente kennis der openbaring, maar Gods
onfeilbaar woord en gezag tot beweeggrond heeft.
Is deze waarheid een mysterie, dan ontspruit de vrijheid van het geloof uit het
gebrek aan de evidentie der waarheid.
Is eindelijk de openbaring wel met zekerheid maar zonder evidentie gekend, dan
ontstaat eene derde bron van duisternis en vrijheid.
Deze verklaring gaat uit van het wijsgeerig beginsel: dat het verstand zijne vrijheid
niet verliest, zoolang de voorgestelde waarheid door haar intrinsiek en inwonend
licht hetzelve onmiddellijk of middellijk niet tot toestemming noopt en dwingt.
Het gezegde kan genoegen om den lezer aan te sporen zijne theologische kennis
door de studie van dezen belangrijken tractaat te verrijken.
Vooral den professoren zal het boek uitmuntende diensten bewijzen, en hen in
staat stellen hun onderwijs naar de eischen van den tijd in te richten. Want ondanks
de verbazende vorderingen op alle gebied der wetenschap, zal de kennis der theologie
steeds onmisbaar blijven, ja hoe meer de menschelijke geest zijne krachten ontvouwt,
en in de geheimen der zichtbare schepping doordringt, des te dringender behoefte
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heeft hij aan de leidende en steunende hulp der theologie, welke hem voor dwaling
behoedt, en zijne nasporingen gemakkelijker en veiliger maakt.
Roermond.
Dr. A. DUPONT, rustend hoogleeraar.
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Brügge und Ypern, van HENRI HYMANS. Leipzig und Berlin, Verlag van E.A.
Seeman, 1900, 116 blz. Prijs: 3 Mark.
Dit werk is het zevende eener reeks geïllustreerde stadbeschrijvingen, die onder
den titel van ‘Berühmte Kunstsiätten’ verschijnt. Uit een brugsch oogpunt beschouwd,
is het nog een der beste vulgarisatieboeken, die over Brugge verschenen zijn:
aangename tekst en niet minder aangename opluistering door middel van
luchtdrukplaten op zink.
Weinig valt hier af te keuren. Alleen moeten we 't luidop klagen, dat er toch nooit
een einde komt aan een aantal verouderde praatjes omtrent Brugge van nu en van
voorheen, die steeds van het eene reisboek in het andere overgaan en ook hier alweder
ontmoet worden. Zoo lezen wij in Hymans' beschrijving, dat West-Vlaanderen's
hoofdplaats nog altijd min dan 50,000 inwoners telt, waarvan een groot deel armlastig
zijn (blz. 6-7), terwijl er ten tijde van Philipsden-Goede wel 150,000 waren (blz. 7).
Het is immers van overlang geweten, dat er nooit meer dan ± 55,000 Bruggelingen
tegelijk geleefd hebben; en dat de bevolking thans bij de 57,000 inwoners bedraagt,
waarvan nauwelijks 1 op 7 bijwijlen onderstand geniet.
Nog andere beweringen komen als 't ware uit de nevelachtige romans van
Rodenbach. Zoo, bijv., dat nog steeds de werkklok op zekere uren van den dag hare
tonen over de verlaten markten en wegen laat weergalmen; dat de straten doodsch
en ledig zijn, behalve tegen vespertijd, als overal de klokken aan den gang gaan en
de vrouwen met kapmantels bij drommen ter kerk ijlen!...
Altijd voort wordt ons in 't hoofd gepraat, dat de Jerusalemkerk een bepaald
Oostersch karakter heeft, al is 't gebouw ook nog zoo Brugsch van stijl en voorkomen
als het maar wezen kan.
Dat de O.L.V. kerktoren maar 122 voet hoog is, zal niemand gelooven, die dat
gevaarte, al was 't nog van een uur ver, in de oogen krijgt. Eigenlijk meet die toren
121 meters en 30 centimeters.
De vontekapel der O.L.V.-kerk is in den loop der XIXe eeuw niet ‘restauriert’,
maar wel langs binnen ‘massakriert’ geworden.
St.-Jan's Hospitaal werd nooit door ‘Ursulinen-schwestern’, maar integendeel door
nonnen der Sint-Augustijnsorde, bediend. Dat heeft zeker de ‘rijve van Ste-Ursula’
gedaan?
Doch, dat alles zijn nu kleinigheden, die bij eene volgende uitgave gemakkelijk
te verbeteren zijn: men wordt ze bijna niet gewaar in het mooiversierde en waarlijk
met liefde geschreven boek.
K.D.F.
Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde voor het middelbaar onderwijs, door
E. DENEEF, leeraar van het Koninklijk Atheneum te Mechelen. Brussel, J. Lebeque
en Ce, 1900, 236 blz. gr. 8o.
Op zwaar papier gedrukt, is dit een statig boekdeel. De inhoud daarvan is voor
jongelingen der middelbare school zeer gepast. De schrijver laat zich met het opgeven
van bronnen niet in; zijn woord is het woord eens leeraars, die geen twistgeding wil
uitlokken en geene meening wil mededeelen, dan op enkele uitzonderingen na, die
natuurlijk vooral in het tijdperk van den Geuzenstrijd, moeielijk te vermijden zijn.
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Menigmaal komen er uitdrukkingen voor, welke voorzeker nauwkeuriger hadden
kunnen zijn om wetenschappelijke waarde te hebben. Wij zijn in de kennis van het
verleden nu op eene hoogte gekomen dat woorden als middeleeuwen ‘middeleeuwsche
standpunt’ (blz. 80) enz. nadere uitlegging verdienen of ongebruikt moeten blijven.
Hemelsbreed is toch voor een
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geschiedschrijver het onderscheid tusschen de middeneeuw van Clovis of Karel den
Grooten en die van de Hohenstaufen of Philips van Burgundië.
Ook het woord ‘wedergeboorte,’ in den zin van renaissance is geheel onbruikbaar.
Renaissance draagt in zich de beteekenis eener bepaalde k u n s t r i c h t i n g , aan de
r o m a a n s c h e wereld ontsproten, wedergeboorte heeft die beteekenis niet.
Herboorte gebruikt Vondel in geheel anderen zin, en Herboring, zooals sommigen
ook al zeggen, is nog belachelijker.
Bovendien was de Renaissance op geenerlei wijze eene n i e u w e geboorte. De
vertaling van dit woord vermeerdert daarom de verwarring.
Het gebruik van het woord inhuldigen, zonder dat er spraak is van eenen prins,
eenen pastoor enz. is zeker een lapsus calami. Men kan een haven, een standbeeld,
eene zaal, eene straat, enz. niet inhuldigen; wij hadden daarvoor in onze taal de
uitdrukkingen inwijden, plechtig openen, onthullen, enz. De schrijver verdeelt zijn
werk in: 1. Oudgermaansche letteren. 2. Middelnederlandsche letteren. 3.
Nieuwnederlandsche letteren. 4. Hedendaagsche letteren. Doch slechts 10 bladzijden
worden aan het eerste deel gewijd, sluitende met 1200. Ondertusschen kan men het
streven des schrijvers slechts goedkeuren: eene keuze van e e n i g e groote schrijvers
te doen, en het overzicht niet volledig te willen maken. Er konden evenwel in het
geheele boek voor Vondel slechts 13, voor Bilderdijk alleen 7 (zegge z e v e n )
bladzijden op overschieten, terwijl Hooft er toch nog n e g e n inneemt.
Overigens valt hier te prijzen, dat de heer Deneef in alle tijdperken het Volkslied
met opmerkzaamheid heeft herdacht. Aan de Vlaamsche schrijvers van den jongsten
tijd worden vele bladzijden gewijd, doch eene groote menigte jongere dichters uit
het noorden van de laatste halve eeuw ontbreken en daardoor ontvangen wij geen
voldoende overzicht der letterkundige beweging.
Ten slotte zou er wel grond bestaan om op eenige beweringen, in het eerste
hoofdstuk geuit, terug te komen, wat onder andere ook zou gelden voor de
uitdrukking: ‘Na het ondergaan van den invloed van Christendom en Romanisme,’
kwam ‘het bloeitijdperk van de Germaansche macht, onder Karel den Groote’.
Dergelijke historische beschouwingen van algemeenen aard waren beter achterwege
gebleven. Eene alphabetische tafel ware zeer welkom geweest.
Overigens neemt Deneef's werk eene waardige plaats in nevens andere, dergelijke
werken met het zelfde doel geschreven; zelfs zijn eenige verouderde denkbeelden,
b.v. over den oorsprong van het wereldlijk tooneel, daaruit verbannen; dit maakt het
boek, geschreven in gematigden toon, aanbevelenswaardig.
A.T.
Marioline, roman, door DIRK DE VOS. Antwerpen, De Vos en Van der Groen.
Vermeylen en Van Rijen beiden hebben Emma lief. 's Meisjes hart helt over naar
den laatste; toch huwt ze met Vermeylen omdat hij 't eerst naar heur hand gedongen
en haar trouw ontvangen had. Dat is de gansche verwikkeling van die 150 bladzijden.
De heer De Vos heeft een psychologisch roman willen schrijven - een nieuwtje in
ons Vlaamsche letteren. Daar is menige bladzij van waarde in dit boek, menige
bladzij, kloek gedacht en geschreven, als b.v. 25, 72-73, 144. De schitterende
beschrijvingen bl. 89 en vlgg. en bl. 119 toonen ons een hand, bedrevener nog met
penseel dan bistouri. Meer dan eens toch schijnt de psycholoog zijne taak niet
gewassen. Om in de school van Bourget een plaats te veroveren, is 't niet genoeg
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Couperus of Maeterlinck te bewonderen, men moet eerst en vooral duchtig
doorstudeeren - boeken minder, menschen het meest.
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Op bl. 55 zegt Van Rijen ‘Ik lees bijna nooit.’ Zou Van Rijen zijn rol kunnen spelen
als thans, indien hij niet veel gelezen had en veel onthouden? Hij meent wel eens er
met phrasen van af te zijn, daar niet het minst, waar de zielkunde haar hoogsten
triomf moest vieren: cfr. bl. 35-36, 69-71, 104.
De stijl is doorgaans te kunstmatig. Hij ruikt naar ‘snobisme’. Eens in gemoede:
Al tracht men te spreken. - Van Eeden immers vóór jaren heeft ons geleeraard dat
die mannen spreken, terwijl al de anderen praten - Al tracht men te spreken dus als
Gorter of Kloos, als Borel of Netscher of Van Deyssel, daarom kan men toch nog
verkeerd spreken.
Dit alles verstomt geenszins ons hulde aan sommige bladzijden, die eer doen aan
ons letterkunde, en die bewijzen dat de heer De Vos iets meer kan dan velen, als hij
maar wil.
J.P.
Pensioenwet van 10 Mei. - Voordracht door WILLEM VERELST, toezichter bij het
verbond der werklieden-pensioenkassen van het arrondissement Antwerpen.
Antwerpen, Onckels, 48 bl.
Nog een!... dat zal wel de eerste indruk zijn, want er bestaan reeds vele
vlugschriften hierover handelende.
Ja wel, nog een, maar een goed, klaar, volledig. Wie voor het volk moet spreken
over de pensioenkassen zal wel doen eens te lezen hoe de heer Verelst de zaak heeft
voorgedragen.
E. VL.
Katholieke Vlaamsche Hoogeschooluitbreiding te Antwerpen. - Reeds 28
vlugschriften zijn door de zorgen dezer nuttige inrichting de Vlaamsche wereld
ingezonden. Het doel daarvan is hoogere gedachten, verheven begrippen onder het
volk te verspreiden over de meest verscheiden onderwerpen en alzoo de elementen
van het hooger onderwijs in ieders bereik te stellen. De voornaamste zijn:
Het Zenuwgestel, door J. Gevaerts.
De Volksstammen van Europa, door A. De Vos.
De Spraak, door F. Mets.
De Levelingen (Microben), door H. Deckx.
Keizer Karel in Duitschland, door H. Sermon.
Ons Bloedgestel, door Dr L. Janssens.
Rechterlijke Dwalingen, door E. Schiltz.
Lucht en Ademhaling, door F. Ghijs.
Handel en Nijverheid in de 13e en 14e eeuw, door G. Lefèvre.
Hypnotismus, door H. Deckx.
De Parelzucht of Tering, door R. Speleers.
Philip II en de Nederlanden, door E. Van Dieren.
Inleiding tot de sti die der scheikunde, door A. Van Schoor.
Arbeid en Kapitaal, door J. Lamproie.
Het tooneel in vroegere eeuwen, door R. Ooms.
De Engelsche Romantiek, door E. Schiltz.
Algemeene Gezondheidsleer, door H. Deckx.
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De Overeenkomsten, door Lod. Dosfel.
De Munt, door E.V.R.
Deze schriften geven een vluchtig overzicht van de betrekkelijke wetenschap en
kunnen door iedereen met vrucht gelezen worden. Als poging om de wetenschap
ook onder de lagere volksklassen ingang te doen vinden, verdient dit werk alle
ondersteuning. Ieder werkje is verkrijgbaar voor 0,25 fr. in den Nederlandschen
Boekhandel te Antwerpen en bij de meeste drukkers.
E.
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La Conversion de Pétrone, par FIRMIN VANDEN BOSCH. Comédie en un acte. Siffer,
Gand 1901.
Een klein, net boekje.
De titel: actueel. Wie kent Petrone niet, sedert Sienkiewicz' roman: Quo Vadis?
De Roomsche verfijnde sceptieke wellusteling wordt hier echter niet bedoeld; wel
de bekeering van een sceptieker, die zoo wat voor een Petrone, in 't klein, poseert.
Bluette, een jong meisje, woont op een kasteel met haar ouderen broêr René, voor
wien ze mama moet zijn: ze moet zijn halsdoek aandoen, zijn cigaretten rollen enz.
René is een sceptieker, de bloemen plukkende die op zijnen weg staan en voorts naar
niet veel omziende. Van trouwen o.a. wil hij niet weten. Heeft hij niet zijne zuster
die voor hem zorgt: een t'huis zonder den last der kinderen! Maar de liefde is toc!
toc! komen doen in Bluette 's hert, zij ziet Jacques Dorval geerne.
René vermoedt het uit Bluette's spreken over de liefde; hij ondervraagt den knecht
Jan, die beter dan zijn meester, de geliefden heeft afgespied en alles uitbrengt.
Bluette echter aarzelt, zij kan René daar toch zoo alleen niet laten zitten.
En René? Hij zal zen zuster laten trouwen, op reis gaan, zijn scepticisme laten
varen en... zelf trouwen.
Zoo loopt het af tot elkeens voldoening.
De comedie is licht, springlevend. Zij werd voor de eerste maal opgevoerd te Gent,
in den Katholieken Kring, den 14 Maart ll. en zal voorzeker goeden indruk hebben
gemaakt.
Bij nader inzien nochtans zou men wel willen hier en daar iets anders zien. Bluette
is verliefd, een meisje van 20 jaar; René klaagt dat zonder haar hij toch zoo alleen
zou zijn, en... zonder dat wij strijd zien wil Bluette zoo maar seffens haar liefde laten
varen. Jan, de knecht, is wat te gemeenzaam, dat is toch geen knechtentaal wat hij
spreekt. En René, onze Petrone, die bekeert zich wel gemakkelijk. Zijn scepticisme
zat niet zeer diep.
Die karakters hadden kunnen meer uitgewerkt zijn; het stuk zou er natuurlijk langer
bij geworden zijn, maar meenen we, ook beter.
E. VL.
Liederboek van Groot-Nederland, verzameld door F.R. COERS FRNZ. - C.A.J. Van
Dishoeck. Amsterdam.
Elk volk heeft zijn eigen taal. De taal is gansch het volk.
Elk volk heeft zijn eigen zang. Wat is de muziek anders dan een gevoel, eene
aandoening ‘spreken’ met meer uitdrukking, met meer klanken in de stem?
Een volk dat niet meer zingt zijn eigen zang is een volk dat niet meer, als volk
gevoelt, dus ook niet meer als volk leeft.
In Vlaanderen wordt ernstig gewerkt voor de opbeuring van de taal des volks.
In Vlaanderen en in Noord-Nederland werd tot nog toe te weinig gedaan voor den
zang van 't volk. Men zong, men zingt er nog te veel vreemden zang.
't Is wonder, op 't zelfde tijdstip staan in Noord- er Zuid-Nederland twee mannen
op die jaren van hun leven wijden aan 't eigen vaderlandsche lied: Karel Heyndrickx
te Leuven, Coers te Utrecht; twee jongeren, want bij de jongeren bijzonder heerscht
de behoefte aan eigen zang.
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Beiden willen bewijzen dat er Nederlandschen zang bestaat, Heyndrickx meer
bijzonder ‘nu’, Coers ‘in het verleden’.
Karel Heyndrickx is gaan aankloppen bij de befaamste toonkunstenaars van
Vlaanderen en heeft hunne bijdragen met pracht verzameld in zijn Studentenliederboek
(twee lijvige deelen, Zavelstraat 16, Brussel, 12 fr.).
Coers is gaan afluisteren aan den heerd der oudjes, op kermis en bruidfeest, heeft
gesnuffeld in bestofde boeken en geelgetrokken handschriften, en heeft nu zijn
‘Liederboek van Groot-Nederland’ geleverd. Heyndrickx heeft aan elken meester
volle vrijheid gelaten voor melodie en begeleiding, zoo komt het dat men in zijne
verzameling meer salonliederen aantreft.
Coers heeft eenen keus van bestaande melodiën gemaakt en door tusschenkomst
zijner bijzonderste helpers W. Petri en Mart. J. Bouman, er eene begeleiding
bijgeschreven waar elke pianist licht mede om kan. Beiden hebben gewerkt om hun
volk bij snarenklank en vreugde weder als volk zijne gevoelens te doen uitstorten,
om het te doen leven!
Het liederboek van Heyndrickx werd reeds besproken; ik vertoef hier enkel bij dit
van Coers.
Coers liederboek van Groot-Nederland zal verschijnen in vijf groote kwarto boeken
(Amsterdam, Van Dishoeck, fl. 2.75 't boek) waarvan reeds drij het licht zagen.
Het eerste deel (142 bl.) Studentenliederboek, heeft Coers gegeven aan zijne
vrienden, de studenten, en hij heeft gelijk gehad, omdat de studenten meest vereenigd,
stembegaafd en muziekkenners zijn. Het bevat, naast eene zeer belangrijke inleiding,
waarin Coers het ‘waarom’ van zijn boek uitlegt, eene reeks vaderlandsche liederen;
de liederen der talrijke afdeelingen van het Utrecht's Studentencorps, en der
hoogstudentenmaatschappijen van Gent, Brussel, Luik, Antwerpen enz.,
groenenliederen, Latijnsche liederen enz.
Het tweede deel (168 bl.) bevat vooral oude liederen, waaronder geestelijke-,
verhalende-, historische-, klucht-, drink- en minneliederen. Meestal de oude deuntjes
die wij heden op oudliederen-concerten hooren, komen er in voor: ter gelegenheid
van 't Nederlandsch Congres te Gent werden er een aantal uitgevoerd. Er zijn er
eenige bij die toch wat ‘vet’ zijn.
Het derde deel (159 bl.) bevat meer hedendaagsche liederen: geestelijke, Friesche,
mystieke, zeemansliederen enz.
Het is zeer moeielijk een algemeen oordeel over dit boek te vellen: elk lied in 't
bijzonder zou dienen onderzocht. Wij willen enkel drie bemerkingen maken: 1o Coers
heeft eene sobere begeleiding beoogd, en is soms in lompheid gevallen: zoo b.v. het
opgaande accoord sib do-mi-sol is beter gesplitst in do-sol-sib- mi of sol-sib-mi-do
enz. 2o Eenige begeleidingen hebben wanklanken: dit is misschien echter
onvermijdelijk, want hoe meer muziekale producten van verafgelegen landen tot ons
komen, hoe sterker wij ons overtuigen dat de gezamenlijke omstandigheden van
klimaat, levenswijze enz. eenen zekeren invloed uitoefenen op de trilvezels van 't
oor, bijgevolg is ‘harmonie’ zeer betrekkelijk en zeer rekbaar. 3o Eenige liederen
zouden beter moeten gestudeerd zijn om er de juiste beteekenis van te vatten: b.v.
Het beleg van Berg-op-Zoom is, ons dunkens: de opbruisende stem van eenen
meetingist die tot de Berg-op-Zomenaren spreekt; dus ‘driftig en forsch’ zou beter
passen dan het in dien toestand onverstaanbare ‘opgeruimd’. Dit
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zijn eenige kleinigheden die wij meenen te mogen aanmerken opdat de uitgave der
latere boeken nog volmaakter weze. Maar wij weten waarlijk niet of wij meest onzen
dank of onze bewondering voor den heer Coers moeten lucht geven: onzen dank
voor den onzeggelijken dienst bewezen door het opdelven van dien liederenschat,
door het samenrijgen van de verstrooide perels; onze bewondering voor die taaie
werkzaamheid en dit onverpoosd streven, die niet nalaten konden zoo schitterenden
uitslag te leveren; vooral voor die wilskracht: 't schijnt dat Coers lang te worstelen
had met schouderophalen en onverschilligheid toen hij zijn ideaal ‘Groot Nederland’
trachtte mede te deelen.
‘Zij loechen en staken hun schouderen op’... Wij, wij verstaan zijn edel pogen, en
gunnen hem zonder dubben onze volle toetreding. Hij levere ons nog menig werk
zoo verdienstelijk en zoo noodig als zijn Liederboek van Groot-Nederland.
PETROVOTSKI.
Schetsen en Novellen door ANNA GERMONPREZ. 23e nummer der Duimpjesuitgave.
Februari 1901.
Ge zoudt ongelijk hebben, lezer, moest ge dit boek onopengesneden laten en
zeggen: ‘Ik heb al zooveel prullen van schetsen en novellen gelezen dat ik den moed
verloren heb om...’ Ik zeg u dat ge in dit boek stukjes zult aantreffen die ge niet alleen
gaarne zult lezen maar - wat oneindig meer zegt - gaarne zult herlezen.
Niet dat ik beweer dat alles, alles volmaakt is - wat is er volmaakt onder de zon?
- maar bij opstelletjes als b.v. Bedelaars, Wolken, Feemke, Wantje's erfgenamen,
Leieschuimers, De Weddingschap - ik noem ze op volgens de orde van den bladwijzer
en beslis niets aangaande den voorrang wegens kunstwaarde - bij die opstelletjes,
zeg ik, heeft men spijt dat het uit is omdat men geniet.
Zoek hier geen grootsche, ontzaglijke tafereelen die een wereldfeit voor uw oogen
tooveren. Mej. Germonprez is eer een kleindochter van Teniers dan van Rubens.
Trouwens in schetsen en novellen komt het penseel van Rubens weinig te pas. En
als ik Teniers noem, mag men aan den geheelen Teniers niet denken. De levenslustige,
vroolijke, koddige Teniers met zijn boerenkermissen en herbergvreugd is hier dood.
Alleen iets van de voorliefde voor bepaalde onderwerpen en van het realisme in de
uitvoering is op onze schrijfster overgegaan. Want Mej. Germonprez' muze is een
volkskind, geen salonjuffer en nog meer een boerendeerne dan een meisje uit een
stadsachterbuurt. Ze verwijlt liefst op den buiten, in de arme huizekens, op kleine
hofsteden, ginder ergens in het vaderland van Stijn Streuvels. Germonprez en
Streuvels schilderen dezelfde streek en dezelfde menschen. Onze schrijfster is reeds
te lang aan het werk om onder den invloed te hebben gestaan van den talentvollen
bakkersjongen uit Avelgem. Opmerkelijk is 't echter hoe in beider trant zooveel
familietrekken voorkomen; in ongelijke maat hetzelfde realisme, hetzelfde weergeven
van physieke indrukken door een kunstige mozaiek van teekenachtige kleinigheden.
Geen van beiden vermijdt ten volle de bijna onvermijdelijke klippen van het genre:
de belemmerende overlast van détails, het onderdrukken van het gevoel, het daaruit
voortvloeiende koude, ijzige der voorstelling, het te veel verwaarloozen van het
bovenzinnelijke in 't algemeen, het bij voorkeur schilderen van het uitzonderlijke,
het ziekelijke, het afstootelijke in menschen en dingen.
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Doch dit zijn vlekjes die misschien meer de richting aankleven dan de personen en
die vooral niet wegnemen dat Mej. Germonprez echt artistieken aanleg heeft. Om
zich daarvan te overtuigen hoeft men maar te letten op die kunstig gebouwde zinnen,
waaruit al het kleuren klanklooze onmeedoogend is verbannen, waarin het vrije,
soms stoute spelen met de volgorde der woorden enkele onderdeeltjes van het tafereel
heller verlicht, die door hun wel berekenden omvang zelf het effekt verhoogen. Let
vervolgens op dat weerkeeren van een of anderen kenschetsenden trek, van een heelen
volzin, van verscheiden volzinnen zelfs die in uw oor klinken als refreinen of als
leidmotieven die den indruk van het geheel samenvatten, of een reeds half uitgewischt
beeld heropfrisschen om het te laten contrasteeren met het thans geziene, enz. Let
eindelijk op dat Maeterlincksch symbolisme dat het toevallig schreeuwen van een
uil, het over-straat-loopen van een kat, het voor den wind toeklappen van een deur,
de stilte zelfs benuttigt om het benauwende, het pijnlijke, het tragische van een
toestand te vergrooten.
Nog eens, Mej. Germonprez is kunstenares en wij durven hopen dat haar talent
ons nog aangename verrassingen voorbehoudt. Wanneer krijgen we eens een roman
van haar? De Weddingschap bewijst dat zij het zou kunnen.
J.D.C.
Annuaire du conservatoire royal de musique de Bruxelles, 24e année, Bruxelles,
E. Ramlot, Gand, Ad. Hoste, 1900-1901. Het jaarboek bevat vooreerst de laatste
benoemingen, waaronder die van Paul Gilson voor de theoretische harmonie,
vervolgens, de lijst der afgestorvenen, met een schoon portret van Joseph Dupont.
Daarop volgt de lijst van 't onderwijzend personeel. Wij vinden hieronder Mme Neury
als professeur de déclamation française, M. Chomé als professeur de diction, doch
niemand voor de voordracht van Nederlandsche of Vlaamsche teksten. Op bl. 81
vlgg. komen de nieuwst verworven werken der boekerij voor. Hier is b.v. een hs.
van Van Campenhout, een Libera me, waarvan het Kyrie eleison op de wijze der
Brabançonne geschreven is (!), eenige kleine werken van de achttiende eeuw,
vervolgens cantates, airs enz. van Pergolese (Orphée), Paer, enz., dan, eenige bekende
oratorio's en missen, oude opera's met Franschen en Italiaanschen tekst, enz., enz.
Geschenken, uitslag der wedstrijden, enz. volgen nu, overzicht der gegeven
concerten en de samenstelling van 't orkest van 1899-1900.
Wij lezen op bl. 170 de toespraak van den heer De Mot (toenmaals nog)
ondervoorzitter van den raad van toezicht, gehouden bij de prijsdeeling. In deze
redevoering wordt bijzonder het practisch karakter van het conservatorium verdedigd.
Vermeld worden de nieuwe uitgaven van werken voor klavier, bezorgd door den
heer Wouters.
Ten slotte komt eene nota over een handschrift van 140 melodieën der 17e eeuw
van verschillende toonkunstenaars, bewerkt door Alfred Wotquenne.
Almanak voor Nederlandsche Katholieken, 1901. Amsterdam, C.L. van
Langenhuysen, 236 blz., 12o.
Eerst na de uitgave onzer tweede aflevering, ontvingen wij bovengenoemd
Jaarboekje, anders zou men er reeds vroeger rekenschap van hebben gegeven. Reeds
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't opschrift is belangrijk: ‘Vijftigste bundel’. De opstellers denken daarbij aan den
rozenkrans en zeggen: ‘Het
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vijfde tientje is voltooid.’ Wij hopen toch dat de krans niet voor goed weggelegd is
en dat een nieuwe zal begonnen worden, in den geest der stichters Jos. Alberdingk
Thijm en H.J.C. Van Nouhuys, in zijnen tijd een godvruchtigen rozenkrans-bidder
wiens naam, tot onzer verwondering, geheel schijnt vergeten te worden. Wat er ook
van zij - het boekje is weder vol van merkwaardige bijdragen groot en klein, waarvan
de hoofdzaak is Van Zeyl's Jacobus de Voragine.
Pater Allard bewijst in een ander opstel ‘hoe hoog Hendrik Laurensz Spieghel nog
stond aangeschreven in de eerste jaren der achttiende eeuw,’ (met vier afbeeldingen).
P.M. Bots bespreekt ‘Gaillard's grafschriften van Belgen en Hollanders te Rome
begraven.’
De heer Backer voegt, op verzoek der redactie, daaraan toe: hetgeen van Hendrik
Laurensz, door zijn aangetrouwden neef Willem Backer werd aangeteekend over de
familie ‘Spiegel’.
J.J. Graaf geeselt de ‘slordige schrijftaal’, b.v. de telegramstijl, de verkorte zinnen,
enz. De schrijver komt op tegen Duitschen zinbouw; het o n m e t e l i j k getal Fransche
bastaardwoorden, bij onze beste schrijvers te vinden, wordt, helaas, over het hoofd
gezien. Sterck geeft bibliographische aanteekeningen over ‘Amstelredams Eer Ende
Opcommen.’ Eindelijk vinden wij een frisschen vloed van vrij goede gedichten.
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Overzicht van tijdschriften.
De Vlaamsche Kunstbode. Maart 1901.
Eerste bedrijf van het lyrisch drama van Lod. Lievevrouw-Coopman: Clodwig en
Clothildis. - Verzen van Hendr. De Zeine, L. Plessers, Jan Boucherij en Alf. Van
Neste. - Vervolg van Gust. Segers, studie over wijlen P. Génard: ‘het schoonste, wat
men van hem mag getuigen, is dat hij voor een ideaal heeft geleefd, en daar nooit
een haarbreed is afgeweken. Zijne geschied- en oudheidkundige studiën waren hem
geen doel, maar middelen. De grootheid van zijn volk, den roem zijner vaderstad
doen uitschijnen, daarnaar heeft hij, zonder zich rust te gunnen, gestreeft.’ - De dood
van Meester Peter Benoit wordt aangekondigd, het Aprilnummer van den Vlaamschen
Kunstbode zal geheel aan zijne nagedachtenis gewijd zijn.
St. Cassianusblad.
Nummer 3, 1901: Rousseau; vervolg eener studie van R.L.S. over de lichamelijke
en zedelijke opvoeding, zooals die in 's wijsgeers Emile worden voorgesteld. - De
Moedertaal ter voorbereiding tot de Middelbare Studiën, door J.v.O. - Wanneer zijt
gij geboren? door J.v.O. - Onze Fritz, mijn kindervriend! een lief gedichtje van L.
Mercelis. - Heilige Jozef! door P. De Keyzer, een zangstukje in cijfermuziek. - Eene
Les te onthouden, door J.v.O. Zinspeelt op de onbeschoftheden door liberalisme en
socialisme uitgekraamd ter gelegenheid van 't openen der Brusselsche scholen voor
den priester. - Wijzigingen aan de Schoolwet, door A.V. - Onderwijs en Pensioenwet;
de twee wetsontwerpen Maenhout en De Trooz. - Une Pension pour tous les
Instituteurs, door Em. Tuypens. - Hoeveel Pensioen zal ik hebben? - Ter zaliger
Gedachtenis van den heer Paul Ryckmans. Lijkrede, door den z.e. heer Kan.
Muyldermans. - Bijvoegsel no 5: Officiëele stukken. Snippers. Openstaande plaatsen.
Boekbeoordeeling: ‘Kleine Nederlandsche Spraakleer’ en ‘Oefeningen’ daarop, van
J.D. Vits, door J. Brabantsen. - ‘Lofzangen en Gebeden’ van P. De Keyzer, door
P.J.T. - Aankondiging van boeken der heeren Laurent, De Koninck en L. Roevens.
- Nummer 4, April 1901: Onze Jongelingen, door Dr C.C. ‘Bij de jeugd wilskracht
ontwikkelen, zedelijken moed aanvuren, het karakter opbeuren, dat is eene voorname
taak voor elken onderwijzer, wil hij meer dan onderwijzer zijn.’ - Welke middelen
kan men gebruiken, om eene regelmatige schoolbijwoning te verkrijgen? door F.
Clerckx. - Rousseau; vervolg en slot der studie van R.L.S.; handelt over de
verstandelijke opvoeding, over handenarbeid, in Emile. - De Kubus (teer-
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ling), praktische les door X. - Uit onze vaderlandsche Geschiedenis. Godfried van
Bouillon, door Kan. J. Muyldermans. - Een Referendum, door F. Demeyer. - Eene
tegenstelling, 1879-1885-1890.... door F. Demeyer. - Les deux Voies. - Bijvoegsel
no 7 Officiëele stukken. Snippers. Boekbeoordeeling. Aankondiging van boeken der
heeren De Groof, Coppens en Lenaerts. Bijlage: De Nacht; muziek van Schubert;
woorden van De Keyser, naar Krummacher.
Volkskunde. 7e en 8e aflev.
Sporen van Indo-Germaansch ritueel in Germaansche lijkplechtigheden. Slot van
Dr. Gallée's artikel. Voor zoover hij de oorkonden heeft kunnen nagaan, geeft de
geleerde schrijver de Germaansche gebruiken a) bij het lijkverbranden, b) bij den
dood en de begrafenis. Ten slotte: ‘Uit dit alles blijkt dat vele onzer volksgebruiken,
die bij de teraardebestelling van dooden in zwang waren of nog zijn, ook bij andere
Indo-germaansche volken voorkomen’. - De Ontucht in het oude Gent (slot). M.A.
Van Werveke geeft nog eenige inlichtingen aangaande verordeningen op de ontucht,
de ontucht in het leger, de beteugeling van de ontucht, de bekeerde zondaressen. Spreekwoorden en zegswijzen afkomstig van oude gebruiken en volkszeden (A. De
Cock). - Zij heeft een minnedrankje ingenomen. - De deur staat op de klink. Kweesten. - Door de mand vallen. - Heiligmaker. - Huwelijk; bruiloft. - De ‘Dorhoed’
(toevoegsel): Dr. Boekenoogen. Van de schoone Visioene, Vlaamsch sprookje (V.
Loveling). - Nederlandsche sprookjes en vertelsels. - Oav'ntuur'n van drei seldoat'n.
(Dr. Boekenoogen).
De Vlaamse School XIV, No 1-4, bevat eene lange studie over boekmerken met het
opschrift: ‘A bookplate is a foolisch thing (?)’ door Pol de Mont. Men kan hierin
vlijt en geduld erkennen. De verlichting bestaat uit 75 plaatjes voor de boeken van
een 70tal personen geteekend, waaronder b.v. Marie Hacfeld, Baron Knoop, Dr.
Pertz, Pol de Mont, vele boekerijen, enz. enz. Wezenlijke kunstwaarde hebben zij
in 't algemeen met; de Franschman zou ze curieux noemen, al zijn er ook
teekeningetjes bij van Doudelet, Donnat en Van Neste. Men kan hierbij vergelijken:
Heitz u. Zaretzky Die Kölner Büchermarken des 17n Jahrhunderts, gesteund op
Merlos' voorbeeld. Overigens bevat aflevering I nog een belangrijk artikel met Guido
Gezelle's beeltenis op het doodbed. Nr. 3 en 4 bevatten eene beschouwing over de
Brusselsche kunsttentoonstelling en eene belangrijke bibliographische bijdrage over
Elckeslyc met oude illustratie van Logeman, bovendien eene menigte platen, b.v. 4.
bl. 92. De geharnaste man, naar Rembrandt.
Vlaamsche Zanten, Maart 1901.
Onze volksverhalen in de Germaansche Godenleer: er wordt gehandeld over de
alvermannekens. - J. Van Vlierberghe begint eene studie over de geburengilden. ‘Jaarlijks bij het vernieuwen van het jaar, weet de knaap van het broederschap of
gilde van het H. Sakrament (te Drongen) een dicht samen te krijgen dat hij als wensch
aan zijne oversten rondstuurt.’ P. Pauwels deelt hier het gedicht mêe van 1900. Wij
kregen dikwijls nieuwjaarwenschen in rijm te zien. Maar gildeknapen die zulke
gedichten ‘weten samen te krijgen’ kenden we niet. - Vertelling van de Geit die de
wereld hoorde kraken, wel bekend, niet slecht verteld. - A.L. Duprez vraagt dat men
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hem de spreuk zou verklaren: ‘Blankenbergsche rekeningen maken.’ Wij raden hem
aan een reisje te doen naar Blankenberghe, binst het seizoen.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1901

420
- April 1901.
Vervolg van Onze volksverhalen in de Gerinaansche Godenleer: er wordt gehandeld
over de Nekkers. - Over den Haan in 't volksgeloof. - Van Vrouw Weyn: vertelling
Van den Ridder Remond en vervolg van De Geburengilden. - Te lezen: Eene Zante
woorden over den Meikever door H. Heyman. - Voorts wordt het liedje meegedeeld:
Die Soudaen had een dochterkyn, gedrukt, maar niet volledig, in Dit is een suyverlyck
Boecxken van 't Davidsfonds.
Het Katholiek Onderwijs, April 1901.
Te lezen het vervolg van: De opvoeding bij de wilde volkeren en het vervolg van
Bilan géographique du XIXe siècle, door broeder Alexis der christelijke scholen.
Germania, Maart 1901.
Eemge woorden van baron von Ziegesar over wijlen Peter Benoit. - Dr. Haller
von Ziegesar deelt de rede mêe door Prof. Dr. Hasse gehouden den 5 Maart l.l. in
den Deutschen Rijksdag, over de betrekkingen van Deutschland met Engeland. Wij
knippen uit: ‘Daar komt me te binnen wat Vorst Bismark omtrent het verleenen van
den Zw. Adelaar aan een Oostenrijkschen staatsman ten tijde van den Frankfurter.
Bundesrat, vertelt. Onze staatsman was een bepaald vijand van Pruisen. Nu heeft
Bismarck zijn tegenstand tegen dit verleenen laten vallen met de opmerking: de
betreffende staatsman is zoo onbekwaam dat hij daardoor de grootste diensten aan
Pruisen bewezen heeft.’ Zou het met Lord Roberts ook aldus gesteld zijn? Zou hij
misschien wel op 't einde onderscheiden zijn geworden omdat het hem niet gelukt is
de Boeren te overwinnen? Dit is ten minste mijn persoonlijke troost. ‘Vervolg van
Dr. Kuhlenbecks beoordeeling van 't burgerlijk wetboek van 't Duitsche rijk. Veel
lof heeft men het toegezwaaid, veel werd er mee geschermd als zou het de zege
verbeelden van 't Duitsche recht, schrijver is niet zoo geestdriftig. Iets is dit wetboek
eigen, zegt hij, dat het zonder commentaar, zelf voor rechtsgeleerden, niet verstaanbaar
is. - Slot van Dr. Haller von Ziegesar's studie over Weerloosheid. - In Die deutsche
Politik in Südafrika klaagt Diplomaticus dat sommige Duitschers te veel naar
Engeland uitzien. Vriendschap ja, maar niets meer. - Van Herman Teirlinck een goed
Zomerhistorieken dat wij reeds elders, in De Arbeid meenen we, hebben gelezen.
Durendal, Maart 1901.
Sainte Lydwine de Schiedam, eenige bladzijden uit een werk van J.K. Huysmans,
dat binnen kort zal verschijnen. Het is een algemeene blik op de geschiedenis van
Europa aan 't einde van de XIVe en het begin van de XVe eeuw. Schoon geschreven,
natuurlijk, maar te veel bijzonderheden, men ziet dat de schrijver niet ver van een
benedictijner klooster woont. 't Waren zeker slechte tijden toen, maar is 't beeld toch
niet al te zwart? - Lieve verzen van Georges Marlow. - J. Fioretti. Des Très Saints
stigmates de Saint François et de leur considérations, begin eener letterlijke vertaling
van Arn. Goffin. - Saint Paul et Pétrone, Ch. Lagasse de Locht deelt een onderhoud
mêe van St. Paulus en Pétrone, door Vinicius aan Lygia verteld in Sienkiewicz' Quo
Vadis en door de Fransche vertalers van dit boek weggelaten. Heel de zedeles van 't
boek ligt hierin vervat. Op de gezegdens van St. Paulus weet Pétrone enkel te
antwoorden: Dat is niet voor mij. ‘En onder voorwendsel dat hij vermoeid was,
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vertrok hij, en weggaande zegde hij. ‘Ik verkies mijne Eunice, o kleine Jood! maar
in der waarheid, ik zou niet geerne met U in 't openbaar redetwisten.’
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Revue Sociale Catholique. Maart en April 1901.
In deze 2 nummers twee artikels bijzonder te lezen: Encore la Démocratie
Catholique van E. Deken De Gryse, over den nieuwen socialen wereldbrief van Paus
Leo XIII. Graves de Communie. ‘Ou nous nous trompons fort, ou il serait difficile
d'alléguer un autre document pontifical où le devoir des classes supérieures, en
matière sociale, soit tracé plus clairement et inculqué plus profondément.’ Ook de
studie van Arth. Verhaegen: Neutralité Belge et Défense nationale. Schrijver komt
tot de volgende besluiten: ‘La neutralité belge ne saurait être désarmée... En ce qui
concerne l'armée, il est équitable que le temps de service soit réduit, pour les soldats
appelés à servir en vertu de la loi, autant que le permet la formation militaire. Il est
à souhaiter que les services subalternes de l'armée se recrutent séparément, au moyen
de volontaires, et que les élements destinés à les constituer reçoivent la formation
spéciale qui leur convient. Pour l'armée elle-même, il convient d'encourager les
engagements et les réengagements volontaires... Les effectifs de guerre dont la
Belgique peut disposer actuellement suffisent à lui permettre de remplir ses devoirs
en temps de guerre... Il est très important que le système défensif de la Belgique soit
tenu, en tout temps, à la hauteur des besoins.’
Revue de l'art chrétien. 2. brengt ons eene studie over de beroemde tapijten (de
handelingen der apostelen) naar Raphael. De schrijver, Gersbach, bespreekt de kartons
als modellen van tapijtwerk, hij beoordeelt het tapijtwerk van een technisch standpunt
en als versiering. - Hierop volgt eene studie over de Haagsche schilderij,
toegeschreven aan Rogier van der Weyden, van de hand van James Weale, vroeger
onze landgenoot te Brugge. Lang meende men dat het een Memling was (Christi
begrafenis). Weale meent dat de schilderij veeleer aan Quentin Metsys en Thierry
Bouts herinnert.
Het Nieuwe Dompertje, katholiek maandschrift: uitg. STOKVIS-WATERREUS, te 's
Hertogenbosch. Prijs: flor. 1,25 's jaars. - Februari 1901; 1e jaarg.: Max Müller en
de vergelijkende godsdienstwetenschap, slot eener studie van Alph. Laudy. - Folklore,
door J.J.F. van Zeyl. ‘Dit alles toont genoegzaam, dat de folklorist, die zijn studieveld
goed wil overzien, niet de kijkers moet wegwerpen, hem door de christelijke kunde
en kunst aangeboden’. - Marine, door Max van Poll. - Slechte Lectuur, door L.B.M.
Lammers. Weze men niet verwonderd over Frankrijk's ondergang: ‘Ik kwam (in
Parijs) tot de ontdekking, dat knapen, die bij ons nauwelijks de korte broek tegen de
lange verwisselen, reeds de geheele pornographische bagage van Zola, deel voor
deel, meê naar huis genomen hadden. Zinsneden waarover de deugd bloost en de
kunst over verkrachting jammeren moet, kenden zij van buiten; zij ginnegapten er
onder elkaar over. Wat niet op de wijze van Zola was toebereid, noemden zij flauw,
vervelend, zouteloos!’ - - Styn Streuvels, door Herm. Smits Azn. Een belangrijk
artikel. ‘Wij bewonderen die prettige, kleurige en teekenende taal. Wij snakken naar
rechtstreeksche natuurindrukken, en stellen in niets méér belang dan in zoo zuiver
mogelijke wedergave van waarachtig doorvoelde aandoening. En deze geeft Streuvels
beiden in zijn krachtig poëtischen stijl, zijn saprijke zinnen, waarin alles “groent en
fleurt en zout”, en in eene romantiek, welke met dien stijl en deze taal in de
volmaakste harmonie is. - Bij Streuvels niets van het ziekelijke, waaraan sommige
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woordkunstenaars lijden. Geen woordgeknutsel, dat nu eens medelijden, dan weer
lachlust wekt. Geen buitensporige sprongen, om holklinkende en
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niets zeggende frazen aaneen te lijmen. Geen gedrochtelijke beelden, gewaagde
zinswendingen en would-be symboliek’. - Daarop volgt eene vergelijking tusschen
Streuvels en den vermaarden genreschilder Frans Defregger, ‘die aan de hand van
moeder Natuur het Tyroler leven typeerde’. Streuvels ook ‘heeft school gegaan bij
de natuur’.... ‘En het realistische in hem? Dit wordt niet verlaagd tot verdierlijking.
Streuvels heeft en behoudt als iedere Vlaming eene sterke neiging tot romantiek, en
zijn smaak, waardoor de werking van zijn geest geleid wordt, is nog niet bedorven
en gemeen. - En toch, hier moet ons eene waarschuwing van het hert. Streuvels is
geen auteur voor eenieder. Allereerst niet voor de jeugd. Onze zuidelijke naburen
plegen bij hun doen en laten, in hun spreken en schrijven, een losser toon aan te
slaan, dan wij, Noord-Nederlanders, gewoon zijn. Zelfs in Conscience, die niet één
werk geschreven heeft zonder zedelijke en godsdienstige strekking, zouden wij er
één kunnen noemen, dat voor hier geen aanbeveling verdient. En de jeugd buiten
spel gelaten, is Streuvels geen auteur voor wie niet letterkundig onderlegd is. Eerstens
omdat dezen hem niet zouden begrijpen, en tweedens, omdat zij zich niet in kunnen
denken in het leven en de taal van het volk, waartoe Streuvels behoort. Met zijn
sterke neiging tot het romantische blijft onze buitenjongen nochtans het reëele leven
zoo dicht mogelijk nabij.... Streuvels spiegele zich aan Defregger. Laatstgenoemde
gaf en bleef geven wat het Tyroler natuurleven aanbiedt; laat ook Streuvels zulks
blijven doen met betrekking tot zijne karakteristieke geboortestreek, de Vlaamsche
landlieden en den zwerver in de Vlaamsche bosschen.’ - Niets nieuws onder de zon,
door H.A. IJzermans, pr. Veel goede gedachten, en ten slotte: ‘Slechts in
bloemlezingen of onder de leiding van goede gidsen zou ik het werk van modernen
willen zien in de handen van de katholieke beoefenaars der kunst, wier roeping of
wier voorliefde hen nader brengt bij de kunstproducten van den nieuweren tijd. Wat
het zwaarste is, moet het zwaarste wegen. Geen kunstgenot, geen kunstprogres mag
gekocht worden door een groot, een schier onvermijdelijk zielsgevaar.’
- Meert 1901. De dormitio virginis, door Herm. Smits Azn. In vluchtige trekken de
geschiedenis van het Coenaculum en van Maria's woning op Sion. - De echte
Vaderlander, door J.J. van Zeyl. Een welgeslaagd artikel tegen een schrijven van
den heer Berckenhoff in het werk ‘Les Pays-Bas’. - Een praatje over
scheepsbewapening, door Max van Poll. - De loge in Mecklenburg, door J.P. van
Term. - Een en ander over de Franschen, door L. Lammers. Schrijver die in Frankrijk
vertoeft eindigt zijne bijdrage: ‘Fransche vriendschap duurt als de rozen... Bij
uitzondering kan het zaadje der vriendschap bij hen wel een plant worden, maar een
boom, onder welks beschuttende schaduw gij toevlucht kunt vinden in dagen van
beproeving, neen, ik geloof niet, dat deze ooit daaruit groeien kan bij deze lieden.
‘Een aardig, een joviaal, een goed volk, edelmoedig en dapper. Alles wat gij wilt. 't
Is een lust om er eenigen tijd mede om te gaan. Op den duur echter ziet men te veel
door al dat mooie heen, en geeft men de voorkeur aan den vaderlandschen landaard.’
- Sint Jozef, twee sonnetten, door Zr. - De ontmoeting op den kruisweg, gedichtje
door Zr.
J.M.
De Gids, April 1901.
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De Doode, schets van G.H. Priem. Knelis, opgestookt door zijn vader, had zijn
moeder vermoord. Ze zat linnen te wasschen aan de sloot, hij had ze 't water
ingeduwd, ze was versmoord. Zoolang vader leefde
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waren ze getweën om de schuld te dragen. Maar vader sterft, na eenen bangen
doodstrijd, hij meende steeds de schim van de vermoorde te zien. Knelis heeft geen
rust meer, overal, als 't duister wordt, ontwaart hij moeder. Hij moet zijn hert
uitstorten, zijne schuld biechten, aan wien? Aan zijne zuster eerst, maar hij ziet in
haar te veel het evenbeeld van moeder dan dat die bekentenis zijn leed verzachten
zou. Op zijn aanvragen vertelt de zuster alles aan den meester. Maar deze weet geen
raad. Knelis vraagt haar alles aan de gerechtsdienaren te openbaren. Maar toch is hij
verveerd van 't gevang. Hij bespiedt haar of zij niet soms doen zou wat hij haar vroeg,
of zij niet den veldwachter zou gaan spreken.
De zuster meent dat moeder geen rust zal hebben vooraleer boete gedaan is voor
den moord; zij gaat tot den veldwachter, maar komt onverrichter zake weer. Zij vond
hem niet thuis. Knelis echter heeft haar zien bij den veldwachter binnengaan. Hij
vreest dat men hem zal komen aanhouden en verhangt zich. - Zeer aangrijpend, met
ware dramatische kunst geschreven, misschien hier en daar wat te veel détails. Een
katholiek zal er uit opmaken hoe de biecht eene goede zaak is. - De zesdaagsche slag
aan de boven Tugela (19 tot 24 Januari 1900), merkwaardige bijzonderheden door
Jhr C.G.S. Sandberg, militairen secretaris en adjudant van Wn. Comdt Generaal
Louis Botha. Wij deelen enkel eenige zinsneden mede: ‘En diep beneden, aan den
voet van den berg, het Engelsche leger, dringend, duwend, stootend, wanhopig
trachtend over de bruggen de overzijde van de Tugela te bereiken (namelijk na den
slag).
Waarom die niet platgeschoten, achterna gezet, vermeld, verdelgd?
Waarom de onvergeeflijke fout begaan, dit tijdstip ongebruikt te laten voorbijgaan?
Dit zijn vragen die mij herhaaldelijk gedaan zijn, hier in Europa. Men is zoo ver
gegaan van, zoekende naar een reden, aan wijlen Commandant-Generaal Joubert het
toe te schrijven dat dit niet geschiedde. Hij zou het uitdrukkelijk verboden hebben....
ik kan plechtig verklaren, dat mij van zulk een order absoluut niets bekend is, terwijl
alles door mijn handen ging en mij onder de oogen kwam. Zelfs mag ik verder gaan,
ik meen Generaal Botha voldoende te kennen, om te zeggen dat, al had hij zulk een
order gekregen, hij op eigen verantwoordelijkheid toch daartegen zou hebben
gehandeld, wanneer hij gezien had dat hij het had kunnen doen.... Maar.... de Generaal
kon met zijne troepen niets meer doen. Ze waren op, gedaan, uitgeput’. - Vervolg
van Tutein Nolthenius' artikel: Sprekende Steenen. ‘Voor ons, modernen, behooren
dus èn Renaissance èn Gothiek tot het verleden.... Wij zijn de steenperiode ontwassen.’
Nu is 't de tijd van den ijzerstijl.
Wij knippen eenige zinsneden uit over de witgekalkte kerken: ‘het langdurig
rondwaren door de eveneens witte Zutphensche kerken heeft mij van lieverlede
onthuld de geheimen van dat wit; doen gevoelen welke groote bekoring er van
blankheid niets dan blankheid uitgaat. Zeker, hoog is kleurenpracht te schatten, óok
in gewijde gebouwen; en wie geleerd heeft te waardeeren wat de Italianen in deze
richting tot stand brachten, hem zal in het Noorden terug gekomen, steeds iets blijven
ontbreken. Maar wat dáár verkregen werd slechts ten koste van ongehoorde schatten,
na eeuwen langen arbeid, door de eerste meesters der kunst, kon niet in een ommezien,
enkel door een sausje en wat patroonfiguren verkregen worden.’
In dit zelfde artikel: Waarom in Nederland de Gothische bouwtrant en het
katholicisme onafscheidbaar schijnen.
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‘Barbaarsch in de oogen der Italianen; nationaal in die der Duitschers; verouderd
in die der Franschen... voor de Engelschen enkel een
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geschiedkundige herinnering... nergens derhalve met een bepaalden vorm van
godsdienst in verband gebracht: hoe komt het dan dat in Nederland Gothiek en
Katholicisme zóó aan elkander gekoppeld schijnen, dat menig protestant huivert bij
het treden onder den spitsboog?
... Voor ons, die weten welk Katholiek het eerst de wapenen aangordde ten behoeve
van onze vaderlandsche gedenkteekenen, is het feit gemakkelijk verklaarbaar: wij
hebben slechts te wijzen op de geschriften van (wijlen Jos.) Alberdingk Thijm.’
Fransche Spraakkunst. I. Het tolerantie-edict door Prof. A.G. van Hamel. Op klare
wijze wordt de geschiedenis van het edict van minister Leygues van 26 Februari
1901 uiteengezet. In 1891 richtte minister Bourgeois aan de schooloverheden een
schrijven waarbij gewezen werd op de wenschelijkheid om de schooljeugd niet al te
lastig te vallen met de moeilijkheden der Fransche spelling. In Januari 1900 werd in
het Conseil supérieur de l'Instruction publique den wensch geuit dat de minister eene
speciale commissie mocht benoemen, ten einde de vereenvoudiging der Fransche
syntaxis, zooals die onderwezen wordt in de lagere en de middelbare scholen, in
studie te nemen. De Commissie werd benoemd en reeds in Juli 1900 was haar verslag
gereed. De ministerieele beschikking den 1 Oogst in het Journal Officiel verschenen,
was hiervan het gevolg: eene heele lijst van duidelijk omschreven gevallen waarin
de leerling vrij bleef om het voorschrift zijner spraakkunst op te volgen of te
overtreden. Daarenboven werd het verboden de oude spellingen en constructies
waarvoor vrijheid gegeven was, voortaan als regel te onderwijzen. Maar de Académie
française had hiermee geen vrede. De onsterfelijken waren gestoord, waarom werden
zij niet geraadpleegd? - De minister schorste dan de uitvoering van zijn besluit op,
het advies der Academie afwachtend. Deze meende dat sommige der voorgestelde
hervormingen gevaar opleverden voor de zuiverheid der taal, maar was niet ongeneigd
in een paar gevallen vrijheid toe te laten. Dus strijd tusschen de Academie en het
Conseil supérieur de l'Instruction publique. Het Conseil echter raadde den minister
aan zijn eerste besluit terug te nemen en het te vervangen door een ander waarin
alleen die punten van vrijheid waren opgenomen waarover het Conseil en de Academie
het samen eens waren, daarbij vragende dat een gemengde Commissie zou benoemd
worden om de betwiste punten en tevens de hervorming der spelling nader te
onderzoeken. Het edict van 26 Februari 1901 voldoet aan het eerste gedeelte van dit
advies. - Vervolg van Byvanck's studie: Inleiding tot Shakespeare's Hamlet. - Verzen
van Hélène Lapidoth-Swarth en P.C. Boutens.
Vragen van den dag. April 1901.
De landaanwinning op de Friesche wadden en de verbinding van Ameland met
den vasten Wal door J. Herman Riemersma; 11,000 H.A. vruchtbaar land zouden
aan de zee worden ontwoekerd door het droogmaken der Friesche Wadden. - De
Hassan-Hoessinfeesten in Nederlandsch-Indië door C. van der Pol: bijzonderheden
over de feestelijkheden ter eere der sjiïtisch-islamitische gebroeders martelaars,
Hassan en Hoessin, kleinkinderen van Mohammed, wij zijn geneigd te zeggen te
veel bijzonderheden, want 't artikel is daardoor lastig te lezen. - Slot van Prof. Rubner's
studie: De strijd om de gezondheid in de 19de eeuw: staat en gemeente moeten
tusschenkomen opdat de woningen ingericht worden volgens de vereischten der
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hygiène. - Vertaald uit de Deutsche Revue het artikel van Sir Robert Hart De Boksers.
Heel de Chineesche kwestie wordt hier kortbondig besproken.
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Een der grootste redenen, volgens schrijver, waarom de Chineezen zich in hunne eer
gekrenkt voelen, is de buitengerechtelijkheid: op grond van deze bepaling kan geen
vreemdeling vóór een Chineesch gerechtshof gedaagd, maar enkel door de ambtenaren
van zijn eigen land geoordeeld worden. Schrijver meent echter niet dat de
buitengerechtelijkheid uit de verdragen zou dienen te verdwijnen.
Eigen Haard. - Wekelijks Geillustreerd tijdschrift, in zijn 27e jaargang. Verschijnende
te Amsterdam.
Benevens de letterkundige stukken, novellen, schetsen, die doorgaans goed zijn,
zijn in dit tijdschrift bijzonder aan te stippen, 1o de populair wetenschappelijke
bijdragen; zoo in de laatste afleveringen: Eene spuitende Petrolium-bron in Texas,
Iets over mekanische geneeswijze en Zander Instituten, het eiland Rottum of
Rottumeraag, Iets over de noodbruggen, Kamerplanten, Rashonden, De totale
zonsverduistering op 18 Mei e.k., telkens met platen; 2o de levensschetsen van
kunstenaars, zoo van wijlen den tooneelspeler Willem Van Zuylen, met 4 portretten
(afl. 23 Febr. 1901), van den decorateur G. Prot (afl. 23 Maart), van wijlen P. Benoit
(afl. van 30 Maart), van Mevr. Holtrop-Van Gelder (afl. 6 April), 3o de afbeeldingen
van werken van groote meesters met verklarend artikel, en 4o de artikels voor de
amateur-fotografen. Wij moeten hier bijzonder de aandacht vestigen op de illustratien
die niet gespaard worden en zeer wel bezorgd zijn.
Dit jaar heeft het tijdschrift zijne inschrijvers in de gelegenheid gesteld reproducties
te verkrijgen van verscheidene meesterwerken: zoo o.a. van Rembrandts Jozef vertelt
zijne droomen, en van zes schilderijen uit de Collectie Six te Amsterdam, naar
meesterwerken van Van der Meer, Van de Velde, Terburg, Mignon, Ruysdael en Jan
Steen. Deze in koper gemaakte autotypieën zijn gedrukt op zwaar papier, groot
formaat. De Brief van Terburg, het Sneeuwlandschap van Jacob van Ruysdael, het
Stadgezicht van Vermeer en het Strandgezicht van A. Van de Velde, zijn bijzonder
wel geslaagd, en goed geschikt om ingelijst te worden.
Neelandia. Maart 1901.
Bijzonder aan te merken in dit nummer de bijdrage Uit Vlaanderen. Wij vernemen
hier dat de uitgeversmaatschappij Flandria te Gent het artikel van Aug. Vermeylen
Vlaamsche en Europeesche Beweging uit Van Nu en Straks van November ll. heeft
laten herdrukken en aan kleinen prijs te koop aanbiedt. Zooals wij reeds schreven
(December nummer bl. 518), er staat veel goeds in dit artikel, maar alles is toch niet
te beamen. Wij meenen dat Neerlandia hiermee te hoog oploopt. In dienzelfden brief
uit Vlaanderen wordt prof. Van Hamel, hoogleeraar in de Fransche letterkunde te
Groningen, duchtig den bol gewasschen. Deze heer is hier te Gent op de algemeene
vergadering van de Association pour la vulgarisation de la langue française, anders
gezeid bij de Vulgurisateurs, komen spreken, en heeft daar dingen gezeid die geenszins
passen in den mond van een Nederlander.
Nu iets anders:
Eenige dagen geleden waren wij in gezelschap van katholieke Vlamingen, waardoor
verscheidene leden van het A.N. Verbond. Zij kloegen dat sedert zijn overbrengen
naar Noord-Nederland het tijdschrift te Hollandsch geworden is, en dan ook dat er
niet genoeg in gezegd wordt wat er aan katholieke zijde hier wordt gedaan.
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Dit ter bedenking van het bestuur van het Algemeen Nederl. Verbond.
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De Katholieke Gids, April 1901.
Slot van E.H.A. Merkes' studie: Wat was het Buskruitverraad? Het besluit is:
niemand kent de ware geschiedenis hiervan, maar bewezen is het dat het
buskruitverraad niet was wat de officieele lezing ons op de mouw wil spellen. Het
is ontwijfelbaar zeker dat de regeering het verhaal en de getuigenissen vervalscht
heeft. Het graf van St. Franciscus, eenige bijzonderheden over de basiliek van
Assissië. - Aphorismen door E.H.P.M. Bots naar gecastigeerde gegevens van
Longfellow in zijn ‘Hyperion en Kavanagh’. - In Kunsttheorien bespreekt G.
Hessingsen de drogredenen waarmêe de naturalistische school en hare voorvechters
heure waar aanprijzen. - Te lezen in ditzelfde nummer: De phoiographie in dienst
der sterrenkunde.
De hollandsche Revue, VI, 3, geeft eene schoone beeltenis van den beroemden
franschen beeldhouwer August Rodin en eene groote reeks afbeeldingen van Leo
Tolstoi en zijn huisgezin. Dit geschiedt ter gelegenheid van ‘Het boek van de maand’,
waartoe Tolstoï's Opstanding is gekozen, wat aan den banneling uit de Russische
kerk nieuwen roem heeft verschaft. De criticus zegt: dat dit werk met de razend
gelezene The Christian van Hall Cane, Quo Vadis van Sienkiewicz en David Harum
van Noyes Westcott uiterlijk gemeen heeft, dat het in duizenden exemplaren is
verkocht en innerlijk niets anders dan ‘De afwezigheid van iets....’ De auteurs hebben
geschreven met een ‘bijmengseltje’ omdat het publiek niet hoog genoeg staat om
l'art pour l'art te genieten, en aan die bijzaak (zegt de schrijver) is voor een goed
deel het succes toe te schrijven.
Een aardig oordeel!
De Katholiek 2 en 3 bevat het vervolg van Aengenents' wetenschapp. socialisme
van K. Marx, en id. van Jansens Wagner. 4 over de punctuatie, het rijm en de maat
bij Thomas v.K. en het vervolg van schrijvers Ahnenkult-Theorie, naar Lipperts
Christenthum, Volksglaube und Volkstrauch, waarbij de wensch wordt uitgedrukt
dat Lippert geene ‘Nacharbeiter’ moge hebben, in het belang der godsdienst.
wetenschap.
Van Onzen Tijd. Maart 1901.
Wijding door Marie Koenen: van Miel en Blanche, niet slecht verteld.
In Princiepen en Inzicht bespreekt C.B. De Klerk de Kroniek van Jan Kalf
verschenen in het Februari-nummer van Dietsche Warande en Belfort. - Lieve verzen
van Prosper van Langendonck en Maria Viola. - De literaire Kroniek van Maria Viola
is gewijd aan Herman Robbers ‘Resumeerend den indruk door deze novellen (Een
Kalverliefde, De Verloren Zoon en De vreemde Plant) teweeggebracht, zien we den
schrijver Herman. Robbers als een, die, werkend in de kunstsoort, welke als de
realistische wordt aangeduid, daarin bij gestadigen groei der in hem levende
kunstkrachten zeker geven zal proza, dat door inniger pracht en meer verfijnd
sentiment dieper bewondering wekken zal.’
De Nederlandsche Spectator. - No 9. Prof. Bolland geeft een lang betoog over
verstandige wijsbegeerte. - No 10 geeft bericht over een opstel van Pynacker-Hordijk
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betreffende de kasteleins te Utrecht in de 12e eeuw, over Mau's Pompeji in Leben
und Kunst, over Krämer's Historisch Gedenkboek (19o eeuw), over het Parijsche
leven van Jean Lefort. - No 11. Dr. Rogge beveelt het lezen van Erasmus aan, doch
zonder de ‘venij-
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nigheden’. - No 13 bevat eenige bibliographie artikelen: Levy, Leidsche Sociologie,
Koster, Tonen en tinten, Adama van Scheltema, Een weg van verzen, waarin ‘de
blanke stilte’ beschreven wordt, en de korenschoven bij spoken worden vergeleken
en veel gezegd wordt (zegt van Bruhuys) wat ‘het hoofd van een erudiet uit
lectuur-herinneringen kan opdelven’ en ‘onrijpe verzen’ erover schrijven. - No 14
bespreekt Nyhoffs ‘reproductie’ van Rembrandts teekeningen en etsen, door G.
Noord en Zuid, 3 en 4, geeft II, ontleding en beschouwing over Starings Twee
Bultenaars. Taco de Beer beschouwt de ‘nieuwe richting in de Nederlandsche letteren’
naar Chantepie De la Saussaye's voorlezing in de Maatschappij voor Nederl.
letterkunde.
De schrijver Ch.d.l.S. denkt dat ondanks alle fouten de richting der jongeren - de
verfijnde stemmingsbeelden van Görter, ontledingen als in Couperus' romans, niet
‘onbemerkt voorbij zullen gaan.’
Vervolgens spreekt hij over mystiek dier jongeren, alsof dit woord geene nadere
definitie vroeg, en iedereen verstaat welke mystiek hier wordt bedoeld. Men zie
daarover Dietsche Warande, 1897, bl. 485, vlgg.
Das litterarische Echo. 15 Maart.
In een opstel Dichter und Staat bespreekt Fritz Lienhard het voorstel door M.
Avenarius in den Reichstag gedaan om verdienstelijke Duitsche dichters door den
Staat geldelijk te laten ondersteunen. Maar, vraagt schrijver, wie is verdienstelijk
dichter? wie zal dat beslissen? En bovedien zal het kiesche eergevoel van edele,
verheven naturen tegen dat officieel geldschenken niet opkomen? - Litteratur und
Universität. Dr. Hans Daffis meent dat Staat en professors hun beste zouden moeten
doen om het onderricht in de letterkunde - vooral in de Duitsche - aan de hoogescholen
te bevorderen. - Ivan Wasoff, zegt Georg Adam, is de beste en populairste dichter
van 't Bulgaarsche volk. Liefde voor eigen land en eigen natuurschoon spreken uit
zijn verzen, romans en vertellingen. Geen diepe zielsontleding, geen overweldigende
scheppingskracht, maar treffende schilderijen en levendig koloriet. Zijn eerste groote
roman ‘Onder het Juk’ (1889-90) - spelende in den tijd der bevrijdingsoorlogen van
de jaren 70 - is in vele talen overgezet. - Neue Holländische Litteratur (Dr. Paul
Raché): monstering van de jongste verschijningen op 't gebied van roman en novelle.
- Spruchweisheit (Eduard Bertz): bespreking van zeven spreuken aphorismenboeken.
- Allerlei Weisheitsprüche und Widersprüche van W. Kreiten S.J. wordt gunstig
onthaald.
- April 1901.
Aus dem Engeren. Die österreichische Provinzlitteratur door Hugo Greinz. Er
wordt hier gehandeld over de jongere Oostenrijksche schrijvers die buiten den invloed
staan van Weenen. - Hans Benzmann zegt veel goed van de gedichten van
Marie-Eugenie delle Grazie, ‘Ihr Epos “Robespierre” halte ich für eines der tieffsten
und schönsten Kunstwerke der heutigen Litteratur.’ Daarna eene korte autobiographie
van jufvr. delle Grazie, waaruit wij vernemen dat zij den 14 Oogst 1864 te
Weiszkirchen in Hongarië geboren werd, goede leermeesters had en slechts 17 jaar
oud was toen haar Gedichte verschenen. Zij zegt ons ook dat zij de werken van Karl
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Marx, Rodbertus, Henry George en de andere Duitsche socialisten heeft gestudeerd.
- Alex. von Weilen bespreekt het nieuw drama: Susana im Bade van Hugo Salus,
‘Feine und zarte Empfindung verleugnet die Dichtung.
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nirgends, aber sie ermangelt dramatischer Kraft und wirklicher Eigentümlichkeit,
und damit reiht sie sich den meisten ihrer Vorläufer an: nur die Individualität aber
hat heute ein Recht, biblische stoffe der Bühne zu schenken.’
Uit eene aankondiging op de keerzijde van den omslag van deze aflevering
vernemen wij dat de opvoering van ‘Susanna im Bade’ in Duitschland en Oostenrijk
verboden is.
Stimmen aus Maria Laach LX, 2-3, bevat een belangrijk artikel van P. St. Beissel;
Die Pfalzkapelle Karls der Groszen zu Aachen und ihre Mosaiken. Hierin wordt
nogmaals en duidelijker dan ooit bewezen hoe het koepelgewelf der tegenwoordige
Mariakerk, de Thron genaamd, voor vele eeuwen met prachtig mozaïk bekleed is
geweest en dat deze mozaïeken overeenstemden met die, welke onder de leiding van
onzen Béthune in de laatste jaren zijns levens aldaar zijn uitgevoerd. Het is te
beklagen, dat, naar 't schijnt, de fondsen der kerk niet toelaten de geheele Pfalzkapelle
historisch te herstellen.
Merkwaardig is ook in Nr 3 de studie van G.M. Dreves, Der Deutschen Schlachtlied
zu St. Michael, waarin den oorsprong van dat lied wordt in 't licht gesteld.
Le Correspondant. 10 Maart.
La France après Sadowa (Pierre la Gorce). ‘Tandis que les larges breaks des
équipages impériaux conduisaient en fôrêt les hôtes des souverains, l'empereur
s'enfermait avec ses généraux et débattait anxieusement les projets qui élèveraient
les ressources de la France au niveau de ce qu'exigeait sa sécurité. Ainsi s'acheva
l'année 1866. L'éclat des fêtes, les pompes des réjouissances publiques, on les
retrouverait encore, et l'Exposition universelle, préparée pour 1867, allait en ramener
le retour. Le bonheur, hélas! après le grand coup de Sadowa, il faudrait y renoncer.’
- Vers les Pôles: (A. de Lapparent). Schrijver begroet met vreugde de
Engelsch-Duitsche expeditie die in Juli naar de Zuidpool zal vertrekken, maar betreurt
het tevens dat Frankrijk - door de schuld van zijn bestuur - geen deel heeft aan de
onderneming. - La Renaissance catholique en Angleterre au XIXe siècle. l. Les
Convertis 1845-47. Paul Thureau-Dangin). De bekeering van Newman is een
vruchtbaar zaad geweest. Het voorbeeld en de schriften van dezen grooten man
blijven nog immer ‘het voornaamste werktuig van de geheimzinnige en, ondanks
alles, voortlevende evolutie die zooveel zielen van het anglicanisme naar het
katholicisme trekt’. - La Femme et les Penseurs (E. Lamy) ‘Het socialisme maakt
van de vrouw een vijand, het ongeloof een speelding, de andere godsdiensten een
slavin, het katholicisme alleen de gezellin van den man. Zoo zij het Katholicisme
verdedigt, zal het katholicisme haar verdedigen’. - L'unité de l'armée (Général
Bourelly). Schrijver bewijst dat die zedelijke eenheid bestaat. - L'Etrangère I. Novelle
van Leroux-Cesbron. - Le ‘prochain Waterloo’. J. Delaporte wijst - naar aanleiding
van een boek van kapitein Cairnes - op den strijdlust van Engeland en op zijn
aanhaligheid voor Duitschand. Dat onze diplomaten Wellington en Blücher maar
ver van elkander houden, anders... - La Troisième, novelle van H. Sienkiewicz. - La
vie économique et le mouvement social (A. Béchaux). - Revue des sciences (H. de
Parville). - Chronique politique.
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Revue des deux Mondes. 1 Maart.
Impressions de France. II. La villé moyenne Laon. M. Hanotaux zet zijne frissche
beschrijving van Fransche hoekjes voort. - Le Testa-
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ment interrompu, fraaie novelle die ons in de wereld der balie voert, door
Masson-Forestier. - La Colonie de Mozambic et l'Alliance Anglo-Portugaise (M.
René Pinon). ‘Sous nos yeux trop souvent fermés, de grands empires se constituent
peu à peu qui étendent leurs bras sur toutes les parties du monde et qui seront les
acteurs de la lutte économique de demain: empire germanique, empire russe, empire
britannique, empire américain; peut-être aussi, si nous savions faire passer avant tout
le maintien de notre situation extérieure et user des éléments que nous possédons,
empire français. Autour de ces puissantes unités, de ces “tout” économiques politiques,
peu à peu les petits peuples viendront s'agréger; ils en seront des annexes. Dès
maintenant, il faut bien le voir, le Portugal, avec ses Colonies, n'est plus qu'une
dépendance de l'empire britannique; il est dans le mouvement de ce haut seigneur
féodal; il gravite autour de l'Angleterre, attendant d'elle la protection et la vie, comme
les cliens de l'ancienne Rome autour de l'insula d'une riche patricienne’. - Le Conseil
international des femmes. (Th. Bentzon). Vervolg (zie vorig nummer). - Le Prologue
du 18 Fructidor. La démission de Pichegru. Ern. Daudet geeft nieuwe bewijzen voor
de onschuld van generaal Pichegru. - Lachlan (Ian Maclaren). Een roerende
geschiedenis uit het Engelsch vertaald door L. Ed. Coulin. - Le Caoutchouc et la
Gutta-percha (A. Dastre): wetenschappelijke verhandeling. - Deux hommes de la
Révolution. E.M. de Vogüé spreekt over generaal d'Andigné ‘een van die mannen
met overtuiging wier kloeke deugden Frankrijk hadden gemaakt en het behouden
wilden’ en over Fouché ‘een van die roofvogels die Frankrijk hebben gemaakt tot
een wezen verslagen, zwak, immer blootgesteld 't zij aan de tyrannische bescherming
van een Caesar, 't zij aan de benauwende bedreigingen van den vreemde’. - Revue
musicale (M. Cam. Bellaigne). - Chronique de la quinzaine, histoire politique (M.
Francis Charmes).
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Omroeper.
Godelieve.
Onze bladzijden hebben nooit heuchelijker tijding omgeroepen: ‘Godelieve wordt
gezongen, Godelieve van HILDA RAM en EDGAR TINEL wordt uitgevoerd!’
Ziedaar eene echt christelijk nationale gebeurtenis in het kunstleven, gelijk er
buiten de kerkmuren slechts weinige voorkomen.
Het 25jarig bestaan van het Davidsfonds geeft daartoe bijzondere aanleiding. Met
Tijd en Vlijt - het letterkundig studentenlegioen - nam de gedachte der muzikale
betooging op, ter verheerlijking der nationale kunst. Het Davidsfonds schonk
onmiddellijk zijnen steun, het staatsbestuur stond bij met woord en daad, de hooge
geestelijkheid gaf een geestdriftigen blijk van medegevoel en ook van den anderen
kant werden de alledaagsche hindernissen van partijbelang wegens het heerlijk doel
aan eenen kant geschoven.
't Valt alleen te betreuren dat de ongelijkmatige oefening in de landtalen het
onmogelijk maakt voor zulke grootsche gelegenheid genoegzame Vlaamsche muzikale
krachten te vinden, welke tegen de groote taak opgewassen zijn.
Wat er ook van zij, er heeft zich een groep werkzame kunstenaars en
kunstliefhebbers tot comiteit vereenigd, om, op welke wijze ook, de beste solisten
van verre of van nabij, het beste koor, de beste orkestleden bijeen te brengen, om
eene waardige uitvoering mogelijk te maken.
De hoogstgeplaatste personen van den lande, geestelijken en leeken, verleenen
aan het werk hunne bescherming.
De uitvoering zal, als 't God belieft, plaats hebben op
Donderdag den 13n Juni e.k.
De hoofdrol zal gezongen worden door de beroemde oratoriënzangeres der grootste
Europeesche muziekfeesten, Mevrouw Noordewier, geb. Reddingius, die reeds sedert
vele jaren befaamd, nu laatstelijk in de groote mis van Beethoven te Brussel met
haren onvergelijkelijk schoonen zang heeft geschitterd.
De hoofd-baritonpartij is in handen van Orelio, den uit-
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muntenden eersten bariton der opera te Amsterdam, de gewichtige altsolo zal worden
voorgedragen door de alom gezochte en zelfs voor Bayreuth bestemde Mej. Tilly
Koenen, terwijl onze gunstig bekende mevrouw Feltesse zich met de andere sopraanrol
(Elsa) zal belasten. Onze landgenoot, de voortreffelijke baszanger Bicquet, laureaat
van 't Conservatorium te Brussel, heeft zijn talent met groote welwillendheid aan het
comiteit ten dienste gesteld.
De namen der overige solisten zullen nader bekend gemaakt worden. De gevierde
toonkunstenaar Edgar Tinel zal zelf besturen.
De uitvoering zal plaats hebben te Leuven in de Bériotzaal, midden in den dag
Binnen weinige dagen verschijnt het volledig program.
Duitsch Polen. - De Neisser Zeitung had gemeld dat de bevelhebber van de 6e
legerkorps aan de katholieke aalmoezeniers van 't leger verboden had in 't Poolsch
te prediken voor de Poolsche soldaten. Dat is valsch, beweert de Schlesische Zeitung,
de aalmoezeniers mogen in 't Poolsch preeken zoolang de Poolsche soldaten geen
Duitsch genoeg verstaan! Wie beslist dat de kennis van 't Duitsch voldoende gevorderd
is? En waarom, als de Poolsche soldaat Duitsch kent, mag hij niet bidden en in den
Godsdienst onderwezen worden in 't Poolsch? Die Religion musz dem Volke erhalten
bleiben, zeer wel, maar men zou zeggen dat het Germanisiren voorgaat.
Een klassieke wijnhandel. - Hoe kan men beter een uitverkoren genie, een
geliefkoosd dichter vereeren dan door te eten wat hij at, te drinken wat hij dronk? In
ons Vlaanderen, daar durf ik een flesch Champagne op verwedden, zou men
gemakkelijk een aantal mannen (en vrouwen misschien!) vinden die met de Duitsche
klassieken genoeg dwepen om het aangegeven vereeringsmiddel niet te verwerpen.
Voor hen zij hier daarom de aandacht gevestigd op een kostelijk boekje, uitgegeven
door de gebroeders Ramann, wijnhandelaars te Erfurt. Een solied huis, geachte lezers!
Want 't bestaat al meer dan honderd jaar. En juist omdat het zoo solied was heeft het
de eer, en omdat het zoo oud is de gelegenheid gehad wijn te leveren aan - hoed af!
- aan Goethe, aan Schiller, aan Wieland, en veel anderen. Nu, dit huis bezat nog een
fraai aantal brieven, door genoemde groote mannen tot zijn toenmalige inzaten gericht.
Die brieven hebben de gebroeders Ramann zooeven laten facsimileeren, en onder
den titel ‘Een kleine herinnering uit den klassieken tijd’ tot een mooi album vereenigt.
't Begint met een schrijven van Goethe (Febr. 1801) die ‘een paar flesschen recht
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goeden Erlau’, alsmede ‘een paar flesschen Würzburg’ en ‘een paar van den
allerbesten steenwijn als staal, benevens de prijzen’ vraagt en er bijvoegt: ‘Diese 6
Flaschen in einen kistchen wären wohl für kälte zu bewahren’. Een ander schrijven
van den dichter (Oct. 1810) luidt: ‘Mijnheer Ramann wordt verzocht mij met drager
dezes een emmer rooden Elzas van den laatsten en een emmer Languedoc te laten
geworden. Tevens laat ik weten, dass einiges zur Abzahlung parat liegt, worüber
disponirt werden kann.’ Wat dunkt u? En daarop volgen brieven van Schiller, die
zeer bevriend blijkt te zijn met den Bourgogne, en van den ouden Wieland, die op
raad van zijn geneesheer vooral verslingerd is op een vin de Bergerac en M. Ramann
dan ook verzoekt ‘zorg te dragen, dat hij er op rekenen kunne, zoolang hij nog leeft
en wijn drinkt, jaarlijks ten minste twee emmers van die soort en van dezelfde Bonität’
in te doen.
P.S. Wie een emmer wijn verlangt, schrijve naar.....
Een onbekend handschrift van Bach. - Te Weenen is een onbekend gebleven
handschrift van Joh. Seb. Bach ontdekt, in de verzameling van Aloys Fuchs: twee
zangstemmen voor een gelegenheidscantate ‘Vergnügte Pleissenstadt’. De biograaf
Bitter noemt deze compositie die sedert 1872 verdwenen was. Spita en den uitgever
der volledige uitgaaf van Bach's werken schijnt zij onbekend te zijn gebleven.
Schumannfeesten. - Den 8en Juni eerstkomende wordt te Zwickau in Saksen, de
vaderstad van Schumann, diens standbeeld onthuld, een werk van Jan Hartmann,
beeldhouwer te Leipzig. Ter gelegenheid der onthulling drie groote muzikale
opvoeringen.
De nalatenschap van Johannes Brahms. - Den 3en April 1897 stierf Brahms zonder
uiterste wilsbeschikking. In een brief aan den uit. gever Simrock had Brahms
geschreven dat zijn vermogen moest verdeeld worden tusschen het
toonkunstenaarsmaatschappijen Liszt uit Hamburg, zijne vaderstad, en Czerny uit
Weenen, zijne handschriften en boeken zouden gegeven worden aan de Weenensche
maatschappij de Muziekvrienden.
Het vermogen bedroeg 210,000 gulden. De zinsneden nu van den brief, betreffende
de nalatenschap waren later doorgeschrapt geworden.
Mocht men dezen brief aanzien als een testament?
Brahms familie beweerde neen. De rechtbank, in eersten aanleg en in beroep
besliste ja; den 30en Maart l.l. nu deed het opperste gerechtshof te Weenen uitspraak:
het geldelijk vermogen zal de familie optrekken; de
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handschriften en boeken vallen ten deel aan de Weenensche maatschappij der
Muziekvrienden.
Eerbied voor de moedertaal a.u.b. - De Decemberaflevering 1900 van Missions
belges de la Compagnie de Jésus, dit wel bezorgde en puik geillustreerde maandschrift
der E.p. Jezuiten, viel ons dezer dagen in handen. In een brief van E.p. Alfred Neut
(een Vlaming meenen wij) vinden wij 't volgende: ‘L'anglais, la langue du pays (er
is sprake van het onderwijs in Bengal) doit être comparée au français en Belgique.
Je n'ose pas l'appeler langue maternelle. Hélas! la première langue que balbutient
nos enfants, presque sans exception, est malheureusement l'hindoustan. Je dis
malheureusement, car ils l'apprennent sur les genoux et entre les bras de leurs
domestiques natifs, les ayahs et les bearers, païens presque toujours. Les résultats
de ce contact, nous n'en connaissons que trop bien l'histoire navrante.’
Het Vlaamsch is dus in België gelijk het hindoustaansch in Bengal!
En 't is dus een ongeluk dat er ginds eene inheemsche taal bestaat!
Ierschsprekenden. - Volgens Thom's Official Directory (1901) zijn er tegenwoordig
in Ierland 38.192 inwoners die enkel Iersch, en 640.953 die Iersch en Engelsch
spreken, zoodat het getal der Ierschsprekenden het getal van 679.145 bereikt.
Prof. Bolland werkt aan de opbeuring der Hegelsche wijsbegeerte door eene nieuwe
uitgave van Erdmann's Grundriss der logik und Metaphysik.
Men weet: Hegel is de man die ons leert: het g r o o t e onderscheid tusschen het
N i e t s en het N i e t -i e t s .
Mgr Schaepman. - Dr Schaepman is huisprelaat benoemd van Z.H. den Paus, en
officier van de légion d'honneur.
Kon. Vl. Academie. - Zitting van 20 Maart. - Het princiep eener herziening van het
reglement wordt verworpen. De heer Coopman brengt hulde aan de nagedachtenis
van Peter Benoit. Men bespreekt verschillende punten betrekking hebbende met het
onderwijs in het Vlaamsch.
Davidsfonds. - Z.E.H. Kan. Martens zaliger zal herdacht worden ter gelegenheid
van het 25-jarig bestaan der afdeeling van het
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Davidsfonds: Land van Waas. Daarenboven is eene commissie tot stand gekomen
om bij middel van een kunstigen grafzuil de gedachtenis van den gevierden
Vlaamschen volksschrijver te vereeuwigen.
- De afdeeling Borgerhout zal den 15 April plechtig een harer stichters vieren, den
heer Ossenblok, die vereerd is geworden met de burgerlijke medalie van 1ste klas,
voor diensten gedurende meer dan 25 jaren in 't onderwijs bewezen. Bijdragen kunnen
gezonden worden aan den voorzitter of secretaris dier afdeeling.
- Op 2n Paaschdag bood de afdeeling Zele haar jaarlijksch muziek- en tooneelfeest
aan hare leden.
† Des. De Keghel, verdienstelijke bloemenschilder te Gent. - Karel Lybaert oudste,
Gent, schrijver van Ursula en Staas de nachtwaker en in het Fondsenblad van menige
schetsen van beroemde mannen.
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Het eerste hoofdstuk der Genesis.
(I-II. 3.)
HET Eerste hoofdstuk der Genesis?
- Ja.
- Gij meent het scheppingsbericht van Mozes?
- Juist zoo.
- Wat valt er daar nog op te zeggen? Er bestaan, en bovendien van eeuwen her,
verklaringen op verklaringen, welke de hoogste verstanden voldaan hebben. Als ik
zeg voldaan, ik wil zeggen, genoeg om de overtuiging te geven, dat, als er strijd
zoude bestaan tusschen geloof en rede, deze strijd ten minste nooit uit Mozes' bericht
zoude voortkomen.
- En nochtans, het schijnt dat er nog zijn, en velen bovendien, die met al de
gegevene verklaringen niet te vreden zijn. Mag ik eens zeggen hoe ik dit eerste
hoofdstuk lees en versta?
- Ja als het niet te lang is.
- Ik zal mijn best doen.
Ik meen, ten eerste, dat Mozes de natuur beschrijft, zooals hij dezelve met zijne
eigene oogen zag: dus geene voorhistorische natuur, geene palaeontologische plantennoch dierenwereld, geene oorkrachten in eerste werking.
Ik meen, ten tweede, dat Mozes' inzicht nooit geweest is de zestallige reeks van
wereldvormingen zooals hij die opsomt, als feitelijk geschied voor te stellen.
Ik meen, ten derde, dat de zes dagen waarvan het eerste hoofdstuk spreekt, niet
zes dagen zijn welke God gebruikt heeft om het heelal te vormen,
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maar wel de zes werkdagen der Hebreeuwsche week, door God ingesteld even als
de Sabbatdag.
Ik meen, ten slotte, dat er hier noch Grondkunde, noch Sterrenkunde, noch gelijk
welke natuurkunde te pas komt, en dat er tusschen het Eerste hoofdstuk der Genesis
en de wetenschap, niet meer strijd is dan tusschen het stelsel van Kepler en de
spreekwijze van den besten sterrenkundige der wereld die zegt, even als alle andere
menschen, alsdat de zon 's morgens opstaat, en 's avond ondergaat.

I.
Neen, het is geene voorhistorische natuur, geene palaeontologische planten- en
dierenwereld, wat er beschreven staat in het eerste hoofdstuk. Ik ben van St Basilius'
school: ‘Ik ken de wetten van den overdrachtelijken schrijftrant, zegt hij(1), al is 't dat
ik dezelve niet heb uitgevonden, maar aangetroffen in de werken van anderen. Ik
weet wie de gemeene opgaven der schriftuur niet aanveerdt en welke die opgaven
zijn; wie zegt dat water geen water beteekent maar een andere natuur; en wie de
planten en de visschen volgens hunne eigene denkwijze verklaren. Ik, integendeel,
als ik hoor “hooi” uitspreken, versta ik “hooi”; plant, visch, beest, schaap, alles versta
ik eenvoudig zooals het gezeid wordt.’
De eerste der zes vormingen is het ‘LICHT’. Welk licht? Ievers het schemerlicht
eener nevelster of het bliksemlicht eener reusachtige ontploffing van scheikundige
stoffen die in verbinding samenslaan? Geenszins: want het ‘licht’ dat gevormd wordt,
is het ‘licht’ dat God ‘dag’ heet; het ‘licht’ dat de Hebreeuwen, even als God en naar
zijn voor-

(1) Basil. Hom. IX in Hexaemeron, no 1.
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beeld, ‘dag’ moesten heeten en inderdaad heetten. Welnu, was het ‘licht’ dat de
Hebreeuwen als het daglicht aanzagen het licht eener nevelster of een ontploffingslicht
van scheikundigen aard? ofwel was 't het licht dat zij onder hunne oogen hadden, en
dat zij, even als wij nu, het daglicht noemden? Voor mij is het buiten twijfel dat het
licht hier bedoeld, eenvoudig het daglicht is, gelijk de Hebreeuwen het kenden, het
eenigste dat zij onder de bewoording van Mozes konden verstaan.
Na het licht komt het FIRMAMENT, ‘een uitspansel tusschen de wateren; en het
scheidde de wateren van elkander. En God maakte het uitspansel en scheidde de
wateren, die onder het uitspansel waren, van deze die boven het uitspansel waren.’
Het firmament wordt hier beschreven als eene soort zoldering, vast en stevig, die
ligt tusschen twee overgroote plassen water, de eene beneden die zoldering, de andere
erboven; ge weet wel, die zoldering waarvan de sluizen, ‘de sluizen des hemels
opengingen’!(1)
Doch was het misschien de dampkring niet die ligt tusschen het water der zee en
de wolken?
Zoude die dampkring wel een ‘uitspansel’ een ‘firmamentum’ mogen genoemd
worden? Verders, er is hier geen spraak van wolken. Hadde Mozes willen spreken
van wolken, hij zoude niet gesproken hebben van water, want water zijn geen wolken;
en in het Hebreeuwsch, namelijk in de boeken van Mozes, is er een woord om wolken
te beteekenen even als er een is om water te beduiden. En dan, wie heeft ooit gehoord
dat de wolken zouden boven het firmament zijn? De wolken zijn boven het firmament
niet, maar wel beneden hetzelve. Over eeuwen, (toch nog zoo veel niet in getal,
aangezien Cremona niet durfde kijken door den verrekijker van Galilei,

(1) Genesis VII, 11.
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uit vrees te zien dat het firmament geene stevige zoldering was), over eeuwen, zeg
ik, meende men (het gemeene volk ten minste) dat het firmament een stevig dak was,
doorzichtig en vast, boven hetwelk water was, blauw water boven het firmament
even als het water beneden het firmament, de Middellandsche zee, blauw was! Wie
zoude daaraan twijfelen als hij den tekst van Mozes leest, onbevangen en zonder
achterdocht?
De derde vorming is de aarde, Arida: DE DROGE AARDE’ gescheiden van de wateren
der zee; en op den aardbodem, DE PLANTEN. ‘En Hij zeide: dat de aarde groenend
en zadend gewas voortbrenge en fruitboomen, die vruchten dragen naar hunnen aard,
wier zaad in hen zelven zij op de aarde ... En de aarde bracht groenend gewas voort,
dat zaad teelde volgens zijnen aard, en vruchtteelende boomen, die elk zaad hadden
naar hunnen aard.’ Welke flora wordt hier beschreven? Is het enkel eene zeeflora?
Neen, het is de flora der ‘droge aarde’. Ten anderen, in de zeeflora waar zijn de
fruitboomen, de boomen die vruchten dragen naar hunnen aard?
Is het misschien de flora van voorhistorische eeuwen, b.v. van den kolentijd? Men
vindt inderdaad in den grond, in de kolenlagen, groote boomen, pijnboomen, en ten
minste het spoor van reusachtige planten. Is het dit plantenrijk dat hier beschreven
wordt? Neen, want pijnboomen zijn geene fruitboomen, en groote varens zijn geene
boomen ‘die vruchten dragen naar hunnen aard.’ Wat ten anderen afdoende is, is het
volgende. God geeft dit plantenrijk tot spijze aan het menschdom. ‘En God zeide:
ziet, ik heb ulieden al het zadende gewas gegeven dat op de aarde is, en al de boomen,
die in hun zelven zaad dragen naar hunnen aard, om u tot spijze te dienen.’ Er is hier
sprake van het zelfde plantenrijk als het plantenrijk op de ‘droge
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aarde’ door God gevormd. Op beide plaatsen is de bewoording bijna de zelfde. God
heeft dus het plantenrijk, door hem gemaakt, aan den mensch gegeven om hem tot
spijze te dienen. Welnu, eet het menschdom de pijnappels der pijnboomen van den
kolentijd, of de reusachtige varens wier spoor aldaar bewaard is gebleven? Nog eens
is daaruit te besluiten dat de flora, hier beschreven, de flora is welke de Hebreeuwen
onder hunne oogen hadden.
De vierde vorming is deze van ZON, MAAN en STERREN. ‘En God zeide: dat er
lichten worden in het uitspansel des hemels, en dat zij den dag van den nacht scheiden
en tot teekenen zijn en tijden, en dagen, en jaren, opdat zij schijnen in het uitspansel
des hemels en de aarde verlichten.... En God maakte de twee groote lichten: het
grooter licht om over den dag te staan: en het minder licht om over den nacht te staan,
en de sterren. En hij stelde ze in het uitspansel des hemels om te lichten over de
aarde, en te staan over den dag en den nacht en het licht van de duisternis te scheiden.’
Als men deze vorming vergelijkt met de eerste, te weten de vorming van het licht,
moet men bekennen dat de schrijver van dit hoofdstuk van meening was, dat het
daglicht van de zon niet voortkomt, en dat het nachtelijk licht voortkomt van de maan
en de sterren. In de meening van den schrijver, is het daglicht onafhankelijk van de
zon: de zon is een groote fakkel wiens licht gevoegd wordt, als sieraad en glans, bij
het gewoon daglicht, even als de maan een kleine fakkel is voor den nacht, de koningin
van den nacht, zoo men pleegt te zeggen. Dit was inderdaad de overtuiging van
iedereen, over eeuwen. Dat het daglicht voortkomt van de zon is nu algemeen gekend
in onze streken. Doch niet altijd was die kennis algemeen: Chrysostomus(1),

(1) Hom. VI. in Gen.
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en Ambrosius(1), onder anderen, de grootste mannen hunner eeuw, wisten niet dat het
daglicht van de zon voortkomt. Waarom zouden wij verwonderd zijn dat Mozes de
zelfde opvatting had als zij die nog hadden eeuwen en eeuwen later? Dat is dus nog
eens eene beschrijving van den sterrenhemel zooals de Hebreeuwen hem opvatten,
niet gelijk de sterrenkunde hem misschien zou voorstellen. Een verder bewijs: in het
eerste hoofdstuk der Genesis staat er: ‘dat er lichten worden in het uitspansel des
hemels, en dat zij den dag van den nacht scheiden en tot teekenen zijn en tijden en
dagen en jaren.’ Eecli. XLIII, v. 7 staat er: ‘Et luna in omnibus in tempore suo,
ostensio temporis et signum aevi; a lunâ signum diei festi.’ De wet der Joden toont
inderdaad dat de maan en de sterren teekenen zijn voor tijden, dagen en jaren.
Laat ons overgaan tot de vijfde vorming, te weten de vorming der VISSCHEN en
der VOGELEN. ‘Dat de wateren levend zwemmend gedierte voortbrengen en gevogelte
over de aarde onder het uitspansel des hemels. En God schiep de groote zeegedrochten
en al het levend en bewegend gedierte dat de wateren voortbrachten elk naar zijnen
aard, en al het gevogelte elk volgens zijne soort.... Wast en vermenigvuldigt en vervult
de wateren der zee: en dat de vogelen vermenigvuldigen op de aarde.’ Zijn de
visschen, hier vermeld, die reusachtige hagedisvormige dieren welke men uit de
diepste bodemlagen heeft opgedolven? Zijn de vogelen, ‘al het gevogelte elk naar
zijne soort’ gevleugelde kerfdieren met hier en daar eenen vogel daartusschen?
Zouden al de stalen van zulke dieren van al de museën van beide werelddeelen
genoegzaam zijn om te laten vermoeden dat zulke dieren

(1) Hexaemeron, L.I.C. 9.
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de wateren ‘vulden’, ‘replete aquas maris’ en dat de vogelen ‘vermunigvuldigden
op de aarde.’? Het zijn die zelfde visschen en vogelen over dewelke God aan de
menschen de heerschappij heeft gegeven, ‘voert gezag over de visschen der zee en
over de vogelen des hemels’. Heeft God aan den mensch de heerschappij gegeven
over Megalosauren en Ichtyosauren die al lang uitgestorven waren vooraleer de
mensch tot het bestaan werd geroepen? Er is dus hier sprake van de visschen- en
vogelenwereld gelijk de Hebreeuwen die kenden en met hunne oogen te zien kregen.
Eindelijk komt de zesde vorming: DE MENSCH en de AARDSCHE DIEREN, viervoeters
en andere. ‘Dat de aarde levende dieren voortbrenge volgens hun slag, vee en
kruipdieren en beesten der aarde naar hunnen aard... Laat ons den mensch maken...’
Hier nog eens wordt de beestenwereld vermeld, door de Hebreeuwen gekend, vee,
kruipdieren, beesten der aarde. Het is nog eens die beestenwereld welke als rijk aan
den mensch wordt gegeven. ‘Voert gezag... over al de dieren die roeren op de aarde.’
Welnu, heeft de heerschappij des menschen ooit bestaan over de dieren waarvan
onze eigenlijke fossiliën de geraamten of het spoor hebben bewaard?
Men ziet dat licht, firmament, water, aarde, Zon, Maan, sterren, fruitboomen,
planten, vee, kruipdieren, beesten der aarde, enz. moeten verstaan worden zoo als
de eenvoudigste lezer ze verstaan zou. ‘Als ik hoor zeggen hooi: zegt de H. Basilius,
versta ik hooi.’ Ik doe het zelfde met het eerste hoofdstuk der Genesis; en nu weet
de Lezer waarom ik van meening ben dat het geene voorhistorische natuur, geene
paloeontologische planten- en dierenwereld is die beschreven staat in dit eerste
hoofdstuk van Mozes.
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II.
Ik meen ook dat Mozes' inzicht nooit geweest is de zestallige reeks van
wereldvormingen, zooals hij die opsomt, als feitelijk geschied, voor te stellen. Wat
doet iemand die geschiedenis schrijft? Hij haalt de feiten aan, de feiten zooals ze
zijn. Als iemand de enkele geschiedenis der werkzaamheden van eenen grooten man
beschrijven wil, wordt hij annalist, dat is jaarboekschrijver: dit jaar heeft de groote
man dit, een ander jaar heeft hij dat gedaan. Als de schrijver groepeert, dan kunt gij
niet meer weten wat de groote man eerst, wat hij laatst gedaan heeft. Het is geene
enkele geschiedenis meer, het is eene beoordeeling of eene wetenschappelijke
voorstelling. Die het inzicht heeft de daadzaken in hunne volgorde te beschrijven,
moet de daadzaken opsommen en beschouwen zonder zich te bekommeren om de
betrekkingen welke zij onder malkander hebben.
Handelt Mozes alzoo? Somt hij de zes vormingen op zonder zich te bekommeren
of die zes zaken onder malkander betrekking hebben of niet? Geenszins! In de oogen
van Mozes is het heelal eene woning door God gemaakt en voor den mensch bestemd;
bovendien een gemeubleerd immeubel, mobilibus ornatum immobile.
Het immeubel, immobile (quod non movetur), staande gebouw, wordt beschreven
in de drij eerste vormingen, te weten: het bovenste deel, de lichtsferen; het middelste
deel, het firmament dat de bovenwateren van de benedenwateren scheidt; het onderste
deel, de aardbodem met de planten; de planten, omdat zij van plaats niet vergaan,
maar vast zijn aan den bodem: dus tot het immeubel, immobile, behooren.
De drij volgende vormingen beschrijven de meubels, mobilia, waarmede de drij
deelen van het immeubel versierd zijn. Het bovenste deel van het immeubel is versierd
met zon, maan en sterren, die in omloop zijn (quae moventur); het middelste deel
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is versierd met de visschen die zwemmen in de benedenwateren en de vogelen die
vliegen tegen het firmament, dus ook in beweging zijn; eindelijk het onderste deel
is versierd met mensch en dieren die zich bewegen op de oppervlakte der aarde.
Het heelal is een immeubel, een staande woning, in drij deelen, het bovenste, het
middelste en het onderste; en elkeen der drij deelen heeft zijne prachtige meubels.
(mobilia, quae moventur in eâ.)
Deze opmerking komt van mij niet: zij komt van den H. Augustinus, en heeft
burgerrecht verkregen bij al de scholastieken, namelijk den H. Thomas van Aquino.
Ten anderen, dit schijnt grijpelijk met de hand.
Er is nog eene andere beschouwing die toont dat Mozes' inzicht niet was de
historische volgorde der vormingen aan te geven. Mozes aanschouwt het heelal als
eene gemeubleerde woning voor den mensch. Heeft hij misschien de geschiedkundige
bouwing dezer woning niet willen verhalen? Zoodat hij de deelen beschrijft naar de
orde van opvolging en tijd dat zij waarlijk zouden gemaakt geweest zijn? Ook niet.
Want hadde Mozes willen den historischen opbouw der woning vertellen, hij zou
zeker eerst begonnen zijn met de grondlagen, dan het middelste en eindelijk het
bovenste. Zoo is het dat men bouwt. Nu Mozes volgt eene omgekeerde orde. Hij
beschrijft den opbouw eener woning, en hij begint met het bovenste deel. Dit toont
dat Mozes de historische volgorde niet heeft willen vaststellen.
De zes vormingen zijn zes voortbrengselen van allergrootste volmaaktheid. Elkeene,
op haar eigen en in haren aard, is volledig. Deze is ten anderen de beteekenis der
volgende woorden, verscheidene malen terugkeerend in het eerste hoofdstuk: ‘God
zag dat het goed was.’ Goed dat is hebbende alles wat het hebben moet, volledig en
volmaakt.
Zoo komt het dat aan God zes werkingen worden
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toegeschreven; want de werkingen Gods zijn onderscheiden alleenelijk door hunne
uitwerkselen. Als een mensch werkt, ten minste bij overgaande werking, wordt er
niet alleen iets nieuws voortgebracht buiten hem, maar in zijn innerlijk wezen
geschiedt eene verandering. Er wordt eene toevalligheid geboren, te weten de werking
(actio) die aan het vermogen en door het vermogen aan de zelfstandigheid van het
menschelijk wezen kleeft. Met God gaat dit zoo niet. In het innerlijk wezen van God
is er geene verandering mogelijk, omdat het oneindig volmaakt is. Alle verandering
welke God wordt toegeschreven grijpt geen plaats in Gods innerlijk wezen, maar
wel in de zaak welke door Gods werking wordt voortgebracht of gewijzigd. Niet om
dit uit te leggen (want het bevat eene soort mysterie of geheimenisse), maar wel om
de quaestie toe te lichten, pleegt men als voorbeeld aan te halen alsdat de zon het
slijk droogt en de boter smelt. Drogen en smelten zijn twee zeer verschillende
werkingen. En nochtans in het innerlijk wezen der zon, bij deze dubbele werking,
geschiedt geene verandering. Geheel de verandering geschiedt in het slijk en in de
boter; en toch, om reden dezer veranderingen, geschied in het slijk en in de boter,
zegt men dat de zon nu het slijk droogt en dan de boter smelt. Zoo ook moet men
redeneeren nopens de goddelijke werkingen. Al is 't dat God onveranderlijk is, toch
kan hij veranderingen te weeg brengen in de zaken die zijne werking ontvangen of
door de zelve voortgebracht worden.
De lezer gelieve deze wijsgeerige uitweiding te verschoonen. Zij was noodzakelijk
om te begrijpen hoe de boeken van Mozes spreken van de Goddelijke werkingen.
De goddelijke werkingen worden onderscheiden volgens hunne uitwerksels. Zoovele
verschillende volledige uitwerksels, zoovele verschillende werkingen. Zoo spreekt
Mozes, zoo spreekt ten anderen ook de verstgevorderde wijsbegeerte, en zoo spreekt
het gemeen gezond oordeel..
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Uit reden der zes volledige en volmaakte voortbrengselen, die in het heelal als woning
voor den mensch bereid, moeten onderscheiden worden, worden aan God zes
werkingen toegeschreven. God heeft gedaan gelijk een mensch die wijzelijk te werke
gaat. Een wijze arbeider verdeelt zijn te verrichten werk bij taken. Aan iederen dag
zijne taak, zijn ‘peil’ zou men in West-Vlaanderen zeggen! Omgekeerd ook, zoovele
taken, zoovele dagen werkens! De zes volledige en volmaakte taken, zijn dan ook
het voortbrengsel van zesdaagschen arbeid. Gansch de spreek- en schrijftrant van
Mozes is naar aanleiding van den spreek- en schrijftrant die op den mensch passen
zou. ‘Gelief hier te bemerken, allerliefste, zegt Chrysostomus(1), welke ootmoedigheid
straalt door die woorden. Wat zegt God? Wist hij niet dat het licht goed was, vooraleer
hij het had voortgebracht? Is het zoo gegaan, dat Zijn oog, alleenelijk na het
voortbrengen van het licht, aan den voortbrenger de goedheid van het voortbrengsel
heeft bekend gemaakt? Wie, die een hert heeft, zou aldus durven spreken? want even
als een mensch die iets met kunst uitwerkt, vooraleer hij het uitwerkt, weet wat hij
wil en waartoe het moet dienen; hoeveel meer wist de maker van alles, die met zijn
woord alles uit den niet heeft getrokken, dat het licht dat hij ging maken goed was?
Waarom heeft hij dan aldus gesproken? Hij vernedert zich, en 't is volgens menschelijk
gebruik dat deze zalige propheet alles uitdrukt, enz.
Alzoo is het dat God wordt voorgesteld als een arbeider die zes dagen heeft
gearbeid: Wil dit zeggen dat God zes dagen lang heeft gearbeid, of dat hij zes eeuwen
heeft besteed aan het maken der wereld? ‘Men moet eene dorpere eenvoudigheid
hebben, zegt

(1) Hom. III in Genesins.
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Philo(1), de oudste Joodsche schrijver ons bekend, die het scheppingsbericht verhandelt,
om te denken dat de wereld gemaakt werd in zes dagen of in gelijk welken bepaalden
tijd.’ Ook schrijft Mozes niet: den eersten dag zegde God: dat het licht zij, en het
licht was! - Den tweeden dag enz. Mozes spreekt daar niet van dagen. Mozes schrijft:
God zeide: dat het licht weze en het licht was. Er wordt geene melding gemaakt van
dagen binst dewelke God zoude gearbeid hebben. In geheel het verhaal van Mozes
staat er niet eene uitdrukking van tijd, zoo als nu, dan, later, vroeger, enz. Dit blijkt
uit de enkele lezing.
Het is dus niet in zes dagen van vier en twintig uren dat de wereld gemaakt werd,
noch in zes bepaalde of onbepaalde tijdstippen. Ten minste, Mozes zegt daar niets
van. Het is omdat in de wereld, zes groote, volledige en volmaakte voortbrengselen,
categoriën, zouden de philosophen zeggen, onderscheiden worden, dat Mozes aan
God zes vormingswerkingen toeschrijft en Hem voorstelt als eenen genialen arbeider,
die zes dagen heeft gearbeid.
Er is nog eene andere Goddelijke werking die de zes vormingen voorgaat in den
tekst van Mozes, te weten de Schepping: ‘In het begin schiep God den hemel en de
aarde. Doch de aarde was woest en ledig en er waren duisternissen over den afgrond.’
Ik zeg dat hier de scheppingswerking beschreven wordt. de werking bij dewelke de
grondstoffen, waaruit het heelal zal gevormd worden, uit den niet getrokken zijn.
Immers, ten gevolge dezer werking bestaan hemel en aarde, doch ongevormd. Dan
was het licht nog niet, maar wel duislernissen; dan was het firmament nog niet dat
de wateren in bovenwateren en benedenwateren scheidde, maar wel de afgrond; dan
was de aardbodem nog niet met zijne versiering van boomen en planten, maar

(1) Philo, de Legis Allegoriis.
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wel de aarde woest en ledig. De bestanddeelen van het heelal bestonden, doch niets
van die wondere vorming die er de schoonheid en de ware bestemming aan geeft.
De vorming veronderstelt het bestaan der grondstoffen welke zij gebruikt; maar door
de werking die zulke vorming voorgaat kan geene andere verstaan worden als eene
werking die de grondstoffen zelf voortbrengt, niet uit voorbestaande stoffen (wat
enkel eene vorming zou zijn), maar uit den niet (hetgeen eene schepping is).
Boven dien warboel zweefde of beter broeide de Geest Gods: ‘En de Geest Gods
zweefde over de wateren.’
Als een wonder bouwmeester maakte God uit dien warboel eene overheerlijke
woning voor den mensch. Die woning heeft zes volledige en volmaakte deelen.
Daarom mag God vergeleken worden met eenen arbeider die eenen zestakigen en
daarom eenen zesdaagschen arbeid heeft afgelegd. Gelijk een wijze arbeider eerst
zijn werk opvat, dan uitwerkt, en eindelijk naziet en naar gelang der volmaaktheid
van het werk goed- of afkeurt, zoo ook wordt God voorgesteld als hebbende eerst
zijn werk opgevat (zooals Chrysostomus ook bemerkt, z.h.), dan uitgevoerd en dan
goedgekeurd.
En God zeide: er zij licht: opvatting.
En het licht was: uitvoering.
En God zag het licht dat het goed was: goedkeuring.
Het is eene grootsche afbeelding, waarvan alle lezers der mozaïsche
scheppingsbeschrijving, Joden, Christenen en Heidenen de grootheid beseft hebben!
‘De wetgever der Joden, zegt Longinus(1) is geen gemeen man, want hij heeft de
goddelijke macht naar hare weerdigheid voorgesteld en aanstonds,

(1) περι

υψους, h.e. de sublimi genere orationis.
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van het begin af zijner wetten aangeduid, zeggende: God sprak: en wat was het dat
God zegde? Dat het licht zij, en het licht was. Dat de aarde zij, en de aarde was.’

III.
Ik heb hooger gezegd dat er in geheel het scheppingsbericht niet de minste uitdrukking
van tijd aan te treffen is. Dit zal menigeen verwonderen. Welhoe, zullen zij misschien
zeggen, staat er in het eerste hoofdstuk der Genesis niet zesmaal te lezen: ‘En het
wierd avond en morgen, één dag?’ Beduiden die woorden de dagteekening niet van
Gods zes wereldvormingen?
Neen, die woorden beduiden de dagteekening niet van Gods zes wereldvormingen,
maar wel de zes werkdagen der Hebreeuwsche week, die hier aangegeven wordt als
door God ingesteld. De Latijnsche tekst is de volgende: ‘factumque est vespere et
mane, dies unus’. Een schriftgeleerde vertaalt: ‘En het wierd avond en morgen, één
dag,’ d.i. de eerste dag. Ik beweer dat er moet vertaald worden: ‘En er was een avond
en morgen, eerste dag.’
Wie van ons beiden heeft gelijk?
‘Factum est’ mag niet vertaald worden ‘het wierd’ maar wel: Er was, of er wierd
ingesteld. Er is hier geene spraak van een vluchtig verschijnen en aangroeien, gelijk
in deze uitdrukking: het wierd allengskens avond. Het woord is hier genomen met
eene vaststellende beteekenis: er zij licht: er zij een firmament, enz. God wordt
voorgesteld niet als een impresario die verschijningen of tooneelen ophangt, maar
als een bouwmeester die vaststelt wat er tot den bouw al vereischt wordt en dienstig
is.
Avond en morgen, is ééne uitdrukking, ééne uitdrukking uit de drij woorden
samengesteld, en
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deze uitdrukking beduidt eenen burgerlijken dag van 24 uren. Dit is bewezen, ten
eerste, door den tekst zelf. Factumque est vespere et mane beteekent hetzelfde als
dies. Dit blijkt uit den vorm van den volzin; unus dies zegt in het kort hetgeen het
voorgaande in het lang zegt. Ik meen, dat allen het eens zijn om dit te aanveerden.
Welnu, wat beteekent hier dies? Een dag van 24 uren, en niet een tijdstip.
Doch, zult gij zeggen, wordt dies niet somtijds gebruikt in de boeken van Mozes
met eene algemeene beteekenis van duur, in plaats van eene bepaalde beteekenis van
24 uren? Ja wel. Het geschiedt in het Hebreeuwsch gelijk in het Vlaamsch. Even als
het woord ‘dag’ in het Vlaamsch in sommige spreuken met eene onbepaalde
beteekenis van duur voorkomt, zooals, len dage der wraak, den dag van vandage,
enz., en daarom niettemin in alle klare optelling de beteekenis van 24 uren behoudt,
zes dagen, zeven dagen, de veertigste dag enz., zoo ook geschiedt het in het
Hebreeuwsch. Welnu, wij hebben hier eene klare optelling voorhanden, eerste,
tweede, derde... zesde dag. Het woord dies beteekent dus zeker eenen dag van 24
uren. ‘Wij zijn overtuigd, zegt Kurtz (Bibel und Astronomie, bl. 81), dat de
schriftgeleerdheid, had zij de oorkonde enkel bij haar zelven en in verband met het
overige der schriftuur willen uitleggen, en niet vreemdsoortige belangen onbevoegd
willen dienen, de zes scheppingsdagen als natuurlijke dagen had moeten aannemen.’
Ten tweede, deze uitdrukking avond en morgen komt tweemaal voor in de
voorzeggingen van Daniel (VIII Hoofdstuk) met de beteekenis van dag.
Als ik nu het woord burgerlijke dag stel in de plaats van avond-morgen, wordt
het vers: En er was een burgerlijke dag, eerste dag (der Israëlitische week)’ en zoo
voorts voor den tweeden, derden... zesden dag. Hetgeen hier uitgedrukt staat is dus
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de instelling of de nagedachtenis der instelling van de Joodsche week. De zin is:
even als God zes dagen heeft gearbeid, en den zevenden dag gerust, zoo wil hij dat
gij zes dagen arbeidt en den zevenden dag rust. Juist zooals het te lezen staat in den
Exodus of Uittochtboek, XXe hoofdstuk: ‘Wees gedachtig dat gij den Sabbatdag
heilig maakt, zes dagen zult gij arbeiden en al uwe werken doen. Maar den zevenden
dag is 't de sabbat van den Heer uwen God... want in zes dagen heeft de Heer den
Hemel, de aarde en de zee gemaakt en alwat er in is, en den zevenden dag heeft hij
gerust: daarom heeft de Heer den Sabbatdag gezegend en hem geheiligd.’
Ziehier nu hoe dit alles wel samenhangt, en ineensluit.
Het is algemeen aangenomen, en het blijkt uit de boeken van Mozes, (Exodus,
hoofdst. XX, hooger) dat Mozes in de week, zooals hij haar voor de Joden wettelijk
heeft gemaakt, de gedachtenis der schepping heeft ingedrukt. Zesdaagsch werk van
God en dan rust Gods: om het even, zes dagen arbeiden voor den mensch, en den
zevenden dag, rusten.
Men heeft misschien min bemerkt dat Mozes deze gedachtenis der schepping (de
grootste gedachtenis der Joodsche geschiedenis en de grondsteen ten anderen van
alle praktische philosophie) heeft willen printen niet alleenelijk in de week, maar ook
in den samenstel van den dag. De schepping gaat vóór de vorming. Na de schepping
was duisternis over den afgrond. De vorming begint met het licht: Duisternis-licht.
Daarom, volgens Mozes, begint de dag der Joden met den nacht en eindigt met den
dag: die dag is een Χυχ ημερον.
Waarom heet Mozes den Joodschen dag avondmorgen in plaats van nacht-dag?
Hetgeen Mozes wil afprinten in den dag, is het begin van alles: daarom niet nacht
maar avond; niet dag, maar
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morgen. Zoo wordt de dag een avond-morgen. Daarna komt de Sabbat, die de rustdag
des Heeren is en de rust Gods verbeeldt.
Als de zes vormingen voltrokken zijn vaart Mozes voort: ‘alzoo wierden de hemel
en de aarde en al hun ‘sieraad (het immeubel en de meubels) voltrokken. En God
voltrok den zevenden dag zijn werk dat hij verricht had: en hij rustte den zevenden
dag van al het werk dat hij verricht had.’ Hier wordt de vergelijking van God met
eenen arbeider voortgezet. Even als een arbeider, na het werk, eenen rustdag viert,
evenzoo mag het gezeid worden dat God, na de vorming, rust. Die rustdag Gods is
de zevende geheeten. In het gedacht van Mozes zijn er dus zes dagen voorafgegaan:
God is immers op te vatten als een arbeider die zes dagen heeft gearbeid, elken dag
eene vorming doende. Deze zes dagen zijn in het eerste hoofdstuk niet uitgedrukt.
Van die reeks van zeven dagen Gods, zes werkdagen en een rustdag, zijn zes dagen
verzwegen. De zevende alleen, de rustdag, wordt klaar uitgedrukt ‘God voltrok den
zevenden dag zijn werk dat hij verricht had; en hij rustte den zevenden dag van al
het werk dat hij verricht had.’ Is dit verzwijgen der zes dagen Gods voorbedacht? Ik
denk ja. Mozes, - die geen gemeen man was (Longinus, hooger) - heeft zeker willen
vermijden dat de Israëlieten - een ruw en onwetend volk - God al te stoffelijk zouden
opgevat hebben.
Niettemin, alhoewel verzwegen in het eerste hoofdstuk, staat de reeks der zes
werkdagen Gods uitgedrukt in de wet (Exodus, XX) en ongetwijfeld in het gedacht
van Mozes, aangezien hij bepaaldelijk spreekt van den zevenden dag Gods - zes
werkdagen Gods en een rustdag Gods, dat is de week Gods - naar het voorbeeld van
God moet de mensch zes dagen arbeiden en den zevenden dag
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rusten. De zevende dag der menschelijke week wordt dus door God geheiligd,
heiligdag verklaard en als dusdanig ingesteld: ‘En hij zegende den zevenden dag en
heiligde hem; omdat hij op dien (dag) gerust had van al zijn werk dat hij geschapen
had om te maken (vormen)’ schepping en vorming.
Zoodat het eerste hoofdstuk der Genesis juist hetzelfde voorstelt als Exodus hoofdst.
XX. De twee plaatsen zijn evengeldig, en verklaren malkander. Exodus XX, spreekt
heel klaar van de zeven dagen Gods, waarvan Genesis I slechts eenen noemt, den
Sabbatdag en de andere verzwijgt. Genesis I stelt heel klaar en breedvoerig de zes
werken Gods voor, welke Exodus XX slechts in één woord vermeldt. Exodus XX,
telt heel klaar de zeven dagen der menschelijke week; Genesis I ook, en daarenboven
hoe die dagen samengesteld zijn. Het zijn geene dagen gelijk de onze, te weten 24
uren onder dag en nacht, noch geene νυχ ημερα gelijk bij de Grieken, maar iets
eigendommelijks avond-morgen's, die voor den kenner den stempel dragen van de
grootste en diepste leeringen van het Israëlitisch credo.

IV.
Eenige bemerkingen om te sluiten.
Het blijkt dat noch Bodemkunde, noch Sterrenkunde, noch gelijk welke
Natuurkunde hier te pas komt. De natuur wordt beschreven naar den schijn en volgens
de opvatting van den gemeenen man. Loochenen wij de wetenschap als wij zeggen
dat de zon opstaat en ondergaat? Om het even loochent Mozes de wetenschap niet
als hij ons de natuur beschrijft zooals het Hebreeuwsche volk haar opvatte.
De bewoording van Mozes is vatbaar voor eenieder. Elk woord moet immers
verstaan worden zooals het luidt in de gemeene taal. Ook, zoo moet het zijn.... Want,
als Mozes sprak, sprak hij natuur-
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lijk om verstaan te worden. Vatbaar, zeggen wij. Hebben de Hebreeuwen die
bewoording inderdaad gevat? Wij hebben geene oorkonden die ons dienaangaande
kunnen inlichten. De eenige moeilijkheid is de beteekenis van avond-morgen. Hebben
de Hebreeuwen deze uitdrukking verstaan in den zin van burgerlijken dag? Geene
oorkonden kunnen ons inlichten. Doch als de zin dezer uitdrukking nooit zou gevat
geweest zijn, hoe komt het dat Daniel dezelve tweemaal heeft gebruikt? Niettemin
sedert twee duizend jaren heeft men haar, bij onze wete, nooit meer klaar en blijkend
voorgesteld. Moet dit ons wederhouden? Wij meenen, neen. Want hoevele
uitdrukkingen, beteekenissen, gebruiken, die in de wet van Mozes staan, zijn niet
ten onder gegaan, welke men naderhand, ja eeuwen later, heeft terug gevonden!
Daarvan weten de schriftgeleerden te spreken.
Het Hebreeuwsch volk was ruw en onbeschaafd. Zoo wordt de natuur voorgesteld
op eene wijze die het peil of de bekwaamheid van een ruw en ongekunsteld volk niet
te boven gaat. Ook was het niet om natuurkennis te verschaffen aan zijn volk dat
Mozes heeft geschreven. De groote wetgever, onder wiens wet - de tien geboden de menschheid geleefd heeft, nog leeft en immer leven zal, wilde de leering - de
eenheid van God - welke het Hebreeuwsche volk zoo duizend voet hoog boven alle
andere volkeren verhief, klaar, vatbaar, indrukwekkend voorstellen. En dat heeft hij
metterdaad gedaan. Toen alle andere volkeren, door natuurlijke wetensgierigheid
gedreven, de wereld poogden te verklaren en eene cosmogonie vorenhielden - hetgeen
men in alle letterkunden aantreft - zoo stelden zij in hunne cosmogonie
ongerijmdheden, spel van Goden, geesten, tooveraars, en vele andere dingen. Mozes
alleen - en het is Renan die het ergens opmerkt - stelt eenen God, één in getal,
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klaar tegenover de wereld. Hij heeft die wereld geschapen, en gevormd: grondstof
en vorm des Heelals, alles komt van Hem, zonder tusschenkomst van δημιουργος of
gelijk welke middelaars. Tot hiertoe heeft niemand Mozes' leering wederlegd. De
philosophie bekrachtigt en bevestigt dezelve. En zooals over korte dagen een publicist
zegde, als de natuurvorscher, na alle stelsels onderzocht te hebben, wanhopig de
handen aan zijn hoofd slaat om de wereld - die toch oorzaken heeft - met enkele
wereldkrachten te verklaren, komt hij dan nog terug tot de uitlegging van Mozes, de
eenige die het verstand voldoet en tot ruste brengt.
Bij het lezen van Mozes' eerste hoofdstuk staat men inderdaad verstomd. Die man
- alle openbaring daargelaten - had over duizende jaren, en als alle geniën die
sedertdien bestaan hebben, in hakkeltaal over den aanvang der wereld spraken, die
man, zeg ik, had eene Weltanschauung, grootsch inderdaad, - alsdat het heelal eene
prachtige woning was voor den mensch opgebouwd - welke de ongeloovige
natuurvorscher kan betwijfelen, maar welke hij nooit heeft bewezen valsch te zijn.
Wie heeft daar de valschheid van bewezen? Die het kan, dat hij te voorschijn kome!
Daarenboven, heeft Mozes eene andere leering, hier uitgedrukt, die sedert
duizenden jaren de grondleering van alle spiritualistische philosophie is gebleven.
God is het oorbeeld, het ideaal naar hetwelk de mensch in zijn zedelijk leven streven
moet. De mensch is gemaakt naar het evenbeeld van God. Zoo hij is, zoo moet hij
handelen. 't Is dit gedacht dat Mozes aanzet God voor te stellen als eenen arbeider
die werkt en dan rust, en naar wiens voorbeeld de mensch arbeiden en rusten moet.
Want als Mozes, Exodi XX zegt, ‘sex enim diebus enz.’ dit woord enim beteekent
niet dat hier de rechte reden dezer wetgeving wordt aangehaald, (zooveel
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te meer dat de Sabbatdag alreeds bestond), maar wel dat het naar het voorbeeld Gods
is dat dit geschiedt.
Er is hier geen documententheorie van noode. Het eerste hoofdstuk der Genesis
is van één stuk, zienelijk in verband met de wet van Mozes, en bij der ooge van
dezelfde hand, - bereiding of uitleg der Mozaïsche wet, - een onvergankelijk
monument van wijsheid en bewonderingswaardig voor alwie het leest, geloovigen
of niet.
E. DE GRYSE,
Pastoor-Deken.
Kortrijk, 17 April 1901.
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Doodslag.
IN de kroeg, die langs den uitersten kant van de sparrebosschen staat, zat Lurpe, te
midden den nacht, nevens den heerd zijne voeten te warmen en genever te drinken,
omdat het vroos buiten en bezig was met sneeuwen.
Moe zijnde van kijken in de veuzende houtkolen, trok hij zijne kloefen aan en
grolde:
- Is 't over baas?
De kroegbaas, die, op de tafel geleund, lag te druilen, wipte op van verschot. Hij
lei zijn voorhoofd tegen de donkere vensterruite en antwoordde, omdat hij zag de
sneeuw verminderen:
- 't Verbetert, en 't ware goe vangste zonder de boschwachters!
Lurpe, met zijn wezen dat gloeide van de hitte en van den drank, was rechte
gesprongen en hij rimpelde zijne bovenste lippe, lijk een doghond die gaat bijten.
- Bij God! zwoer hij, bij God! er mag geen levend wezen binnen schote komen!
Toen hij nijdig zijnen tweeloop en zijnen lichtbak gegrepen had, boog hij zich
tweedubbel, omdat hij te lang was, om zonder te stuipen door de voordeure buiten
te geraken.
De koude beet in zijne ooren en hij pinkoogde gedurig, om zijne oogen, die verblind
waren van te kijken op de veuzende kolen, aan de duisternisse te gewennen. Nu en
dan, binst dat hij tusschen de sparren stapte, bleef hij staan om te luisteren, maar
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hij hoorde niets tenzij 't geklop van zijne slagaders nevens zijne ooren. Dit geklop
was zoo eenig, dat het hem deed huiveren, en zijn herte, bij stonden, zat lijk in eene
tange genepen van benauwdheid. De gewoonte nochtans had hem die vreeze zoo
eigen gemaakt, dat hij er eenen drift naar gevoelde, lijk naar de hitsige kittelinge van
den genever, in zijne kele.
Op eene opene plaats gekomen, waar er sparren omme lagen onder den sneeuw,
aanstak hij de vetkeerse in zijnen lichtbak. De vlam van de keerse sloeg op en neder
in den wind, en zij miek over den witten sneeuw eene striem, die blekte lijk rood
koper.
Lurpe was nedergeknield, met den tweeloop in zijne harde vuisten.
Zoodanig sterrelinge keek hij over den koperrooden gloed, dat zijne oogen, van
vermoeidheid, nu en dan vol water kwamen.
Het sneeuwen verminderde voort en 't was enkel bij poozen, dat hij rond zijnen
lichtbak eene handvol dunne vlokken zag vallen, die geleken aan vergulde
vogelpluimen.
In het verste van de klaarte, kwam er wemelinge. Lurpe rimpelde zijn voorhoofd
en neep halvelinge zijne oogen toe, om verder te kunnen kijken.
Een koppel hazen dweerschte al springen de lichtstriem, en zette zich neder, zoo
dichte bij hem, dat hij duidelijk de schaduwe bemerkte van hunne lange ooren op
den sneeuw.
Met eene dubbele schote rolden zij stokkedood omver en de sparrebosschen
lunderden, lijk in eene dondervlage.
Toen Lurpe de hazen aan eene koorde gebonden had, lei hij ze in de klaarte van
den lichtbak, en hij zag het bloed, dat bij druppels langs hunne ooren leekte, in den
sneeuw drinken, lijk in eene spons.
Met moeite was zijn wapen herladen, of er liep eene ritselinge door de sparren.
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Hij stond vóór eenen wolfhond, die met zijne voorste pooten, lijk vorketanden, langs
den grond geschoord, op hem wilde springen.
De hond kreeg eenen slag van den tweeloop, dat de hersenen uit zijnen kop
speesden, en hij krulde ineen van de pijn.
- Wie daar? riep er iemand dat het dreunde.
Eene bresse zweet brak uit Lurpe's voorhoofd: hij zag eenen menschenkop tusschen
de sparren en mikte, bleek lijk de dood, met zijn wapen.
Zijn herte klopte genoeg om te bersten en hij beefde zoodanig, dat zijne tanden
gedurig tegen malkander klakten.
- Daar! bij God.... snauwde hij.
Langs de zwarte boomen flikkerde er een breede weerlicht en een zwaar lichaam
tuimelde neder, lijk een molensteen.
Lurpe had de twee doode hazen op zijnen rug gesmeten en hij vluchtte weg, al
vloeken.
Toen hij drie boogschoten verder geloopen was, stond hij stille om den stervenden
wolfhond te hooren, die jankte.
Uit de wonden van de hazen, die op zijnen rug opengewreven waren, druppelde
er gestadig, langs zijne broekbeenen, bloed omleege in zijne kloefen: zijne keel plakte
bijna toe van de droogte, en de benauwde huiveringe, die over zijn zweetend lijf liep,
was lijk iets dat hem zijn vel afstroopte.
OM. K. DE LAEY.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1901

459

Auri Fames.
OMDAT hij gerucht gehoord had, nevens zijne schuur, hield Seurinck op van derschen,
hong zijnen vlegel, te peerde, over den pooiweeg en stak zijn hoofd buiten.
Het vroos dat de steenen kraakten.
De mane zat uit, in 't hoogste van den hemel, met eenen koppel horens, die scherp
waren, lijk de tanden van eene vorke, en hare watergroene klaarte viel, tusschen de
takken van de appelaars, in den boomgaard.
Seurinck kroop voorzichtig langs den gevel van zijn huis, ontsloot er de achterdeure
en loerde rond, lijk iemand die verraad vreest.
't Was pekdonker binnen.
Hij tastte zijnen weg langs de muren, tot dat hij bij den heerd gerocht. Daar vond
hij zijnen vuurkei en sloeg hem dat de sperken er uit vlogen. Toen hij zijne olielante,
die rookte lijk eene smissekave, in brand gekregen had, begon hij rond te snuisteren.
In den heerd lag er een berg van asschen.
Zijne kloefen zaten vol hooi, voor de warmte, en hij smeet ze af om geen gedruisch
te maken. Zijne vingers, kort en dikke, waren gekromd van in de aarde te wroeten,
en zijn haar, dat grijs wierd en begon uit te vallen, hong verbusteld tot in zijnen
nekke.
Diep, onder eenen koppel overtollig groote wenk-
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brauwen, zaten zijne verkensoogen en geheel zijn aangezicht was gerimpeld en vuil,
lijk een stuk rauw leder.
Hij lichtte vóór hem weg, met zijne olielante, en klom den zoldertrap op, die piepte.
Als hij boven kwam stak hij zijnen kop zijdelings vooruit om te luisteren, lijk eene
katte die reikhalst.
De kepers, onder het strooidak, hongen vol kobbenetten en het licht van zijne
olielante ging verloren, lijk versmoord in het donker gewelf van de kappe.
Hij tort op de toppen van zijne teenen, lijk een dief, en wilde met zijne oogen
verder kijken, dan zijne lante klaarte gaf.
Van onder eenen tas gedorschen strooi, had hij eenen zak getrokken, dien hij, bij
den krop, over de zolderinge sleepte. Nedergeknield, overtastte hij de geldstukken
die er in zaten en wierd gulzig lijk een hond die vleesch geriekt.
Zijne handen duikelden tot boven zijne vestemouwen in den zak en zijne kromme
vingers krauwden zoo driftig door het goud en het zilver, dat hij bijna de lante
ommewierp, die nevens hem stond.
Hij had zich, binst geheel zijn leven, arm gebaard en er was niemand die wist
hoeveel hij bezat.
's Zondags ging hij naar de mis, uit gewoonte, en om geen achterdenken te wekken,
maar hij geloofde aan niets, tenzij aan de weerde van het geld. Hij zat in de kerk en
zijn herte klopte van onrust en gejaagdheid om thuis te zijn. Hij hadde willen, met
zijne schatten, geheel alleene leven op de wereld en hij kende noch liefde, noch
vriendschap.
Er bestond voor hem geene goedheid, geen medelijden, en er was maar één
gevoelen dat op hem grepe vond: de vreeze. Dit gevoelen had de plaats ingenomen
in zijne ziele, van al de andere, die afwezig waren. Hij sliep, lijk de hazen slapen, en
alles wat hij verrichtte droeg het merk van zijne
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benauwdheid. Hij deed niets en hij zei niets, dat men rechtzinnig mocht noemen en
geheel zijn wezen was doortrokken van valschheid, lijk eene spons van water.
De geldstukken lagen rond hem, op den zolder. Zij waren zijne vrienden en hij
sprak met hen. Hij telde ze en hertelde, en er was niemand op de wereld, die zooveel
vrienden bezat als hij!
Zijn kop begon te spannen, hij voelde de koude niet meer en het goud gloeide
driftig door het dik vel van zijne handen. Hij keek, lijk iemand die bedronken wordt,
en er kwam eene wilde passie in zijne ziele.
Zijne vreeze verdween en hij brieschte, lijk een vechtende stier.
Hij kreeg eene wondere kittelinge door zijne zenuwen: zijne lippen begonnen te
schuimen en hij beeldde zich in, dat al zijne geburen te samen spanden om hem zijne
schatten te rooven.
- Dood! schruwelde hij, dood!
Binnen, achter zijne oogen, die sterrelinge in de donkere kappe keken, zag hij
bloed, dat in striepen op de geldstukken leekte en hij huiverde van genot.
Zijn goud en zijn zilver wierden vloeibaar: zij kronkelden dooreen, lijk eene beke
rond hem. Hij zat op den oever en zijn lachen geleek aan het spotten van eenen
kerkuil.
Trage en zoete zonk hij nederwaarts en alles verdween, uitgenomen de metalen
beke, waarin hij schepte, met zijne twee handen. Zijn mond kwam vol water en hij
lekte de ijskoude geldstukken, dat zij bijna aan zijne tonge vrozen.
De vlamme van zijne olielante, die uitstierf late in den nacht, dobberde weg en
weder, en zij deed zijne schaduwe dansen tusschen de kepers, lijk een grijnzende
beeld van Satan.
OM. K. DE LAEY.
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Hendrik Hansjakob.
I.
HET genre der Duitsche dorpsverhalen, waarvan in onzen tijd Hendrik Hansjakob
een der uitstekendste vertegenwoordigers is, dankt zijn ontstaan aan het
onrustig-droomerig tijdperk der jaren 1830 tot -48. Toenmaals ontwaakte weder,
ofschoon in een geheel anderen zin als in den tijd van Rousseau, de vijandschap
tusschen natuur en beschaving. Het dorpsverhaal werd voor de 19e eeuw wat de idylle
was voor de 18e. Merkwaardig is het dat dit lettervak tegelijk met het stoompaard
zijn intocht deed in het Duitsche beschavingsleven. Een bloot toeval was dit
waarschijnlijk niet; op zijn minst genomen, vergemakkelijkte de locomief het verkeer
tusschen dorp en stad en droeg er alzoo toe bij het bewustzijn der tegenstelling en
de wederkeerige belangstelling op te frisschen.
Immerman met zijn ‘Oberhof’ (1839) brak de baan voor deze lettersoort. Kort
daarop (1843) begon Auerbach aan zijn ‘Schwarzwälder Dorfgeschichten’; omtrent
denzelfden tijd gaf Gotthelf zijn Zwitsersche dorpsverhalen in 't licht. De eerste, een
Jood, schreef voor de beschaafden, met zorgvuldig artistieke afgerondheid en krachtig
uitgesproken vrijzinnige tendenz; hij schiep het genre der gefriseerde letterboeren,
moderne menschen in een plattelandsche plunje. De laatste, een protestantsche
geestelijke, schreef voor het volk, met stichtelijk christelijk doel, op eenvoudige,
ongekunstelde, vaak ruwe wijze, maar

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1901

463
met pittige kracht, met liefdevollen en tevens scherpen blik voor het landelijk leven.
Beiden kregen een groot getal navolgers, en de manier waarop zij het dorpsverhaal
behandelden bleef typisch voor de jaren 40 en 50, waarin dit genre mode werd.
Alhoewel de buitengewone bijval der dorpspoëzie later een weinig zonk, toch
behield zij langen tijd de gunst van het publiek en kreeg ze gedurig nieuwe bloesems.
In de jaren 70 trad zij met Anzengruber en Rosegger alweder gansch op den
voorgrond; de uitbundige bijval van beide schrijvers is zelfs heden nog lang niet ten
einde. De reeds door Gotthelf beproefde realistische opvatting van het dorpsverhaal
had intusschen hoe langer hoe meer veld gewonnen. 't Was vooral Anzengruber die
van de boerengestalten het idealistisch vernis geheel en gansch afschrapte, terwijl
Rosegger, ondanks al zijn volksche frischheid en waarheid, romantische neigingen
toch niet geheel verloochende. Beide dichters bieden ons eene zeldzame vermenging
aan van Auerbach's en Gotthelf's manier, die ik hier niet verder bespreken kan. Ik
wil enkel wijzen op een ommekeer in de verhouding tusschen wijsgeerige en artistieke
tendenz: vroeger ging het kunst-idealisme met de vrijzinnigheid samen; thans paart
zich de laatste met het realisme.
Een nieuwen bloeitijd beleeft het dorpsverhaal juist op onze dagen. Deze opgang
hangt eng samen met een afkeer van het internationale naturalisme en symbolisme.
‘Heimatkunst’: zoo heet de jongste richting. Haar voorvechters bestrijden de
eenzijdige letterkundige verwerking van hoofdstad en proletariaat - meestal van hun
schaduwzijden - en het letterkundig internationalisme in 't algemeen. Ze gevoelen
opnieuw het oude, door alle overbeschaving teweeggebrachte verlangen naar den
buiten; ze zoeken weder den vasten bodem van den geboortegrond, met al de
menschen die erop leven en
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arbeiden, spaarzaam en eerlijk, eenvoudig en gezond, degelijk naar lijf en ziel. Hoe
langer hoe machtiger wordt deze liefde voor eigen streek.
Het realisme had de kunst weer op de aarde gebracht, doch in het begin, in den
‘Sturm-und Drang’ -tijd, bleef zij meest in de vuilnis der hoofdstad steken, ze waande
daar dichtst bij de werkelijkheid te zijn. Thans schijnt ze zich te bezinnen en eindelijk
te weten dat ze de natuur nergens beter te lijf kan dan te lande. Een gezonde terugkeer
tot het land, tot moeder aarde is en alle hoeken en kanten waar te nemen. Zelfs buiten
het gebied der dorpspoëzie stroomt ons uit enkele werken der groote huidige
realistische dichters de aardreuk van eigen land te gemoet; ik hoef maar aan
Hauptmann's ‘Weber’ en aan Sudermann's ‘Frau Sorge’ te herinneren. Het ontwaken
van het nationaal gevoel niet alleen bij de groote volken, maar ook bij de verschillende
stammen van een en 't zelfde volk, gaat hand in hand met deze strekking der
hedendaagsche letteren. Bijna in alle kleine gouwen van het Duitsche rijk heeft men
vereenigingen tot stand gebracht, om op te zoeken en vast te houden wat er, trots
onzen alles effenenden tijd, van de volkseigenaardigheden nog voortleeft. De
lettervorschers doorkruisen thans bij voorkeur de afzonderlijke terreinen van het
Duitsche land, om vast te stellen, met welke eigenaardige voortbrengsels zij den
Duitschen letterschat verrijkt hebben. De wetenschap daalt van haar hoog gestoelte
en begeeft zich onder het volk om daar de bronnen van onze taal en van ons wezen
na te sporen. Er is een vernieuwing in aantocht gansch overeenstemmend met die
uit den tijd der gebroeders Grimm, toen deze den nevelingenschat van het Duitsche
volk weder aan 't licht brachten.
In alle gewesten van Duitschland zijn tegenwoordig meer of minder begaafde
schrijvers bezig met het land en de lieden van hun onmiddellijke
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omgeving te schilderen. Bedrijvigst werken op dit gebied Beieren, Zwitserland en
Tirol. Alle Duitschsprekende gouwen zijn nochtans vertegenwoordigd, van Friesland,
Schleswig-Holstein en Oostpruisen tot Stiermark, Opper- en Nederoostenrijk en
Duitsch-Boheme. Auerbach scheen het Zwartwoud voor lang te hebben uitgeput.
Eerst op onze dagen heeft het in H. Villinger en Hansjakob twee schilders gevonden.
De bepaald artistieke zin, de harmonische afgerondheid der voorstelling veroorloven
ons H. Villinger bij Auerbach thuis te wijzen, ofschoon hare gestalten op verre na
niet zoo kunstmatig zijn als die van Auerbach en zij, geheel verschillend van dezen
laatste, achter hare personages verzwindt. Hansjakob daarentegen behoort veeleer
tot de tegenovergestelde richting, tot die van Gotthelf en Anzengruber; als kunstenaar
is hij oprechter realist. Iets van de krachtige persoonlijkheid van Gotthelf is zonder
twijfel op hem, den katholieken pastoor, overgegaan.
Beiden zijn oorspronkelijke naturen, knorrige reuzengestalten, hard, ruw en hoekig.
Bij beiden sluit echter de koelheid, de behaaglijke zekerheid van het verstand en de
eigenzinnigheid van het karakter den rijkdom van het gevoel en de innigheid der
gewaarwording niet uit. Geen edel gevoel is aan beiden vreemd en toch hebben ze
een even scherp als mild oog voor alle menschelijke zwakheden. De driftigste toorn
en het mildste, menschlievende gevoel gaan in beider naturen op wondere wijze
gepaard. Geen van twee ziet er tegen op het ‘Discite justitiam moniti et non temnere
Divos’ met een ruwen slag op den rug van den atheïst te slingeren, ofschoon die
ongeloovige, geraakte hij ooit in nood, geen hulpvaardiger vriend zou kunnen vinden.
Beider godsdienstzin is echt, degelijk, kerngezond, vrij van alle gevoelerigheid,
mijmerzucht en geniepigheid. Beiden zijn innig vergroeid met hun geboortegrond,
hechten er aan vast met gloeiende liefde, koesteren
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ook denzelfden gloeienden haat tegen de moderne beschaving. Beiden geven zichzelf
in hun schriften veel meer dan het noodig is; zij treden met hun persoonlijkheid al
te sterk op den voorgrond. Beiden hebben gemis aan artistieke opleiding, versmaden
ze ronduit en opzettelijk, maar leggen des te meer frissche kracht aan den dag. Van
dichterlijke ontwikkeling kan bij geen van beiden evenmin spraak zijn. De overgroote
haast der productie heeft bij beiden nadeelig gewerkt.
Geheel anders is Hansjakob's verhouding tot den tweeden grooten realist van het
dorpsverhaal, Anzengruber. Wereldbeschouwing en karakter staan hier, ik ging haast
zeggen, lijnrecht tegenover elkaar; 't zelfde kunstbeginsel, hoe verschillend ook
opgevat, brengt nochtans vanzelf velerlei overeenstemming teweeg in de schrijfwijze,
meer overeenstemming zelfs dan bij Gotthelf. Eenerzijds zou men Gotthelf en
Hansjakob, indien men ze met Anzengruber vergelijkt, haast idealisten noemen, daar
hun voorstelling ten slotte daarop neerkomt, dat zij de boeren als voorbeelden van
natuurlijke gemoedsgesteltenis en levenswijze verheerlijken; anderzijds gaan zij in
realistische bijzonderheden dikwijls verder dan Anzengruber en krijgen alzoo bij
plaatsen het voorkomen van consequenter realisten. De stal- en mesthoopgeur van
Gotthelf blijft bij Anzengruber achterwege; evenzoo Hansjakob's photographisch
weergeven der werkelijkheid, dat bijkans al wat van eigen vinding is uitsluit. Ook
stelt Anzengruber zijn stukken met meer kunst samen dan Hansjakob en Gotthelf;
hij is de grootste kunstenaar van de drie en tevens de waarste, echtste realist. Verre
van mij Hansjakob wegens zijn gelouterd realisme, dat liever bij de beminnelijke en
vriendelijke zijden, dan bij de schaduwzijden en gebreken der personen stilstaat, te
willen lastig vallen. Men bedenke dat hij meestal werkelijke, nog levende personen
uit zijn naaste
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omgeving schildert; hierin ligt een eigenaardigheid die hem van alle andere
dorpspoëten onderscheidt en hem tot zekere voorzorgen dwingt. Hij zegt hierover
zelf: ‘Men verwijt mij in het Kinzigthal, dat ik de helden van mijn vertellingen
somtijds te goed gemaakt en enkele hunner gebreken en verkeerdheden verschoond
heb of verzwegen. Dat geef ik toe. Het gaat met een schrijver van mijn slag zooals
met een schilder en een lichtteekenaar, die hun beelden naar het leven opnemen. Ze
maken hun portretten zoo getrouw mogelijk; evenwel wrijven en strijken ze de rimpels
en wratten uit het gezicht van het origineel, opdat dit laatste niet beleedigd en
ontevreden zij. Eenieder nochtans die het origineel kent zal het beeld gelijkend vinden,
al ontbreken dan ook de kleine leelijkheden. Zoo gebeurt het mij ook meer dan eens.
Maar mijn origineel blijft toch wat het is, zelfs wanneer ik aan de naastenliefde den
gevorderden tol betaal en niet van al de menschelijke zwakheden van mijn held
spreek. Zoo spreekt men doorgaans van zichzelf niet; men mag het derhalve ook niet
van anderen doen’(1). De inmenging van de naastenliefde in de artistieke voorstelling
van een voorwerp komt wel eenigszins vreemd voor, maar laat zich toch hier uit de
omstandigheden verklaren.
Zooals uit het boven gezegde reeds voldoende blijkt, is Hansjakob's specialiteit,
binnen de grenzen van de dorpspoëzie, niet het verhaal, maar het levens- en
karakterbeeld. Onder al de dorpspoëten, die bijna uitsluitend novellenschrijvers zijn,
heeft, zooveel ik weet, Anzengruber alleen iets geleverd dat het speciaal genre van
Hansjakob nabijkomt. Menig stuk in Anzengruber's ‘Dorfgänge’ is in den grond
meer de karakterschets van een bepaalde persoonlijkheid dan een vertelling. Ik
herinner slechts,

(1) Erzbauern. Stuttgart. Bonz. 3e uitgaaf. 1899. bl. 342-43.
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om toch een voorbeeld te geven, aan den onovertreffelijken ‘Sinnierer.’ Het verschil
in de voorstellingswijze is trouwens ook hier vrij groot. Bij Anzengruber schaart
zich alles om een uitspringenden karaktertrek, hij stelt typen voor, kunstvol gebouwde
typen, terwijl Hansjakob ergens een hem persoonlijk bekend man uit het volk, zooals
hij staat en gaat, met al zijn karaktertrekken op het tooneel voert. Niettemin, hoe
vreemd dit ook klinken moge, is Anzengruber de grootere realist, omdat hij niets
verzwijgt en niets verschoont, zonder ooit gemeen te worden of af te stooten, terwijl
bij Hansjakob het vooraf gevormd oordeel, dat de man uit het volk en in specie de
boer het ideal is van den mensch, het getrouw weergeven der werkelijkheid afbreuk
doet. Anderzijds heeft de warme liefde voor het volk alweder haar goede zijden: zij
werpt een heerlijken gordel om het geheele werk van Hansjakob en doet ongemeen
roerend en gemoedelijk aan. Bovendien is de massa kleine, scherp waargenomen
realistische trekken bij Hansjakob een tegengewicht voor den idealistischen grondtrek.
Hansjakob is al te zeer kunstenaar om dezen zoo ver te drijven, dat hij de esthetische
werking zou kunnen bederven.
Sedert de dagen van den wakkeren Gotthelf heeft zich de geestelijke stand met
het dorpsverhaal hoe langer hoe meer bemoeid. Wie is er ook meer de geschikte man
voor deze dichtsoort dan de pastoor? Hij, beter dan elk ander, kan de geheimste
diepten bespieden van het tegenover vreemden zoo dicht gesloten volksgemoed. Van
de andere zijde is zijn stand ook van dien aard, dat hij zijn artistiek werken eenigzins
belemmert. Ten gevolge eener denkwijze, die tot heden toe in kerkelijke kringen
voortheerscht, verwacht men van den geestelijke stichtelijke, opbouwende, strijdende
of hoe ook aan den dienst der kerk gebonden schriften; en dit verwacht niet alleen
de geestelijke overheid, maar ook het volk, dat ver-
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wonderd is, wanneer een geestelijke ‘wereldlijke’ boeken schrijft. En deze
beschouwing van kant gelaten, hoe voorzichtig moet een pastoor zijn, om nergens
aanstoot te geven, voornamelijk wanneer hij zich op de schildering toelegt van het
werkelijk leven, zonder daaraan stof tot zedenpreeken te willen ontleenen; hoe heeft
hij met allerlei vooroordeelen, enghartigheid onder de meest verschillende vormen,
preutschheid enz. af te rekenen. De meeste geestelijke navolgers van den braven
Gotthelf hebben deze klippen weten te vermijden en kunnen van een voor een pastoor
onbetamelijke ‘wereldlijkheid’ niet beticht worden. Meestal schrijven zij niet, als 't
ware door het instinkt tot het kunstvol verwerken eener stof gedreven, maar met
bewust stichtelijk doel. Het waren enkel protestanten, die in dezen zin arbeidden of
nog werkzaam zijn: in den Elzas Stöber, in Hessen Glaubrecht, aan den Rijn von
Horn, in Mecklenburg Beyer. Eerst met Hansjakob drong het katholicisme dit
lettergebied binnen, waarop tot nu toe alleen vrijdenkers en protestanten meester
waren. Vóór Hansjakob ken ik aan katholieke zijde enkel een kleine novelle van
Droste-Hülshoff ‘Die Judenbuche’, die bij de dorpsverhalen kan geteld worden.
Ingezien het eindeloos getal letterwerken van dien aard, is het goed mogelijk dat ik
me hier vergis; niettemin staat het vast dat Hansjakob de eenige katholieke dorpspoëet
is, die in de Duitsche letterkunde is binnen gedrongen, d.w.z. die zich door iedereen
heeft doen waardeeren, evenals W. Weber de eenige katholieke epicus is, van wien
men 't zelfde beweren kan.
De toestand der hedendaagsche, katholieke letterkunde in Duitschland is al te
weinig schitterend, dan dat men dit feit, d e v e r o v e r i n g v a n e e n
l e t t e r g e b i e d d o o r e e n k a t h o l i e k , over het hoofd zien zou. Men bedenke
dat tot heden toe de meeste dichtsoorten, het drama o.a. nog altoos op een katholieken
meester wachten. Ik wijs daar zoo nadrukkelijk op, omdat
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de beteekenis van Hansjakob, juist en vooral bij zijn geloofsgenooten, niet behoorlijk
erkend wordt. Een man die tot de verheffing van de katholieke letteren en van het
katholiek geestesleven in Duitschland in 't algemeen, zoo machtig heeft bijgedragen,
heeft aan zijn kerk voorzeker geen kleinen dienst bewezen, een der grootste diensten
die men haar in onzen tijd, vooral in Duitschland, bewijzen kan.
De tendenzpoëzie heeft op het gebied van het dorpsverhaal fel gewoekerd. Wij
treffen ze overal aan en onder de meest verschillende vormen, bij Gotthelf zoowel
als bij Anzengruber, hier sterk aan den dag komend, daar slim verdoken. Alles komt
hier aan op de wijze waarop zij aangewend wordt. Plomp en dik uitgestald, benadeelt
ze de artistieke werking. Zelfs Gotthelf is in dit opzicht niet vrij te pleiten en allerminst
zijn geestelijke navolgers. Ofschoon Hansjakob zijn denkbeelden gaarn aan den man
brengt, ofschoon hij de voorstelling vaak onderbreekt om zijn geliefkoosde
stokpaardjes te berijden, toch schroomt hij er voor de belletristiek tot biechtstoel en
andere doeleinden van dien aard te gebruiken; nooit zet hij zijn verhaal een
zedenpreekerspruik op. Zijn bij gelegenheid voorkomende uitvallen hebben met het
eigenlijk tendenzwerk niets te doen. Al vergenoegt hij zich niet immer met de bloote
voorstelling, toch blijft deze bij hem de hoofdzaak. Nooit denkt men bij hem: ‘de
leer ligt hem nader dan het leven.’ Ik acht dit bij een schrijver van den geestelijken
stand des te hooger, omdat men het zelden aantreft, en als een vertrouwbaren maatstaf
is aan te zien van een artistieken aanleg, die te groot is om zich door vooroordeelen
te laten binden.
Ofschoon de blijvende beteekenis van Hansjakob op het gebied der dorpspoëzie
ligt, heeft hij toch daarbuiten, een veelzijdige letterkundige bedrijvigheid aan den
dag gelegd. Tot een alzijdig beeld
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van dezen merkwaardigen en belangwekkenden man, zooals ik er hier een geven
wil, behoort een beknopt onderzoek van zijn gezamenlijke schriften. Dat zal ik in
aansluiting aan zijn levensschets beproeven. Zijne eigenlijke dorpsverhalen zal ik
later breedvoerig bespreken. Hansjakob heeft vlugschriften vervaardigd van alle
slag(1), levensbeschrijvingen(2), geschiedvorschingen(3), kanselreden(4),
reisbeschrijvingen, herinneringen uit zijn leven, dagboeken en historische verhalen.
De vier eerstgenoemde afdeelingen in zijn schrijverswerk laat ik hier terzijde, als
buiten den kader der lettergeschiedenis vallend. Evenwel kan ik den wensch niet
onderdrukken dat b.v. zijne preeken hier te lande door een man van 't vak eens zouden
getoetst en gewaardeerd worden.
HEINRICH BISCHOFF.

(1) Narrenschiff unserer Zeit. 1873. - Herr und Diener. 1873. - Der Sozialdemokrat kommt. Einführung religiöser Orden in Baden. - Unsere Volkstrachten. 1893.
(2) Herr von Vikari. 1868.
(3) Grafen von Freiburg. 1867. - Salpeterer. 1867. - Waldhuter Krieg. 1868. - Hermann der
Lahme. 1875. - St. Martin zu Freiburg 1890. - Schwarze Berthold. 1891. (4) Die wahre Kirche Jesu Christi. 2 uitg. 1897. - Jesus von Nazareth. 2 uitg. 1898. - Die Toleranz
und Intoleranz der katholischen Kirche. 2 uitg. 1899. - Messopfer, Beicht und Kommunion.
2 uitg. 1897. - Die Wunden unserer Zeit. 2 uitg. 1899. - St Maria. 2 uitg. 1899. Kanzelvorträge. für Sonn-und Feiertage. 1899.
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Gheel.
NIETS! Alles rustig.
Een fraai aangelegde Statiestraat, en daarna een breedluchtige groote markt met
boompjes, waarover, van dichtbij de kerk, een Christusbeeld zijne armen tot zegenen
uitreikt.
Naarstig volk. Een ambachtsman groet minzaam, kinderen joelen in de blakende
zon, boerenmenschen trekken met den boterkorf naar huis.
‘Zou dat nu een zinnelooze zijn? ‘Och kom, gij gekscheert!’ ‘En die dan? maar
neen: laat ons liever dien heer aanspreken, wellicht.....’
Zoo komt de vreemdeling te Gheel, gaat rond, spreekt nieuwsgierig en zoekt totdat
hij eindelijk, misschien wel een weinig ontgoocheld, den wandelstok in den grond
steekt en dubbend zegt:
‘Is het niets anders: Gheel is een fraai stadje, wie zou het ontkennen, doch
eigenaardig door zijne bevolking? kom, ik had het mij veel aardiger, veel gekker
voorgesteld!’
Oppervlakkige bezoeker, laat ijdele nieuwsgierigheid en kinderachtige
verwondering varen.
Zinneloos zijn: vreeselijk problema.
Gevoelen natuur en menschheid, zien en hooren, denken en willen, minnen, haten
en gevoelen, doch anders in een phantastische wereld! Rondgaan en tasten met
gevoelzieke vingeren in een donker hol vol valsche geruchten; zich vastklemmen
wanhopig
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aan een nevel, een droom, en niet verstaan worden en niet verstaan. Zich omwentelen
in ijselijk braken en woest spierenvertoon, of zich inkrimpen stom en onbewegelijk
tot een blok van grenzenlooze moedeloosheid.
Vreeselijk problema!
Een demoon sloop daarbinnen: hij ontnam alle natuurlijk licht en gevoelen, en
brak de vlerken van denken en willen. Zoo leerde de wetenschap in haar onmondige
kinderjaren, en 't bijgeloovig volk vond vrede met dien geheimzinnigen uitleg. De
krankzinnige werd als een afgod vereerd, als een gunsteling des hemels, of vaker
nog werd als een aanhanger, als een bezeten des boozen geestes gesteenigd, op
brandstapels verkoold of in ellendige gevangenissen tot een langzamen marteldood
gedoemd.
De moderne wetenschap kwam en loech: ‘O die naïeve voorouders met hun duivel
en hel, met hun heksen en sabbatdans!’
Nu toch zou men den zinnelooze dat brandmerk van ‘duivelsbezeten’ sparen, en
helaas, neen, daar gloeit op 's kranken voorhoofd ‘ontaarde’.
Ontaarde! Er drukt op u een noodlot door erfelijkheid geschonken. Uw hersenen
en zenuwen leiden u onverbiddelijk tot den zedelijken dood. Gij zijt een
minderwaardige, gij past in onze huidige beschaving niet, gij zijt een lastige
stronkelsteen op den weg naar hooger. Uw gevoelens strooken met de onze niet, uw
tegenwoordigheid hindert ons en is onuitstaanbaar: afgesloten zult gij leven, in een
gesticht, tot de dood een einde aan uw onnuttig leven stelle!
O wetenschap, in uwen naam, sluit men duizenden en duizenden rampzaligen op
waarvan er zoo weinig ernstig gevaarlijk zijn!
Onder een linde, nabij de helling der Nethe te Zammel, Gheel, staat eenzaam en
grijsbemost de aloude St-Dimphnakapel. Er zweeft daarrond en ginds
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over weiden en beemden, over heide en vale zandheuvels, in doomelenden nevel van
langvervlogen eeuwen, een naïeve tooververtelling, een kristene heldenlegende.
Er leefde in de VII eeuw, een kristene koningsdochter, Dimphna genaamd, kuische
maagd, uit 't groene Ierland naar hier gevlucht om de wulpsche en overspelige drift
haars heidenschen vaders te ontkomen. Leliën en rozen ontloken op den barren
heidegrond: leliën der zuiverheid, wierook voor den hemel, rozen der liefdadigheid,
balsem voor armen en troosteloozen. Mild groeiden die bloemen tot een ruiker van
stil en innig zieleleven.
Doch, helaas, de vader heeft haar verblijfplaats opgespoord en ontdekt: daar komt
hij naar haar toegeschoten, fleemt en praamt, dreigt en tiert. Dimphna blijft
onwrikbaar, en zie, met zijn eigen dulle hand slaat hij haar 't onnoozel hoofd af.
Engelen begraven eerbiedig haar maagdelijk lichaam: ingetogen knielen de
landbewoners op haar graf en smeeken om haar bijstand. Wonderbare genezingen
staven de heiligheid van haren marteldood.
Van waar nu de oorsprong van dien bijzonderen toeloop van krankzinnigen naar
't heiligdom van Gheel? Gissingen enkel kan men daarover doen.
Stellige verhalen nochtans bewijzen dat van de vroegste tijden af, de zinneloozen
naar Gheel om hulp en bijstand kwamen. De ‘Liber Innocentium’ een register uit de
archieven der St-Dimphnakerk, alhoewel door den loop der eeuwen zeer gehavend,
is een eigenaardige getuigenis van ziekenbeschrijving en ziekenbehandeling in vroeger
tijden(1).
Wat merkwaardig voorkomt, is de gezonde opvatting die de Ghelenaars nopens
de krankzinnigheid

(1) Men leze tot nadere kennis, het prachtig boek ‘Gheel in Beeld en Schrift’, van E.H. Kanunnik
G. JANSSENS. Splichal, drukker, Turnhout, 1900.
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vormden. Wen overal, zoo in de geneeskunde als in volkswetenschap, de
krankzinnigheid als iets mysterieus en duivelsch aanzien werd, noemde men in Gheel
die rampzalige kranken: simpele, onnoosele, sieke. Men bouwde voor hen, vastgehecht
aan St.-Dimphnakerk een fraai ‘Siekenhuis’, opdat de kranken alzoo gemakkelijker
de godsdienstoefeningen konden volgen die hun gedurende negen dagen tot genezing
werden opgelegd. In 't ‘Siekenhuis’ werden de kranken door ‘siekenwaersters’
bezorgd, onder toezicht van een kapittel kanunniken die tevens voor de geestelijke
en lichamelijke belangen der zinneloozen aangesteld waren. Een register der in- en
uitgaande zieken, de ‘Liber Innocentium,’ werd door diezelfde kanunniken gehouden.
In ‘'t siekenhuis’ waren slechts vier ‘siekenkamers’ en 't was veeltijds te eng om
't aangroeiend getal bedevaarders naar Ste Dimphna's heiligdom te ontvangen. Met
warme liefde en deernisvol gemoed, openden alsdan de Ghelenaars deur en kelder,
en herbergden die rampzalige kranken gedurende de negen dagen der opgelegde
godsdienstoefeningen.
In de schaduw van Ste Dimphna's tempel vonden de kranken rust en vrede. De
zoele heidelucht laafde hun brandende driften, en de zachtzinnige, moederlijke
behandeling van trouwe verplegers, deed een zonnestraal in den ijselijken nacht
hunner wanhoop gloren.
Sedert dier, leven, de eeuwen door, de zinneloozen in vrijheid te Gheel, en worden
er steeds als zieken behandeld.
En zieken, ja, zoo noemt ze ook de rechtgeaarde geneesheer die buiten godsdienstig
of wetenschappelijk mystiek, zijn stellige overtuiging vormt, zieken zijn het, hersenen zenuwzieken. 't Harmonisch zieleleven is bij hen gebroken: de uiterlijke en
innerlijke indrukken loopen toomloos langs ontstemde zenuwen naar een verwarden
hersenklomp en brengen
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er een vreeselijk wangeluid voort. Zoo er soms eolische harpenklanken sidderend
en wulpsch door 't broze hoofd eens extatieken kranken spelen, doorgaans toch zijn
die klanken rouwweenend in een bevende trilling van spookachtig zuchten en angstig
hartkloppen. Hoe kan het anders met gebroken snaren?
En dit nu voor oprechte waanzinnige kranken. Want bij anderen klom het
verstandelijk peil pas boven 't dierlijke uit en 't hooger zieleleven was hun van
kindsbeen verstoken. Dezen kenden de weelde van persoonlijk denken en willen,
van menschelijk minnen en haten niet. Zij waren arm en bleven arm, in enkele lompen
van een gevoelen ter nauwernood verfijnder dan 't dierlijke, met, als steunstok, een
voorgevoel van verstandig streven. Hun let dan ook geen zielepijn, en de ziekte is
hun geen nare nacht. Misschien alzoo: gelukkig die onnoozel van geest zijn....
Motto.
‘Duivels dooden het geweten met het eten.’
‘Aan den geneesheer Meeus,
Daar je in den laatsten tijd met je boekje uitgeven aan den weg getimmerd hebt, zal
ik me wel moeten verwaardigen er eenige critiek op te leveren. Ik zou dit zeker liever
niet doen, wanneer ik er nog niet iets schoons, eenige poësie waarachtig nog in
gevonden had, daardoor zich gunstig onderscheidende....’
Dit schreef mij een Nederlandsche zenuwlijdster, enkele weken na 't verschijnen
mijner uitgave: ‘Gheel, paradijs der krankzinnig en’(1), zij had het boek gelezen, net
als de hospes van haar kosthuis,

(1) Gheel, Paradijs der krankzinnigen. Drukker-uitgever V. Delille, Maldeghem, 1900.
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en zoo is 't in alles. De kranken leiden in Gheel het vrij burgerlijk leven: aan handen
noch voeten, noch zintuigen, noch denken, noch willen zijn banden gelegd. Anderzijds
ook behandelt de vreedzame bevolking van Gheel de krankzinnigen als gewone
kostgangers, en spreekt hen aan, en wandelt, en eet, en werkt, met een woord, gaat
met hen om als leden van 't zelfde huisgezin, zonder argwaan, noch gramschap, noch
ongeduld. Ondervinding, jarenlange, 'k zou haast zeggen, eeuwenlange omgang,
hebben den Ghelenaar tot doorzichtigen zielenkenner opgebracht. De wolken van
wrevel, oploopendheid of neerslachtigheid, die den engen gezichteinder des kranken
zoo vaak verduisteren, ontsnappen den trouwen kostgever niet: omzichtig laat hij
het onweder uitbulderen, en weet door allerlei middeltjes den kranke te paaien en te
stillen.
Gheel is een dorp van rond de dertien duizend inwoners, waarvan nagenoeg vijf
duizend in de twee parochiën van 't centrum, St. Amands, zetel eener dekenij, en St.
Dimphna, wonen; de overige zijn in zeven buitenparochiën verspreid.
't Centrum heeft het uitzicht van een niet oneigenaardig landelijk stadje, met
magazijnen en ambachten. Groote nijverheid bestaat er niet. Bijzonder merkwaardig
de aloude St-Dimphnakerk, in de laatste tijden heropgesmukt, misschien binnen wel
al te zeer gekleurd voor meer verfijnden smaak.
De buitenparochiën zijn gewoon kempische dorpen: naarstig volk ploegt heide en
turfvelden, leeft tevreden en gelukkig.
Algemeene welstand heerscht in Gheel: God zegent zichtbaar ambacht en
landbouw, en menschlievenheid vindt reeds belooning hier op aarde. Lankmoedigheid
is hier een dagelijksche deugd, een tweede natuur; godsdienstig gevoelen, een
vruchtdragende bodem van liefdadigheid en zelfopoffering. Om alles een wasem
van naïef betrouwen, van
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geheimzinnig geloof in die heilige koningsdochter Dimphna met den grijnzenden
duivel onder den maagdelijken voet en 't zoet onnoozel bol gelaat, blozend, zooals
zij daar staat in stijve gothieke plooien met goud en brokaat, voor 't hoogaltaar in de
St-Dimphnakerk.
Van alle kanten komen de kranken naar Gheel toe, door tusschenkomst der familiën,
die ze op eigen beurs onderhouden, of door tusschenkomst der openbare weldadigheid
voor de behoeftigen; de eersten noemt men doorgaans ‘pensionnaires’.
Vooraleer in een familie uitbesteed te worden, verblijft de kranke enkel dagen in
de ‘infirmerie’, een soort van centraal gesloten gesticht, waar gedrag en doenwijze
zorgvuldig gade geslaan worden: want in 't vrij familieleven kan men natuurlijk niet
alle krankzinnigen toelaten.
Wordt de kranke voor 't huiselijk leven geschikt geoordeeld, dan moet er voor een
kosthuis gezorgd worden. De familie der ‘pensionnaires’ mag zelf een kosthuis
aanduiden; voor de behoeftigen bestaat er een ‘Plaatselijk Comiteit van toezicht en
uitbesteding der krankzinnigen’ dat wekelijks vergadert en over 't plaatsen en
verplaatsen der zinneloozen beslist. Niet meer dan twee kranken mogen in 't zelfde
huis verblijven en geen van verschillend geslacht.
Elke kranke heeft een afzonderlijke slaapkamer, gestoffeerd naar gelang de
onderhoudskosten. Voor de behoeftigen moet de kamer minstens een oppervlakte
van zes vierkante meters en twee meters vijftig hoogte hebben. Zij moet voorzien
zijn van een venster, hebbende minstens vijf en zeventig centimeters vierkant. De
kamer wordt tweemaal in 't jaar wit gekalkt; de vloer is meestal in roode plaveien,
die dagelijks geschuurd en met wit zand bestrooid worden.
't Eten is overvloedig, en verschillend natuurlijk volgens de omgeving waar de
zinnelooze verkeert. In 't uitbesteden tracht men zooveel mogelijk den kranke
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bij zijns gelijken te plaatsen: den ‘pensionnaire’ bij den begoeden burger, den
ambachtsman in 't dorp, den buitenmensch bij den landbouwer. Zoo behoudt ieder
zijn levenswijze en is de overgang in een ander huiselijk midden minder lastig.
De jaarlijksche onderhoudskosten der pensionnaires loopen van vier honderd tot
vijf duizend frank: middelmatig rond de duizend frank. Die onderhoudskosten zijn
alzoo verschillend volgens 't vermogen der familie. Onder de behoeftigen onderscheidt
men drie klassen, naar gelang de zorgen die hun toestand vereischt:
1e klas: kloeke, reine kranken, die dienst bewijzen 't zij in 't huishouden, 't zij door
handenarbeid; dagelijksche onderhoudskosten aan den kostgever betaald: 0,64 fr.
2e klas: half reine (demi-gâteux) vragen meer verzorging: dagelijksche onderhoud
aan den kostgever betaald: 0,90 fr.
3e klas: onreine (gâteux): bewijzen geen diensten meer, verkeeren in zulk verval
van lichamelijke en geestelijke krachten, dat gedurige waakzaamheid en verzorging
noodig zijn om de laatste levenssprankels te bewaren; dagelijksche onderhoudskosten
aan den kostgever betaald: 1,05 fr.
Kleedsel, ledekant, beddegoed, worden door de kolonie aan ieder kostgever
bezorgd: de uitdeeling ervan geschiedt voor ieder wijk op een vastgestelden dag.
Aan de kleederdracht kan slechts een geoefend oog den zenuwlijder herkennen: er
is dus nagenoeg geen uniforme, die trouwens ook weinig met den familialen geest
zou overeenstemmen.
Kostgever en kranke zijn niet bloot aan hun eigen toestand overgelaten. Aan 't
hoofd der Colonie staan onderscheiden bestuurlijke inrichtingen, de een van meer
algemeen, de ander van meer lokaal belang.
De Colonie, die in vorige eeuwen enkel een gemeentelijke of beter nog kerkelijke
inrichting was, werd in 1850 tot staatsinrichting verheven en genees-
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kundiger wijze heringericht. Zij staat onder 't beheer van 't Ministerie van Justitie.
Een Hoogere Commissie, bestaande uit den Gouverneur der provincie, den Procureur
des konings, den Arrondissementscommissaris, den Kantonrechter, den Deken en
den Burgemeester van Gheel, en twee geneesheeren, beslist over de algemeene
belangen en aangelegenheden der kolonie, terwijl een ‘Plaatselijk Comiteit’ bestaande
uit de zes geneesheeren der colonie, den Burgemeester en vier Gemeenteraadsleden,
voor 't plaatsen en verplaatsen der kranken en ander meer onmiddellijke belangen
zorgt.
Als uitvoerende macht der beslissingen van Plaatselijk Comiteit, Hoogere
Commissie en Ministerie, houdt een geneesheer-bestuurder het algemeen toezicht,
zoo over bestuurlijke als over geneeskundige aangelegenheden, neemt verder den
geneeskundigen dienst van 't centraal gesticht of infirmerie waar, en beslist over het
op- of niet opnemen der nieuwe kranken in het vrij familieleven.
Bestuurlijker en geneeskundiger wijze is de Colonie in vier wijken of sectiën
verdeeld: aan 't hoofd van elke wijk staat een geneesheer met onder hem twee
wijkwachters. De wijkgeneesheer bezoekt maandelijks en in hun eigen huis, al de
kranken zijner wijk. Hij spreekt hun een vertrouwelijk woord, neemt inlichtingen
over hun werk en gedrag, houdt een waakzaam oog over onderlinge verstandhouding
tusschen kostgever en kranke, over reinheid en opschik van kleedsel en kamer, over
't eten enz. Wordt een krankzinnige ziek, de wijkdoktor wordt bijgeroepen, verzorgt
hem bij den kostgever zelf, en bezoekt hem zoo dikwijls de ziekte het vergt.
Geneesbare gevallen van krankzinnigheid moeten minstens eenmaal in de week door
den geneesheer bezocht worden.
De wijkwachters staan den geneesheer in den algemeenen dienst der sectie ter
zijde: zij dragen verder aan de kostgevers berichten rond van bestuur-
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lijken aard door Comiteit of geneesheer-bestuurder gegeven, en zijn tegenwoordig
bij 't uitdeelen van kleedsel. Tweemaal in de maand bezoeken zij de huizen hunner
afdeeling.
In elke wijk is er een badhuis waar beurtelings de kranken worden henengeleid.
De geneesheer-bestuurder, en de niet geneeskundige leden van 't Plaatselijk
Comiteit doen jaarlijks een omtocht door al de wijken, en blijven alzoo op de hoogte
van kostgevers en kranken.
Is zulke nauwgezette waakzaamheid een teeken van mistrouwen tegenover de
handelwijze der kostgevers? Zulke bediedenis zou men gansch ten onrechte aan die
bewonderenswaardige inrichting hechten. De aard der Gheelsche bevolking geeft
daarover volkomen vrede, en wat meer is, niemand in Gheel zou dulden dat hier of
daar een kranke straffeloos mishandeld werd. Dat is nu eenmaal in de zeden, een
soort van aangeborenheid, een samengaan van vertrouwelijken eerbied en huiselijk
medelijden dat onbewust den kostgever tot voorbeeldigen verpleger opleidt en ruwe
omgang, mishandeling, of dies meer te keer gaat.
Doch heilzaam werken die bezoeken op den algemeenen toestand der Colonie.
De kostgever wordt in huiselijken opschik, in 't toedienen van gezonde spijzen, in 't
rein onderhouden van kleedsel en kamer steeds aangewakkerd, en de kranke in
lichamelijk en verstandelijk opzicht getrouw nagegaan. Komen er betwistingen een
goede raad, op tijd gegeven, voorkomt vele moeielijkheden. Zoo dienen die gedurige
bezoeken om tusschen kostgever, kranke en wijkgeneesheer een stevigen band van
eendrachtige samenwerking te leggen tot grooter heil dier rampzalige verlatenen,
die verre van 't vaderlijk dak, in Gheel een nieuwe familie en warme toegenegenheid
vinden.
Dank ook die gedurige, doch omzichtige waakzaamheid van overheid en verpleger,
zijn de ongevallen bijna onbekend. Merk waardig mag het genoemd
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worden, dat krankzinnige personen vrij en ongehinderd onder de gewone bevolking
bewegen en werken, aan al de gevaren blootgesteld zijn die 't vrij verkeer zelfs den
gezonden aanbrengt, en toch zoo weinig aan ongevallen lijden. Arm- of beenbreuken,
brandwonden of ander ernstige kwetsuren komen minder bij de krankzinnigen dan
bij de gewone bevolking voor. Anderzijds ook, alhoewel in volle vrijheid, levert de
kranke voor zijnen verpleger geen gevaar op, en de ontvluchtingen zijn schaarsch.
Als persoonlijke ondervinding, ben ik welhaast vijf jaar als wijkdoktor aan de Colonie
gehecht: gedurende al dien tijd en op eene bevolking van bij de vijfhonderd kranken,
tel ik als ongeval een beenbreuk, en een verplettering van vingers in een dorschwagen,
dien een nieuwsgierige kranke, buiten weet van den verpleger, in beweging gezet
had.
Doch zooals reeds gezegd werd, en wat rechtstreeks uit den aard der familiale
verpleging voortvloeit, niet alle krankzinnigen kunnen tot het vrij familieleven
toegelaten worden. Als algemeene stelregel: mogen naar Gheel gestuurd worden alle
soort van geesteslijders, die in zeker maat nog voor normale zielsaandoeningen
vatbaar zijn en wier gemoedstoestand geen antisociaal karakter draagt. Allen dus
wier sociale gevoelens noch teenemaal uitgedoofd, noch bedorven zijn.
Zijn uitgesloten:
1o Die kranken die oorspronkelijk nooit bezaten of later in den loop der jaren de
zedelijke gevoelens verloren, als toegenegenheid, mededeelzaamheid, vertrouwen,
zelfopoffering enz. die de samenleving aangenaam en mogelijk maken. Als voorbeeld,
die rampzalige idioten, verstompte grijsaards, sommige vallende zieken, enkel
schaduwen nog van 't menschelijk wezen, wrakstukken zonder loods noch anker.
Voor hun verlamde voeten is de vrijheid
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een onverschillig iets, en waar de snaren van 't aandoenlijk leven geheel gebroken
zijn vindt het opbeurend familieleven geen weerklank meer. In hun verharden
hersenklomp zit de onmachtige ziel gevangen, en de beest stelt vrij hare tyrannische
wetten: hare geboden worden onmiddellijk gehoorzaamd. De arme kranke is niet
eens bewust dat zijne uitwerpsels kleederen en bed bevuilen: eten, rusten, is al zijn
bedrijf.
Zulke kranken brengen veel last en leed aan; hun voorkomen heeft iets afstootelijks
en, waarachtig, 't past niet in een huisgezin. Voor hen behoude men 't gesloten gesticht,
waarvan zij noch 't eenzame, noch 't enge gevoelen, en warmte en eten en onderhoud
in der mate kunnen toegepast worden.
2o Een ander klas van zenuwlijders zijn deze die door antisociale gevoelens bezield
zijn: brandstichters, onzedelijken, moordenaars, enz. Dit hoeft geen verder betoog:
hun onmaatschappelijk karakter is een onoverwinbaar beletsel tot het vrij familieleven.
De familiale verpleging der krankzinnigen vindt meer en meer aanhangers(1): Gheel
is een vruchtbare school waar geneesheeren en menschenvrienden heilzame lessen
putten, en die te allen kante als oorbeeld wordt aangehaald. Dit oorbeeld wordt
dikwijls naar eigen enge en vooringenomen gedachten verwrongen. Alzoo zijn er
die beweren dat de familiale verpleging enkel moet toegepast worden op ongeneesbare
zinneloozen; er zijn zelfs zulke kortzichtigen en onwetenden in zake van familiale
verpleging, dat

(1) In de aflevering Januari-Februari 1901, der ‘Psychiatrische en Neurologische bladen’ lees
ik met veel genoegen dat onze Noorder Stambroeders met prijzenswaardige doorzichtigheid
de familiale verpleging doorgrond hebben en in voordeelige praktijk zullen brengen. Zie
studie van Dr J. Van Deventer, ‘Vrije Verpleging’, in bovengenoemde revue.
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zij hoofdzakelijk de onreine kranken uit de gestichten en elders naar de Colonie
zouden willen voeren.
De lezer die eenigermate deze studie gevolgd heeft, kan reeds besluiten hoe
onredelijk zulke handelwijze is, en hoe weinig zij aan den geest der familiale
verpleging beantwoordt. Aldus opgevat, zal het stelsel der familiale verpleging nooit
vasten grond krijgen, en kan niets anders dan ontgoochelingen medebrengen.
Door de eeuwen henen, was Gheel een wereldberoemd toevluchtsoord, vooral
voor geneesbare krankzinnigen. Zonder in iets den machtigen invloed der
godsdienstoefeningen te miskennen, mag men toch gerust verzekeren dat de goede
zorgen in de verplegingsfamilie ontvangen, ook niet zonder invloed zullen gebleven
zijn op die talrijke genezingen waarvan de archieven der St-Dimphnakerk getuigen.
Nu nog worden te Gheel geneesbare kranken met troostende uitslagen verzorgd:
spijtig dat door onverschilligheid, of onwetendheid van geneesheeren en familie, er
zoo weinig geneesbare kranken de voordeelen van 't vrij familieleven komen genieten.
Nevens den heilzamen invloed eener liefderijke en trouwe verzorging, staat nu een
welingerichte geneeskundige dienst, met geneesheeren enkel aan hun vak toegewijd.
Al wat de huidige wetenschap als doelmatig voorstelt, wordt de kranken tot genezing
aangeboden.
De familiale verpleging, ten minste zooals ze nu te Gheel bestaat met trouwe en
voorzichtige verplegers, weze de eerste toevlucht voor geneesbare kranken. Wanneer
een boom kwijnt en wegsterft omdat de grond te los of te droog is, de luchtgesteltenis
te koud, of de plaats te overlommerd, dan rukt men dien boom niet met geweld uit
den grond, noch legt hem met de wortels in de lucht: neen, men plant hem voorzichtig
in een anderen grond op een andere plaats. Zoo ook de krankzinnige. Voor hem was
de maatschappelijke omgeving ook te warm of te koud, hem rukte een stormwind
takken en
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vruchten af, de strijd om 't leven sloeg hem neder of vuige woekerplanten omknelden
stam en kruin. Werp dien kranke in geen slot onder ander waanzinnigen, in geen
doolhof met vergiftigde planten. Ruk hem niet ruw uit de maatschappij, doch breng
hem in een ander sociale omgeving, waar de anormale driften als doode takken zullen
vallen, waar hij, in 't familieleven, gezond voedsel zal vinden en nieuwe twijgen zal
schieten en vruchten dragen, vol menschelijk gevoel!
Gheel, 15 Mei 1901.
Dr FR. MEEUS,
Geneesheer aan de Colonie.
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Zeven zeegezichten.
1. - Bedoomde zee.
Slapend ligt de zee in morgenstilte,
Slapende en bedoomd in verre verten,
Zoetjes rollend lauwe, blauwe baren
Op de nessche vlakten van het zeestrand.
Slapend ligt ze, in onbegrensde grootheid:
Weggesmolten in de blauwe nevels
Zitten ginds de zee- en hemelpalen....
Droomt ge, zee, van de oude neveltijden
Voor u God van 's hemels waatren scheidde,
Voor ge vloeien in uw zanden bed moest?
Droomt ge, zee?... O mochte ik zwijgend varen
Op de vlakten van uw watervelden,
En ten hemel op, de zonne tegen,
In den Oosten, die al bleust van blijheid
Daar hij ziet haar bachten zijne deuren!
'k Droomde dan, hoe zoete 't zou geweest zijn
Zoo geen zonde ons ooit had komen storen...
O, dan hadde ik onbewust gevaren
Op de stille, zaalge zee van 't leven,
Kalm en heilig naar den hemel leidend,
Weggesmolten eens in de eeuwigheden
Van het oord waar 't altijd licht en zonne is!
October 1900.
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2. - Goud.
De gulden zonne zie 'k verzinken
In eene zee van vloeiend goud,
Waarboven gulden wolken blinken
Gelijk een hooge, gulden vout.
Wat zijt ge, zonne, een heerlijk dingen,
Dat zelfs tot bij uw slapengaan
De schepsels die uw bedde omringen
U rood van wellust gade slaan!
Hoe ligt de zee naar u te langen,
Hoe glimt ze in één gestraal van goud
O gulden zonne, om u te ontvangen,
Opdat ge weerdig slapen zoudt!
Hoe lacht de lucht, o schoone zonne
En spant haar gouden tentgordijn
Alover u, opdat ge in wonne
Zoudt liggen ende rustend zijn.
Komt uit, o prinsen, met uw kroonen,
Met al uw vorstelijk metaal;
Zult ge ooit een glinstering mij toonen
Zoo heerlijk als dat zeegestraal?
Wat zoudt ge! Duister is, en donker
En dof uw hoog geprezen goud
Bij 't lieve, levende geflonker
Dat hier mijn dankend oog aanschouwt.
Oogst 1900.
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3. - Pracht.
De koninklijke zee haar hofgewaad heeft aangedaan
In schoonen avond, wijl de zonne staat op ondergaan.
Een golvende gewaad van pralend goud- en zilverlaken
In wondersierlijk plooien wuift en wentelt zonder staken
Zoo ver mijne oogen zien!
De koninklijke zee met al haar hofjuweelen pronkt.
Van diam antenpracht haar wijde watermantel vonkt.
De zonne zit wel duizendmaal te pinklen in haar kroone
En steekt haar kleeren in een' brand van eêlgesteenten schoone
Zoo ver mijne oogen zien!
O koninklijke zee, ik sta verblind voor al uw pracht!
Wat zal die andere zee dan zijn wier aanblik mij nog wacht?
Wat eeuwig tintlend goudgestraal en onverdoofde glansen
In eeuwigheid die Koningzee zal voor mijn blik doen dansen
Zoo ver mijne oogen zien?....
September 1900.

4. - Storm.
De wind zijne oorlogtrompe steekt
Heraut der dolle zee.
Hou vaste! 't gaat er stormen nu,
Hou vast voor waterwee!
De trompe luide loeit en tuit
Der zee die zet tot vechten uit:
Hou vaste!
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Ze en schuimt nie' meer, ze schuimbekt, en
Ze spuigt, van woede dol
Met geluwen zeever, dik en vuil,
Haar dreunende oevers vol.
De bergebaren storten dat
Het waterstof ten hemel spat.
Hou vaste!
Ze en bruist nie' meer, ze buldert nu,
Ze raast en tiert en brult
Dat ze al de lucht doordavert en
Van woest gerucht vervult.
Verdoofd is ieder andere klank
Bij 't woeden van haar stormgezang:
Hou vaste!
Wee alles wat ze vastekrijgt,
En nijdig nijpt en klemt
En duwt in haren waterklauw
Met wildheid ongetemd!
Zij beuken zal en buischen op
Haar prooi, met brekend baargeklop.
Hou vaste!
O wild geweld des waters, wat
Op aarde u kan weerstaan?
Wat zal er nog, en staakt ge niet,
Wat zal er ommegaan?
Wie weet?... O God, ik wete 't wel,
Dat Gij de zee, hoe stuur en fel
Houdt vaste!
Oogst 1900.
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5. - Zeeblek.
De zonne was al lange weggegaan.
Ik bleef daar in den zoelen avond staan
Alleen, en zwijgende, in de duisterheden
Die kwamen over land en zee gegleden.
Daar straalde opeens een' groene, lichte vonk
Een oogenblik... en weer in 't water zonk.
Maar 't kwam bij 't vallen van de kalme baren
Een wonder lichtspel over 't water varen.
Wat groen geschemer in het schuimend zog?
Daar, weer een' vonke, een' nieuwe, en ginder nog!...
Hoe schoon! Wat hebt ge, zee? Wat wonderheden
Verbergt gij in uw diepe, donkre steden?
Ai, wat een' lijn van loopend, smeltend goud
Daar ginds in groenen glans haar pracht ontvouwt?
Wat hebt ge, zee, voor vierwerk uitgevonden
Van stralenschichten, schietende uit uw gronden?
De zee ontvlamt in laaien lichten gloed
Van groen gefonkel dat haar bliksmen doet.
O zee, o zee, wat sterre- of stralenregen
Is er vandaag in uwen schoot gezegen?
O tooverzee, welk' onuitputbren schat
Van schoon uw vlotte vloeibaarheid bevat!...
Wat eindloosheid van heimelijke machten
Gij openbaart bij dagen en bij nachten!
Juli 1900.
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6. - Noordzee.
Noordsche Noordzee, gij verdient uw name nu,
Wijl de winden vriezend varen over u,
Wijl de sneeuw die grauwe, grijze lucht vervult
Wijl de smoor u met zijn koude kleed omhult.
Noordsche Noordzee zijt ge, wild en ruw nu weer
Als het windig ruwe Noorden van weleer.
En gij schijnt me, o oude zee, wel nog zoo oud
Nu uw strand zoo bloot ligt en zoo treurend koud!
O, terwijl ik sta en schouwe uw vlakten aan
Ziet mijn droomend oog geen' snekkezeilen slaan?
Hoore ik 't neunen van de wikingshorens niet
Bij de klanken van het stormend Noormanslied?
Neen, 't zijn meeuwen die daar slaan hun' vlerken uit.
't Is de horen van het vierschip die daar tuit.
't Is het zingen van de bare en van den wind....
't Is maar droomen van een dichtend Noorderkind!
Maar er gaat een goede trilling door mijn leên
Daar ge, o Noordzee, mij doet peinzen aan 't verleên,
En aan 't zeevolk blond van haar en blauw van oog
Dat van hier ter wilde, ruwe zeereis toog!
Bruine schuiten die daar ligt in 't oude zand,
Kloeke visschers met uw stalen lijf en hand,
Noordsche lieden, Noordsche zee, ik voele 't nu:
Heel een overoud verleden leeft in u!
December 1900.
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7. - Zeezang.
De waterbare zwelt en klimt, de waterbaar valt neder,
En als eene eerste bare zwijgt, dan spreekt een' tweede weder,
En dan opnieuw, gedurig voort, met zware, zware taal
Daar spreken beurt aan beurt de waterbaren altemaal.
Gelijk een machtig stemmenchoor in her- en wedergalmen
De godgewijde zangen zingt der hoogverheven psalmen
Die dreunen, plechtig, door de stille beuken van de kerk,
Alzoo, maar honderd malen wel, en duizendmaal zoo sterk,
De zee in stille duisternis haar hooglied is aan 't zingen,
Met rythmisch ruischen en geweld van waterwentelingen....
Ik sta daar in den donkren, en ik hoor dat zingen aan,
En 'k voel bij elken waterplons mijn hert omhooge gaan.
Daar stroomt oneindigheid in mij, met lange, lijze baren
Die heel mijn lijf en heel mijn' ziel doorwellen en doorvaren.
Hoe ben ik nu? Wat voel ik nu? 'k en weet, 'k en wete 't niet!
Mijn wezen en dat water daar in één en 't zelfde lied
Versmelten, en bewusteloos zoo drinke ik groote teugen
Van onuitlegbaar leven en van zaligend verheugen....
.... 't Is nu gedaan; het was zoo zoet!... En van die stonde in mij
Maar één geruisch nog bovendrijft: 't is ‘God’, en altijd Hij!
December 1900.
AL. WALGRAVE.
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Meimaand.
De meidag kwam; er trilde zacht,
Als zonneschijn na killen nacht,
Vernieuwing in mijn ziel.
Hel-spieglend staat het afgemaald,
Al wat in kleur en bloesem praalt,
Hel-spieglend in mijn ziel.
Er zingt alom een lenteklank;
Er deunt een lied van liefde en dank,
Hel-klinglend in mijn ziel.
Snel-vleuglend stijgt de leeuwrik hoog
En stuurt er naar den hemelboog
Het trillen... mijner ziel.
Naar 't hemelrijk in glans en pracht,
Bij englenzangen, hemelsch zacht,
Verdroome nu mijn ziel.
- Maria Maged, Moeder teêr,
Zie goedig op ons aarde neêr
En op mijn arme ziel.
Mijn ziel is eene zee, die waagt;
Maria is de ster, die daagt:
Maria,... o mijn ziel!
Wat kan er veel verloren gaan
In 't stormen van den oceaan!
Maria,... o mijn ziel!
A. VERHEYEN.
Antwerpen, 1 Mei 1901.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1901

494

De Engelsche martelaars onder Hendrik VIII en Elisabeth
(1535-1583).
Eene bijdrage tot de kerkelijke geschiedenis der XVIe eeuw
door Jozef Spilmann, S.J. (Freiburg in Breisgau. Herder. 2 d. 8o 1900)(1).
OP den feestdag des H. Thomas van Kantelberg, 1886, gaf de congregatie der Riten
een lang verwacht decreet uit, hetwelk 54 Engelschen bloedgetuigen, de eer der
gelukzaligen toekende. Uit dit getal leden 30 onder Hendrik VIII en 24 onder zijne
dochter Elisabeth, voor de eenheid der katholieke kerk en het primaatschap des
Roomschen Stoels, den marteldood.
Aan het hoofd dezer roemrijke schaar zaligen staan het vriendenpaar JAN FISCHER,
bisschop van Rochester en cardinaal der heilige Roomsche kerk en THOMAS MORE,
kanselier van Engeland met MARGARETA POLE, gravin van Salisbury en moeder van
cardinaal POLE, de laatste Plantagenet. Bij hen sluit zich aan: de gelukzalige Richard
Reynolds, uit de orde der H. Brigitta met 18 Karthuizers, namelijk Jan Houghton,
Augustijn Webster, Robert Laurence, Willem Ermew, Humfried Middlemore,
Sebastiaan Newdigate, Jan Rochester, Jakob Walworth, Willem Greenwood, Jan
Davy, Robert Salt, Wouter Pierson, Thomas Green, Thomas Seryven, Thomas Redyng,
Thomas Johnson, Richard Vere en Willem Horne. Tot de orde van den H. Franciscus
behoort de zalige martelaar Jan Forest, tot die van St Augustijn de gelukzalige Jan
Stone. Eindelijk tellen de vijf wereldlijke priesters Jan Haile, Thomas Abel, Edward
Powell,

(1) Die Englischen Martyres unter Heinrich VIII und Elisabeth.
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Richard Fetherstone, Jan Larke en de leek Germaan Gardiner tot de zalige
bloedgetuigen, die onder Hendrik VIII leden.
Van de martelaars, die onder zijne dochter Elisabeth stierven, verleende het decreet
der Ritencongregatie aan de volgende de eer der gelukzaligheid: 16 wereldlijke
priesters, namelijk; Cuthbert Mayne, Everhart Hanse, Rudolf Sherwin, Jan Payne,
Thomas Ford, Jan Short, Robert Johnson, Willem Filby, Lucas Kirby, Laurens
Richardson, Willem Lacy. Richard Kirkman, Jakob Hudson of Thomson, Willem
Hart, Richard Thirkeld en Plumtree, verder vijf priesters des gezelschaps van Jezus:
Jan Nelson, Thomas Woodhouse, Edmond Campion, Alexander Briant en Thomas
Cottam, eindelijk de leeken Jan Storey, doctor in de beide rechten, Jan Felton en
Thomas Sherwood.
Er zijn in Engeland, van 1535 tot 1681, 261 martelaars voor het Roomsch katholiek
geloof gestorven; doch alleen de bovenstaande waren tot dan toe op de vereering der
altaren kunnen toegelaten worden. Een later decreet en wel van den 13 Mei 1895
laat nog de vereering toe van acht eerwaardige dienaars Gods, die onder Hendrik
VIII stierven, alsmede van Sir Hendrik Percy, graaf van Northumberland, die onder
Elisabeth onthoofd werd.
Het is het leven dezer gelukzaligen, hetwelk Pater SPILMANN S.J., in de voor ons
liggende twee deelen, met zooveel nauwkeurigheid als eenvoud beschrijft. Het is het
laatste, maar ook het beste werk, dat over den godsdienstigen toestand van Engeland
in de XVIe eeuw, verschenen is.
Het is ons onmogelijk hier eene ontleding of enkel eene bespreking dezer levens
neer te schrijven; alleen zullen wij ons eenige aanhalingen veroorloven over cardinaal
FISHER, Thomas MORUS en Pater CAMPION.
Tot aan zijne afbreuk met de kerk was Hendrik VIII bevriend met den bisschop van
Rochester; maar toen deze tegenover hem de partij van Catharina van Arragon dorst
nemen en hem ook den titel van opperhoofd der kerk in Engeland bestreed, maakte
de vriendschap plaats voor vijandschap en wraakzucht; men deed eerst eene poging
om Fisher te vergiftigen, maar die mislukte; daarna werd hij gevangen gezet met
zijnen vriend Thomas More, daar beiden weigerden den opvolgingseed af te leggen.
De Paus Paulus III dacht dat hij den bisschop voor den marteldood, dien de achttien
Karthuizers reeds onderstaan hadden, zou kunnen redden hebben met hem den
cardinaalshoed te schenken; maar dit weerhield Hendrik VIII niet: de cardinaal werd
integendeel voor het gerecht gedaagd, waar hij zich glansrijk verdedigde; doch dit
ook baatte niet. Hij was zijn heel leven lang een voorbeeld aller deugden geweest en
hij stierf, uitgemergeld door allerlei wreedheden. Zijn lijk werd onteerd ‘en nu lag
deze man, dien de Paus nog zooeven het sieraad en den smuk des Clerus zijns lands
en der gansche wereld genoemd had, onthoofd op Tower-hill!
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‘Het was de 22 juni, de dag, op welken Engelands eerste martelaar, de H. Albaan,
ook door onthoofding de martelkroon verkregen had en op welken toen nog gansch
Engeland het feest zijns eersten martelaars beging. Tot 's avonds bleef het eerwaardig
lijk des kerkvoogds, van alle kleeding beroofd en aan de blikken des gepeupels
blootgesteld, op de plaats der halsrechting liggen. Zoo was de wil des Konings. Bij
nacht werd het door de beulen naar het in de nabijheid van Tower-hill gelegen kerkhof
der Allerheiligenkerk gebracht en zonder lijkkist noch lijkdoek begraven. Eerst later
vond het zijne rustplaats in de kapel des Towers aan de zijde zijns strijdgenoots, des
zaligen Thomas More. Het hoofd bleef echter op eene lans gestoken 14 dagen lang
op Londonbrug tentoongesteld-Waarschijnlijk hingen daar op die bewegingsvolle
brug tegelijkertijd nog de hoofden en ledematen der drij karthuizer-monniken, Ermew,
Middlemore en Newdigate, die weinig dagen te voren gehalsrecht waren. Geen
mensch waagde het die trofeën der dwingelandij te verwijderen. Eindelijk werd het
hoofd des zaligen bloedgetuigen, dat in plaats van te verrotten, immer schooner en
lieflijker moet geworden zijn, in de Theems geworpen’(1).
Hetzelfde lot onderging Thomas More, Fishers en aller humanisten vriend, en ook
die des konings, welke voor zijn huwelijk met Anna Bollyn geheel vertrouwelijk
met hem omging. Daar hij den eed, van hem, door den koning geëischt, evenmin als
Fisher, afleggen wilde, legde hij zijne kanselierswaardigheid neder en wachtte den
storm af. Hij werd ook weldra in den Tower opgesloten en daar met alle lagen en
listen bestoken; doch hij bleef standvastig in zijn geloof volharden. Pijnlijk was het
afscheid der zijnen van hunnen teergeliefden vader. Fisher was zoo uitgemergeld en
zoo zwak, dat men hem naar het schavot slepen moest; doch Thomas ging met een
rood kruis in de hand en dikwijls de oogen ten hemel verheffend. Op het schavot liet
men hem tot het volk niet spreken, en als zijn hoofd gevallen was wierd het
waarschijnlijk nevens dat des bisschops aan het gezicht van duizenden op Londonbrug
uitgestoken, en dat het na veertien dagen ook niet in de Theems gesmeten wierd, is
alleen aan den moed zijner dochter Margareta te danken. Deze wist het lijk haars
zaligen vaders in de kapel van St Peetersbanden waardig te begraven en deed ook
het overschot des zaligen bisschops van Rochester uit het kerkhof der
Allerheiligenkerk opgraven en nevens haren vader leggen. Ook wist zij het hoofd
haars vaders te bemachtigen en het in zijn graf te leggen.
De dood van Thomas More baarde in Europa nog meer smart en verontwaardiging
dan het bloedig einde des gelukzaligen Fishers.

(1) Deel I, bl. 139.
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ERASMUS, de leider der humanisten vooral, die met beide mannen persoonlijk bekend
en bevriend was, drukte welsprekend zijne smart uit. Hij vergeleek de daad van
Hendrik VIII met Neros veroordeeling zijns leeraars Seneca, en schieef over More:
‘De dood van Thomas Morus beklagen ook degenen, wier meening hij uit alle kracht
bestreed. Zoo groot was tegen allen de oprechtheid diens mans, zoo groot zijne
minzaamheid, zoo groot zijne goedheid - zijne goedheid, deze grondtrek zijns
karakters, heeft zijn aandenken zoo diep in aller harten geprent, dat allen hem als
eenen vader, als eenen broeder beweenen. Ik zelf zag de tranen veler, welke More
nooit gezien, noch van hem ergens eene weldaad ontvangen hadden. En terwijl ik
dit schrijf vlieten ook mijne tranen; ik mag ze afweren zooveel ik wil. Hoevele edele
harten heeft die gerechtsbijl verwond, onder welke Mores hoofd viel’.
Ook in Duitschland sprak spoedig een der geleerdste mannen, als woordvoerder
der openbare meening, zijn oordeel over Hendriks bloeddaad en over den man uit,
die hem ten offer gevallen was. ‘Welken lof en welk voordeel kon u dan de wreedherd
aanbrengen, welke gij aan Thomas Morus pleegdet?’ vraagt COCHLAEUS aan Rijkaart
Sampson, die de halsrechting verdedigen wilde. ‘Hij was een man, die allen wegens
zijne beschaafdheid, zijne zeden, zijne vriendelijkheid, vroolijkheid, welsprekendheid,
voorzichtigheid en onschuld, wegens zijne begaafdheden en geleerdheid loofden,
beminden en bewonderden; die daarenboven als hoogste rechter, als vriend des
konings met onderscheiding van jongsaf het gemeenebest gediend had; die 's konings
lasten als gezant glanzend vervuld had en nu op de grens des ouderdoms in zijne
vergrijsde haren voor allen eerbiedwaardig daarstond. Met eer door den koning van
zijn ambt ontheven, leefde hij als privaat persoon te huis met zijne gade, zijne kinderen
en kleinkinderen, geener misdaad schuldig noch slechts verdacht; niemand legde hij
lagen, niemand viel hij lastig, maar voor allen was hij dienstvaardig, mild en
vriendelijk. En dezen man hebt gij met geweld zijn huis ontvoerd, hem den trouwen
kring der zijnen, met welke hij het eenvoudige leven eens vromen wijzen leidde,
ontrukt, en dat uit geen anderen grond dan dat hij uwe schanddaden niet billijken
wilde, wat hem zijn geweten, de vreeze Gods en zijn zielenheil verbood. Gelooft gij
wel of zulke euveldaad immer de billijking der menschen vindt of vinden zal?
Nimmer! U zelven hebt gij meer benadeeld dan hem. U hebt gij tot moordenaars
gemaakt, en zijn onschuldig bloed, dat gij vergoot, gefuigt tegen u in eeuwigheid.
Hem echter hebt gij voor God, voor alle hemelsche heirscharen en voor alle menschen
tot eenen met eer en roem bekroonden martelaar gemaakt. Met God leeft en heerscht
hij in eeuwigheid, terwijl gij de vlek uwer schuld en schande nooit uitdelgen zult.’
Zoo oordeelden de tijdgenooten, zoo de nakomelingschap, en thans
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zien wij More en zijne makkers ook door de kerk met de martelaarskroon gesmukt.
Edmond Campion werd den 25 Februari 1540 te Londen geboren. Zijne ouders waren
niet rijk en daarenboven stierf zijn vader toen hij nog zeer jong was.
Het koopmansgild trok echter den knaap aan en liet hem de Latijnsche school van
Christ-Church in Londen bezoeken; als hij dertien jaar oud was stond hij gekend als
de beste scholier van heel Londen, en als dusdanig viel hem de eer te beurt Koningin
Maria bij hare plechtige intrede in Londen te begroeten.
De Koningin was zeer voldaan over de wijze, waarop de knaap zich van zijne taak
gekweten had en de Lord Mayor van Londen, Thomas White, nam hem in het door
hem gesticht College van St John te Oxford op. Toen zijn weldoener in 1564 stierf,
hield hij op dezen eene Latijnsche lijkrede, die zeer bewonderd werd en ons behouden
is gebleven. In 1566 bezocht Koningin Elisabeth de hoogeschool van Oxford en het
was nogmaals Campion, die haar in naam der universiteit begroette; hij werd door
haar aan hare gunstelingen Leicester en William Cecil aanbevolen. Hem stond dus
eene schoone toekomst open. Maar om nu zijne akademische graden te erlangen,
moest hij den supremaatseed afleggen, die hem van de kerk afscheurde, te meer zijn
omgang met den anglikaanschen bisschop Richard Cheney, die alhoewel van harte
katholiek, toch meende dat men zich in den staatsgodsdienst schikken kon, bracht
Campion zoover dat hij zich overreden liet en de anglikaansche diakenwijding ontving.
Cheney wenschte hem zijnen opvolger als bisschop van Gloucester te zien.
Deze wijding werd het keerpunt in zijn leven; hij zag weldra den misstap in, dien
hij begaan had, en nu kon het aandringen zijner vrienden hem niet meer bewegen
verder te schrijden; hij verliet Oxford en ging naar Ierland; waar hij aan de
hoogeschool van Dublin een leeraarsambt aannam en als katholiek leefde. Daar
schreef hij eene Geschiedenis van Ierland, die als een model van Engelsche proza
aanzien wordt. Daarna deed hij opnieuw openlijk belijdenis van het katholiek geloof;
toen dit bekend was, werden gendarmen gezonden om hem aan te houden; doch hij
vlood naar Londen, waar hij onder den naam van Mr. Patrick vertoefde. Hij woonde
er de veroordeeling des gelukzaligen STOREY bij en besloot naar Vlaanderen te
vluchten (1571). Hij kwam in het seminarie van Doway aan, waar hij door zijne oude
Oxfordervrienden en Dr ALLEN met opene armen ontvangen werd. Hier studeerde
hij godgeleerdheid, ontving er de kleine orden en het subdiakonaat. Vandaar trok hij
als pelgrim te voet naar Rome, waar hij in het Gezelschap van Jezus trad, in de
Oostenrijksche provincie opgenomen en te Praag priester gewijd werd. Daar
onderwees, predikte en schreef hij, en trok er weldra de alge-
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meene aandacht. Hij verbleef er tot in Maart 1580, wanneer hij bevel kreeg naar
Rome weer te keeren. Daar ontving hij met Pater PERSONS (als overste) van den Paus
de grootste volmacht en met nog drij anderen zetten zij zich op reis naar Engeland
over Bologna, Meiland, Genf en vandaar naar Riemen (Reims); doch eer over te
steken, besloten zij dit niet te samen, maar afzonderlijk te doen; omdat zij vernamen
dat de Koningin eene proclamatie uitgevaardigd had, waarin beweerd werd dat de
Paus, de Koning van Spanje, de hertog van Florentie en andere katholieke vorsten
een verbond hadden aangegaan om in Engeland te vallen en dat dit aangestookt was
door hare onderdanen in het buitenland. Het gelukte hun onder vermommingen in
Engeland te geraken en reeds den 29 Juni predikte Campion in Londen, en zijne
toehoorders waren zoo verrukt, dat zij overtuigd waren, dat alle wankelende
katholieken en eerlijke protestanten, die dezen predikant hoorden, moesten voor den
katholieken godsdienst gewonnen zijn. De roem des redenaars verbreidde zich als
een loopend vuur, vooral in katholieke kringen; allen wilden hem zien, hooren,
spreken. Weldra was natuurlijk het Privy Council er van onderricht en al de
zendelingen moesten zich schuil houden. Twee dezer werden weldia verraden en
gevangen en het hing slechts van het toeval af dat eene geheele vergadering van
priesters, in Southwark gehouden, niet ondekt werd; maar een nieuw edikt werd
tegen alle seminaarpriesters, jezuieten en hunne helpers uitgevaardigd, en het
parlement bijeengeroepen! Hier herhaalde Sir WALTER MILDMAY voor de tiende
maal eene redevoering, welke de ongerijmdste beschuldigingen tegen alle katholieken
bevatte en strengere strafwetten werden door beide huizen gestemd.
Toen ontstond in Londen de GILBERT's vereeniging, uit katholieke jongelingen
van voornamen stand, welke besloten zuinig en karig te leven en het overige hunner
inkomsten tot onderhoud der missionnarissen te besteden; want zonder de hulp van
dit gezelschap ware het den zendelingen niet mogelijk geweest iets te verrichten.
Deze leidden hen van de eene katholieke familie tot de andere, waar gewoonlijk des
nachts vergaderd, gepredikt, gebiecht en mis gelezen werd. Zij bleven gewoonlijk
maar eenen dag op dezelfde plaats en daar zij tot het uiterste moesten bereid zijn,
stelden PERSONS en CAMPION eene verklaring of testament op, hetwelk zij besloten
altijd bij zich te dragen voor het geval van aanhouding; ongelukkig gaf Campion
zijne verklaring aan THOMAS POUND af; deze werd gevangen en gaf ze eenen anderen
over; deze eenen derde en eindelijk werd de verklaring openbaar gemaakt, gansch
tegen den wil des gelukzaligen. Hij zegde daarin onder ander: ‘Ter eere Gods en
volgens uw goedachten vraag ik in allen ootmoed een drijvuldig gehoor: ten eerste
aan U Heeren, voor wie ik over den godsdienst spreken zal, in zooverre deze het
welzijn van den Staat en U, Edele Heeren, betreft. Ten tweede, en hierop komt het
bijzonder aan, bij de Doctoren, Meesters en uitgelezen ledematen beider hooge-

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1901

500
scholen; ik wil het voor deze ondernemen het geloof onzer katholieke kerk, door
onwederleglijke bewijzen uit de heilige Schrift, de kerkvergadeiingen, de vaders, de
geschiedenis, door verstandelijke en zedelijke grondbeginselen te verdedigen. Een
derde gehoor vraag ik aan de geleerden in het kanoniek en burgerlijk recht en voor
hen wil ik genoemd geloof uit de wijsheid der nog in kracht en oefening zijnde wetten
bewijzen’.
ELISABETH en de tegenstrevers waren woedend over deze uitdaging en een
predikant, Dr CHARKE, schreef eene wederlegging der verklaring en dit zette P.
CAMPION aan een Latijnsch schrift aan de leerlingen der beide hoogescholen te
richten, waarvan de titel luidde: Tien gronden op welke Edmond Campion den
predikanten der anglikaarnsche kerk den kamp over de geloofsleer aanbood. Eene
inleiding, aan de studenten der beide hoogescholen gericht, vermeldt dat zijne
verklaring tegen zijnen wil openbaar is gemaakt geworden; maar dat de tegenstrevers
in plaats van den voorgeslagen kamp aan te gaan met de woorden: ‘Wij nemen uwe
voorwaarden aan; de Koningin geeft u vrijgeleide, komt, zij slechts schreeuwen:
Jezuiet! opstandeling! onbeschaamde! verrader! Dat is belachelijk.’ Hij wil hun thans
de gronden blootleggen, die hem den moed tot de uitdaging gegeven hebben; zij
spruiten voort niet uit zijn talent of zijne wetenschap; maar uit de overtuigende
waarheid zijner zaak. Gedood kan hij worden, overwonnen niet.
Dit schrift had een buitengewoon gevolg, waartoe de kernige, aangrijpende stijl
van Campion niet weinig bijdroeg. Helaas! drij weken na de uitgaaf der tien gronden
lag hij reeds in ketens. Hij werd met anderen gevangen en in triomf Londen binnen
gebracht; men had hem de ellebogen op den rug, de handen op de borst en de voeten
onder den buik des paards te samen gebonden. Op zijnen hoed plaatste men een
papier, waarop te lezen stond: ‘Campion, de oproerigste Jezuiet’. Het gemeene volk
gaapte, hoonde en giegelde, maar de verstandige lieden lachten niet, zij waren
bedroefd Engeland zoo diep in de barbaarsheid verzonken te zien. Doch eens in den
Tower werd hij gedurende vijf dagen met vriendelijkheid, ja met onderscheiding
behandeld; men beloofde hem alles, zelfs het aartsbisdom Kantelberg, als hij maar
wilde afzweren, en Elisabeth zelf, die hem van Oxford uit niet vergeten had, stond
op eens onverwachts voor hem en beproefde hem over te halen, doch te vergeefs;
daarna werd hij op de pijnbank gelegd en dan tot den redetwist, dien hij gevraagd
had, toegelaten, en Campion, door de foltering uitgeput, op eenen schemel gezeten,
zonder boeken, zonder steun, had zich te verdedigen tegen de voornaamste geleerden
onder de protestanten, en hij deed het zoo glansrijk, dat zijne tegenstrevers later
bekenden, dat hij den zege over hen behaald had; later volgden nieuwe redetwisten
en nieuwe folteringen.
Eindelijk den 20 November 1581 begon het rechtsgeding en dit
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liep insgelijk tot schande der rechters af. Campion verdedigde zich zoo juist, zoo
gepast, weerlegde alle beschuldigingen zoo doorslaand, dat al degenen, die oordeelen
konden, zegden dat het onmogelijk was hem te veroordeelen.
Eenige der rechters getroffen, overweldigd door zijne wetenschap, door zijne
welsprekendheid en door de onwederleglijkheid zijner bewijzen, wilden hem
vrijspreken; doch deden gelijk Pilatus, zij durfden niet en spraken het schuldig uit.
Op 1 December 1581 werd hij ter dood gebracht, en toen hij reeds de streng rond
den hals had, bad hij het Credo en zegde: Ik sterf als een trouw katholiek.
Deze halsrechting had in Londen een tegenovergesteld uitwerksel van dat door
Elisabeth en hare handlangers verwacht; zeer velen bekeerden zich en onder deze
de dochters van Hopton en Walsingham. Een protestant die de Rationes decem van
Campion weerleggen wilde, schrijft: ‘de ter dood gebrachte priesters schaden de
anglikaansche kerk meer dan de levende’. Een Oxforder professor schreef: ‘Dat kan
ik in waarheid zeggen, dat de geest des dooden Campions mij meer in het nauw
brengt dan de Rationes des levenden. Het spreekwoord zegt “de dooden bijten niet”
en echter verwondt ons Campion door de tanden zijner vrienden; in de plaats van
eenen Campion dringen strijders op strijders binnen en houden ons belegerd’.
Zoo is het boek dat wij gaarne, in het Nederlandsch vertaald, in elks handen zouden
willen zien.
H. SERMON.
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Boekennieuws.
De Germaansche Heidenleer, door J. LENAERTS en M. WINTERS. Lier, Jozef Van
In, 1901, 192 blz.
Het lang verwachte werk van de twee Limburgsche priesters komt eene wezenlijke
leemte in de Nederlandsche philologie aanvullen. Tot nog toe hadden folkloristen
en mythologisten niets dan Duitsche handboeken, waarin godenmythen en heldensagen
uit een Duitsch oogpunt verklaard werden. Wel is waar zagen we in de laatste tijden
wat meer bedrijvigheid op mythologisch gebied: de Germaansche Godenleer van
Dr. J. Van Leeuwen (1897), de Godsdienst der Germanen van Chantepie de la
Saussaye (1900), talijke artikels onlangs in tijdschriften verschenen, de prijsvraag
over eene Germaansche goden- en heldenleer in 1900 door de Kon. VI. Academie
uitgeschreven, en meer andere feiten zeggen dat ook de zeer merkwaardige studie
van J. Lenaerts en M. Winters te goeder ure gekomen is.
De methode, door de bewerkers gevolgd, is, alhoewel eenigszins nieuw, in 't geheel
niet af te keuren. Na over den eeredienst en de bronnen der verzinselleer gehandeld
te hebben, bespreken zij de verzinselleer (geesten, goden, reuzen, alven) en daarna
de heldenleer eerst in 't algemeen, verder in 't bijzonder (Wieland, Hilde, Beowulf,
Ermenric, Diederik, Siegfried). De schrijvers geven ons volgens de overgeleverde
stukken eene gedachte van ‘de godsdienstige beschaving en de dichterlijke
natuurbeschouwing onzer heidensche voorouders’, en voegen hier en daar eene
verklaring van de verzinsels toe.
Uitgaande van de hedendaagsche overlevering zijn zij tot geheel andere besluiten
gekomen dan hunne Duitsche vakgenooten, dan de partijgangers der nieuwe school
die ‘meestal volgens eigene verbeelding, een schoon stelsel hebben verzonnen, waarin
de mythologische verzinsels uitgelegd worden als zinnebeelden van den gedurigen
strijd tusschen licht en denker, of van de gedurige afwisseling der jaargetijden, of
van den vooruitgang der beschaving.’ ‘Ik loochen niet, schrijft Lenaerts, dat zulks
de zin zij der verzinsels in andere herdenleeren, doch onze Germaansche mythologie
is op eigen grond geboren, in eigen wezen geschepseld, en de overlevering, nog
levend bij ons volk, spreekt dat gevoelen teenemaal tegen’. Deze regels bevatten de
grondbeginselen, waarop heel het werk steunt, en rechtuit gesproken, moeten we
bekennen dat de princiepen daarin gehuldigd ons hoogst bedenkelijk voorkomen.
Inderdaad, de bewerkers gaan uit van de hedendaagsche overlevering tot het verklaren
van Oudgerm. denkbeelden. Welnu, men neme in aanmeiking dat Nederland weinig
of geene mythen uit de oude tijden heeft bewaard: men vindt de meeste Oudgerm.
mythen in Duitschland en in
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het Noorden. Hoe wil men met Nederlandsche, laat staan Limburgsche
fragmentarische elementen de verklaring zoeken van Oudduitsche sagen en mythen?
Ondersteld nog dat de Germanen te allen kante dezelfde dichterlijke opvattingen der
natuur hadden, zou men daaruit mogen besluiten dat die vóór 1200 jaren reeds waren,
zooals zij heden overgeleverd worden? Neen, er dient rekening gehouden met den
stoffelijken, zedelijken en verstandelijken toestand der volken: gedachten veranderen,
woorden veranderen, nu meer dan min; evenzoo de poëtische opvatting van een volk.
Het lijdt b.v. geen twijfel dat de Noren, toen zij in het bezit van Noorwegen kwamen
of op IJsland aanlandden, verwonderd stonden voor de verschijnselen die daar alleen
in den winter en in den zomer plaats grijpen, en dat zij met of zonder innerlijke kennis
der feiten, die zaken op dichterlijke wijze bespraken. Wat in Noorwegen gebeurde,
greep ook elders plaats: ieder volk, ik ging zeggen, ieder geslacht heeft zijne poëzie
We geven gaarne toe dat ‘onze Germ. mythologie op eigen grond geboren is’, want
elke mythologie heeft iets eigenaardigs, iets oorspronkelijks, maar daarnevens ook
iets gemeens, zooals de bewerkers dat zelven (b.v. blz. 141) bekennen. We vinden
dus in de redeneering (blz. 7) geene enkele gegronde reden, waarom de Germ. mythen
niet meer uit een Oudgerm. standpunt mogen verklaard worden. Het is immers bekend
dat de ‘nieuwe school’ met getrouw te blijven aan de verklaring van de verzinsels
in andere heidenleeren, en vooral met de overgeblevene stukken volgens hunnen
natuurlijksten zin te verklaren, tot besluiten gekomen zijn, die niet alleen de meeste
lezers bevredigen, maar ook niet zelden met de volksoverlevering van de heimat dier
mythen overeenkomen. Hetzelfde kan niet altijd van den uitleg, in de Heidenleer
gegeven, gezegd worden, omdat de bewerkers weleens teksten verdraaien en
verwringen, sommige dingen met opzet in de schaduw laten, oude en jonge elementen
samenvoegen, duidelijke feiten verkeerd uitleggen. We wijzen b.v. op de zeer
gewaagde verklaring der Hildesage (bl. 148) waar het Brisingamen (eig. het halsjuweel
der zon, de glans dus die haar bij het nederdalen omgeeft) door regenboog verklaard
wordt, waar het toovergezang van Hilde hoegenaamd niet opgehelderd wordt.
Schokschouderend leest men nog de mythische verklaring van Beowulf als wind-,
storm- of drakenheld, van Wieland als weerlichtsheld, van Gróa als opklarende lucht,
van Diederik als donderheld. Daar de bewerkers doorgaans alleen hunne verklaring
mededeelen, is een gewoon lezer, die geene andere theorie gehoord heeft, genegen
de eerste aan te nemen, vooral na in het begin van hun werk kennis gemaakt te hebben
met de natuurbeschouwing der Germanen (een art. waarin oude en hedendaagsche
elementen ongelukkiglijk niet uiteen gehouden, en schier zonder bewijzen aangehaald
worden).
Dit alles nu zij gezegd, niet om de zeer vernuftige theorieën van Lenaerts en
Winters af te breken - integendeel, we wenschen niets meer dan ze eens te kunnen
aannemen - maar om vooralsnu hunne mindere waarschijnlijkheid aan te toonen. Dit
wil niet zeggen, dat de verklaringen door de nieuwe school gegeven ons alleszins
voldoen en op zekerheid roemen mogen: zekerheid zal men op mythologisch gebied
slechts dan bekomen, wanneer men zal ophouden al de mythen volgens een op
voorhand vastgesteld princiep te verklaren.
Een paar andere opmerkingen willen we aan dit art. vastknoopen. Te vergeefs
zoekt de lezer naar eene korte lijst van werken, waarmede hij zijne kennissen zou
kunnen volledigen. De stijl ook laat wel eens te wenschen over; niet dat we de

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1901

schrijvers er een grief van maken hun Limburgsch dialect te gebruiken; maar de
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ten eerbiedigen, al ware het maar uit genegenheid voor de jeugd, die op den langen
duur, na van alles wat gelezen te hebben, niet meer weet hoe schrijven. We lezen
o.a. buiten zijnen natuur (12); dat niezen, die zegening... vinden (105); den kern
uitmaken (162); Schandinavië (23); Engelland (80). Gaarne hadden we ook in dit
overigens veelomvattend werk een en ander gevonden over de Rozengaardsage, over
den held Iron, over de Herwigsage, over de Waltharisage, over de cosmogonie der
Germanen, over de mythe van den Zwaanridder (verg. Handel. v.h. tweede Ndl.
Philologencongres, 1900). Doch dit alles zijn kleinigheden, welke de geleerde
schrijvers bij gelegenheid zullen in aanmerking nemen. Intusschen besluiten we met
den vromen wensch dat dit hoogst merkwaardig boek vele lezers tot diepere studie
der mythologie moge aanzetten, en dat uit de botsing der gedachten weldra nieuw,
helder licht moge oprijzen!
J. JACOBS.
Dr ALFR. HABETS: 1o De stichtingsbrief der Vrijheerlijkheid Kessenich. 17 bl.
Hasselt, Eug. Leen, 1901.
2o De oudste stukken en bescheiden over het smedersambacht te Hasselt. 56
bl. Hasselt, W. Klock, 1901.
3o Correspondance inédite des Maires de Sittard du 11 Vendém. an 9 au 30
Fructid, an 11. - 83 bl., Maastricht, Leiter-Nijpelo, 1900.
Een dubbel doel stelde schrijver zich voor in zijn werkje over Kessenich: vooreerst
de verdediging van zijn Oom, den Z.E. Heer Jos. Habets, in leven archivaris der
provincie Limburg, tegen een aanval van den heer schoolopziener M.; vervolgens
de beredeneerde uitlegging van den ganschen stichtingsbrief.
Dit diploma, dat keizer Otto I, op 7 Oct. 966, tot zekeren graaf Ausfried richtte,
en waarin er spraak is over Cassallum, wordt door den heer A. Habets breedvoerig
behandeld. Hij vertaalt Cassallum door Kessenich, en deelt daarbij de zienswijze
van zijn Oom. De heer M. daarentegen, in een artikel van het ‘Pays de Looz’,
geschiedkundig tijdschrift der provincie Limburg, beweert, dat die vertaling onjuist
zou wezen en meent in Cassallum Neeroeteren, zijn geboortedorp, te zien.
Deze laatste meening is volgens den heer A. Habets niet aan te nemen, aangezien
o
1 de argumenten, waarop de heer M. bouwt, op onbetrouwbare gegevens steunen
en 2o de uitlegging van het charter bewijst dat Cassallum niets anders dan Kessenich
kan zijn.
Men schijnt eenigszins te willen terugkomen van de zoo geprezen, maar tevens zoo
gevaarlijke vrijheid van handel, door de Fransche omwenteling uitgeroepen. Rekening
gehouden van den hedendaagschen toestand der Maatschappij worden nog steeds
vereenigingen gesticht in den aard der oude ‘gilden’.
De heer Habets heeft ons dus met de reglementen van het smedersambacht van
Hasselt te behandelen een nuttig werk geleverd. Het veroorlooft ons een gedacht te
vormen eener middeleeuwsche gilde.
De inleiding geeft daarenboven eene algemeene schets over de opkomst, de
inrichting, het bestuur, het maatschappelijk, godsdienstig en zedelijk karakter der
ambachten, verder geeft schrijver eenige uitleggingen over den staat der archieven
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Het derde werkje brengt ons in Hollandsch Limburg, te Sittard. De inleiding, 17 bl.
lang, beschrijft ons het stadje, legt ons den staat, den oorsprong en de
vertrouwbaarheid zijner archieven uit en zet ons breedvoerig op de hoogte der
geschiedkundige feiten, die noodig zijn om de briefwisseling goed te verstaan.
Deze brieven, onder de Fransche overheersching geschreven, handelen over al de
kwestres, die het bestuur eener voorname gemeente aangaan. Financien en gebouwen,
het benoemen van gemeenteraadsleden, de weldadigheid, de burgerlijke stand, het
maken en onderhouden van openbare wegen en gebouwen zijn de gewone
onderwerpen. Dikwijls wordt er gesproken over het klooster der weggezonden en
betreurde Dominicanen en over het herbergen der gendarmen, die te Sittard dikwijls
reden tot klagen gaven.
L.B.
Het Duitsch voor Eerstbeginnenden. Taal- en stijloefeningen ten gebruike bij
het Onderwijs in de Duitsche taal, door O. VEENSTRA, hoofd eener school te Aalten.
Noordhoff 1900. Groningen, in-8o, 111 blz.
De schrijver van dit boekje gaat niet uit van het beginsel dat bij het onderwijs in
eene vreemde taal men zoo weinig mogelijk de hulp van de moedertaal moet inroepen.
Hij schijnt geen aanhanger te zijn van het nieuwe rechtstreeksche leerstelsel dat
heden algemeen toepassing vindt. Hij neemt de moedertaal tot grondslag en zijn heel
stelsel berust op de vergelijking tusschen het Nederlandsch en het Duitsch. Nu mag
men nog zoo een vurig voorstander zijn van de rechtstreeksche methode, toch zal
men moeten bekennen dat dergelijke vergelijking haar nut oplevert en dat de heer
Veenstra zijn stelsel goed toepast. Daarom zal zijn handboekje diensten bewijzen
bij het aanvankelijk onderwijs in het Duitsch, welke methode men dan ook daarbij
moge volgen.
E.D.
Histoire de la littérature française. - Complément dé l'histoire de la littérature
française. (Morceaux choisis, poésies, analyses), par E.E.B. LACOMBLÉ, professeur
à l'école moyenne d'Arnhem. Groningue, P. Noordhoff, éditeur, 1900.
Een paar boekjes die reeds aandacht verdienen wegens de strekking die de schrijver
aankleeft bij het onderwijs in de vreemde talen. Al te dikwijls verliest men uit het
oog dat eene vreemde taal ook dient geleerd te worden om als sleutel te dienen tot
de letterkunde van het volk dat ze spreekt. Zelfs indien men het practisch nut van de
kennis van de vreemde alledaagsche omgangstaal als eenig doel beschouwt, dan zal
men zelfs de studie van de letterkunde met heel en al mogen verwaarloozen. Immers
de letterkunde is de spiegel van het leven van een volk en dit leven moet men kennen
om de taal die er de uitdrukking van is te begrijpen.
Men denke eens hoeveel ‘realién’ door ééne bladzijde letterkunde worden aan de
hand gedaan.
Dit heeft de heer Lacomblé begrepen en zijne beide werkjes zijn met die gedachten
opgevat. In zijne ‘Historie de la littérature française’ heeft hij gelukkig allen
nutteloozen ballast van kleine bijzonderheden over boord gegoord en heeft zich bij
de algemeene trekken en stroomingen bepaald. De inleidende schets voor elk tijdperk
is duidelijk en bevattelijk, soms wel wat vluchtig en kort.
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nochtans voor eene vreemde taal de voorkeur niet dienen gegeven te worden aan
eenige voortreffelijke bladzijden proza?
E.D.
Les Martyrs de la Glèbe. Drame en 5 actes, par VICTOR DE BRABANDÈRE. Bruxelles,
Vromant 1901.
Schrijver zegt ons zelf, in de voorrede, wat hij heeft willen maken: ‘Ce drame
voudrait être, au vrai sens du mot, un drame social, il voudrait réaliser ce que d'aucuns
appellent: le théâtre du peuple.
Je chante donc la terre et les paysans; et, pour les mieux chanter, j'ai choisi une
période de l'histoire qui est bien à eux, celle de la guerre des Paysans.
Toutefois qu'on le remarque, mon drame, épisode de la guerre des paysans, si l'on
veut, ne prétend nullement être qualifié: drame historique. L'histoire m'a fourni un
cadre merveilleux; la portée de l'oeuvre est ailleurs et plus haut’.
Na alles wat wij over den boerenkrijg gehoord en gelezen hebben ware het wellicht
voorzichtiger geweest een ander ‘cadre’ te kiezen. 't Is versleten tot op den draad;
verneemt liever: Mathieu Nooltinckx is een der meestgegeerde boeren van het dorp,
een ware vaderlander. Zijn zoon André, uit 't Fransche leger weergekeerd, heef de
Fransche gedachten meegebracht; hij lacht met de boeren en hunne bijgeloovigheid.
Daarom wil Martha, Mathieu's petekind, op wie André sedert lang een oogsken had,
van hem niet hooren. Zij verkiest Paul, den zoon van den burgemeester, die
niettegenstaande zijn vreesachtigen en al te voorzichtigen vader de boeren genegen
is.
Uit wraak loopt André tot de Fransche overweldigers en dient hun tot leidsman.
Martha en eenige vaderlanders, waaronder ook Paul, worden gevangen genomen.
André wil Martha op haar besluit doen weerkeeren, hij spreekt haar van zijne
liefde, van zijne toekomst, de Franschen zullen hem deftig beloonen. Martha blijft
Paul getrouw.
De boeren omringen het gemeentehuis waar de gevangenen opgesloten zijn en
nemen het in. In 't bijzijn van zijn vader en van Paul schiet André Martha dood. Ge
moet niet denken dat de boeren hem vastpakken; hij is op eens van 't tooneel weg
zonder dat wij weten hoe!
Het 5e bedrijf speelt in 't bosch. Een Fransch officier, wars van 't bloedvergreten,
komt Mathieu aanraden vredevoorstellen te doen. Deze weigert. Wat later brengt
men André, den verrader; hij werd gevangen genomen en de Vlaamsche hoofden
moeten nu over zijn lot beslissen. Eenigen willen hem ter dood veroordeelen; Mathieu,
toch zijn vader, kan daartoe niet besluiten, de oude Steyvoorts weet een andere straf:
al die geleden hebben in den krijg zullen hem, den verrader, de hand drukken. Zoo
gebeurt het. Daarop komen de Franschen aan, André valt, door een Franschen kogel
getroffen. Mathieu die met de anderen de vijanden wil te gemoet gaan, valt ook.
Dus eene eerste opmerking: een versleten ‘cadre’ die de schrijver zelfs niet heeft
weten op te poetsen. Maar dit is, onzes inziens, niet het groote gebrek: schrijver wil
den grond, wil de boeren verheerlijken: ‘j'exalte la Terre avec son double pouvoir
de simplifier et d'ennoblir les âmes’.
Welnu al deze personages hebben weinig weg van den boer; wate het niet dat de
schrijver het ons zorgvuldig zegt, wij zouden
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uit hun spreken niet licht kunnen opmaken dat wij hier met boeren te doen hebben.
O, zij zijn bezield met edele gevoelens en weten die flink, al te flink, uit te drukken;
maar dat zouden al zoowel menschen kunnen zijn uit een anderen stand der
samenleving.
Daardoor zelf is het stuk niet vrij van onnatuurlijke toestanden en minder passende
bijzonderheden; wat de personages zeggen komt hun van de lippen, men voelt niet
dat het diep zit in hun hert, en is maar al te veel geneigd ze voor een slag van
theaterboeren te nemen.
Het inzicht van den schrijver moeten wij loven, maar wij meenen niet dat hij zijn
doel bereiken zal.
E. VL.
Fransch en Germaansch, door Dr. EUG. ULRIX. Hasselt, St. Quintinus-Drukkerij,
1900; 151 blz.
Het Leesgezelschap van Hasselt heeft aan de Ndl. taalkunde eenen grooten dienst
bewezen door het uitgeven van eene lijst Fransche woorden aan het Germaansch
ontleend. Dr. Eug. Ulrix, een veelbelovend philoloog, heeft daarin getoond, dat de
Fransche taal ‘na het Latijn het grootste getal harer woorden aan het Germaansch te
danken heeft’; hij verklaart dit zonderling, en voor eenige Franschen wellicht
verbazend feit, op historische en maatschappelijke gronden. Dan volgen lijsten van
Fransche, Oudfransche woorden en eigennamen, die van het Germaansch afgeleid
zijn. Veel zit in dit boek verwerkt: de schrijver geeft in ruime mate hetgeen de
uitvoerige bronnenlijst belooft. Het werk mag zelfs op eene zekere volledigheid
aanspraak maken, rets wat men in dergelijke studiën moeilijk kan bekomen. Woorden,
wier afleiding onzeker is, laat de schrijver meestal ter zijde; en waar hij ze vermeldt,
geeft hij den twijfel te kennen. Het werk is dus streng wetenschappelijk.
Eenige opmerkingen willen we echter mededeelen. Ulrix had de gewone
verkortingen, in de Mnl. en Ndl. woordenboeken gebruikt, moeten aannemen, en
wat meer consequent zijn in de spelling; zoo schrijft hij engl. (l. eng.), onoord. (on.),
dnsch, deensch (dee.), ofr. (ofra), ofrank. (onfr.). Sommige afleidingen zijn onvolledig
opgegeven: wat meer vormen uit andere Germ. talen bevestigen de afleiding en
vergemakkelijken het werk voor anderen; b.v. (17) ale afgeleid van engl. ale! Waarom
ags. ealu, ealo, on. o l er niet bijgevoegd? Zoo nog (84) hétre, beuk, ndl. heesterd
Waarom onfr. *hest (Mackel) niet vermeld? Op de misdrukte of slecht ingebonden
blz. 127 (verg. ook 27) leest men escraper, afkrabben, afg. van ndl. schrappen, engl.
shrape, nhd. schrapfen. Ofra. escraper kan onmogelijk van het hedendaagsche
schrappen afgeleid zijn, men denke liever aan on. skrapa, mnl. schraven. In de lijst
der Fransche woorden missen we o.a. asséner (toebrengen) afg. van mnl. sin, fra.
sens; godaille (braspartij) en godailler (brassen) afg. van mnl. goed ale; somme,
sommier (last, lastpaard) afg. van os. some, ags. seame; meurtrir (kneuzen) afg. van
onfr. *morthi jan (Mackel). In de lijst der Ofra. woorden, voor de historische
grammatica alleen van belang, ontbreken beser (ndl. loeien) van onfr bisón; brasme
(ndl. brasem) van onfr. * brahsima; flique (ndl. spek) van onfr. *flikka; guarer (ndl.
dwalen) van onfr. warôn; guiper (ndl. met zijde overspinnen) van onfr. * wîpan. We
meenen dat men de lijsten door een nader onderzoek nog zou kunnen volledigen,
b.v. met aardrijkskundige namen uit Normandië en Picardië, doch de oogst zou de
moeite niet loonen. Hier en daar hebben we kunnen opmerken dat de schrijver beter
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in de Romaansche dan in de Germaansche taalkunde beslagen is: althans vele Germ.
vormen hebben den schijn uit oude woordenboeken genomen te zijn, waarvan de
opstellers niet altijd nauwkeurig te werk gingen.
J. JACOBS.
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Geloof, Hoop en Liefde, drij voordrachten te Leuven-voor het St Thomasgenootschap
der studenten van de Hoogeschool uitgesproken op den 5den, 6den en 7den Meert 1901,
door Kan. J. MUYLDERMANS. (Mechelen, bij Dierickx-Beke; pr. 1 fr.).
Deze drij voordrachten nemen niet eene zoo hooge vlucht als die van P. De Groot,
die wij verleden jaar beoordeeld hebben. Hebben zij daarom minder goed gesticht?
Wij denken het niet; zij zijn immers meer bevattelijk bij het aanhooren, zij gaan tot
het hert zonder eene groote inspanning van geest te vorderen. Indien het waar is, dat
uit het hert de echte welsprekendheid borrelt, pectus est quod disertos facit, dan kan
men aan den heer Muyldermans die heerlijke gave niet ontkennen.
Hij is eenvoudig in wat hij voorhoudt. Zeg uwe akten van geloof, hoop en liefde
op, en gij hebt nagenoeg de hoofdgedachten zijner drij reden. In zijnen uitleg acht
hij het met beneden zich, verscheidene malen letterlijk de antwoorden van den
Mechelschen catechismus in te vlechten. Doch nevens of liever door dien tekst klimt
hij op tot verhevene beschouwingen, en tot edele uitboezemingen des gevoels.
Hij is vooral gemoedelijk: aan die vurige Hoogeschool-studenten, reeds de wereld
ingeslingerd, herinnert hij het kristelijk vaderhuis en de eerste lessen, op den schoot
eener brave, Vlaamsche moeder ontvangen. Hij spreekt hun van eigene vader en
moeder, in wier beeld menige Vlaamsche zoon ook de zijne zal erkennen. Hij spreekt
hun als een vriend der jeugd, gelijk hij zijn geheel leven lang geweest is.
Zijn trant is levendig, zijne taal echt Vlaamsch.
Beschouwen wij nu elk der drij sermonen afzonderlijk.
In het eerste over het Geloof kunnen wij betreuren dat de gewijde redenaar voor
zijn uitgelezen aanhoorders met meer de redekundige grondslagen van ons gelooven
heeft uiteengezet; maar, nog eens, geene wetenschappelijke, zelf geene theologische
verhandeling heeft hij willen bieden, slechts eene hertelijke opwekking; en toch is
zijne taal wetenschappelijk waar hij b.v. handelt over de ongenoegzaamheid der rede
tot bevrediging van geest en hert.
‘Ondanks al de geheimen, welke zij uit den schoot der aarde en uit den schoot der
hemelen heeft opgedolven, ondanks de dwarlende vaart waarmede zij ons meêrukt
op de baan van stoffelijke weelde en tijdelijk welzijn, o toch geene enkele deugd,
geen enkelen zielebalsem heeft de rede, heeft de wetenschap sedert Jesus-Christus
kunnen ontdekken! Ik bewonder den mensch, die licht en vuur bedwingt tot slafelijke
boden zijner macht, en werelden, welke God in de diepte der hemelen hing, wil
binnendringen; - maar is 't geen grooter wonder, dat hij, heer en meester, met zijne
wetenschap verbleekt bij een openen grafkuil, waar zijn broêr vandaag en hij ook
morgen in verdwijnen zal? dat hij dien levenssprankel niet vatten noch achterhalen
kan, welken hij in al de vezels van zijn eigen wezen gewaar wordt? dat leven, hetwelk
in de voren onzer akkers ontkiemt uit de dood; dat bloeit in de roos onzer hoven, in
't viooltje onzer bosschen, en heendanst met het ronkende mugsken langs de baan?...
Ah! kan de wetenschap licht en bliksem met een ijzeren draadje bemeesteren, de
genster die in zijn eigen herte brandt, den sprankel die in elk levende wezen tintelt,
laat staan nog het geheimzinnige licht en leven der ziel zal hij nimmer op zijn
electrisch toestel gevangen zetten... Ik bewonder de wetenschap, welken naam zij
ook drage, die alhier de krachten der natuur ontzenuwt of te gaâr prest om alginder
nieuwe krachten
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in te gieten; die in het bloed van het dier, in het sap van het kruid en in de stof van
den steen het middel ontdekte om pijnen te sussen, om kwalen te heelen, lichamelijke
pijnen en kwalen; - doch waar is de wetenschap, die, en zij alleen, het serum uitdeelt
om de ziekten der ziel te heelen, om hare wonden te zalven, hare driften te bedaren,
en haar wee, het grievendste aller weeen, te lenigen? Die wetenschap, eenig daartoe
bekwaam, is de wetenschap des Geloofs, en zoodanig is dit waar, dat gansch ons
leven iets nameloos droevigs, iets onbegrijpelijk duisters zoude zijn en blijven, zoo
het Geloof ons geen heul en licht aanbracht’.
De rede, die wij in haar geheel als de beste beschouwen en die dan ook als een
voorbeeld van kanselwelsprekendheid aan de studeerende jeugd dient uitgelegd te
worden, is de tweede, handelende over de Hoop. Het plan is goed ontwikkeld, de
stijl rijk aan beelden en kleuren. Eenige korte uittreksels slechts willen wij aanhalen,
om geen misbruik te maken van de goedwilligheid der Redactie en der lezers van
D.W. en B.
Ziehier hoe dichterlijk de spreker de ijdelheid beschrijft der wereldsche
verhopingen:
‘Het is maar een vlinder op de bloem, een vogel op den tak, en hoe dikwijls, niet
waar? dat wij, evenals het kind, er niet kunnen in slagen vlinder of vogel te grijpen.
Zij vliegen, zij vliegen altijd voort; nog andere komen op en aan, en wij loopen, wij
ijlen ze achterna, totdat zij, van vlucht tot vlucht, uitrusten op de poorten van 't graf,
van waar zij ons eene laatste maal bekoren’
Doch hoog daarboven uit steekt de standaard van de kristelijke Hoop, het
zaligmakend Kruis.
Welsprekend zegt daarover de redenaar in zijne slotrede:
‘Opdat die Hoop in uwe herten levend blijve, trekt Jezus u onwederstaanbaar tot
zijn kruis. Met dat kruis verplette hij den helschen vijand. Een arm er van wijst ons
naar het hemelsch vaderland toe: daarheen is het dat wij met de vleugelen der Hoop
moeten streven. Twee anderen strekken zich over de wijde wereld uit, alsof wilde
de Heer er meê beteekenen, dat in zijn kruis hoop en troost en verlossing voor de
gansche wereld gelegen is. En de voet van dat kruis staat op de aarde geplant, want
de Heer wil, dat het bij en onder de menschen blijve; staat geplant op den berg, opdat
aller oogen het kunnen aanschouwen; in den rotsgrond, opdat geene stormen het
zouden ontwortelen.’
Hoe schoon ook die uittreksels zijn en bewijs geven van 's redenaars meesterlijk
talent, toch kunnen wij er schooner aanhalen uit de derde voordracht: Liefde. Het
geheel echter dezer rede bevredigt ons minder; immers gansch dat deel, dat, te
beginnen van blz. 60, handelt over Jezus' godheid en over de goddelijkheid zijner
leer zou, ons dunkens, beter in de voordracht over het Geloof te pas gekomen zijn.
Verheven en waar zijn beschouwingen als deze:
‘Ik zoude hier Jezus' woorden durven toepassen, eenmaal tot de zondarige vrouw
gesproken: Veel werd haar vergeven, zei de Zaligmaker, quoniam dilexit multum,
omdat zij veel had liefgehad... O zegt me, of ooit zulk verheven woord door de
heidensche en rationalistische wijsbegeerte gesproken werd! Neen; - wat men doe
of niet, immer zal baatzuchtige eigenliefde het kenmerk wezen van hetgene heidendom
en godloochening tot stand brachten. En zelfs, waar beide tot 's menschen herte
spreken: “Leef voor u zelf”, zijn toch zoo menigmaal pijnlijke teleurstelling en
sombere wanhoop
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het eenig einde dat zij bereiken. - Het christendom daarentegen met zijne zoo
ongerijmd klinkende leering: “Leef voor anderen en verloochen u zelven”, maakt
ons leven zoet, en verhemelt reeds het tranendal dezer aarde. Waarbij dat verschil?
Ah! het Geloof alleen lost zulk raadsel op, en vermag de Liefde in hare onberekende
zelfopoffering uit te leggen. God immers openbaarde die Liefde aan de wereld; zij
bleef derhalve goddelijk, en wij ook moeten haar dus oefenen in dien geest van God.
Die geest is een geest van versterving onzer begeerlijkheid, een geest van
zelfverloochening, van onbaatzuchtigheid, van christene ootmoedigheid.
Eigenliefde is hier de groote stronkelsteen. En, eilaas! hoevelen die er over vallen!
Hoevelen, die tegen eene handvol zilverlingen den naam van liefdadig man pogen
af te koopen; die hunnen ijver op het maatschappelijk gebied, althans de verdiensten
des Christenen, verruilen tegen het handgeklap eeniger vrienden, tegen de rookwalmen
van wat ijdelen praal, tegen de dra verslenste eer en vergankelijke grootheid van 's
werelds ambten en lasten!... Broeders, ziet echter toe, gij, dat gij uwe gerechtigheid
niet en pleegt vóór de menschen, om van hen gezien te worden: alioquin mercedem
non habebitis apud Patrem vestrum qui in coelis est, en de wereld alleen zou u loonen
met het loon der vergankelijkheid: amen, dico vobis, receperunt mercedem suam.’
Hoe weldadig moeten zulke woorden druppelen op een jeugdig studentenhert dat
openstaat voor liefde, maar, onder den naam van liefde, zoo gemakkelijk binnelaat
wat er het valsche vermomsel van draagt! En hadden wij geen gelijk, dat deze
voordrachten geschikt zijn om veel goed te stichten?
Om te eindigen nog eene brok waarin de spreker wijze bedenkingen met een warm
gevoel weet te paren:
‘Gasthuizen, hospitalen, oude-mannenhuizen, weezengestichten, - doch de namen
schieten te kort om alle slag van zwakheid en lijden afzonderlijk te bepalen, - welnu,
al die huizen zijn als zooveel museën onzer katholieke liefdadigheid... Maar meent
gij, dat verveling, tegenzin en afkeer daar nooit den dorpel over kunnen? dat het
menschelijk hert, zoo ras tot gemelijkheid toe verzadigd van genot en vermaak, nooit
van zelfopoffering en vernedering verzadigd geraakt? En als die engelinnen van
Liefde die breede en nare dormters op en af loopen, nadenkende, dat zij in plaatse
van 't aanminnige, rustig of heerlijk leven, hetwelk zij met een enkel woord zouden
terugerlangen; dat zij in plaatse der geliefde huisgenooten, des vromen vaders en der
teerbeminde moeder, die hen weenend wederroepen; dat zij, zeg ik, die afzichtelijke
wonden van onbekende lieden zullen te vermaken hebben, den akeligen doodreutel
der stervenden af te luisteren, die terugstootende lijken te verzuiveren, en dit niet
enkel tijdens ééne week of één jaar, maar tien, maar twintig jaren, heel hun leven
lang zullen te doen hebben, o meent gij, dat de moed dier zwakke vrouwen dan soms
niet aan 't wankelen valt? Waar ligt dan de opbeuring? Waar schuilen troost en kracht?
Bij den voet des kruises en in het H. Tabernakel! Daar wacht hen de God af die,
alleen, moed inboezemt, sterkte meêdeelt, en heldinnen maakt van de schuchterste
en zwakste der wezens., En schokschoudere hier grimlachend onze moderne
philantropie, en loochene zij met hollen klinkklank van woorden den invloed van
den godsdienst, och, wij vragen haar enkel wat zij dien vrouwen in de plaatse van
dat kruis, in de plaatse van dat heilig mysterie van Liefde te schenken heeft; en
bewondert zij de christene liefdadigheid,
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waarom dan vermocht zij nooit die te evenaren? Waarom en bracht zij nooit een
eenvoudig zusterken der armen voort?’
Wie zulke redevoeringen uitgesproken heeft, kan voor zichzelven de getuigenis
afleggen dat hij een goed, een priesterlijk werk verricht heeft, en verder onbekommerd
zijn over het min of meer van den roem die hem daarvan zal geworden.
Proficiat dus aan den spreker, en proficiat ook aan het St Thomasgenootschap, dat
jaarlijks de Vlaamsche welsprekendheid met een drijtal puike kanselreden verrijkt.
De verzameling dier voordrachten zal welhaast de schoonste bloemlezing zijn welke
wij in dien aard bezitten.
F. DRIJVERS.
Katholieke Vlaamsche Hoogeschooluitbreiding te Antwerpen. Drie nieuwe
nummers zijn verschenen: nr 29 Zielkunde van E.H. Dr. DRIJVERS, nr 30 De spieren
als werktuigen van onzen arbeid van Dr J. GEVAERTS en nr 31 Beknopte inhoud van
den leergang over Strafrecht door Mer EMIEL SCHULTZ. De Nederlandsche
Boekhandel, Antwerpen. Prijs per nr 25 centiemen.
Alle drie klaar en duidelijk, ook voor minder ontwikkelden vatbaar. De voordracht
van E.H. Drijvers bijzonder komt op tijd, nu dat sommige bladen sedert eenige weken
tot vervelens toe het oud deuntje herhalen: de geloofsleer, en bijzonder het dogma
der schepping is niet overeen te brengen met de wetenschap.
Vlaamschgezindheid, door OMER WATTEZ. Doornijk, Van Gheluwe-Coomans,
1901. 8 bl.
Drie vlaamschgezinde gedichten: het eerste, Aan vele Vlamingen, bevat, ongelukkig
maar te veel waarheid.
Gij spreekt van eerbied voor ons taal en zeden,
Gij wilt uw volk herstellen in zijn recht.
Gij monstert dikwijls met uw grootsch verleden;
Gelooft ge toch wel iets van wat ge zegt?

Het tweede, De Ezels, eene fabel opgedragen aan de Vlamingen die hunne
taalgenooten aanmanen bij hun eischen niet... te radicaal te zijn, is als gedicht, het
best geslaagde van de drie.
Het laatste heet Historisch Recht en is gericht tegen deze spreuk van prof. G. Kurth
‘En pays flamand la civilisation doit rester bilingue, sous peine de déchoir de son
rang historique.’
Nuttig en aangenaam Mengelmoes, opgediend door P. FR. COPPENS, pastoor van
St.-Jan Berchmans, te Mechelen. Uitgever Dierickx-Beke, Steenweg, Mechelen,
1901.
Een boekdeel van ruim 400 blz. En welk is zijn inhoud? De schrijver vangt aan
met December - met den Advent, - en dient dan zijnen lezers ‘nuttig en aangenaam
mengelmoes’ op achtervolgens voor elke maand. Hij begint met de kerkelijke
feestdagen, wier oorsprong en bediedenis hij in korte woorden uiteendoet; daarop
volgt zoo wat van alles, wat leerrijks en wat koddigs, of, zoo de heer C. dat heet, wat
lachkruid, en ja, tot raadsels toe worden voor elke maand opgegeven. In menig opzicht
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herinnert dit boek de vroegere leesboeken, die bij onzen Vlaamschen heerd zoo gretig
werden opengeslagen; en waarlijk, dit ook zal in onze huisgezinnen welkom zijn.
Met passende verscheidenheid wordt er het nuttige met het aangename
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in gepaard. Heer C. liet zijn boek zoodanig verzorgen, dat het uiterst wel geschikt is
om met de prijsuitdeelingen, vooral in onze dorpsscholen, patronages en
catechismussen van volherding, aan de jeugd te worden geschonken. De taal is
gemakkelijk en zuiver, de gelouterde volkstaal, die iedereen verstaan zal, en die
rekening houdt met de lezers tot wie zij gericht wordt. Wij wenschen den eerw. heer
pastoor een ruim debiet: Boeken als het deze zijn bestemd om veel goeds te stichten...
en dit is ook wel, meen ik, zijn eenig en lofwaardig doel. - Met zekere hoeveelheid
genomen, wordt het werk tegen verminderden prijs afgestaan.
J.v.O.
I. Bloemenkrans. Bloemlezing uit de werken van Hendrik Conscience, geschreven
tusschen 1837 en 1860; samengesteld door H.N. VAN KALCKEN, leeraar aan de
Normaalscholen van Brussel en aan de tuinbouwschool van Vilvoorden. - II.
Herfstbloemen. Bloemlezing uit de werken van H.C., geschreven tusschen 1860 en
1881; samengesteld door denzelfden. Brussel, uitg. Lebègue en Co, Magdalenastraat,
46.
Met ware belangstelling heb ik die bloemlezing onderzocht, want onzen Conscience
zal ik immer hoogschatten, is het niet altoos om zijne taal, dan toch te rechte om het
verheven doel dat hij schrijvende zich voorstelde, en het groote goed dat hij aan ons
Belgisch volk bewezen heeft. Bij voorbaat juich ik hem dan ook toe, hem die den
genialen man huldigt, en zijne dierbare gedachtenis op de miskenning van sommige
nieuwsgezinden wreken wil. Dit nu, meen ik, ligt wel in de bedoeling van den
verzamelaar. Hij wil onzen romandichter vooral aan de jongeren beter doen kennen,
en met dat inzicht biedt hij ons eenige keurige, zoo niet de keurigste stukken uit
Conscience's rijken voorraad aan. - Hoe heeft de heer V.K. zijne taak opgenomen?
Eene levensschets van den volksschrijver gaat in de twee boekdeelen de uittreksels
vooraf; 't is dezelfde in Bloemenkrans en in Herfstbloemen. In elk deel komt ook
eene beeltenis van Conscience voor: beide zijn wel gelukt. Van bijna ieder werk,
waar de heer V.K. uit put, geeft hij nagenoeg de synthesis op. Ik althans vind veel
goeds in die bloemlezing; doch anderzijds staat er, mijns dunkens, nog niet genoeg
in. Eenigen zullen zeggen, dat het beter geweest ware de verzameling als eene
uitgebreide studie of verhandeling zoodanig op te maken, dat elk stuk het zijne hadde
bijgedragen om de hoedanigheden, de kenmerkende verdiensten van den schrijver
achtervolgens te doen uitkomen, zoodat die al te zamen vereenigd een gelijkend
portret van Conscience hadden gevormd. Dit ware nog al moeilijk geweest, en ik
meen, dat de heer V.K. niet zoozeer een wetenschappelijk werk dan wel eene
bloemlezing ten dienste van den gewonen man en van de gevorderde schooljeugd
heeft willen verveerdigen. Doch in allen gevalle had de levensschets ter inleiding
kunnen en moeten vollediger zijn. Dáár toch hadde ik eene studie over Conscience
gewenscht, al ware die zelfs maar beknopt geweest: de heer V.K. moest er
uitdrukkelijker wijzen op het doel des schrijvers, op het goede door hem verricht,
op den aard en op het gewoon geraamte van Conscience's werken, op zijne verdiensten
in maatschappelijk en letterkundig opzicht, enz. Wel zoude die stof niet nieuw meer
geweest zijn, ik geef het toe; doch de waarheid mag al met andere woorden eens
herhaald worden.
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In die voorafgaande studie had de heer V.K. dan nog kunnen verwijzen naar de
uittreksels die zijn oordeel bevestigden, en zoo
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doende hadde hij aan de schooljeugd en aan iedereen de reden meêgedeeld, de ‘proef
op de som’, waarom wij onzen Conscience hulde betoonen. In dien zin zage ik wel
geerne zijne inleiding gewijzigd en vermeerderd bij eene volgende uitgave, welke
ik hem ook uit ganscher herte toewensch.
Kan. J. MUYLDERMANS.
Het oude Nederlandsche lied, wereldlijke en geestelijke liederen uit vroegeren
tijd, teksten en melodieen, door FL VAN DUYSF. Antwerpen, Nederl. Boekhandel.
Afl. 3 en 4.
De twee nieuwe afleveringen van Fl. Van Duyse's standaardwerk brengen teksten
en melodieen, alsmede telkens uiterst leerrijke mededeelingen over de volgende
liederen:
21 Ick stont op hooghe berghen (drie ruiterijes). - 22. Wie wil hooren een goet
nieu liet (de jonkvrouw die zich terwille van haren minnaar als lazersch laat opsluiten).
- 23. Dat alle berghen gouden waren (De Koningsdochter). - 24. Int soetste vanden
meye. - 25. Een ridder ende een meysken ionck. - 26. Het was een jonger held. - 27.
Het zoude een fier Margrietelijn (Fier Margrietje van Leuven). - 28. Doen Hanselijn
over de heyde reed. - 29. Het waren twee koningskinderen goed (Het wereldsch wijf).
- 30. Och Elsje, seyd hy, Elsje. - 31. Het voer een ridder jagen (Teleurstelling). - 32.
Daer staet een linde in ghenen dal; - Daer had een meisken een ruiter wat lief; - Daer
zou er een magetje vroeg opstaan; - Wij zijn er met den avond vroeg slapen gegaan;
- Daar vloog eenen ruiter al door dat bosch. - 33. Ick sie die morghen sterre breyt
(Van 't Vriesken). - Dusverre afl. 3.
Afl. 4 bevat: 34. Er was een heer, hij had eenen zoon (De dochter uit de kroon). 35. In eenen boomgaert quam ik ghegaen (Van Brunenburch); - Het is gheleden jaer
ende dach (Van Brandenborch). - 36. Die mi te drincken gave (van vrou van
Lutsenborch). - 37. Ic weet noch enen acker breit. - 38. Het spruyt een roosjen aen
geen landsdouwe (Hansken). - 39. Een boerman hadde eenen dommen sin. - 40. Wie
wil hooren singhen van eenen timmerman; - Ic hoorde een watertje ruischen (Van 't
schrijvertje). - 41. Er was een kwade stiefmoeder. - 42. Ach tjanne, zeyde hy, tjanne;
- Wel Barbel, zei hij, Barbel. - 43. Tusschen twee berch hoghe; - Het waren twee
conincs kinderen. - 44. Si ghinc den bogaert omme; - Van liefden comt groot lijden.
- 45. Een stuk van liefde moet ik u verhalen (Floris en Blansifleur). - 46. Daer was
een edel Paltzgravin (Genoveva van Brabant).
Het leven der taal, inzonderheid dat van het Nederlandsch, door P.J. VAN
MALSSEN Jr, hoofdonderwijzer te 's Gravenhage. - 's Gravenhage, Mart. Nyhoff; voor
België, Nederl. Boekhandel, Antwerpen, 1900.
De schrijver van dit uitstekende en zoo uiterst aantrekkelijk en duidelijk gestelde
werkje verdient ruimschoots onzen dank. Want een lichte taak was het niet zóó te
vulgariseeren; vooral daar het hoogst belangrijke boek van H. Paul, Prinzipien der
Sprachgeschichte, jammer genoeg, eene aanzienlijke inspanning van kracht vordert
van degenen die het willen doorstudeeren. Zeer veel kan dit handboekje van den heer
Van Malssen bijdragen tot het verspreiden van gezonde begrippen over de taal, de
taalveranderingen, de taalwetten, en de hedendaagsche taalwetenschap in het
algemeen. Na een bondig inleidend hoofdstuk,
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waarin uiteengezet wordt wat men dient te verstaan door taal, wat het onderwerp
der taalwetenschap vroeger was en thans is, hoe de taal individueel is, en hoe zij
verandert, wordt in afzonderlijke hoofdstukken achtereenvolgens met de noodige
uitvoerigheid gehandeld over de splitsing der talen in dialecten; - over klankwijziging;
- over de begripswijziging der woorden; - over analogie en contaminatie; - over den
oorsprong der taal; over het ontstaan der woordvorming en buiging; - over
wisselvormen en volksetymologie; - over de woordsoorten in den volzin; - over
gesproken en geschreven taal; - over taalvermenging; - en eindelijk over hetgene
dient verstaan te worden onder de uitdrukking ‘algemeene taal’. - ‘De algemeene
taal’, zoo luidt de slotzin van dit slotkapittel, ‘is en blijft overal dialectisch getint.
Nooit kan zij overal volkomen gelijk zijn, nooit den vorm onveranderd handhaven;
nooit kan het leven en de ontwikkeling eener taal, zooals dat in de voorgaande
hoofdstukken geschetst is, tot stilstand gebracht worden, want die ontwikkeling is
onafscheidelijk verbonden aan het gebruiken der taal.’
Om de groote diensten welke dit boekje aan zoovelen zal kunnen bewijzen, en
wel in de eerste plaats aan de mannen van onderwijs, moge het ten warniste worden
aanbevolen; wel zou men hier en daar eene bijzonderheid liefst anders voorgesteld
zien; in het hoofdstuk over den oorsprong der taal (bl. 107) wordt zonder pinken
verzekerd, net als was dat Evangelie, dat het ‘bij de dierkundigen een algemeen
aangenomen gevoelen is, dat de mensch door evolutie ontstaan is uit lagere
diersoorten’, enz.
Gaarne zouden wij, tot verdere aanbeveling van het degelijke werkje, hier ten
slotte in zijn geheel het ‘Woord Vooraf’ van den schrijver hebben overgenomen.
‘Dit boek is bestemd voor alle ontwikkelden die behoefte gevoelen over hun taal,
of over taal in het algemeen na te denken; inzonderheid voor onderwijzers.
Het doel is, hun oogen en ooren te openen voor de verschillende verschijnselen
van het taalleven; de verhouding tusschen dialect en algemeene taal te leeren kennen;
het conventioneele der spelling te doen inzien. Dat de taal leeft en groeit, wordt en
verwordt, moet hun helder bewust worden; evenzoo hoe de grammatische figuren
ontstaan zijn.
De voorbeelden zijn gewoonlijk ontleend aan de Nederlandsche taalgeschiedenis.
Nergens heb ik een onderwerp uitgeput, uit vrees een droog wetenschappelijk werk
te leveren. Wie wil, kan in de verschillende taaltijdschriften, in de “Geschiedenis der
Nederlandsche taal door Verdam” en in de “Geschichte der Niederländischen sprache
von Jan te Winkel”, tal van voorbeelden meer vinden’.
Voorts toont de h. Van Malssen aan welke de verhouding is van zijn werkje tot
Paul's Prinzipien der Sprachgeschichte, en hoe hij zich, wat de beschouwingen over
den oorsprong der taal betreft, bij Jespersen's Progress in Language heeft aangesloten.
- Wij zijn overtuigd dat hetgene wij hierboven mededeelden over aard en inhoud van
zijn verdienstelijk boekje, zal volstaan om bij velen het verlangen op te wekken er
nadere kennis mede te maken.
L.S.
Zoo zijn er veel, tooneelspel in drie bedrijven, door GUSTAAF SPRINGAEL. Antwerpen, Lodew. Janssens' zonen, 1900.
Die de kunst verstaat, de levensopvatting van vele van ons
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medemenschen naar waarheid op het tooneel te brengen, en die opvatting vast en
duidelijk te schetsen weet bij middel van een paar vluchtige toestanden, heeft
verdienstelijk werk verricht. En daarmee mogen we den H: Springael geluk wenschen.
Het 1e en 3e bedrijf spelen te Antwerpen, in 't huis van Verbist; het 2e te Oostende.
Mevrouw Clotilde en haar dochter Paula, ijverzuchtige ijdelteuten om het meest,
willen volstrekt naar 't bad. Vader Verbist, een bediende aan 2500 frank 's jaars,
verzet zich tegen de vrouwenkuren uit hoofde van de kosten. Onderduims wordt
Trezeken, de meid, naar den Berg gezonden met eenige stukken van waarde, die nog
door de toiletzucht niet zijn opgeslokt, terwijl mevrouw den bakker Deegmans, die
graag rekenen zou, afscheept met het nieuws dat haar tante ziek is te Kortrijk en ze
daar dadelijk met man en kind heenreizen moet.
Verbist was tegen de vrouwenwelsprekendheid niet bestand gebleven; hij schiet
er zijn goede luim bij in, maar laat zich toch meetronen naar 't bad door zijn
liefkoozend gezin.
Het 2e bedrijf brengt ons in een hotel te Oostende. Clotilde en Paula eten hoe
kostelijker hoe liever; Verbist hecht mordicus aan zijn burgersdiner. Ook blijft
mijnheer uitrusten op zijn kamer, als mevrouw en mejuffer Adelina Patti gaan hooren.
Ze worden afgehaald door Fernand en Gaston, Paula's vrijer. Uit den mond van een
bediende hoort Verbist dat vrouw en dochter met twee jonge heeren aan 't wandelen
zijn; dit kan de goede man nu zoo gauw met haar bewondering voor Adelina Patti
niet verbinden.
In 't 3e bedrijf zien we eerst Trezeken, onder de liefkoozingen van haar vrijer, den
bakkersknecht, de kamers opschikken tegen de tehuiskomst van haar meesters. De
bakker in persoon komt met zijn rekening de badgasten opwachten. Dat de Tarpeïsche
rots heel dicht bij 't Capitolium is, zou Clotilde nu wel ondervinden; zoo niet, na een
hevig tooneel bij de thuiskomst, de tijding was aangekomen van den dood en het
testament der tante te Kortrijk. Hiermee is alles gered! Mevrouw belooft beterschap
in de huishouding; en Gaston, die meegekomen is van Oostende en aan Verbist
blijken heeft gegeven van offervaardigheid en goedheid, trouwt met Paula.
Veel natuurlijkheid van toestanden, karakters en taal zijn in dit stuk te waardeeren.
Clothilde in haar schoonspreken en kijven met Verbist is waarlijk een vrouwelijke
advokaat; bepaald meesterlijk noemen we het tooneel in 't 2e bedrijf, waar Verbist
niet meewil naar de Kursaal.
Eenig sprekend verschil echter ware wenschelijk geweest tusschen het karakter
van moeder en dochter; te meer daar het begin er op aangelegd schijnt: daar toch is
de ijdelheid van mevrouw door de plicht der echtgenoote wat getemperd. Een weinigje
huiselijke zin hadde haar daarom nog tot de denkbeelden van haar man niet bekeerd.
Onberispelijk is Verbist in zijn rol; de weldenkende, plichteerende huisvader,
zwak, helaas! lijk zoovelen tegenover de vlugge tong van de vrouw; zich enkel het
jammer, al te duur gedachterecht van te knorren voorbehoudend, als hij het anders
wil dan zijn weerhelft. Aan zoo iemand kan Molière in den mond leggen:
Vous etes dépensière; et cet état me blesse,
Que vous alliez vêtue ainsi qu'une princesse.
Quiconque à son mari veut plaire seulement
... n'a pas besom de tant d'ajustement......
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en hem even goed doen besluiten:
Il est vrai: ma raison me le dit chaque jour,
Mais la raison n'est pas ce qui règle l'amour.

De beide hotelbedienden zijn geen typen van 't gekende slag: 't is zonderling vanwege
den H. Springael dat hij nuchtere buitenjongens-denkbeelden heeft doen einheimisch
worden in 't hoofd van jans uit badsteden-cafés. Heeft de schrijver dit misschien
gedaan om de gezonde gedachten van Verbist toch door iemand te doen deelen?
Zoo'n partijgangers had de goede man toch niet noodig.
Sporen van overhaasting zijn hier en daar ook te merken: b.v. hoe weet Trezeken
in 't 2e tooneel van 't 1e bedrijf dat de hoed 45 frank kost! zij heeft immers over den
prijs geen woord hooren reppen.
Het einde van 't stuk is zwakker dan 't andere. De H. Springael moest het beneden
zich geacht hebben de ontknooping van een stuk, met zooveel kunst tot hiertoe geleid,
aan een bloot toeval te hechten. Ook in moreel opzicht mogen we hier wel een
bedenking maken: We weten dat een blijspeldichter geen hekeldichter moet zijn; dat
zijn wapen tegen de verkeerdheden der maatschappij een lachjen is veeleer dan een
roskam of harpoen. Maar dit neemt nooit het volgende weg: De bekeering van
schuldige personen moet, om duurzaam te wezen, gebeuren door een ommekeer,
met wilskracht doorgewerkt, zich baanbrekend door de toestanden heen; ze moet
niet afhankelijk worden gemaakt van een toeval, dat in den roes der blijdschap een
belofte van beterschap op de lippen werpt.
J.P.
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Overzicht van tijdschriften.
Tijdschrift van het Willemsfonds. - April 1901.
Belangrijk artikel van Jul. Sabbe over P. Benoit als schepper in de toonkunst. In
de volgende aflevering zal een artikel komen over ‘wat we (Sabbe) weten, denken
en gevoelen over Benoit als Vlaming, als mensch, als vriend.’ - Van Omer Wattez:
Schitterende Starren. De star is Mr Frans Roegiers, na den schoolstrijd van 1879-1884
als onderwijzer ontslagen, nu handelsreiziger. 1895 staat onder aan het artikel dat in
een liberalen geest is geschreven. - De Verfransching onzer lagere scholen. ‘Wou
men iets doen voor 't openbaar welzijn, dan moest men wezenlijke Fransche klassen
inrichten, waar de kinderen na een ingangsexaam en na hunne lagere studien
voltrokken te hebben, kosteloos en uitsluitend de Fransche taal zouden leeren met
het oog op een toekomstig beroep. De kleine gemeenten konden zich met dat doelwit
vereenigen om samen de kosten te dragen.’
Jong Dietschland - Paaschnummer 1901.
Nog eens veel goeds in dit tijdschrift voor 't jong volk. Bijzonder ter lezing
aanbevolen, 't vervolg van Gotfried Herman's Wereldeinde, 't slot van P. Back's studie
over Ibsen's Brand, het schetske 't Zalig Boerenleven van Jef Joos, die, als hij zich
toeleggen wil, zal leeren schrijven, de herinnering aan zaliger E.H.K. Callebert door
L. Weiman, Meert-indruk van Herman Broeckaert en Eenige begrippen over
lettercritiek.
De Vlaamsche Kunstbode. - April 1901.
Deze aflevering is gansch gewijd aan zaliger P. Benoit. Wetenswaardige
bijzonderheden in 't artikel van Jan Boucherij: Eenige Herinneringen. Hier wordt
o.a. de verbintenis medegedeeld door een der vrienden van Benoit in 1898 verkregen
van M. De Bruyn, toen minister van landbouw en schoone kunsten, aangaande het
Vlaamsch Conservatorium. - Volgen de lijkreden uitgesproken door MM. Fr. Cogels,
gouveineur, Jan Van Ryswyck, Kockerols, ridder Marchal, Edg. Tinel, Jan Blockx,
Dr. Venesoen, G.D. Minnaert, Jul. Gheysens, Victor De Smet en Arthur Cornette. Als slot de lijst der werken van Peter Benoit. Dit nummer is ook als brochuur
uitgegeven.
Het Katholiek Onderwijs. - Mei 1901.
Te lezen het vervolg van De opvoeding bij de wilde volkeren.
Germania. - April 1901.
Het protest tegen prof. G. Van Hamel's optreden in de Association flamande pour
la vulgarisation du Français te Gent staat
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hier overgedrukt. Voorop lezen wij ‘naar ons gevoelen blijft het optreden van dezen
man te Gent, in spijt van alle uitleggingen, eene onwaardige daad. Als hoogleeraar
zoo hij zich liet misleiden, als man zoo hij bewust en met kennis van de toestanden
heeft gehandeld.’ - Zur Frage des deutsch-niederländischen Handelsbündnisses,
door Gerhard Loserth. Voor Duitschland en Holland ware het voordeelig, meent
schrijver, kon een tolverbond tusschen de twee Staten tot stand komen. Duitschland
is spijts al zijn pogen in de Coloniaalpolitiek nog niet thuis; wat Holland betreft, zal
het, alleen staande, de Indische bezittingen kunnen blijven houden? - Omer Wattez
wascht Cyriel Buysse den bol die in het Bulletin de l'Association flamande pour la
propagation de la langue françise zijne anti-Vlaamsche gevoelens lucht gaf. De
Vlamingen, meent Wattez, zouden beter doen Duitsch aan te leeren dan zoo hoog
met het Fransch op te loopen. Hij geeft o.a. de volgende reden waarom het aanleeren
van het Duitsch als tweede taal voor de Vlamingen is aan te bevelen. De Walen
beweren soms, dat zij geen Vlaamsch leeren omdat zij daar geen nut in vinden. Dat
Walen en Vlamingen het Duitsch als tweede taal aanleeren! Beide rassen zouden
malkander in 't Duitsch volkomen goed verstaan, en de Walen zouden niet kunnen
klagen dat de kennis van 't Duitsch hun tot niets dient. - Slot van Dr. Kuhlenbeeck's
studie over het Burgerlijk Wetboek voor het Duitsche rijk. - Dr. L. Simons is bezig
met eene Nederlandsche bewerking van het Latijnsch Walthatiuslied. Hij deelt hier
een voorproefje uit zijne vertaling mede.
Volkskunde. 9e en 10e afl.
De Arabische Nachtvertellingen (A. De Cock) 1e deel van een belezen en zaakrijk
artikel geschreven naar aanleiding van H.J. Krebbers' en Stamperius' Uit het
Wonderland, vertellingen uit de 1001 nacht, voor de jeugd bewerkt. - Spreekwoorden
en zegswijzen, afkomstig van oude gebruiken en volkszeden: In 't huwelijksbootje
stappen; in de kraam komen, enz.; bakermat; op zijn reeuwstroo liggen; het hek
sluiten (A.D.C.). - Eenige Brugsche Volksliederen (Dr Maurits Sabbe). Nederlandsche sprookjes en vertelsels (G.J. Boekenoogen). - Van 'n vent dei nart
wis wat bang weez'n was (Groningen). - Van 'n schipper en 'n hond. - Van 'n olle
schipper (Groningen). - Kroniek en boekennieuws.
Durendal. - April 1901.
L'ame des Races, door Henry Bordeaux: van Bohemers, als landloopers
aangehouden en voor de rechtbank gebracht. E.H. Verelst wijdt een lezenswaard
artikel aan zaliger Peter Benoit. ‘Benoit n'a vécu et n'a écrit que dans cette conviction
d'apôtre de l'art national. Il ignorait toute autre ambition. La réclame lui était tout à
fait inconnue, à tel point que l'opinion publique, à l'étranger, s'occupe à peine de lui.
On ne connaît guère ses oeuvres qu'il négligea de faire traduire et même de publier.’
Schrijver betwijfelt of Benoit wel als stichter eener kunstschool mag doorgaan. Zijne
drie bijzonderste leerlingen: Blockx, Wambach en Mortelmans gaan elk hun eigen
gang. ‘L'élève le plus distingué de Benoit est sans contredit M. Mortelmans.’ - Elaine,
schoone verzen van Ch. de Sprimont. Franz Ansel zegt veel goed van l'Aiglon van
Rostand. ‘M. Rostand est venu, qui, tout en ayant du talent, a eu cette audace inouïe
de demeurer moral et de rester intelligible.’ - Vervolg van Arn. Goffin's vertaling
van I. Fioretti.
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Fédération artistique, 26, geeft van Leon Ery een belangrijk artikel over la thèse
dans l'art, waarin hij la thèse dans l'art glansrijk tegenoverstelt aan l'art pour l'art,
welke uitdrukking de schrijver geheel misselijk acht. Och, zegt hij: ‘l'art moderne
est troublé comme l'est elle-même l'âme qu'il traduit.’
In dezelfde aflevering komt het slot voor eener lange verhandeling over P. Benoit,
geschreven door Alph. van Rijn, die 't o.a. beklaagt dat de Rijn niet in Brussel is
uitgevoerd, omdat Jos. Dupont beloofd had: ‘Jamais on ne chantera en flamand aux
concerts populaires.’ Dat was meer willekeurig en bekrompen, dan rechtvaardig. En
wat is er in de hangars der tentoonstelling van Godelieve in 't Fransch gekomen?
Daar was ook Dupont de promoteur. God hebbe zijn ziel! Hij is met het crucifix op de borst gestorven. Dat was een
teeken van boete.
Gelukkig zal nu een begin gemaakt worden met de uitvoering van Godelieve in
den oorspronkelijken tekst, gelijk Dietsche Warande en Belfort reeds herhaaldelijk
hebben aangekondigd en de algemeen verspreide programmen vermelden. Den 13n
Juni heeft, als God belieft, het feest plaats.
28. Baes beklaagt zich in een artikel L'idée patriotique, dat België meer dan vroeger
‘est asservie au culte exclusif de l'argent’. Levêque zet zijne studie voort over Peinture
monumentale: die ‘continuera à mettre sa gloire’... ‘dans le respectueux souci
d'exprimer les grands sentiments et les belles idées.’ - 29. Maret-Leriche verdedigt
de edele thesis: ‘La figure angélique est dans tous les temps’, onder den titel Sic itur
ad astra.
De Gids. - Mei 1901.
De prinses, eene Javaansche schets van Augusta de Wit. - Monumentale kunst op
Java, door G.P. Rouffaer, ter gelegenheid van het werk van E.A. von Saher De
versierende kunsten in Nederlandsch Oost-Indie. Eenige Hindoemonumenten op
Midden-Java. Van het boek wordt niet te veel goeds gezegd. De wensch wordt geuit
dat de Hollanders ‘nu eindelijk systematisch en volgehouden gaan doen wat de
Engelschen reeds sinds 1862 èn voor de Hindoesche èn voor de Mohammedaansche
kunst met talent en wilskracht gedaan hebben in hun bezit.’ - Nieuwe
strafrechtspolitiek. Belangrijk overzicht van de nieuwere theonën in de strafrechtsleer,
door Prof. D. Simons, naar aanleiding der jongste Hollandsche wet over de bestraffing
der jeugdige misdadigers. Deze laat den rechter eene grootere vrijheid van handelen
als het beklaagden geldt beneden de 18 jaar. Daarmee wordt voldaan aan den
allereersten eisch van iedere strafrechtshervorming: behandeling van den misdadiger
naar zijne individualiteit. - Inwijding, een fragment van Marcellus Emants in nieuwere
spelling. - Slot van Byvanck's Inleiding tot Shakespeare's Hamlet. - Prof. A.G. Van
Hamel bespreekt De Methode van Dr Hoogvliet voor het aanleeren van het Fransch.
- Verzen van Carel Scharten. In het dramatisch overzicht bespreekt J.N. van Hall
Quarante ans de Théátre, 2e-4e vol. van Francisque Sorcey.
De Katholieke Gids. - Mei 1901.
Van Dr. A.C.A. Hoffman: 1849-1899. De psychische problemen en het onbekende.
De spiritualistische geestesrichting onzer dagen zoekt naar de natuurwetenschappelijke
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't gedicht Mozes. - In afwachting, naar 't Fransch van zaliger p. Van Tricht. - Begin
eener studie over den pool Karel Antoniewicz.
Studiën. - Dl. 56., afl. 3.
L.Th. De Groot handelt over de geschiedenis der X-stralen. Hij beantwoordt de
volgende vragen: hoe ontstaan en hoe werken de X-stralen? Welke is volgens de
hedendaagsche meeningen hunne natuur? Welk practisch nut hebben ze opgeleverd?
W. Wilde zet tegen Dr. Cramer zijnen pennetwist voort over de geloofwaardigheid
van den doopsgezinden V. Braght en diens Martelaars-spiegel.
Het Testament onzes Heeren Jezus-Christus, is het opschrift van een stuk dat door
den Syrischen Patriarch van Antiochië, Mgr. Rahmani in de bibliotheek van Mosoul
ontdekt en door hem in het Latijn overgebracht werd. Volledig luidt de titel:
‘Testamentum seu verba quoe Dominus noster ex mortuis resurgens dixit suis sanctis
Apostolis, quoeque per Clementem Romanum, discipulum Petri, fuerunt in octo libros
scripta.’ Mgr. Rhamani meent dat zijn oorsprong kort na den tijd der Apostelen te
stellen is, zeer zeker niet later dan het begin der 3de eeuw. Dr. Funck, professor aan
de universiteit van Tubingen, is van geheel andere meening en beweert dat het
Testament niet vóór het begin der 5de eeuw ontstaan is. Schrijver van het artikel der
Studiën sluit zich bij die zienswijze aan en zet de bewijzen daarvoor uiteen.
Aan het werk: ‘Algemeen Overzicht der Kerkgeschiedenis van Noord-Nederland’
door Pastoor Coppens van Nieuwveen, wijdt P. Albers eene waardeerende, maar in
sommige punten terechtwijzende kritiek.
Eigen Haard.
Te lezen in nr 16, de studie door H.P.G. Quack gewijd aan wijlen F. s'Jacob, in
nrs 16 en 17 het slot van het artikel over De Banda eilanden, in nr 18 eene bijdrage
van Dr Rombauts Voor onze Amateur-fothographen, in nrs 18 en 19 een artikel van
H. Witte Bennekom's omstreken met zeer lieve platen, in nr 19 ook een belangrijk
artikel van B. Streefland: De Helmduiker.
Vragen van den Dag. Mei 1901.
De Vrouwenbeweging in Zweden door Betsy Nort. Indien het waar is dat men de
beschaving van een volk kan afmeten naar de plaats die de vrouw tengevolge zeden
en wetgeving inneemt, dan moet Zweden tot de hoogst ontwikkelde volkeren gerekend
worden. De vrouwenbeweging heeft in Zweden de positie der ongehuwde vrouw
totaal veranderd en vele verbeteringen gebracht in den toestand der gehuwde vrouw.
Er heerscht een sterke drang naar werkzaamheid onder de vrouwen van alle
maatschappelijke standen. 't Is in Zweden eene uitzondering als een meisje na
voleinding harer studiën geen bepaald vak kiest. Maar dit heeft ook zijne
schaduwzijde. De loonen worden gedrukt door de wedijvering. Vele financieel
onafhankelijke vrouwen verzwaren den strijd der werksters voor hun brood en de
concurrentie der vrouwen heeft natuurlijk de verbittering der mannen opgewekt. Zoo
komt het dat in deze laatste jaren eene bekende Zweedsche schrijfster, Ellen Key,
tegen de moderne vrouwenbeweging opgetreden is.
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Eene karakterstudie, door V. Em. de Vogue, vertaald uit het Pall Mall Magazine
‘Leo XIII begrijpt dat de H. Stoel zijn steun en waarborg heeft in de harten der
katholieken en in de onwillekeurige achting der nietkatholieken. De Paus gaat voort
op bezadigde wijze met regeeringen te onderhandelen, maar het zwaartepunt van
zijn beleid ligt toch in zijn beroep op het volk; dit treedt telkens meer aan het licht.
Meer en meer zien wij hem opgaan in een groote taak: de Fransche en
Amerikaansche volksregeeringen te bevredigen, opdat later die twee machtige
grondslagen zijn daden zullen steunen.
Van den dag af dat Leo XIII deze politiek invoerde, was hij de eerste man van
Europa.’ - Bismark's weerzin tegen Engelsche invloeden door A.W. Stellwagen.
‘Eens was er een rijkskanselier, die een keizerlijken wil leidde; thans is er een die
zijn wil richt naar 's Keizers hoogsten wensch.’ - De ontwikkeling van het geschut
en de oorlogshulp middelen in den nieuweren tijd, door W.v. Bremen.
De Arbeid. Afl. 6.
Van Victor de Meyere begin van een sprookje Het bloedende Hart van Daneelken,
ruw, zinnelijk. - Chineesche Schimmen, door Albert Rehm, lastig te verstaan. - Verzen
van Willem van Doorn, van Edward B. Koster en van Jan Eelen. - Marieken van
Nymegen door Lod. Baekelmans. Uit de proloog ‘Lestmaal liep ik slenteren op mijn
eentje. In kalme fierheid, bijna zoo hoog en onaantastbaar als daar boven de maan,
dacht ik aan menschen en gebeurtenissen. Ik dacht aan vrienden, aan dien keur van
jonge, uitgelezene zielen, die zich straks voor die arme, verblufte en niet begrijpende
menigte zouden vertoonen. Ik dacht aan armen van geest, die kritiseeren, ons
veroordeelen, ons welgemeenden en kosteloozen raad geven, bestweters die ons den
weg wijzen willen door onze eigene zielen en door ons persoonlijk geloof. Arme
pennewippen, miezerige schoolmeesterszielkens, bitse mislukten, edelmoedig vergeef
ik u, want mijn fiere droomen barnden als ongeboren schoonheid om tot woorden
en volzinnen, tot demend proza te worden gesteld!’
- Afl. 7.
Twee bladzijden In memoriam. Peter Benoit. ‘En toch, trots alles kon Peter Benoit
nooit tot eene beroemdheid komen! Nevens hem werden kleine kerels om hun nietig
werk, door de lage journalistiek dezer dagen als meesters begroet; hun werk zag men
in alle Europeesche steden toegejuicht!
Nooit schijnt Benoit daaronder te hebben geleden!’
In Afgebeuld schetst J. Eigenhius, in moeilijke taal, eerder beesten dan menschen.
- Van het licht dat niet gezien werd, een sprookje voor groote menschen door Marie
Marx-Koning. - Vervolg van Baekelmans Marieken van Nymegen.
Neerlandia. April 1901.
Dit nummer is bijzonder gewijd aan Prof. Van Hamel en diens optreden in de
Association pour la vulgarisation de la langue française te Gent. In ons Aprilnummer
blz. 425, schreven wij ‘ter bedenking van het bestuur van 't Algemeen Nederlandsch
Verbond’ dat wij, vanwege katholieke Vlamingen, hadden hooren klagen dat
Neerlandia te Hollandsch geworden is en met genoeg melding maakt van wat aan
katholieke zijde ten onzent wordt gedaan.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1901

Daarop hebben wij van het bestuur van het A.N. Verbond den 3 Mer 1.1. een brief
ontvangen waaruit wij knippen ‘Hoewel

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1901

522
deze bewering door niets gestaafd wordt, rekenen wij het ons ten plicht daartegen
op de krachtdadigste wijze op te komen. Wij kunnen u verzekeren dat de redactie
voor Vlaanderen steeds al het mogelijke doet om hare lezers op de hoogte te houden
van al het meldenswaardige dat zich op Vlaamsch gebied voordoet en zich daarbij
tot een vasten regel heeft gesteld met de meeste onpartijdigheid te werk te gaan.’
Wij hebben hier niet te onderzoeken wie gelijk heeft; daar het A.N. Verbond vele
katholieke leden telt, meenen wij wel te hebben gedaan met de aandacke van 't bestuur
te vestigen op hetgeen er gezegd wordt.
Noord en Zuid. 5.
J.L. van Dalen schrijft eene bladzijde lettergeschiedenis, ter gelegenheid van
Bellamy's Roosje. T. de Beer verwijt daaraan, dat men ook bij ons eer belang stelt
in 't ontstaan van een kunstwerk, dan in het werk zelf. Men leere de vruchten der
letterkunde meer genieten, b.v. door goede voordracht. J.E. ter Gouw vervolgt zijne
studie over taal en zeden, ‘naar eenige kluchtspelen’: ‘Eten, drinken en rooken’, en
Schelts van Kloosterhuis sluit zijne Twee Bultenaars.
De Katholiek. - Mei. - Eene verhandeling over de afstamming van den mensch wordt
vervolgd, alsmede eene naar Marx' wetenschappelijk socialisme. Meer bijzonder
gaat ons aan: Binnewiertz ‘Hedendaagsche Vlaamsche beweging’, waarin geklaagd
wordt over het ‘gebrek aan tucht’ bij de echte ‘Flaminganten’ (bl. 425). De schrijver
beweert, dat ‘het idee Vaderland’ bij hen verdwijnt en dat hunne gedichten aan de
geloofsbelijdenis van Faust doen denken; hij sluit met den wensch, dat Gezelle ‘niet
alleen geloofd (geprezen) met den mond, maar liever doorleefd worde met het hart.’
De Nederlandsche Spectator - 15. Geeft een artikel Roma aeterna, eene heerlijke
schoone stad, welke ‘nog eenmaal eene rol in de wereldgeschiedenis heeft te spelen’,
en ‘zich langzamerhand aan die rol gewent’. - Nunninga Uitterdijk beschrijft ‘een
bezoek van den hertog van Neuburg aan den Haag in 1630. Deze sloot een verdrag
met Georg Wilhelm, den keurvorst van Brandenberg, om zich te kunnen meester
maken van Galik, Kleef en Berg. - 16. Bevat hoofdzakelijk boekbeoordeelingen. 17. Bespreekt Van Leeuwens Hias uitgave, Dr. Hesseling geeft een artikel over
Griekenland en de oorlog in Zuid-Afrika en een gedicht daarover van den Griekschen
poëet Palamas. - 18. Aankondiging van ‘Onze eeuw’ het nieuwe tijdschrift van P.J.
Blok, enz. handelende over ‘staatkunde, letterkunde, wetenschap en kunst’. Het zal
‘voedsel’ geven, omdat velen ‘Den Gids niet meer goedkeuren’. Het eerste nummer
is ‘althans’ ‘even goed als de Gids’. - Een artikel over John Tenniel, naar het Art
Journal en een belangrijk overzicht van ‘kunstveilingen’ te Londen.
Stimmen aus Maria-Laach. - LX, 4. - Pesch brengt een artikel over den
termijn-handel, voorzeker wel op zijn pas. - Jos. Hilgers geeft eenige trekken uit de
geschiedenis der ontwikkeling van de Vatikaansche boekerij. De schrijver is van
meening dat het woord ‘Wiedergeburt’ de goede uitdrukking is voor den toenemenden
bloei der studiën over Egypte, enz. in de 15e eeuw. - Stephan Braun verheft de
engelsche Fruhgotik boven die van andere landen, door
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hare grootere Kraft und Wacht en hare fesselnde, ruhige Würde. De schrijver geeft
dan als voorbeeld de hoofdkerk van Salisbury. - Onder den titel Tendenziöse
Phantastereien, enz. geeselt von Dunin-Borkowski Houston Stewart Chamberlain
wegens de oppervlakkigheid van zijne ‘Grundlagen des neunzehnten Jahrhunderts’
en de daarin aangeprezen ‘Zukunftsreligion’.
Das litterarische Echo. - 15 April.
Ueber Anthologieen (Carl Busse). Schrijver gaat hier een bloemlezing van Th.v.
Sosnosky te lijf en toont aan dat zij geheel en gansch zonder oordeel is samengesteld.
Gelukkig dat Busse sommige Nederl. bloemlezingen niet kent! - Aus der russischen
Belletristik (Dr. Georg Polonsky). Overzicht van de jongste Russische letterkunde.
- Der Begrunder des Essais (Th. Achelis). Bespreking van Ausgewählte Essais van
Montaigne, uit het Fransch vertaald door E. Kühn. - Gottsched als Erzieher. Max v.
Waldberg laat zich door E. Reichel niet overhalen om Gottsched als een reddenden
God te bewierooken. Neue Napoleonlitteratur, boekenoverzicht door P. Holzhausen
en M. Ewert. - Zwei Bucher von Hansjakob, t.w. Abendläuten en In der Karthause,
beoordeeld door A. Bock. Veel goeds wordt ervan gezegd. Deze katholieke pastoor
uit Freiburg schrijft zijn boerennovellen op een zonderlinge wijze. ‘Lang nadenken
is hem vreemd, de gedachten stroomen hem onophoudelijk toe; zelden verbetert hij
het handschrift, het eerste opstel gaat naar de pers. De personen, die hij schildert,
zijn niet uitgedacht, ze zijn natuurgetrouw naar vleesch en bloed. Ze worden genoemd
met naam en toenaam en geteekend met hun goede en slechte zijden...’ - Frühling,
gedicht van A. Horz.
- 1 Mei.
Die Königstragödie (Leo Berg). Bespreking van een drama (‘Sebastian’) van Kurt
Geucke. ‘Eine Schöpfung aus dem Hauptstrom von Leben und Seele ist der
“Sebastian” nicht. Aber bei der Armseligkeit, in die das Drama der jungsten zeit
verfallen, und threr Vernachlässigung der Sprache verdient Geuckes Werk mit seinem
hohen Ideenflug und grossen Sprachreichtum eine ganz besondere Wurdigung und
wird von vielen sicherlich wie eine Erlosung begrusst werden.’ - Carl Hauptmann
(Bruno Wille). Schets van C.H.'s dichtertalent. - Litterarische Randglossen, verzen
van Ernst Ziel. - Arthur Chuquet (L. Geiger) en Metrische Uebersetzungen (E. Engel)
zijn boekbeoordeelingen. - Evenzoo Englische Bücher (M. Meyerfeld). - Litterarische
brieven uit Frankrijk, Italië, Noorwegen, Holland, Amerika en Arabië.
Correspondant. - 25 Maart.
La Renaissance Catholique en Angleterre au XIXe s. II. Pusey et Manning au
lendemain de la Conversion de Newman. (1845-47) (P. Thureau-Dangin). Vervolg
van een vorig artikel. - Une question d'après-demain. La succession de
François-Joseph d'après une récente publication. (L. Dufougeray) Schrijver wijst
er op hoe de eenheid van taal de eenheid van een volk bevordert. Hij is bang voor
de flaminganten en zegt o.a. ‘Libre aux beaux esprits de hausser les épaules, de railler
la conquête de la France par les Flamands: ils ne se doutent pas qu'en cas de désastre
militaire, les plus humbles de nos voisins réclameraient une part de nos dépouilles;
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du président Magnaud. (Un ancien magistrat.) L'Etrangère. II. (Leroux-Cesbron):
vervolg eener novelle. - La marine Russe (**). - La première Mort, verzen van R.
des Chesnois. Bourbons d'Espagne et Bourbons d'Italie. La fondation des dynasties,
d'après une récente publication. (L. Lanzac de Laborie). La vie religieuse de Londres
et de Paris. (P. Ragey.) - La Troisième, slot eener novelle van Sienkiewiecz. - Les
OEuvres et les hommes, courrier mensuel de la littérature des arts et du théâtre. (L.
Joubert.)
- 25 April.
Etudes d'histoire contemporaine. - Mentana (P. de la Gorce). - Merkwaardig artikel
dat ons de onzekere, vlottende politiek van Napoleon III doet kennen. - La Fièvre
verte. - M. de Pontmartin et l'académie française (E. Biré). 't Is maar voor eenige
uurtjes en in lichten graad dat M. de Pontmartin aan de ‘groene koorts’ geleden heeft.
D.w.z. zijn lust om in de Academie te geraken was nooit zeer groot, en in elk geval
nooit groot genoeg om hem te dwingen zichzelf voor te stellen. - Un pays sans grèves.
- La loi Néo-Zélandaise sur l'arbitrage obligatoire. - Les rapports avec le projet
Millerand (P. Dutheil). - L'Etrangère. IV. Novelle van Leroux-Cesbron. - Esquisses
littéraires. - Le poète de l'amour. - Coventry Patmore, volgens een pas verschenen
boek (A. Léger). - L'Education d'un peuple. - La France en Indo-Chine (I. Massieu).
Catinat: l'homme et la vie (Emm. de Broglie). Hier wordt gesproken van Catinat's
ongenade (1697-1701). - La Science administrative, volgens 't boek van M. Ducrocq
(Le Vavasseur de Précourt). - Les OEuvres et les Hommes (L. Joubert). - Impressions
et souvenirs d'un aveugle, door M. de la Sizeranne (G. d'Azambuja).
Revue des deux Mondes. - 15 Maart.
Mademoiselle Annette, 1e deel eener novelle van Ed. Rod. - Souvenirs d'un
diplomate. Le blocus d'Athènes en 1886. (Cte Charles de Mouy). ‘La crise orientale
de 1885-86 a été un signe des temps troublés où nous sommes, une des nombreuses
manifestations de la politique incertaine et flottante que le conflit des principes
anciens et modernes suggère aux différents cabinets: on y retrouve en effet l'action
confuse des théories contradictoires, du droit conventionnel, et du droit des nationalités
et aussi du droit de la force. - Son dénouement n'a donné aucun résultat utile et n'a
servi qu'à démontrer une fois de plus les divergences et la fragilité du concert
européen.’ - Le travail, le nombre et l'état. I. Les faits (Ch. Benoist.) Belangrijk
artikel over 1o de economische omwenteling in onze eeuw, waarvan het voornaamste
gevolg is geweest de psychologische vervorming van den werkman (le nombre); 2o
de politische omwenteling, waarvan het hoofdgevolg is geweest de juridische
vervorming van den Staat. - Le Theâtre de M. Max Habbe (***). Beoordeeling van
Habbe's tooneelwerken. - Le Grand Orient de France devant le Conseil d'Etat. Avril
1863 (E. Marbeau). - Une visite à Bangkok (Is. Massieu). La Navigation aérienne et
son avenir. (P. Banet-Rivet). Revue Dramatique (R. Doumic). Le Comte Tolstoï et
la critique russe (M.T. de Wyzewa).
1 April.
Impressions de France. III. Les Hautes Chutes. La Houille blanche (G. Hanotaux).
Mademoiselle Annette, 2e deel eener novelle
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van E. Rod. Un allié de Louis XIV (P. de Ségur). Levensschets van Christoffel
Bernardus von Galen, prins-bisschop van Munster, ‘soudard en robe et en mitre qui,
sur 28 années de règne, compta plus de 20 ans de luttes et de batailles, tyran de ses
sujets, épouvante des Etats voisins, pillard, perfide et sanguinaire.’ La femme et
l'enseignement de l'Etat (E. Lamy). De man geve aan de vrouw de wetenschap; de
vrouw beware voor den man het christelijk geloof dat de Staat ondermijnt. - La
Résurrection d'un Etat africain. I. L'Ethiopie historique (R. Pinon). Voyage au Japon.
VI. Une histoire de Yosé (A. Bellesort). - Regards français sur l'Angleterre. Een blik
op het Engelsch volk naar aanleiding van werken geschreven door E. Boutmy, V.
Berard, A. Chevrillon (E.M. de Voguë). - La Chimie de la matière vivante (A. Dastre).
Chronique de la Quinzaine (Fr. Charmes).
- 15 April.
La Conquéte de Paris par Bonaparte (1799-1800). I. Après Brumaire (A. Vandal).
‘Fait singulier et pourtant incontestable, l'apparition du grand faiseur d'ordre, considéré
avant tout comme briseur de chaînes et metteur en liberté des Français esclaves de
la faction révolutionnaire, provoqua d'abord une recrudescence de désordre. Mademoiselle Annette, laatste deel eener novelle van Ed. Rod. - Les Sonnets de
Shakespeare (A. Filon). ‘Commencés, en pleme jeunesse, sous l'influence de Pétrarque
et de Sidney, ces sonnets laissent Shakespeare en possession de lui-même et déjà
tourné, prématurément, vers le morne horizon du déclin. Ils nous conduisent de Biron
à Roméo et de Roméo à Hamlet; ils nous font pressentir Prospero. Ils éclairent la vie
mentale encore plus que la vie réelle du poète. Si on les lit de cette manière, si on
les comprend ainsi, oui, les sonnets sont une confession.’ - La Résurrection d'un Etat
Africain. II. L'Ethiopie d'aujourd'hui (R. Pinon). Bestierd door zijn verlichten en
krachtig willenden vorst Menelik, is het ethiopisch volk bezig met zijn beschaving
te voltooien en zachtjes aan in Afrika en in de wereld de plaats in te nemen die hem
toekomt. - Un grand musicien réaliste: Moussorgski (C. Bellaigne). Deze landgenoot
van Dostoievski is de dichter van de snikken der lijdenden, van de uitgehongerden
en de bedelaars (1839 1881). - Le Tuberculose à Paris et les Sanatoriums populaires
(Dr. H. Barth). - Revue littéraire. - Deux essais sur l'oeuvre de Taine (R. Doumic).
‘Au delà ou au-dessus de l'ordre de la nature qu'étudient les sciences positives s'élève
et s'étend l'ordre purement humain: dans le domaine de la psychologie et de l'histoire,
de l'art et de la sociologie, de la philosophie enfin, les méthodes positives, Taine est
là pour le prouver, sont foncrèrement inefficaces.’ (Giraud: Essai). - Revue
dramatique: la Veine (A. Capus) en la Pente douce (M. Vandérem).
Civiltâ Cattolica. - 6 April 1901.
Il centenario dell' abbate Vincenzo Gioberti. Een nationaal comiteit is te Florentië
tot stand gekomen om den 100sten verjaardag der geboorte van dezen man te vieren.
In een zeer belangrijk artikel, gesteund op de geschiedenis, wordt ons hier aangetoond
wie deze groote man geweest is. Hij was republikein, behoorde tot het genootschap
‘Jong Italie’ en was groote vriend en bewonderaar van Mazzini. Hij zaaide in 't
Piemonteesch leger het zaad der mistevredenheid en des oproers, deelde onder de
officieren exemplaren uit van het ‘Jong Italie’ die hem door Mazzini, toen te Marseille,

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1901

526
gezonden werden. Reeds van 1833 af, was hij een der hevigste vijanden der Jezuieten,
met een waren haat tegen hen bezield, die hem overal vervolgde, zoodanig dat men
op 't laatst zijns levens, voor zijn verstand vreesde. - Als wijsgeer (1834-41) strijdt
hij in het Ontologische kamp tegen Romini en zijne volgelingen. In 1843 geeft hij,
met zijn boek ‘Il Primato’ een staalken zijner uiterste schijnheiligheid: priesters en
bisschoppen, tot zelfs de Jezuieten, vleit en bewierookt hij: opdat (zoo hij zelf
getuigde) zijnen boek te meer zou gelezen worden. Hij ontvangt 14000 frs van het
sectarisch genootschap van Turyn om zijnen boek te schrijven ‘Il Gesuita moderna’
(eerst in 5, later in 7 boekdeelen), werk van laster en beleediging. - De jaren 48 en
49 zijn triomfjaren voor hem: in alle steden van Italië wordt hij luisterlijk onthaald.
- Turyn haalt hem over om de eenheid van Italië voor te bereiden, en hij komt naar
Rome om den Paus te verraden. - Daarna treedt hij in de politieke loopbaan, welhaast
vervalt zijn roem en hij sterft van eene geraaktheid 26 October 1852. Zoo sluit de
schrijver zijne merkweerdige bijdrage: ‘als burger was de E.h.V. Gioberti verrader
van den koning en het vaderland; als schrijver was hij beleediger en lasteraar; als
politiek was hij een gebroken afgod (volgens het zeggen van Cavour); als katholiek,
heeft hij al zijne werken geplaatst in den Index der boeken door de Kathol. Kerk
verboden.’
‘Il Divorzio in Italia.’ Het Italiaansch wetboek, bij koninklijk besluit van 25 Juni
1865 goedgekeurd, sluit alle echtscheiding uit. Art. 56 stelt vast dat ‘hij niet kan een
ander huwelijk aangaan die door een voorgaande huwelijk gebonden is’ en art. 148
zegt dat ‘de huwelijksband niet ophoudt tenzij met den dood van eenen der
echtgenooten.’ In 1898 oordeelden de beroepshoven van Milanen, Modena en Brescia
er anders over en stemden toe in de uitvoerbaarheid in het rijk en de inteekening in
de registers van den burgerlijken stand van 3 echtscheidingen, door vreemde
rechtbanken uitgesproken tusschen echtelingen, eertijds Italianen, en in Italië
getrouwd. - Deze uitspraken werden vernietigd hetzelfde jaar door het hooger hof
van Turyn.
Doch daarom geven de vijanden van het onverbreekbaar huwelijk den moed niet
op, en zij werken onverpoosd in dagbladen en anders om hunne gedachten te
verspreiden. Onlangs zelfs is er te Rome een boek verschenen, eene ware pleitrede
ten voordeele der echtscheiding. Daartegen trekt de ‘Civiltà’ te velde en beschouwt
beurtelings het huwelijk als ‘contract’. bewijst dat daaruit niet volgt dat dit kan
verbroken worden gelijk andere zulkdanige verbintenissen, naar willekeur van dezen
die het aangaan: het is een bijzonder contract, ‘sui generis’. - Daarna als burgerlijken
akt (atto civile): het ware voor den Staat redelijker het burgerlijk huwelijk af te
schaffen; dan er nog de echtscheiding bij te voegen: reeds kwalen genoeg komen er
uit het eerste.
‘Un cardinale legato a latere a Paragi nell'ottobre del 1801.’ De schrijver, wiens
studie over het concordaat zooveel bijval verworven heeft, beschouwt nu het
concordaat in zijn 2de tijdperk: na zijne plechtige bekrachtiging door den Paus.
Napoleon vraagt kard. Capara als afgezant ‘a latere’. Schrijver doet ons eerst nader
kennis maken met dien man die zulke belangrijke rol moest spelen: toegevendheid
en plooibaarheid van karakter, een slag van afkeer dien Pius VI niet zonder reden
voor hem gevoelde: dit zijn de 2 redens waarom de eerste consul juist dezen man
begeerde. Voeg daarbij dat hij, binst
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de revolutie en de republiek van Bologne, in 1796, goed gediend was geweest door
eenen neef van den kardinaal. Voor hij naar Parijs gezonden werd, was kard. Capara
opvolgenlijk nuntius geweest te Keulen, Lucerne en Weenen. Zijne betrachting was
immer de vorsten met dewelke hij te handelen had, niet te mishagen. - Hij wordt dus
‘legatus a latere’ benoemd in 't geheim consistorie, 24 Oogst 1801. Vertrokken van
Rome, 5 Sept. met 10 personen, wordt hij tot aan Parijs, volgens de bevelen van
Napoleon, in alle steden met eere onthaald; komt ter bestemming den 4 October, 's
nachts, en heeft van 's anderdaags reeds een onderhoud met den consul. Deze drukt
hem zijnen wensch uit welhaast den godsdienstvrede te zien bloeien, en zou willen
dat een derde der te benoemen bisschoppen onder de ‘Constitutioneele’ zou gekozen
worden. Dit wordt door den afgezant wederlegd, zoodat Napoleon er aan verzaakt.
- In de volgende nummers zal deze belangrijke bladzijde uit de geschiedenis
voortgezet worden.
20 April - 1901.
‘I liberali e Cattolici di fronte a socialismo.’ Schrijver vergelijkt, in hun strijden
tegen het socialismus, het katholicismus en het liberalismus. Dit laatste is onmachtig.
Het vergeet dat de oorlog niet meer op politiek maar op sociaal veld geschiedt en
daarom is het nutteloos altijd met vaderland, en eenheid, en Rome onafhankelijk, en
stamhuis van Savoie voor den dag te komen. Het socialismus is het kind van het
liberalismus: bewijs daarvan is hun gemeen program over godsdienst, gezag,
huisgezin. Een ander bewijs is beider haat tegen den Paus en zijne vrijheid. De liberale
dagbladen zelf klagen over hunne onmacht, terwijl de katholieken zoo ver voren zijn
in sociale werken. Hier ligt het geheim daarvan: de katholieken hebben de liefde,
gesteund op het geloof.
‘Della stela del foro e della sua iscrizione arcaica.’ Schrijver zet zijne studiën
voort over het monument, en wederlegt de gissing van Dr. Savignoni er over.
‘Il Romanzo moderno in Inghilterra.’ In Engeland en Amerika is de roman
doorgaans beter dan in de andere landen: zoo zijn in Groot Bretanje de romans van
Zola verboden, en werd zelfs een vertaler ervan geboet en zag zijne uitgave verbeurd.
Te Londen is ‘Mudie’ beroemd geworden omdat hij weigert zulkdanige boeken te
verkoopen bij zoover dat men, sprekend over zedelooze romans, zegt ‘hij is niet te
koop bij Mudie’. Nochtans is niet alles even zuiver, en schrijver toont het aan in het
overloopen van de bijzonderste hedendaagsche romans bij onze Anglo-Sassensche
broeders van Engeland en Amerika.
‘Il divorzio in Italia.’ Uit dit beginsel van het Komeinsch recht: ‘nihil tam naturale
quam eo modo quo quidquid colligatum est eo etiam modo dissolvi’ besluiten de
voorstanders der echtscheiding dat het huwelijk, bij contract geschiedende, ook alzoo
moet kunnen ophouden. Maar, wilde men logiek zijn, het huwelijk zou bijgevolg
altijd door de vrije toestemming der echtgenooten moeten kunnen ontbonden worden.
Waarom dan willen de tegenstrevers dat de wet palen stelle aan de echtscheiding?
Ware dat geene onrechtveerdigheid der wetgevers? - Zoo, zeggen zij, zou de
echtscheiding moeten mogelijk zijn in buitengewone gevallen: zoo b.v. eene jonge
vrouw, wier man eene veroordeeling ondergaat, als zij met mag scheiden, is voor
eeuwig veroordeeld den naam van eenen dief, eenen moor-
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denaar als eigen naam te dragen?... Maar dit is het gevolg niet der wet die de
echtscheiding belet, maar der wet die diefstallen en moorden straft: men zou dus
eerst die wetten moeten afschaffen. Daarbij veronderstel dat zulke vrouw hertrouwt:
zij draagt een anderen naam in de oogen der wet, doch in de oogen van God, van de
Kerk en van alle eerlijke lieden, blijft zij toch steeds aanzien als de wettige vrouw
van eenen veroordeelde. - Deze oneer valt ook op de kinderen; kan men beletten dat
zij geene kinderen meer zijn van den veroordeelde? Dit volgt dus uit 's menschen
boosheid, niet uit de wet tegen de echtscheiding. Ten anderen, men wil eene wet
voor de echtscheiding ‘in buitengewone gevallen’. Maar vergeet men dat eene wet
voor algemeene gevallen is, voor het algemeen welzijn? Welnu, welke rampen uit
de echtscheiding! Het huwelijk, waar gansch de maatschappij op steunt, wierde
ongestadig. Veel huwelijken, thans goed en duurzaam, wierden door zulke wet
vernietigd of bedorven. Welke rampen ook voor de kinderen? De medewerking van
beide ouders is vereischt tot de opvoeding; maar door de echtscheiding, zullen de
ouders voor de kinderen van een eerste huwelijk geen de minste zorg meer dragen.
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Omroeper.
Tinel's Godelieve te Leuven. - In het Aprilnummer der Dietsche Warande is er reeds
uitvoerig melding gemaakt van het aanstaande nationale, Vlaamsche kunstfeest,
namelijk de groote uitvoering van Godelieve met den oorspronkelijken tekst van
Hilda Ram, op den 13n Juni, e.k., in de Beriotzaal, te Leuven. Het inrichtend comitert
zet zijne werkzaamherd geregeld voort. De inschrijvingslijst, geopend bij den heer
advokaat Vliebergh, Waarstraat, 10, te Leuven, draagt reeds een aanzienlijk getal
deftige namen; wij wekken de vrienden der edele toonkunst, welke de beste plaatsen
willen innemen, op, hunne inteekening niet uit te stellen. Alles belooft, met Gods
zegen, recht glansiijk te worden. De genoemde solisten zijn niet alleen van
buitengewoon talent, maar ook van geestdrift voor het meesterwerk vervuld, gelijk
alle diegenen welke tot heden, door solo, of koorzang, of orkestspel het muziekdrama
hebben leeren kennen.
Ook de uiterlijke voorbereiding ter uitvoering wordt met ijver gepleegd. De groote
zaal wordt, door de kunde en de zorg van bijzondere vakmannen, zwierig verfraaid
en ingericht voor eene zoo kolossale uitvoering. Een orgel, bezorgd door de firma
Schijven, te Brussel, wordt erin opgebouwd, bijzondere speeltuigen, zooals vier
jachthoorns, zijn voor dit werk vervaardigd door de firma Mahillon, fabrikant van
muziekinstrumenten te Boitsfort bij Brussel. Kortom de voorbereidingen duiden op
eene waardige en glansrijke uitvoering. De leiding van den toondichter in persoon
zal dien glans niet weinig verhoogen.
Het zal onze lezers wellicht belang inboezemen te veinemen dat Mevr. Noordewier
van Friesche afkomst is en daardoor, behalve hare andere voortreffelijke
eigenschappen, eene eigenaardige fijne Vlaamsche uitspraak heeft, dat Mej. Koenen,
in Indië geboren, juist de Oostersche warme uitdrukking heeft, welke voor de rol
van Iselinde past, dat de heer Orelio in de allereerste plaats een uitmuntend vertolker
is van scherp geteekende rollen, gelijk b.v. in die van Hans Sachs.
De prijzen der plaatsen zijn: Middenschip 10 fr., zijschepen 7 fr., gaanderijen,
genummerd 4 fr., ongenummerd 3 fr.
‘Bloemenspelen.’ - Dr. Johannes Fastenrath, de welbekende schrijver van
Catalanische Troubadoure, Walhalla, enz., heeft de dichterlijke bloemenspelen van
Provence en Catalonie in den Rijnstreek overgeplant. Hij schonk voor dit doel 10000
Mark aan een letterkundig genootschap te Keulen. Op den eersten zondag van Mei
werden de prijzen toegekend.
De Nederlandsche dichter Leo Tepse van Heemstede, die sedert lange jaren te
Oberlahnstein gevestigd is, en bet tijdschrift Dichterstimmen der Gegenwart bestuurt,
ontving den prijs die voor de beste ballade uitgeschreven stond. Zijn stuk is getiteld
Der Verbannte. Leo Tepse van Heemstede is een der begaafdste dichters van onzen
tijd. Zijn Mathusala is een meesterstuk. - Hij heeft voor Edgar Tinel eene dramatische
legende gedicht.
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Ottilie von Goethe. - In de Duitsche Revue deelt A. Schlossar een en ander meê
over Ottilie von Goethe en haar kinderen. Ottilie stond in betrekking met de groote
mannen van haar tijd, zooals met K. von Holtei, Grillparzer, Bauernfeld en An. Grun.
Met Grun trad zij latei in briefwisseling, en toen zijn poëtisch werk Schult verscheen,
stuurde ze hem een tamelijk langen dichtergroet, dien Schlossar hier voor het eerst
openbaar maakt. Ook bij andere gelegenheden heeft Ottilie dichterlijken aanleg aan
den dag gelegd en haar gedichten dragen over 't algemeen een weemoedigen,
somberen trek. In 1829 stichtte zij het tijdschrift Chaos, waaraan zij, haar gemaal,
en meest al haar vrienden en vriendinnen meewerkten. Het bevatte rijm en onrijm.
Het eerste gedrukt nummer verscheen den 28 Oogst 1829, het laatste in Goethe's
sterfjaar. Na Goethe's dood wijdde ze zich uitsluitend toe aan de opvoeding van haar
kinderen, waaronder Wolf dichterlijke en Walter muzikale begaafdheid had.
Weener beschaving - De Weeners zijn meestal belangwekkende typen, doch volstrekt
geen eenlingen van beteekenis. Het koffiehuis en de schouwburg spelen een groote
rol in de ontwikkeling der Weener beschaving. Gevoelerigheid is een kentrek van
Weener gedoe; gevoelerig zijn ook meest al de Weener volksliederen, die een rijk
vloeiende bron zijn van beschavingskennis. - Zoo bericht W. Fred in Die Nation.
Verder spreekt de schrijver over de letterkundige bedrijvigheid van Jong-Weenen.
Twee nieuwe typen heeft Jong-Weenen geschapen: het zoete meisje, gekenschetst
door een naief laten betijen en een zweem van gevoelerigheid, en de onbegrepen
vrouw uit den hoogeren stand. Doch niet alles is ‘wienerisch’ in de boeken der
Jong-Weeners; het is haast immer Weener natuur bekeken door een jodenbril. En
juist het teerste, het fijnste is wellicht van joodsche afkomst. Aldus b.v. bij Schnitzler,
Beer-Hoffmann, Dörmann en Peter Altenberg.
Opvoeringsstatistiek der Duitsche schouwburgen voor het speeljaar 1899-1900. Daarin komt Goethe voor met 530 opvoeringen, Schiller met 873, Lessing met 179,
Grillparzer met 164, Kleist met 163. Van de stukken dezer klassieken bracht Faust
I het op 103, Wilhelm Tell op 176, Maria Stuart op 132, Die Jungfrau von Orleans
op 103 herhalingen. Hebbel komt voor met 98 avonden, Otto Ludwig met 15, Freytag
met 171, waarvan 150 voor de ‘Journalisten’ alleen. - Wat de nog levende schrijvers
betreft, Max Dreyers stukken werden 849 maal opgevoerd (daaronder de
‘Probekandidat’ 501 keer), Blumenthal-Kadelburgs ‘Als ich wiederkam’ 796 maal;
Schötan kwam 598 keeren voor het voetlicht, Sudermann 579, Hauptmann 534,
Moser 407, Otto Ernst met ‘Jugend von heute’ 358, Fulda 306, L'Arronge 202, Lindau
154, Halbe 151, Hartleben 144 keeren. - Van de uitlanders werd Shakespeare meest
gespeeld, dan Feydeau, Bisson, Ibsen, Sardou, Rostand, Molière, Björnson.
Ofschoon de volledigheid van deze statistiek niet gewaarborgd is, geeft zij ons
toch een denkbeeld van den smaak van het Duitsch schouwburgpubliek.
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Verspreide redevoeringen van baron de Maere. - Wij vernemen dat bij den uitgever
A. Siffer een bundel ter pers ligt, waarin al de redevoeringen van den bekenden
strijder voor de Vlaamsche taalrechten zullen verzameld worden: zijne openmgsreden
en heildronken ter Nederlandsche Congressen van Gent (1867), Brugge (1884) en
Gent (1891 en 1899), zijne zoo besproken redevoering in de Kamer der
Volksvertegenwoordigers (1869), zijne toespraken in de Koninklijke Vlaamsche
Academie en in den Vlaamschen Volksraad.
Die bundel, die ook de lijkreden der begrafenis te Aartrijke en het portret van
baron de Maere bevatten zal, zou aan de leden van het aanstaande Nederlandsch
Congres van Nijmegen in Augustus worden aangeboden.
Koninklijke Vlaamsche Academie. - Zitting April. - De heer Sermon, leidt het werk
in van Schoutens: Tienen in 1635. Benoeming der commissie voor het vaststellen
van candidaten voor de plaatsen van één briefwisselend en één buitenlandsch eerelid.
Verslag der heeren Claes en Segers over de beroepsscholen en de normaalscholen.
Lezing door den heer Segers, van eene studie over Peter Benoit, en door den heer de
Vreese van een levensbericht van Th.J.I. Arnold, in leven werkend lid der Koninklijke
Vlaamsche Academie.
- Zitting 15 Mei. - Aanduiding van candidaten voor de opene plaatsen. Lezing door
den heer van Even: De Krijgsman en dichter meester Jacob Duym, uit Loven, Keizer
der Rederijkerskamer de ‘Oranje-Lelie’, te Leiden, in 1595, en door Dr. J. Mac Leod:
Het Nederlandsch en de Wetenschap, waarin hij de achterlijkheid der Fransche
wetenschap bewijst.
Al deze voordrachten zullen voorkomen in de ‘Verslagen’.
Koninklijke Akademie. - Afdeel. letterkunde. Zitting van April. Voordracht van
H.T. Karsten over ‘De contaminatie van Plautus' Poenulus’ (samenstelling uit twee
oorspronkelijke Grieksche stukken).
Davidsfonds. - Verschenen. Reis in Ierland door wijlen Kanunnik Martens.
- Afdeeling Mechelen. - Puike kunstavond den 28 April in de Mechelsche afdeeling,
gewijd aan liederen van Fr. Schubert, met voordracht van M. Edw. De Keyser over
‘Fr. Schubert als toondichter en als mensch.’
Onderscheiding. - De Belgische Academie heeft met den prijs De Keyn vereerd:
Schema's en wenschen als bijdrage tot de kennis der nieuwere pedagogiek, door POL
ANRI. Prijs fr. 2,50. Gent, uitgever A. Siffer.
† Karel Quaedvlieg. Vlaamsche letterkundige te Hasselt, vermoord. Hij schreef in
verschillende tijdschriften, onder ander in Het Belfort, dat menige poeziestukken van
hem opgenomen heeft. Hij gaf uit Simon de Tooveraar, Latruda. - Brozik.
Boheemsche schilder. Onder zijne
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bijzonderste werken: Veroordeeling van Jan Huss, de Vensteruitwerping van Pragen,
Laura en Pétrarque, Tu Félix Austria, enz. - Emile Régnault, S.J. medewerker aan
Etudes. - Laroche, dichter te Bergen. - Max von Seydel. Duitsche rechtsgeleerde,
hoogleeraar te Munchen. Hij laat naast zijne werken over recht, ook gedichten achter
en eene vertaling van Lucrèce uitgegeven onder den deknaam van Max Schlierbach.
- D'Hooghe-Bellemans, schepen te Niel, provincieraadslid voor Boom, voorzitter
van het Davidsfonds, afdeeling Boom. Hij was een onzer beste katholieke
volksredenaars, dikwijls ongetreden als voordrachtgever in de verschillende
afdeelingen van het Davidsfonds en een der meest verkleefde sprekers die tijdens
den schooloorlog van dorp tot dorp, van stad tot stad den heiligen strijd gaan prediken
zijn. - Prof. Dr Van Herson, rector der Hoogeschool van Leiden, schrijver van vele
werken over genees- en heelkunde. - Prof. Bellaer Spruit, Hollandsch letterkundige
en een der eerste propagandisten tot het bewaren van het Nederlandsch karakter en
de Nederlandsche taal in Zuid-Afrika. Hij was een der getrouwe bezoekers en sprekers
der Nederlandsche congressen.
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† Kanunnik Martens.
ONDER de grieven der Belgen tegen Willem I telde men den dwang waarmede de
Hollandsche taal, door het bestuur, aan onze bevolking werd opgedrongen. De
ambtenaars, de leeraars, al wie eene officiëele betrekking hadden, werden verplicht,
indien zij niet goed in 't Hollandsch beslagen stonden, van die betrekking af te zien,
of maar, in weinig tijds, de Hollandsche taal machtig te worden.
Zeker, het waren de inwoners der Waalsche provinciën die door dergelijk besluit
ergst geplaagd werden, en diepst en bitterst gegriefd. Echter, die Walen waren onze
Belgische broeders. Wat meer is, het is van overouds bekend dat de Vlamingen een
ingeboren afkeer gevoelen van slavernij en dwang, en zoo kwam het dat, ook in zake
de taal, bij de Vlamingen evenals bij de Walen, misnoegdheid in de harten broeide.
Toen de omwenteling van 1830, uit de samengehoopte grieven ontstaan, ons van
het Hollandsch beheer had losgemaakt, bleef diep en vinnig in het hart der
onafhankelijke Belgen de wrok bestaan tegen alles waardoor het vreemd bestuur
onzen landaard had miskend en vernederd, en wel met name tegen de taal der
overheerschers, waarmede het Vlaamsch ongelukkiglijk innig verwantschapt was.
De kleine jongens zelf der lagere scholen, uit jeugddriftig patriotisme, speelden
op straat soldaatje in het Fransch ‘en avant marchons!’; terwijl zij, in

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1901

534
de school, lust schepten in het tyrannisch Hollandsch tegen te werken en te versmaden.
Ik herinner mij uit den mond van een hooggeplaatsten man gehoord te hebben hoe,
na de revolutie, hij en zijne schoolmakkers - deels om hunne bevochtene vrijheid te
bevestigen, deels om hunnen Hollandsgezinden onderwijzer te plagen - het woord
kwaad b.v. vervormden niet alleen tot kwaed, maar tot quaed, quaet, quaedt en wat
weet ik meer.
Dezen die tot de middelbare en de hoogere scholen opklommen werden gewaar
dat het Fransch beter dan het Vlaamsch hunne toekomst zou verzekeren, en alzoo
gebeurde het - spijtig genoeg - dat de studie van het Vlaamsch verwaarloosd werd
en dat het Fransch de voornaamste plaats nam in het onderwijs.
De jonge jaren van kanunnik Martens behoorden tot dit tijdvak. Later verschafte
hem de aard van zijne hoogere studiën en van het leeraarsambt dat hem werd
opgedragen de gelegenheid niet om het Vlaamsch te beoefenen.
't Was bij het opkomen van het Davidsfonds dat hij zich op Vlaamsche letterkunde
begon toe te leggen. Bekwame ambtsgenooten, 's mans uitstekende begaafdheden
bewust, en overtuigd dat hij tot het ontwikkelen en verzedelijken onzer bevolking
veel kon bijdragen, hielden niet af hem zijne verhevene zending voor oogen te leggen,
en gelukten er in zijne aarzeling te overwinnen, hem bewijzende dat de eenigszins
wettige reden die hij daartoe deed gelden, door zijnen ootmoed overdreven werd.
Te Zulte, tusschenin de twee Vlaanderen, geboren, in Vlaanderen opgegroeid, in
Vlaanderen levend, sprak professor Martens Vlaamsch gelijk een ander. Wat meer
is, hij beminde zijne moedertaal; maar hij had die moedertaal niet gestudeerd en er
nooit zijne pen aan beproefd. Zijn woordenlijst was kort en geenszins in evenredigheid
met de uitge-
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strektheid zijner wetenschappelijke kennissen, zijne spelling was onzeker en wankelde,
hij was niet geoefend in de veelvuldige grammatische vormen, en van de
woordvoeging kende hij slechts de wendingen door het volk gewoonlijk gebruikt.
Rijk begaafd had weldra de geest van den vijftigjarigen leerling het grootste
gedeelte der leemte aangevuld; maar het zal niemand verwonderen - en zulks is een
geluk voor de Vlaamsche letteren - dat, op dien ouderdom, en voor het doel dat hij
beoogde, namelijk zijne rijke kennissen aan Vlaamsche landgegenooten mede te
deelen, kanunnik Martens zijne Vlaamschletterkundige opvoeding niet is gaan zoeken
bij Hollandsche, maar bij Vlaamsche schrijvers, en in den schat onzer Vlaamsche
volkstaal dien hij tot dan toe niet genoeg had doortast.
't Is alzoo dat hij een echt Vlaamsche schrijver zal worden. Alhoewel kanunnik
Martens vooral wetenschappelijke stoffen verhandelt, moet de Vlaamsche lezer niet
vreezen bij elken stap op een uitheemsch woord te stronkelen; uit het Vlaamsch zelve
weet hij woorden te trekken om de ongewoonste zaken te noemen; zijn schrijftrant
is niet lang en log, gelijk zoo dikwijls bij Germaansche en ook bij Hollandsche
geleerden, maar gevleugeld en levend; uit onze volkstaal weet hij juiste en
schilderachtige uitdrukkingen te kiezen, en kernachtige, bonte, bewegingsvolle
wendingen. In één woord, indien de geest en het gemoed van het Vlaamsche volk
den overgang uitmaken van het koudere Noorden tot het warmere Zuiden, die geest
en dit gemoed zullen in Martens' schriften hunne getrouwe weêrspiegeling vinden.
Het laatste werk van den schrijver, Eene reis in Ierland, verscheen vóór weinige
dagen; helaas! na zijn overlijden. Hoe spijtig toch dat de vrome man ons zoo
vroegtijdig zij ontnomen! Te vroeg voor zijne duizende leerlingen, die den geleerden

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1901

536
meester zoo hoog waardeerden, en den stichtenden priester zoo zeer beminden en
eerbiedigden.
Te vroeg ook voor het volk dat hij heeft onderwezen en veredeld, gansch de
Vlaamsche gewesten door; want, buiten Conscience, zag geen enkele schrijver
misschien zijne werken zoo zeer verspreid en zoo gretig gelezen. En wie zijn het
vooral die kanunnik Martens' boeken uit elkanders hand afwachten, niet om ze, uit
nieuwsgierigheid, eenmaal te doorbladeren, maar tot hun nut, herhaaldelijk te
herlezen? Ondervraag de bestuurders onzer volksbibliotheken: het zijn voornamelijk
de verstandigste en de deftigste onzer werklieden, mannen die, naar eene billijke
opbeuring van hunnen stand strevende, overtuigd blijven dat de middelen daartoe
vooral moeten voortspruiten uit geestesontwikkeling en christene beschaving. Nu,
aan deze beide bronnen mogen zij naar lust geest en harte laven in de werken van
dezen man, die dan ook op zijn juiste uur is verschenen om, in de Vlaamsche
literatuur, voor het volk niet alleen een geliefkoosde schrijver maar ook een ware
weldoener te zijn.
Te vroeg, eindelijk, verdween kanunnik Martens voor onze Vlaamsche letterkunde.
Eene literatuur, zal zij volledig zijn, hoeft werken van allen aard, ook
wetenschappelijke te bevatten. Talrijk zijn de schriften van dit slag waar de schrijver
onze letteren heeft mede verrijkt; en van zijne omvangrijke geleerdheid, van zijn
onvermoeiden ijver mochten we menig werk nog verhopen dat ook den stempel zou
dragen van echt Vlaamsche taal en ware kunst.
Ja, dit is onze overtuiging dat weinige schrijvers onder ons zoo dóor en dóor
Vlaamsch zijn als Martens geworden was; dat er weinigen uit de taal zooveel schatten
hebben opgedolven en benuttigd; dat, zijne rijke wetenschap onverlet, en zijne
taalkennis daargelaten, bij weinigen de gedachten zoo grondig en zoo klaar, de
samenhang zoo logisch, de uitdrukking
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zoo juist, zoo natuurlijk, zoo levendig gevonden worden.
In de geschiedenis onzer nationale literatuur zal kanunnik Martens' naam geboekt
staan als die van een der voornaamste en eigenaardigste onzer schrijvers.
Willen wij dan de werken van dezen gevierden schrijver aan de jongeren
voorhouden als alleszins volmaakte en meesterlijke modellen? Toch niet; wel staan
zij om de degelijke wetenschap die ze behelzen, om het edel doel tot beschaven en
weldoen dat ze immer beoogen, om den echt christen Vlaamschen geest die ze bezielt,
boven allen lof verheven. Hoog ook loopt onze bewondering op met 's mans bevallige
en pittige eigenaardigheid in 't voordragen en 't vertellen; met zijn ongekunstelden
en toch, over 't algemeen, keurigen schrijftrant. Maar op enkele plaatsen staan bij
hem woorden en wendingen nu eens niet gekozen, dan weer niet geschikt naar de
strengere eischen der taal. Dit mag, wij meenen het genoeg te hebben bewezen, te
zijnen laste niet gelden als een verwijt. Edoch de vele middelen die hem ontbraken
staan ten dienste der jongeren tot grondig en praktisch kennen, wij zeggen niet van
het Hollandsch, maar van ons algemeen Nederlandsch. Dit voorrecht legt hun
strengere plichten op: zij zullen trachten die te vervullen en, ook hierin, den
onvergetelijken man navolgende, er zich immer op toeleggen hunne taal keuriger en
sierlijker te schrijven.
Dr S.
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De islam op Atjeh.
VRIJHEID van godsdienst is een regeeringsbeginsel, dat voor den Indischen Archipel
steeds is gehandhaafd. De geestelijken der Protestantsche kerk worden door de
Koningin benoemd, de Gouverneur-Generaal wijst hunne standplaatsen aan. De
leeraren der Roomsch-katholieke kerk worden door den Paus benoemd onder
erkenning door of namens de Koningin. Het hoofd der Roomsch katholieke kerk in
Indië, de Pastoor te Batavia, die Bisschop in partibus infidelium is, wijst de
standplaatsen aan.
Godsdienstleeraars, van welke richting ook, mogen in Indië niet optreden zonder
bewijs van toelating van den Gouverneur-Generaal.
Laat dit weinige over de twee hoofdchristelijke geloofsbelijdenissen in Oost-Indië
voldoende zijn, als niet rechtstreeks behoorende tot het onderwerp, dat wij ons ter
behandeling hebben voorgesteld.
Op Atjeh hebben de Predikant en de algemeen bekende Pastoor Verbraak hunne
standplaats in Kota Radja; ze zijn de vrienden van officieren en soldaten, volgen
menigmaal de colonnes op expeditie, om stervenden te troosten of de genademiddelen
der Roomsch-katholieke kerk toe te dienen.
De naam van Pastoor Verbraak, is van den beginne af, aan den Atjehkrijg
verbonden; hij heeft reeds een vierde van een eeuw zijn liefdewerk met onvermoeiden
ijver verricht, zijn naam zal steeds met
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met die van zoovele andere helden van het Atjeh-epos door den Roomschen, den
Protestantschen en den Mohammedaanschen soldaat met den diepsten eerbied worden
genoemd.
Over den tegenwoordigen omvang van den Mohammedaanschen godsdienst in
den Archipel lezen wij bij Prof. dr. P.J. Veth:
‘Men kan met volle recht den Islam als den heerschenden godsdienst van den
Indischen archipel beschouwen. Al de talrijke en tot zekeren graad van beschaving
opgeklommen bevoikingen dier eilandenwereld - waaronder ook de Atjehers - volgen
de leer van Mekkaa's profeet en erkennen de verplichting tot inachtneming der
voorschriften van den Koran, al zijn die hem gebrekkig bekend. Ook onder die
stammen, die in massa aan den voorvaderlijken natuurdienst getrouw bleven, zooals
de Battaks, die het gebergte bewonen dat de Atjehvallei ten Zuiden begrensd, maakt
de belijdenis van den Islam vorderingen. De Islam heeft overal zijne priesters, zijne
scholen, zijne bedehuizen, en zoo al een krachtig en innig godsdienstleven zeldzaam
is, de groote voorschriften van den Islam worden met meer of minder nauwgezetheid
gevolgd, maar nergens geheel miskend, en velen die weinig neiging betoonen om in
ernst voor hunne belijdenis te leven, zijn bereid daarvoor te sterven, wanneer die
door een werkelijk of vermeend gevaar wordt bedreigd.
Dit laatste nu verklaart ons voor een groot gedeelte de hevigheid van het verzet,
dat wij gedurende meer dan een kwarteeuw op Atjeh hebben ondervonden, on het is
daarom, dat het voor ons van zooveel belang is den invloed van den Islam op Atjeh
nauwkeurig te kennen. Door onze aanraking met de Atjehers eenerzijds, en door
gebruikmaking der kennis van Dr. Snouck Hurgronje - bijgenaamd de Witte Hadji
- van de zeden, het gebruiksrecht, het godsdienstig fanatisme der Atjehers
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anderzijds, is het ons mogelijk geworden den omvang van dien invloed te leeren
kennen en onze bestuurshandelingen en krijgsverrichtingen daarnaar te richten.
Dat het verzet zoo lang duurt vindt zijn reden niet in de uitgestrektheid van het te
veroveren gebied, daar de eigenlijke Atjehvallei, of Groot Atjeh zonder de kuststaten,
slechts eene oppervlakte heeft gelijk staande met die van de kleinste onzer provinciën,
namelijk van Utrecht.
Op Atjeh hebben wij ontmoet een Mohammedanisme, dat niet den minsten invloed
had ondervonden van het Christendom; de Atjehers toch hebben van oudsher de
toegang tot hun land aan alle vreemdelingen zoodanig bemoeilijkt, dat van hen geen
invloed kon worden ondervonden, zoodat wij het Mohammedanisme aldaar hebben
aangetroffen onvervalscht, op een trap van ontwikkeling, die ons niet algemeen
bekend was, evenmin als wij veel van het Atjehsche volk afwisten, toen wij in het
voorjaar van 1873 den oorlog tegen hen begonnen waren.
Het woord Islam beteekent: volkomen overgave aan God. Mohammed of - de
Geprezene - eigenlijk Aboel Kasem ben Abdallah, de stichter der naar hem genoemde
godsdienst, werd geboren te Mekka in April 571 uit den stam der Koreisjiten, in het
erfbezit van den sleutel der Kaaba en de daarmede verbonden heerschappij van
Mekka. Zijne ouders Abdallah en Amina, behoorden niettemin tot den behoeftigen
stand.
De leer van Mohammed berust op de uitspraken van den Koran, die als
Godsopenbaringen aan Mohammed worden beschouwd, verder, wat hare beoefening
betreft, op vijf geboden. Het eerste schrijft het lezen van den Koran, het tweede het
doen van vijf gebeden daags voor. Het derde gebod betreft de aalmoezen, die allengs
in een gedwongen armengeld veranderd zijn. Geen Mohammedaan vervult dit gebod,
wanneer hij niet het tiende gedeelte zijner inkomsten aan de
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armen geeft. Het vierde gebod eischt eene nauwkeurige waarneming der vastendagen.
Het vijfde gebod handelt over de bedevaarten; men kan daarvoor een plaatsvervanger
stellen of ook het vereischte geld onder de armen verdeelen. Eigenlijk evenwel moet
ieder Mohammedaan, althans eenmaal in zijn leven, de Kaaba te Mekka bezoeken.
Mohammed kende geen onderscheid tusschen Kerk en Staat. Gelijk in het geheele
Oosten de Staat een theocratischen vorm heeft, zoo regelt de Koran alle
aangelegenheden van den Staat, van de rechtspleging, van de gezondheid en van de
politie.
De begrippen van godsdienst en recht worden steeds met elkander vermengd; alle
rechtsgeleerden zijn tevens godgeleerden en omgekeerd.
De jongelingen, die op de scholen, welke aan de Moskeeën verbonden zijn, hunne
opleiding ontvangen, aanvaarden later zoowel wereldlijke als geestelijke ambten en
waardigheden. De Pasdisjah of Groote Heer te Constantinopel wordt door de Atjehers
als hun geestelijk opperhoofd beschouwd en erkend.
De Koran heeft naar den eisch der volkeren, waarvoor de Islam bestemd was, de
veelwijverij toegelaten; doch de geloovige mag niet meer wettige vrouwen hebben
dan vier. Onder de hoofden en de rijke Atjehers is de veelwijverij algemeen; de
mindere man heeft in den regel slechts ééne vrouw.
In den eersten tijd van zijn bestaan hechtte de Islam aan personen weinig gewicht,
had de geloovige bijna alleen met God te maken, en waren wel menschen organen,
die zijne bevelen aan het menschdom eens vooral overbrachten en verklaarden, maar
geene middelaars tot 's menschen zaligmaking. Spoedig, en in den loop der tijden
steeds meer is dat anders geworden; de vereering van den profeet wordt zóó sterk,
dat in het begin der vorige eeuw de secte der Wahhabieten haar als afgoderij
brandmerkte, doch die secte werd verketterd en vervolgd.
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Die vereering ging onder de Mohammedanen in den Indischen Archipel over op de
afstammelingen van den profeet door zijn kleinzoon Hoesain - de sajjids genaamd.
- Deze waren door hunne geboorte in zekeren zin heilig, onaantastbaar en
rechthebbende op de vereering aller geloovigen.
Verder heeft de in den Islam tot zoo hoogen bloei geraakte mystiek medegebracht,
dat de stichters der mystieke genootschappen en hunne opvolgers als eene soort van
stedehouders Gods door hunne leerlingen gehoorzaamd, door anderen vereerd en
gevreesd worden.
Vooral uit deze kringen zijn de Wali's voortgekomen, de ‘Vrienden van Allah,’
die blijkens zichtbare wonderteekenen - Kramat's - door God boven hunne
medemenschen uitverkoren zijn, daar hunne voorbede genezing om heil, hunne
zegenspreuk tijdelijk en eeuwig geluk, hun vloek ellende brengt. Die invloeden
worden geacht na hunnen dood van hun graf uit te gaan; zoo doet men geloften en
brengt geschenken aan die heilige graven.
In de populaire overtuiging der Atjehers is hunne bemiddeling bij Allah, die immers
te groot is om zich met al de kleine nooden zijner schepselen bezig te houden, bijna
onontbeerlijk, en het verzoek om hunne voorspraak verschilt weinig met een gebed
aan hen. Een in den Atjehkrijg zeer bekend geworden sajjid - rechtstreeksche
afstammeling van den profeet - is Abdoerahman Zahir, die op Atjeh, even als dat in
Arabië het geval is, het gebruik heeft ingevoerd om voor den eigennaam - bij wijze
van titel - te plaatsen, Habib, dat ‘geliefde’ beteekent, met dezen titel worden de
sajjids in Arabië aangeduid, dat zijn geboorteland was.
De sajjid vindt bij den overigens gierigen Atjeher gewoonlijk een gul onthaal en
behoeft, ook zonder eenig ambt of bedrijf, nooit bezorgd te zijn om zijn
levensonderhoud. Hij vindt het bij de vrouw of
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vrouwen, die hij trouwt of bij eenen met den zegen zijner aanwezigheid verblijden
gastheer.
In de practijk kan men zeggen dat de Atjeher den sajjid meer vreest dan den
Schepper. Dit komt doordien men zich voorstelt, dat Allah vooral in het hiernamaals
straft en jegens de geloovigen zijn recht met eene oneindige barmhartigheid uitoefent,
terwijl de vloek der sajjids zonder uitzondering hierbeneden in werking treedt.
Niet licht zal een Atjeher een vinger naar eenen sajjid uitsteken. De sajjid beveelt
in andermans huis, als ware het zijn eigen, en niemand ergert zich daaraan. Niemand
heeft met meer politieken tucht en met meer succes van den grooten eerbied der
Atjehers voor zijn geslacht gebruik gemaakt dan bovengenoemde sajjid Abdoerrahman
Zahir, gewoonlijk bekend als Habib Abdoerrahman.
Aangezien Habib Abdoerrahman is geweest de meest invloedrijke, de handigste,
de hardnekkigste onzer tegenstaanders in den Atjehstrijd, omdat Allah's leer zich in
de oogen der Atjehers als 't ware in hem had verpersoonlijkt, komt het ons leerzaam
voor, eenige oogenblikken stil te staan bij zijne werkzaamheid op Groot-Atjeh, ten
einde daardoor een blik te werpen op den invloed van den Islam op Atjeh. Hieraan
moge voorafgaan het een en ander van de wet over den heiligen oorlog, dat is de
strijd tegen alle niet-Moslims, tegen de Kafirs-ongeloovigen - dus ook tegen ons,
gewoonlijk de Kompeunie, afkomstig van de vroegere Oost-Indische compagnie,
genoemd.
De voornaamste belooning in den heiligen krijg was, dat de geloofsheld, die daarin
sneuvelde, elke zaligheid door Mohammed in Allah's paradijs beloofd, zonder verdere
afrekening zou worden geschonken. Deze belofte wondt de studenten der
priesterscholen zoodanig op, dat ze zich bij onze komst op Atjeh, soms in grooten
getale en ongewapend, in de bajonnetten onzer soldaten wierpen.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1901

544
De bij uitnemendheid practische Atjeher heeft echter deze weinig afdoende wijze
van ons te bevechten alras laten varen.
De leer der wet, kent tweeërlei verplichting tot den heiligen krijg:
1o De solidaire verplichting der gemeente in haar geheel om op bevel van haar
hoofd door kracht van wapenen den godsdienst of althans de heerschappij der Moslims
over alle anderen uit te breiden.
2o De persoonlijke verplichting van alle strijdvaardige, ja in sommige gevallen
ook van alle nietstrijdvaardige bewoners van een Moslimsch land, om dit tot het
uiterste tegen den aanval van eenen niet-Moslimschen vijand te verdedigen.
Dat wij bij onze eerste landing op Atjeh ook Mohammedaansche priesters als
geduchte vijanden tegen ons zouden hebben, moge blijken uit de volgende episode
uit ons eerste treffen met de Atjehers op den 8en April 1873, toen des morgens om
half acht uur de soldaten der compagniën van de kapiteins Luymes en Lanzing uit
de landingssloepen in zee sprongen en naar het strand snelden.
Honderden Atjehers, die tot op dat oogenblik achter de lage duinenrij gelegen
hadden en aldus gedekt waren tegen het geschut- en geweervuur der oorlogsschepen,
kruisbooten en gewapende sloepen, stormden, toen de eerste soldaten den wal bereikt
hadden, tegen hen in en een verwoed, hevig, moorddadig gevecht met de blanke
wapens greep plaats.
De 2de luitenant Wilken, die een der eersten boven op de duinen was, werd door
eenige Atjehers aangevallen en verdedigde zich met sabel en revolver met zeldzame
vastberadenheid en dapperheid, zoodat weldra een paar Atjehers doodelijk gewond
om hem heen vielen.
Reeds had Wilken een klewanghouw over den rechterschouder gekregen toen,
terwijl zijn sabel zich kruiste met den klewang van een zijner vijanden, een
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Atjehsche priester, buitengewoon lang van gestalte, in een witten tabbaard gekleed
en een witten tulband op, plotseling vooruitspringt en Wilken een duchtigen houw
over voorhoofd, neus en wang geeft, zoodat deze bijna geheel bewusteloos voorover
op den grond valt.
De priester Allah's en Mohammed's naam uitsissende, buigt zich nu dadelijk
voorover, brengt Wilken een tweeden houw over den rug toe en wil hem onmiddellijk
daarna een derden slag geven, vermoedelijk wel om het achterhoofd in tweeën te
klieven.
Thans echter snelt een Europeesch fuselier toe, een der kleinsten van zijne
compagnie, nog geen 16 decimeter lang; het was Johannes Mieres, op den 11en
October 1877 te Weltevreden door den dood aan het dappere Indische leger ontrukt.
Die fuselier, reeds handgemeen geweest zijnde, had daarbij een houw over den
linkerarm ontvangen, waardoor hij zijn geweer een oogenblik had moeten loslaten.
Het gevaar ziende, waarin zijn luitenant verkeerde, toen deze door den Atjehschen
priester werd aangevallen, grijpt hij evenwel zijn geweer bij de tromp, denkt niet
meer aan zijne wond en ijlt naar de plaats waar Wilken neerligt. In diens nabijheid
gekomen, heft hij zijn geweer in de hoogte, zwaait de kolf door de lucht, springt
gelijktijdig ruim een halven meter van den grond en laat op het oogenblik, dat hij
weder met zijne voeten den grond raakt, tevens de kolf van zijn geweer met
buitengewone kracht op het achterhoofd van den priester neervallen, juist toen diens
klewang slechts enkele duimen van het hoofd van luitenant Wilken verwijderd was;
en wel met het gevolg, dat het hoofd van den priester geheel verpletterd en verbrijzeld
werd en diens ontzield lichaam, waaraan geen hoofd meer te herkennen was, boven
op den luitenant Wilken viel.
Deze eerste kennismaking onzer soldaten met Atjehsche priesters, strijdende met
den moed der wanhoop, gedreven door haat aan de ongeloovigen,
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zich als voorvechters, geheel in het wit gekleed, tot waanzin gebracht door het
overmatig gebruik van opium, door bidden en vasten vrijwillig ten doode doemende,
is een van de honderde gevallen, waarin wij tijdens den langdurigen Atjehkrijg,
Mohammedaansche priesters als onze meest geduchte vijanden tegenover ons zouden
hebben.
De haat jegens, of voor het minst de verachting van alle niet-Mohammedanen in
Atjeh is nog in de volste kracht; die haat en de vereering van personen, die op eene
of andere wijze den godsdienst vertegenwoordigen, zijn de twee Moslimsche
elementen bij uitnemendheid, die den Atjehers in vleesch en bloed gedrongen zijn.
De leer van den Islam aangaande den heiligen oorlog vindt hier dus een hechten
steun in het volkskarakter en in de meest populaire bestanddeelen der religie. De
oelamas of priesters, tevens wetgeleerden, hebben steeds in de bestendiging van den
strijd eene gewichtige rol gespeeld, omdat ze aan dien strijd hun invloed op het volk
en de beschikking van de gelden voor den heiligen oorlog dankten. Ware namelijk
den oorlog van Atjeh met ons eenigszins spoedig afdoende beslist geweest, dan
zouden de oelamas nauwelijks gelegenheid hebben gevonden om zich op den
voorgrond te stellen.
De Atjehsche geestelijken - de oelamas - kunnen alleen dwingende aanspraken
doen gelden op algemeene medewerking tot den heiligen oorlog. Met de veelvuldige
bloedige twisten der Atjehers onderling hebben ze niets te maken en hunne inmenging
daarin zou ook door de hoofden niet worden geduld; hier toch geldt het geen strijd
tegen de kafirs, de ongeloovigen, doch tusschen Moslim onderling.
Allah heeft in zijne wet zelf de bronnen aangewezen, waaruit de kosten van den
heiligen krijg bestreden moeten worden. Deels moeten daarin die inkomsten voorzien,
die de Moslimsche staat van ongeloovigen trekt, en vooral moet een gedeelte der
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godsdienstige belasting daarvoor besteed worden. Verder wekke men met kracht tot
vrijwillige bijdragen op, ook door te wijzen op het groote loon, dat hiernamaals hen
wacht, die hun goed en bloed voor de heilige zaak veil gehad hebben. Maar men
onthoude zich van het brandschatten der bewoonde plaatsen, in welker nabijheid
men legert; daar kan nooit zegen op rusten.
De oelamas, de geestelijke leiders van het Atjehsche volk, kregen hoe langer zoo
meer invloed op den strijd; ten slotte werden ze de leiders van den oorlog.
Machtiger dan ooit klonken hunne verwijtingen tegen de wereldlijke hoofden en
tegen een deel der dorpsbevolking, wijl het aardsche voordeelen boven hemelsch
loon stelde, traag was in de werken der bekeering en weinig steun verleende aan de
strijders. In betere voorbereiding van het groote werk van den heiligen strijd moest
men ook vervallen moskeeën herbouwen, den eeredienst hoog houden, de volkszonden
bestrijden, en met de goddelooze vermaken der Atjehers moest het uit zijn.
Tot aan zijn dood toe was Tuengko di Tiroe de leider bij uitnemendheid der
Oelama-partij.
Onder hen, die gedurende eenige jaren grooten invloed hebben uitgeoefend op
den tegen ons gevoerden strijd, moet in de eerste plaats worden vermeld, de meer
genoemde Habib Abdoerrahman; als sajjid, dus als afstammeling van den Profeet,
uit Arabië overgekomen, is hij in het begin van zijn verblijf op Atjeh vooral
opgetreden als streng Moslimsch rechtsgeleerde. Daar hij, in tegenstelling met de
overgroote meerderheid der Atjehsche hoofden en oelamas, een vromen levenswandel
leidde, werd hij aldra het onbetwiste hoofd der godsdienstige partij. De grootste
geleerden erkenden al spoedig in hem hunnen meester, en hij ging allen, die hem
volgden, voor in godsdienstoefeningen, die dikwijls eindigden in algemeen geween.
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De godsdienstige en moreele verdorvenheid der Atjehers maakte het gewone
onderwerp der gesprekken uit in den intiemen vriendenkring van den Habib. Ten
slotte kon hij zich volkomen verlaten op alle oelamas, op al wat voor godsdienstig
wilde doorgaan. Van alle zijden stroomden duizenden mannen en vrouwen toe om
slechts de hand van den Habib te mogen kussen, en elk offerde bij die gelegenheden
minstens zijn pakje gepelde rijst, vaak min of meer belangrijke geldgeschenken. Hij
had dus den beduidenden invloed gewonnen, dien een Atjehsch oelama met aspiraties
naar gezag winnen kan, maar zijn invloed was grooter dan die van zulk een oelama
ooit kan zijn, daar hij zich van de Atjehers door wereldkennis, doorzicht en politiek
talent onderscheidde, en daar hij sajjid was.
Alras begon onder zijne leiding een kruistocht tegen rammen- en hanengevechten,
dobbelspel, opiumschuiven, paederastie en andere ontucht, terwijl de bevolking met
kracht werd aangespoord tot vervulling harer voornaamste godsdienstplichten, zooals
de vijf dagelijksche gebeden.
Een paar huwelijken met dochters van voorname hoofden - waaronder eene
sultansweduwe - versterkten des Habib's positie ook naar den wereldschen kant; de
meeste hoofden moesten met bekommerdheid erkennen, dat in Atjeh niemand ook
maar aan de knie van den Habib reikte.
Daar Habib Abdoerrhaman sajjid was kon hij zich alleen dochters van sajjids tot
vrouwen kiezen. Deze Moslimsche adel in Atjeh is niet talrijk, zoodat zelfs onder
deze klasse van vrouwen, de in de Inlandsche wereld overigens bijna onbekende
oude vrijsters voorkomen. Habib Abdoerrhaman had als streng geloovig
Mohammedaan en als vermogend man zijne vier wettige vrouwen, dochters van
sajjids(1).
(1) De meisjes trouwen in Atjch zóó jong als wellicht in geen ander Mohammedaansch land van
den Indischen Archipel. De meisjes trouwen in den regel van hun 8e tot hun 10e jaar, de
mannen van hun 16e tot hun 20e. De Atjehers beweren, dat die vroege huwelijken de
vrouwelijke schoonheid en kracht langer bewaren, hoewel de waarneming bij hen ook het
tegendeel schijnt te leeren.
Alles wat met het Atjehsch huwelijk in verband staat is zeer wetenswaardig, zooals:
bijgeloovige middelen om een meisje aan den man te brengen; de verhouding van den stand
der echtgenooten; de huwelijksaanvraag; de geluksberekening; het verlovingsgeschenk;
gezag van het dorpshoofd in huwelijkszaken; verbreking van trouwbelofte; de drie
feestavonden; den dag van het afscheren van een gedeelte der haren van de bruid en het
steken van haar in het bruidstoilet; de verhouding van schoonouders en schoonzoon, enz.,
enz.
De verhouding tusschen schoonzoon en schoonouders is zoo eigenaardig, dat ik niet kan
nalaten daarvan iets mede te deelen; die verhouding, die zeker als een rudiment van vroegere
maatschappelijke toestanden is te beschouwen, begint reeds met de verloving. Noch de
verloofde man zelf, noch zijne ouders, mogen gedurende den verlovingstijd het huis der
ouders van het meisje betreden. Alle verkeer-tusschen den schoonzoon en zijne schoonouders
geldt ook voor het vervolg, als onbetamelijk en beperkt zich tot het onvermijdelijke.
Schoonzoon en schoonvader vermijden elkaars tegenwoordigheid als de pest, en waar het
noodlot hen op dezelfde plaats brengt, wenden zij de blikken van elkander af. Mocht eenig
gesprek tusschen hen onder zulke omstandigheden onvermijdelijk worden, dan geschiedt dit
door de welwillende tusschenkomst van een derde, tot wien beiden het woord richten.
Daar de Atjehsche dochter eigenlijk nooit het ouderlijke huis verlaat, zou men oppervlakkig
meenen, dat deze toestand onhoudbaar was; dit is echter niet het geval. Wanneer de
schoonzoon zijne vrouw bezoekt, dan bemerkt hij van hare familie niets, ook al blijft hij
maanden, ja jaren achtereen in hetzelfde huis en op hetzelfde erf. Om hun die door het
landsgebruik streng voorgeschreven bescheidenheid te vergemakkelijken, kondigt de man
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Aan den dapperen Indischen Generaal K. Vander Heyden is het eindelijk gelukt aan
den staatkundigen levensloop van Habib Abdoerrhaman een einde te maken.
Den 23en Juli 1878 vingen de krijgsverrichtingen tegen hem aan en den 25en werd
Senelop op den rechteroever der Atjeh-rivier vermeesterd, waar Habib zelf tegenover
ons stond. Den 27en bezette de colonne op den linker oever Anak Galoeng, den 28en
viel Mis-

na elke, korte of lange afwezigheid, zijn terugkeer door luid en langdurig kuchen aan, opdat
men tijd hebbe, zich uit de voeten te maken en hem met vrouw en kinderen zijne ruimte vrij
te laten. In een goed gezin is dat gekuch de eenige hoorbare gedachtenwisseling tusschen de
ouders der vrouw en haren man; hierdoor worden op oordeelkundige wijze de vele scènes
vermeden, die in onze beschaafde maatschappij de rijke stof leveren voor vele romans en
tooneelstukken.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1901

550
sigit Montassik, waar zich de Habib geruimen tijd had opgehouden in onze handen.
In alle richtingen werden nu verkenningen gedaan, en het doorloopen terrein
doorkruist en gezuiverd.
De zware regens, die den 20en Augustus invielen, en als het ware onafgebroken
bleven aanhouden, waren wel tot in Maart van het volgende jaar een beletsel voor
krijgsverrichtingen op groote schaal, doch weerhielden ons niet den vijand afbreuk
te doen. Als een gevolg hiervan gaf de Habib, die zoovele jaren de ziel der
oorlogspartij was, den strijd op en kwam den 13en October te Anak Galoeng zijne
onderwerping aanbieden.
Habib Abdoerrhaman leefde te Mekka sinds die tijd als een streng geloovig
Mohammedaan van een groot jaarlijksch pensioen hem door de Nederlandsche
regeering toegelegd.
Om den Atjehers een bewijs te geven, dat het ons met den tegen hen gevoerden
strijd niet te doen was om den Islam te onderdrukken, of daartegenover eene vijandige
houding aan te nemen, besloot de Regeering over te gaan tot den bouw van eene
prachtige Missigit, op de plaats waar het bij de verovering van Kota Raja verbrande,
oude bedehuis had gestaan.
Van de eerste steenlegging dier Missigit was door Generaal Van der Heyden eene
indrukwekkende plechtigheid gemaakt. Aan het verzoeningsmaal, dat volgens
landsgebruik na de plechtigheid werd gegeven, namen behalve een groot aantal
Hoofden van Groot-Atjeh, Vorsten en Bestuurderen der Vasalstaten, een schare van
ruim 6000 Atjehers deel.
Bij die gelegenheid hield de Generaal Van der Heyden de navolgende toespraak,
waarin onze verhouding tot den Islam zoo juist werd wedergegeven.
‘Radja's, Hoeloebalangs, Imams, Katoewah's, Wakils, Ketjihiks, Oelama's en
bevolking van Atjeh en onderhoorigheden!
U allen hier verzameld roep ik het welkom toe.
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Getrouw aan de belofte, U, zooals Gij U herinneren zult, door de vertegenwoordigers
der Nederlandsch-Indische Regeering gedaan, om uw Missigit Raja weder te
herstellen, zijn wij thans hier vergaderd om het feest van hare eerste steenlegging te
vieren.
Gij ziet in de vervulling dezer belofte weder een vernieuwd en handtastelijk bewijs
van onze goede bedoelingen omtrent de eerbiediging van uwen godsdienst. Moge
de oprichting van dit heiligdom ook een teeken des vredes en de dageraad zijn van
Atjeh's toenemenden bloei en welvaart, opdat in de toekomst der tijden, Uwe kinderen
en kindskinderen dezen stond mogen zegenen, als het begin van een tijdvak van
voortdurende rust en orde, van ongekenden voorspoed en rijkdom.
Met de hulp des Allerhoogsten kunt Gij allen hiertoe medewerken, door U met
alle kracht aan de werken des vredes te wijden.
Ik verzoek U, deze mijne woorden te willen overbrengen naar alle oorden van
Atjeh, terwijl ik eindig met Gods besten zegen voor de voltooiing van dit werk in te
roepen!’
Willemstad. Holland.
Kapitein VAN DER VEUR.
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Wit en zwart.
DE jongen had eene bulte, en was mager, lijk het hout van de galge.
Zonder zijne twee pekzwarte oogen, die glarieden, had zijn wezen aan eenen
doodskop geleken.
Hij liet zijnen mond openhangen om beter te kunnen ademen en, in de schole,
dook hij zich, bij dage, weg, lijk de vledermuizen.
's Winters, als zijne broeders wrochten lijk ijsberen in de koude, zat hij ingekrompen
nevens den heerd, zijn voeten te warmen.
Zijne moeder, die arm was, lijk de heilige man Job, verlangde om hem te kunnen
verhuren voor koewachter.
Zij kocht hem een paar nieuwe kloefen en hij vertrok, op eenen zomerschen
achternoene, met de tranen in zijne oogen.
De hofstede, waar hij naartoe moest, lag zooverre in 't Noorden, dat hij er met
moeite, bij den valavond, aankwam.
Hij kreeg eten en drinken, en de peerdeknecht aanstak zijnen bollanteern om mede
te gaan naar den koestal en hem zijn bedde te toonen.
In den blek van den lanteern had de jongen eene lange reke slieten gezien en, in
den versten hoek, twee schragen met planken op en dekkinge.
- 't Is ginder, zei de peerdeknecht, goe ruste! en hij snakte de staldeure, achter zijne
hielen, toe.
De jongen strekte zich uit op het bedde en
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begon te luisteren naar het krospen van de koeien, die nederlagen, met hunne pooten
onder hun lijf, bezig met herkauwen.
Nu en dan ruttelde er eene ijzeren kramme in de slieten, en hij kon in slape niet
geraken. Hij draaide rond op zijne planken, die piepten, tot dat hij, moegewroet,
eindelijk stille viel.
't Docht hem dat hij den lochting zag, thuis vóór moeders deure. De zonne zat uit,
en hij lag op zijnen buik, achter eene reke stokrozen, de schaduw van eenen rilden
berk te bezien, die, over hem weg, tot op de strate viel.
Zij stak zoo zuiver af, op het witte, brandende zand, dat zij er lijk op geplakt was.
Hij vond voldoening in de zwierigheid van die zwarte lijnen, en lei zijnen kop, op
zijne ellebogen, om met meer gemak te kunnen kijken.
Buiten, ondertusschen, basten er honden. Hun gebas klonk eerst in zijne ooren,
lijk iets dat deel uitmiek van zijnen droom, maar achterna, wierd het zoodanig
duidelijk, dat hij er van wakker schietende, zijne oogen openzette en, door een
dakvenster de mane zag.
't Was heet geworden in den stal, en zoo stille, dat hij huiverde van de eenigheid.
De vochtige adems van de koeien hadden de muren doen zweeten. Boven zijn bedde,
speelden er roste waterratten. Zij kropen achter de balken en zaten daar met hunne
steerten uit, stroo te knabbelen, dat in mul op de koeien nederviel. Hij wilde zich
rechten in 't bedde maar zij wipten, langs de muren weg en kwamen loeren vóór het
dakvenster, in de klaarte van de mane. Hunne ooren stonden pijlrecht omhoog, en
al snuffelen, gingen de lange stoppels van hunnen baard gedurig weg en weder.
De jongen vergat zijnen droom en zijne benauwdheid en keek bijna zijne oogen
uit op de schuwe waterratten, die hun lijf gereed uitgerokken hielden

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1901

554
om te springen. 's Nuchtends zag hij ze nog wemelen, binnen in zijnen kop, en zelve,
toen hij met zijne koeien in de meerschen gekomen was, bleef hunne beeltenisse
gedurig vóór zijne oogen loopen, bij zooverre dat hij goeste kreeg om ze na te maken.
Er lag in de meerschen, een wijde vijver, nevens eenen oever, waar er klijte in zat.
Hij boorde de klijte uit en bewrocht ze met zijne duimen dat hij zweette, om er
waterratten van te maken, die raaide waren, lijk deze uit den koestal. Die ratten zette
hij in de zonne te drogen en stak stekkers van roggeouwen in hunne bovenste lippe,
om baarden te verbeelden.
't Docht hem dat hij iets van weerde gevonden had en hij begon te zingen van
welgezindheid. Het gevoelen zijner onmacht had in hem alle andere zoodanig
overgroeid, dat geheel zijn wezen er onder versmachtte, lijk gras onder eenen dikken
braamhut. Hij voelde een genoegen dat hij nog nooit van zijn leven genoten had, en
schepte behagen in zijne eigene veerdigheid. Er begon een nieuw bestaan voor hem
en hij was blijde, lijk iemand, die na eenen langen nacht zonder slapen, 's nuchtends
de hanen hoort kraaien.
Langs eene kruisstrate, verre van zijne hofstede, hing er een bronzen Christus, op
eenen hoogen Calvarieberg, en de jongen liep, ieder zondag achternoene derwaarts.
Hij zat daar alleene, tot 's avonds, omhooge te kijken onder het kruis, dat, na
zonondergang, lijk een grootsch gevaarte in grove, zwarte borstelwreven geschilderd
stond, op den eindeloozen oranjen hemel. Er liep dan eene zinderinge van uit zijnen
kop, dweersch door zijn lijf, en hij verwachtte, alle stappe, de beenen van den bronzen
Christus, die over malkaar gewrongen waren en met éénen nagel vaste, onder het
geweld te zien aan stukken springen.
Hetzelfde slag van geweld had hij bemerkt bij
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zijne koeien, als zij in de meerschen stonden, met hunne koppen tegen malkander,
gereed om te vechten. Hij loerde dan van verre, en zag, hoe zij hunne hoorens de
eene door de andere vlochten, om vasten steun te krijgen. Al de spieren van hun
machtig lijf puilden uit, en zij dromden, dat hunne ribben erbij kraakten.
Blesse, die de sterkste koe was uit zijne bende, zag hij liefst, omdat zij de andere
al te male omverre stak. Haar donkerroode rugge was breed, lijk een tafel, en zij
sloeg dat het bokte, met haren dikken kop tegen haar lijf naar de vliegen.
Op dezen kop zat hij geheele dagen te kijken en begon zelve 's nachts op te staan,
om Blesse te streelen. Hij liep langs de strate, lijk iemand, die bezig is met droomen
en wierd zoo mager, dat de beenderen van zijn aangezichte bijna door zijn vel stekten.
Op zekere dagen, vluchtte hij 's noens van tafel weg zonder eten, naar de meerschen
en de peerdeknecht, die meende dat de jongen zinneloos wierd, ging achter. Hij vond
hem zitten, bezig met eenen grooten klomp klijte te kneden, nevens den vijver. Zijn
wezen was rood, lijk gloeiende kolen en al de koeien liepen wijd uiteen, te midden
de vruchten, uitgenomen Blesse alleene, die vóór hem lag in het gras, met haren
rugge in de zonne.
De peerdeknecht beet op zijne lippen van woede: hij smeet den klijteklomp tot in
het diepste van den vijver en stampte door de ratten, die nog stonden te drogen, dat
de brokken, langs alle kanten rondspetterden.
De jongen, lijk van de hand Gods geslegen, vluchtte weg en doolde rond. Hij
kreesch niet, maar hij voelde zijnen kop van binnen genoeg gespannen om te bersten.
Het docht hem dat de peerdeknecht een stuk van zijn lijf geslegen had.
's Avonds late keerde hij weder langs de meerschen: de koeien waren weg en hij
vond de brokken liggen van zijne vermorzelde ratten
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Hij meende in zijne verwaandheid, den klomp, waaruit hij den kop van Blesse miek,
te zien op den grond van den vijver, en stak zijne vuist omhooge en tierde:
- Herbeginnen! herbeginnen!
Hij wilde Blesse maken, lijk zij binnen in zijnen kop zat. Hare beeltenisse was
gegroeid: zij stond vóór hem, lijk een gevaarte, en hij kreeg door geheel zijn lijf
dezelfde huiveringe, die hij voelde, toen hij keek naar den bronzen Christus, op den
hoogen Calvarieberg.
Het was zoo stille buiten, dat men langs alle kanten de krekels hoorde in de
koornstukken. De muggen speelden in de zoelte, en op de bladen van de waterleliën,
boven den vijver, zaten er puiden te puiloogen.
De jongen was lijk doof en blind. Hij smeet zijne kloefen af en klauterde barrevoets
den oever op om klijte. Hij krauwde in de aarde en wrocht met zijne handen, lijk
iemand, die den koorts heeft.
Blesse keek naar hem, met hare ronde oogen, en zij kwam zoo dichte, zoo dichte,
dat hij meende haren adem te gerieken en hare schravelende tonge te voelen langs
zijn aangezichte lekken. Zijne vingers waren te bloede geschart, op den taaien grond.
Hij loech en zijne pekzwarte oogen pinkelden lijk de sterren in den hemel.
De koe dromde hem met hare horens. Hij wilde wijken, zijne teenen gletsten door
de klijte en hij tuimelde achterover in den vijver. Het water spetterde omhooge en
viel neder lijk in eene regenvlage. Hij spartelde rond en schruwelde van benauwdheid,
tot dat zijn ingekrompen lijf voor eeuwig verdween onder de waterlelien.
OM. K. DE LAEY.
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De begrafenis bij de oudgermanen.
HET wordt thans algemeen aangenomen, dat de Germanen aan het voortbestaan der
ziel na de dood geloofden, - de Scandinaviërs hieten de ziel ‘fylja’ d.i. degene die
volgt(1) - en dat zij door het verzorgen van het lijk het lot der ziel trachtten te
verzachten. De ziel bleef volgens hunne opvatting na den dood op de aarde in andere
lichamen voortleven, of vereenigde zich met de scharen van geesten, welke bij wind
weder uit de bergen vlogen. Soms dwaalde de fylja eenen tijd lang rond het graf, of
viel de menschen zoolang lastig, dat zij alles volbrachten, wat tot hare rust vereischt
werd. De ziel leefde: zij had dan ook eten en drinken noodig, zij nam deel aan
feestelijkheden en maaltijden, zij kende het gedrag der levenden, zij voorspelde de
toekomst, en vooral zij ontving de offeranden en geschenken, welke aan den voet
van den berg, of op den boord van het woud nedergezet werden.
Deze verheuding van de ziel tot het lichaam, dit voortbestaan der fylja in
verschillende gestalten verklaren ons eenigszins, hoe de Germanen er toe besloten
de lichamen der overledenen met groote zorg ter aarde te bestellen.
Evenals bij de Grieken en de Romeinen mocht geen lijk onbegraven blijven liggen:
waren er hache-

(1) Helgakvitha Hjorvar thssonar 34-35.
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lijke tijden op handen, dan had de begrafenis onverwijld plaats, uit vrees dat het lijk
door vijanden onteerd werde of dat de fylja nooit in hare rustplaats geraakte (Beów.
3114)(1). Doorgaans echter bleef een lijk eenigen tijd aan de opene lucht blootgesteld,
omdat men eerst toebereidselen tot de begrafenis maken moest, maar intusschentijd
hield altijd iemand de lijkwacht, om het stoffelijk overschot tegen booze vijanden te
bewaren (Beów. 3012).
Op den vastgestelden dag trok een stoet, bestaande uit vrienden en magen, naar
de plaats, waar het lijk zich bevond: plechtig was deze optocht; treurend, luidop
weenende gingen mannen en vrouwen (Gylf. 49)(2) het lijk uithalen (Beów. 3138).
De begraafplaats, doorgaans eenen heuvel, had de afgestorvene gedurende zijn
leven als bij uitersten wil aangeduid (Beów. 3208), en de plechtigheden der begrafenis
had hij zelf of zijn erfgenaam tot in de kleinste bijzonderheden voorgeschreven: het
kleedsel des lijks (Sigurdkv. 59), de versiering van den houtstapel (Beów en Sig. 66),
de kleedij der veroordeelde slaven (Sig. 67), de plaats waar elk voorwerp rond het
lijk moest gelegd worden (Sig. 67).
Eer de lijkstoet grafwaarts ging, werden doorgaans al de schatten van den
overledene bijeengebracht: al wat de afgestorvene lief had: wapens, paarden bij de
Zuidgermanen (TAC. Germ. 27), elders ook huisraad (MONTELIUS, Die Kultur 34),
zelfs slaven en lievelingsdieren (Olafs saga Tryggvasonar 225; Landnámabók 2, 6;
Egils saga 58; Egils saga ok Asmundar 7) kreeg de overledene in zijn graf mede, ten
einde in zulk gezelschap geruster te kunnen leven (Beów. 3214).
Het lijk, in laken en linnen gewonden (Atl. 100;

(1) Beowulf uitg. Dr SIMONS, 1896.
(2) De benamingen Gylf. Sig. enz. zijn verkortingen van de eddische heldenliederen: HUGO
GERING, Die Edda, 1892.
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Sig. 59), werd op eene lijkbaar naar het graf gedragen of gevoerd, en de andere
voorwerpen werden, althans in Scandinavië en Engeland (TAC. 27), achteraan op
wagens medegebracht, die gewoonlijk aan den ingang der sterfplaats daartoe bereid
stonden (Beów. 3217).
Het graf zelf was meestal een berg, waarop hout en andere materialen
bijeengebracht waren; want gold het de begrafenis van eenen machtigen persoon,
dan werden alle strijders en grondeigenaars verwittigd, dat zij tot den lijkbrand
mutsaards uit alle soorten van hout vervaardigd (Germ. 27), moesten aanbrengen:
hiermede werd een hooge houtstapel opgetimmerd, versierd met helmen,
oorlogsschilden, pantsers (Beów.) en tapijten (Sig. 66).
Zoodra dit alles in orde was, kwam het lijk met onmetelijke schatten aangereden:
het zielloos lichaam werd boven op den houtstapel gelegd (Ynglinga saga 27, Gylf.
49), het vuur er aan gestoken en opgehitst (Beów. 3258); want hoe hooger de vlammen
stegen, hoe meer glorie den afgestorvene in Walhalla (d.i. de doodenhal) te beurt
viel (Beów. 3258); buren, vrienden en magen aanschouwden met tranen in de oogen
dien verslindenden gloed. Vooral der vrouwen smart was aandoenlijk (Beów. 3264;
Gylf. 49; Germ. 27). Wanneer gansch het lichaam door het vuur verslonden was,
richtte men op de brandplaats zelve eenen grafheuvel op: soms maar eenen nederigen
zodenterp (Germ. 27), soms een prachtig gedenkstuk, waaraan bekwame knnstenaars
dagen en weken werkten (Beów. 3274). Daarin werd de assche van den overledene
samen met de wapens, geliefkoosde voorwerpen en kostbaarheden nedergelegd, zelfs
goud en zilver - zoo zeer door de Germanen gezocht - werden niet gespaard (Beów.
3282; MONTELIUS, Die Kultur 34). In de Wikingentijden (8ste en 9de eeuw), toen
volgens de heidensche meening de gestorvene met ziel en lichaam naar het
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hemelsche Walhalla verhuisde, werd hem een ros en eenen wagen medegegeven,
opdat hij daarmede naar het doodenrijk zou rijden. Aldus werd Brunhild (Helreith,
Inl.) op eenen houtstapel verbrand, terwijl zij op eenen wagen zat met tapijten
behangen. Meester en slaaf werden weleens samen op den brandstapel gelegd, of ten
minste samen begraven. Dit getuigen de opgegraven schedels en geraamten in
Noorweegsche graven ontdekt; alsook de woorden van Brunhild (Sig. 49) waarin zij
de hoop uitdrukt dat vele vrouwen niet zullen aarzelen haar in den dood te volgen;
Brunhild (Sig. 67) eischt dat vier schoon gekleede slaven met Atli verbrand worden;
en zij heeft zelve eenige harer slavinnen doen sterven om met haar verbrand te worden.
(Sig. 47). - Dat de Germaansche vrouw met het zielloos lichaam van haren gemaal
levend verbrand werd is eene oude meening(1). welke men thans met reden in twijfel
trekt: in de eerste plaats ontbreken tot het staven dier meening volstrekt alle positieve
bewijzen; en ten tweede al onze teksten pleiten voor de tegenovergestelde thesis:
Sigurd (Helteith, Inl.) wordt op eenen houtstapel, zijne geliefde Brunhilde op eenen
anderen verbrand; Nanna, Bald's echtgenoote sterft van smart (Gylf. 49) en wordt
slechts na haren dood nevens het verbrande lijk haars gemaals gelegd; Gudrun (Atl.
100) koopt voor haren overleden man Atli een schip, doch bereidt veel later nog
lijkmalen. Slechts in Zweden kan blijkens Flateyjarbók 1, 88 het gebruik bestaan
hebben, dat de koningin met den gestorven koning begraven werd.
Zoodra de opgeworpen grafheuvel wel gesloten was, sprongen ruiters (JORNANDES
c. 16), kennissen en andere voorname personen te paard, en reden herhaalde malen
rond de grafstede: jammerend ver-

(1) Dr IS. BAUWENS, Geschiedenis der Lijkbehandeling, 1888, blz. 253.
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haalden zij al het goede door den aflijvige verricht, zij vermeldden luidop zijne
heldendaden (JORN. c. 16), en herdachten in rouwgezangen (Germ. 27), onder het
geween der vrouwen (Germ. 27) den minzamen, trouwen makker of vorst (Beów.
3290). Hiermede eindigde de rouw der mannen (Germ. 27).
Eenige dagen nadien werden tot lafenis der fylja spijzen en dranken aan den voet
des heuvels nedergezet, zooals duidelijk blijkt uit de holle steenen, welke hier en
daar in het noorden rond de grafterpen zijn ontdekt (Die Kultur 173). Zelfs waren
de erfgenamen verplicht vrienden en magen een feestmaal op het graf te bereiden,
waaraan dan ook de fylja deelnam. Aldus lezen wij (Fra dauda Sinfjo tli) dat
Sinfjo tli, de moordenaar van Borghild's broeder, op zulke smulpartij vergiftigd
wordt, dat Gudrun (Atl. 72) bij den dood haars broeders bier doet brouwen; dat Attila,
haar man, zijne gesneuvelde helden op een feestmaal viert; dat Hamdir (Guthhv. 8)
zijne moeder aanmaant een gastmaal aan de gestorvene Swanhilde te bereiden. Hoe
meer gasten op zulk lijkmaal tegenwoordig waren, hoe meer genot en troost de fylja
er van meêdroeg. Het moet ons dan niet verwonderen dat 1000, ja zelfs 1200 personen
aan de smulpartijen deelnamen, welke op het graf van eenige Noordsche koningen
plaats hadden (Laxd. 104-106). Dat ook - ten minste in de gedachte der levenden de fylja's zich aan die feestmalen te goed deden, lijdt geenen twijfel: de donkere raaf
(Beów. 3132) d.i. Beowulf's ziel(1) meldt immers

(1) De zielen der overledenen werden oudtijds vaak als vogelen opgevat, denkelijk omdat zij
gelijk vogels in den wind vliegend gedacht werden: het Solarljo d 53 spreekt van de zielen
in de hel als van verzengde vogelen; een vogel trekt Atli's aandacht op de schoone Sigrlinn
(Helg. Hj. I Inl.); adelaars hebben Helgi's leven voorzegd (Helg. Hu. I, 5); vogelen
waarschuwen Sigurd tegen Regins listen (Fafn. 32); eene donkere raaf kondigt den dag aan
(Beo w. 1841); Sigurds dood wordt door eene raaf aangekondigd (Brot 5); Wodan wordt
door twee raven Hugin en Munin vergezeld.
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aan den arend hoe het lijkmaal haar gesmaakt heeft(1). Geen wonder dat de H. Kerk
in hare conciliën(2) heftig opkwam tegen de sacrilegia, elders convivia ad sepulchra
mortuorum, alsook tegen de oblationes, quae in quibusdam locis (Saxoniae) ad
sepulchra mortuorum fiunt.
Ongetwijfeld vergaderden later de vrienden nog dikwijls op het graf, om door
toovergezangen de zielen op te wekken, ze over te halen tot het voorspellen der
toekomst of tot het veropenbaren van hun lot. Zulks meent men te moeten opmaken
uit den maatregel, waardoor de H. Kerk in Zuid-Germanië de carmina diabolica,
quae supra mortuum nocturnis horis cantantur verbood(3), alsook uit de verklaring
van Wiglaf (Beo w. 3131) dat geen harpgefluister(4) de dapperen uit hunnen doodslaap
zal wekken.
Dit zijn de voornaamste plechtigheden, welke regelmatig in de 7de eeuw bij eene
begrafenis op het Germ. vasteland plaats grepen. Doch bij de Oudgermaansche
zeelieden ging het anders toe: deze legden het lijk op een schip, en lieten het dan op
Gods genade aan de zee over, ofwel zij maakten op eenen boot eenen hoogen
brandstapel, legden het lijk er boven op, en lieten het brandende schip alleen
wegvaren. Dit gebruik schijnt vooral te zijn opgekomen in den tijd dat Odinn, de
windgod, als de heer der windgeesten, als de meester van

(1) Het lijkmaal was in de eerste plaats eene drinkpartij: de doode laaft zich alleen met drank
(Helg. Hu. 2, 45), evenals de bruid van Korinthië, die in Goethe's Ballade de spijzen weigert,
maar gretig den roodgekleurden wijn opslurpt.
(2) Het Concilium Germanicum van 742; verg. Karel de Groote en zijne eeuw, uitg. 1867, blz.
90.
(3) BURCHARD VAN WORMS in Mythologie 3, 405 (decreten).
(4) Klaagliederen werden na de begrafenis niet meer gezongen: de lijkmalen reeds waren zeer
vroolijk, want de tranen der overlevenden verontrustten de dooden (Helg. Hu. 2, 44).
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leven en dood gedacht werd, bepaald in den Wikingentijd, toen de gedachte algemeen
verspreid was, dat gesneuvelde zeelieden door Ođinn in Walhalla opgenomen werden,
om daar als in een paradijs elkander zegevierend te bekampen. Wij lezen inderdaad
in de Fra dauđa Sinfjo tla dat, wanneer Sinfjo tli op een lijkmaal door de walkure
Borghild vergiftigd was, hij door zijn vader opgenomen werd en naar den zeeoever
gedragen: daar werd hij door eenen onbekenden man in een schipje ontvangen en
spoorloos verdween hij in de verte. Die man was niemand anders dan Ođinn, die het
lijk op zijn wonder schip naar het onderaardsche doodenrijk voerde. Hetzelfde wordt
van den mytischen Scild (Beo w. 30) verhaald: na zijnen dood werd hij te midden
van wapenen en schatten op een schip gelegd en aan de zee prijsgegeven: niemand
wist ooit van hem nog te spreken. Ook Gudrun, weduwe, (Atl. 100) koopt een vaartuig
voor Atli's lijk en wascht zelve het laken waarin haar vermoorde gemaal moet
gewikkeld worden. Merkwaardig is in dit opzicht de goddelijke begrafenis van Baldr,
door den boozen Ho đ vermoord. De goden doen het schip Hringhorni komen en
er een brandstapel op timmeren; Bald's lijk wordt er boven op gelegd en verbrand:
de goden staan weemoedig rond den lijkbrand geschaard: Ođinn met de Walkuren,
Freyr op eenen gulden ever, Heimdall op zijn ros; Bald's vrouw, Nanna, sterft van
droefheid; Hermodr rijdt op Sleipnir, Ođins ros, naar Walhalla, om Baldr te doen
wederkeeren: de reuzin Hyrrokin had hem daarheen gevoerd: zij bereed eenen wolf,
adders waren hare leidsels, zelfs Thor kon de hellevaart niet beletten (Gylf. 119). Het
bericht der Ynglinga saga C. 27, dat nevens de beschrijving van Ođins begrafenis
ook den goddelijken oorsprong geeft van de lijkverbranding op een schip, werpt een
helder licht op de lijkgebruiken der Wikingen: Ođinn laat zich
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doorsteken, om aan degenen, die op het slagveld sneuvelen eene blijde woning te
gaan bereiden. Ođinn wordt op eenen houtstapel gelegd en met grooten luister
verbrand. Hij had bevolen dat men al de schatten der afgestorvenen met hun lijk zou
verbranden, omdat de dooden alzoo in Walhalla alles zouden kunnen medenemen,
wat zij op aarde bezaten. Hij had de menschen ook opgelegd de assche te begraven,
of ze op een schip aan de zee prijs te geven, grafheuvels op den vastengrond op te
richten, en voor de voornaamste personen zelfs steenen zuilen te plaatsen. Deze
beschrijving, dagteekenend uit den tijd dat nieuwe (christene) begrippen de heidensche
practijken begonnen te vervangen, verklaart dat bij de Germanen niet alleen het
gebruik bestond de overblijfselen der verbrande lijken in de aarde te begraven, maar
ook - in de jongere Wikingentijden - de assche der lijken samen met de al of niet
verbrande schatten en huisraad in eenen boot te plaatsen, en dit alles aan den schoot
der zee, het onderaardsche doodenrijk toe te vertrouwen.
Als nu zulk lijkschip eenigen tijd op de golven voortzwadderde, kreeg het lek en
verdween in de diepte, ofwel het werd door de oeverbewoners bijgehaald en in eenen
heuvel opgesloten. Doch wanneer de erfgenamen verre van den zeeoever woonden,
vervaardigden zij zelven uit steen een nagebootst schip, dat in eenen heuvel samen
met het stoffelijk overschot geplaatst werd. Men heeft inderdaad ten jare 1880 te
Gokstad in Noorwegen een wel bewaard schip van Wikingen uit eenen heuvel
opgegraven: het vaartuig, meer dan twintig meters lang, bevatte in het midden het
stoffelijk overschot van eenen vorst, omringd van slaven-, honden- en
paardengeraamten. Ook steenen grafsteden, in den vorm van een Wikingenschip
aangelegd, werden onlangs in Zweden ontdekt (WEINHOLD, Altn. Leben 483).
Hier komt nu eene belangrijke vraag: begroe-
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ven de Germanen: Saksen, Franken, Scandinaven ook de lijken zonder ze te
verbranden? Vóor de prediking van het Christendom zeer waarschijnlijk niet. Tacitus
spreekt uitsluitend van verbranding bij de Zuidgermanen (Germ. 27); de Edda's en
Beo wulf gewagen ook alleen van het verbranden of van het overleveren aan de
zee (Gylf. 49; Atlm. 100; Yngl. saga 27; Beo w. 27; Hákonar saga góda 27; Ans
saga bogsveigis 6); de geschiedenis kent vooral de grondwet van 789 waardoor Karel
de Groote na dertig jaren strijdens de gewoonte van de lijkverbranding bij de Saksen
nog moest uitroeien; de oudheidskunde wijst wel is waar op eenige grafsteden vol
geraamten, maar ook op eene menigte aschkruiken en graven van verbrande lijken.
Deze laatste zijn natuurlijk de oudste; de eerste, lijken bevattende, dagteekenen uit
den Wikingentijd, toen men de lijken op een bootje in het water liet verzinken; ofwel
uit eene vroegere periode, wanneer vrienden en slaven met het verbrande lijk werden
begraven. Zeker is het dat hooggeplaatste personen, in de heidensche periode, met
veel luister - vooral in het noorden - verbrand werden, en dat, met de invoering van
het Christendom, de lijkverbranding van lieverlede ook in het noorden door de gewone
lijkbegraving vervangen werd.
Treffend is de overeenkomst tusschen de Oudgermaansche, de
Grieksch-Romeinsche en de hedendaagsche lijkplechtigheden. Als men ziet hoe
magen en vrienden jammeren bij het verbranden van Beowulf's lijk, hoe de twaalf
rijksgrooten rond het graf rijden en rouwzangen aanheffen, zou men wanen
tegenwoordig te zijn bij de lijkverbranding van Patroclos of van Hector, of de
hartverscheurende jammerkreten te hooren van Achilleus bij den dood zijns vriends.
Van eenen anderen kant mogen wij nog overblijfselen van heidensche gebruiken
zien in het feit dat de erfgenamen tot heden toe den afgestorvene ringen, pijpen,
messen, zwaarden, flesschen,
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regenschermen in of op de lijkkist medegeven (Altn. Leben 493? KÖLHER,
Volksbrauch.... in Voigtland 441), dat zij kronen plaatsen op de grafterpen, dat zij 's
nachts, zooals in Hollandsch Limburg, de wacht bij een lijk houden, dat zij, zonder
de minste christene bedoeling, zich na de begrafenis aan een vroolijk feestmaal
vergasten (WUTTKE, Aberglaube § 740-747).
Eéne zaak vooral staat vast: de Oudgermanen eerbiedigden de lijken, de lijken der
vorsten wellicht meer dan andere; zij toonden eene zekere naastenliefde met de ziel
te willen helpen door het verzorgen van het lichaam; zij geloofden misschien niet
aan de verrijzenis des vleesch op den jongsten dag - de voornaamste reden, waarom
de christen de lijken eerbiedigt -; maar dan toch aan de onsterfelijkheid der ziel, aan
de belooning van het goed, aan de bestraffing van het kwaad, aan de hulp, welke de
levenden aan de overledenen altijd kunnen en moeten aanbieden.
JOZEF JACOBS.
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‘....Et intrabas pro eis.’
S. Aug. Confess. lib. IX. Cap. I.
‘Vol dierlijk doen en boos verlangen
Door lust en hoogmoed voortgeteeld,
Droeg ik in 't duister hart, verbeeld,
Een nest van wormen en van slangen.
Uw greep heeft al 't gebroed gevangen,
O Heer, gereinigd en geheeld
Mijn harte, door uw rust omspeeld
En rijk met Uwe liefde omhangen.
Mijn Jesus, dan kwaamt Gij er binnen,
Een wellust, zoeter dan al 't zoet
Dat ooit hier harte streelde of zinnen;
Een heller licht, dan zonnegloed;
Een hooger eer, dan 't hoogst gemoed
Ooit mag aan aardsche kronen winnen.’
Kan. EUG. DE LEPELEER.
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Gedichten.
Heide.
‘Vriend, zegt ge, toon mij eens die hei in uw gezangen.’
- Kom liever zelf eens mee en zie met oog en hert,
en antwoord, 't geen ge daar hebt binnen U ontvangen
was 't mooglik dat dit juist met inkt geteekend werd:
Niet slechts die bruine zee met blauwheid overhangen,
dat gele zand, het ven, de toren in de vert',
maar ook dat heerlik licht, dat voelen op uw wangen
als eenen grootschen zoen, maar ook die blijde smert!
De smert! omdat het lijf de ziel niet heen laat rennen
den leeuwerik voorbij, om ginder diep, te kennen
de Liefde, en Waarheid, die heur in het wezen riep.
De blijdschap! daar de ziel thans heure forsche pennen
gevoelt, die van deze aard haar zullen henenmennen
dien breeden koepel door, in Hem eens die heur schiep.

Droom.
Dit droomde ik dezen nacht: Mij volgden door de straat
kwajongens die den naam van mijn beminde huilden,
- waar haalden zij dien toch? - terwijl ze mijn gelaat,
al dansende van vreugd, met zand en slijk bevuilden.
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En al de menschen, luide lachten om die daad
en raasden verzen die voor Heur in mij nog schuilden,
of die ik Heur reeds schonk; en 't scheen me bij dien smaad
dat vol van kokend bloed hier al mijne aders puilden.
- o Wonder, 'k heb toen plots geheel die stad zien zinken,
al haren spot en zang meedoogenloos, verdrinken,
mij voelen vlotten daar in nooit gekende vreugd.
'k Heb uit die zee opeens heur stemme hooren klinken,
Heur zelf vol zonnegoud als een sireen zien blinken,
haar lippen hier gevoeld! - Dit doet me nu nog deugd.

Het Kasteel van Hoogstraten.
't Rijst uit zijn wallen op als macht in steen gesteven.
- Zijn rijke en fiere graaf was thuis aan ieder hof;
der damen blonde vlecht was met briljant doorweven;
en 't land zoo ver ge ziet zong buigend 's graven lof.
't Rijst uit zijn wallen op als macht in steen gesteven.
- Bewoners kwamen thans, maar barvoets, zwart van stof,
niet slechts de vagebond door honger voortgedreven,
doch ook de booswicht, wien des lands gerecht reeds trof.
Hun dagen kruipen om zoo lui als hunne nachten;
dan gaan ze, keeren weer; tot ze, beroofd van krachten,
eens zullen sterven hier, als waar' 't hun ouders huis.
....'t Is of ik schimmen zie, me dunkt ik hoore klachten:
‘Ach! Waarom niet, o tijd, ons heerlik slot verkrachten,
tot grootsche puinen of vernietigen tot gruis!...’
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Leuven gezien van den Cesarsberg.
Daar hebt ge heel de stad: een griezelend gezicht
die vuile mozaïek van muren en van daken,
waaruit een torenspits het hoofd wat hooger richt,
een schouw heur dampen spuwt op 's hemels blauwe laken!
Die blik verheft geen ziel. - En knijpt ge de oogen dicht,
het schijnt: ge zit daar bij een snorkend dier te waken
dat rillend van de koorts voor uwe voeten ligt
en somtijds steent en kreunt daar het geen rust kan smaken.
Ei keer uw blikken om en laat ze daar verpoozen
op donzen velden die een zachte wind komt koozen
en, golven doet ter kim te loor in 't domlig blauw.
Hoor hoe de nachtegaal zijn smachten plots komt loozen.
Is dat geen liefdelied, een krans van versche rozen?
Natuur wat zijt ge schoon! - Stad gij zijt stikkend nauw.
LAMBERT JAGENEAU.
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Noord-Nederlandsche kroniek.
V.
FR. A.V. KERKHOFF heeft bij C.A.v. Langenhuysen te Amsterdam een bundel verzen
uitgegeven in een statig gewaad, licht-bruin, met zonnebloemen doorweven, en met
den statig-deftigen titel voorop: een Roomsche Lier. Over dien titel was nog wel het
een of ander te zeggen, maar taal- en zedekundige aanmerkingen laat ik liever aan
meer bevoegden. Ik wil enkel over F.A.v. Kerkhoff en over zijn verzen spreken.
Fr. A.v. Kerkhoff is een zeer talentvol man, die zich op velerlei gebied heeft
onderscheiden. Hij is een hartelijk volksspreker, een geestig courantenschrijver, een
schrander historiezoeker, een verdienstelijk volksnovellist. Hij is nog veel meer: hij
is een man van geestdriftig beginnen, van bezielend beminnen, van doortastend
volharden. Hij heeft veel en allerlei gewerkt en tot stand gebracht, niet minder in de
stilte van het geheim, dan in de drukte der openbaarheid. En zóó behoort hij tot die
wel niet breede, maar toch hechtvaste strijdbende onzer verdienstelijke katholieken,
die als de Joden in Nehemias' tijd houden met de eene hand het zwaard, en met de
andere bouwen de stad!
Doch F.A.v. Kerkhoff heeft één gebrek, (wie heeft er geen?) nl hij maakt verzen...
of liever: na ze gemaakt te hebben, verzamelt hij ze bijeen, en hij geeft ze uit, en
schrijft er een inleiding bij, wier kloek en keurig proza, nog kloeker en keuriger
klinkt, als men daarna de verzen lezen moet...
Aldus opent F.A.v. Kerkhoff O.C. zijn bundel verzen:
‘Deze verzen zijn nog verzen van de vorige eeuw. Niet slechts in den letterlijken
zin; maar vooral in de beteekenis, welke het gewone spraakgebruik der laatste twintig
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jaren-aan die uitdrukking gaf. Van de vorige eeuw. Dat wil zeggen: deze verzen zijn,
hoewel geschreven na 1880, niet van onzen tijd, nu, meer nog dan in den bloeitijd
van den Nederlandschen Spectator, door de ‘artiesten’ die zich de baanbrekers voor
‘de literarische beweging van na 80 noemen, en door de ‘artistiek-aangelegden’, die
de moderne artiesten zonder eenig voorbehoud lauweren, de dichtkunst geacht wordt
dan eerst kunst te zijn, wanneer zij bepaaldelijk om haar zelf beoefend wordt. Ze
zijn nog uit den tijd, toen geen muzenzoon het in 't hoofd kreeg, alleen déze uitspraak
als wettelijke op te vatten en na te leven, de scherts der klassieken - dat den dichters
alles geoorloofd is.
De modernen - verondersteld, dat zij zich verwaardigen een bundeltjen van de
vorige eeuw van binnen te bekijken, - de artiesten en de meê-genoemde
artistiek-aangelegden, die zich vermijden in hun ‘Meditatie’, hun ‘Adoratie’, hun
‘Liefdeverzen’, zij zullen hier geen streven naar hun ‘subliemiteit’, geen nadoen
hunner ‘woordkunst’, geen verliefd- zijn op hun ‘techniek’ in vinden. Geen pogen
tot achterhalen hunner ‘visie’, al gelijkt zij veel op het verrukkelijk: ik zie, ik zie,
wat gij niet ziet, uit onze kinderjaren; geen jaloersch- zijn op hun ‘extaze’, geen
nabootsen hunner ‘impressies’. Geen schijn zelfs van eenigen invloed hunner poëteit
in deze verzen, die de ‘Ars poëtica’ der ouden nog niet uit dentijd verklaren en, eerst
na strenge naleving harer wetten, zich de vrijheden veroorloven, welke zij ter wille
van meerdere zoetvloeiendheid toestaat.’
Tot hiertoe, en niet verder! Want wat er volgt, is na al de betoonde majesteit, niet
meer dan een schrale aalmoes, die deze Muzenzoon van de vorige eeuw aan die arme
en onnoozele modernen wegschenkt. Hij ‘zal steeds het goede in de “beweging” der
modernen, het prijzenswaardige in hun literarischen kunstvorm behoorlijk erkennen
en oprecht waardeeren’. Schrale aalmoes. geschonken met afgewend gelaat en kalmen
blik ten Hemel, waarin dankbaarheid straalt voor de wijze bezadigdheid, die hem
bewaren zal een klant te worden van ‘het door Fokke Simonsz beschreven magazijn
van Apollo’, waar die modernen in- en uitloopen....
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Men kan nu denken van deze inleiding wat men wil, maar erkennen moet men, dat
de kritiek, die deze Muzenzoon der vorige eeuw over zijn eigen verzen geeft, alleszms
juist is.
Inderdaad deze verzen zijn geen verzen van onzen tijd. Ze missen alles, wat onze
tegenwoordige verzen in overvloed bezitten.... Er is geen zweempje van medidatie
in, geen glansje van adoratie, geen vonkje van liefde. Subliem willen ze niet zijn, en
ze zijn het ook niet. Woordkunst is er evenmin te vinden als gedachtekunst. Hun
techniek is die van Wap cum suis - de naneefjes van Bilderdijk en da Costa; en voor
kunstenaarsvisie heeft hun dichter heelemaal geen gezicht. Jaloersch op extaze behoeft
hij ook niet te wezen: als deze Muzenzoon nog in extaze geraakte, kwam er van zijn
verzen niets terecht... En bepaaldelijk zijn deze gedichten zonder eenige impressie,
zoo van de kant des dichters als des lezers.... Alleen de strenge naleving van de oude
Ars poëtica, waarop even geroemd wordt, is ietwat te sterk gezegd, al is het goed
gemeend: even als de meerdere ‘zoetvloeiendheid’, die noch meer, noch minder is,
wijl ze geheel en al ontbreekt.
Inderdaad, F.A.v. Kerkhoff is een uitstekend verzenkeurder, en ik zou hem aan
durven bevelen aan de Redactie onzer Studiën, die zich ook bewegen op letterkundig
gebied... In geval deze Studiën nog eens het Jaarboekje van Thijm moeten recenseeren,
kon deze Muzenzoon goede diensten bewijzen.
Nu moet ik gaan bewijzen, wat hier zoo bond wordt beweerd. Maar het zijn altemaal
negatieve dingen, en te bewijzen, dat er iets niet is, vooral in verzen, behoort tot het
moeilijkste, wat een kriticus onderneemt. Ik citeer b.v. het volgende uit vers: ‘Maria
Magdalena’
‘Maria!’ klinkt het nu. Haar oogen,
Belemmerd in 't gezichtsvermogen,
Zijn vaster op dien mensch gericht,
Wiens stem zoo lieflijk de ooren streelde,
Terwijl een hemelglimlach speelde
Op zijn volheerlijk aangezicht.
Zij ziet, herkent, zij lispelt: ‘Meester!’
En zwijgt. Hoe liefde ook haar begeester
Toch alles zegt dat ééne woord!
Aanbidding, eerbied, zelfverneedring,
Bewondring, blijdschap en verteedring,
Zij smelten saam tot één accoord!
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En ik beweer: dat hier alles ontbreekt: diepe overweging van het zielroerend
Evangelieverhaal: anders zou men iets bemerken kunnen van die overweldigende
adoratie en liefde saam, in dat neervallen van Maria aan Jesus' voeten met dat ééne
woord: Rabboni (hier ‘Meester’); anders zou niet de eenvoudige subliemiteit van dat
Rabboni verdronken zijn in de zee van woorden, die altemaal worden uitgestort om
toch maar tot een ‘accoord’ te komen... Ja! ik beweer het, maar zelfs met deze verzen
in mijn hand bewijs ik het niet aan Fr. A.v. Kerkhoff, die van geen ‘visie’, en geen
‘impressie’, en geen ‘woordkunst’ weten wil.
Een ander voorbeeld, 't Is een ontboezeming over Bethlehems kindermoord.
O Bethlehem, van Juda's steden
Het puik door d'engen beestenstal,
Die Jesus Christus tengre leden
Ten hof is in dit tranendal;
O Bethlehem, wat droevig duister
Doet in vertwijfeling u staan,
Als waar niet u des hemels luister
Het licht der wereld opgegaan!
O Bethlehem, hoe slaan de stormen
Uw teerste bloemkens roekloos af!
Hoe werpen ze onbesuisd den wormen
Een lentelekkernij in 't graf!
Terwijl, o Judas' puik, uw gaarde
De levensboom van Eden schiet,
Die heulsap van onschatbre waarde
Nu tegen 't gif der slang ons biedt!

Fr. A.v. Kerkhoff zal niet zeggen, dat ik zijn zwakste verzen uitkies: ik voel, deze
verzen zijn hem lief. Des te meer spijt het mij, dat ik er iets ongunstigs over beweren
ga... Ik maak nu geen aanmerking over dat naar 't schijnt geliefde ‘puik’, dat ik hier
een zeer wanklinkend woord vind; geen aanmerking hoe iets ‘ten hof’ kan zijn voor
tengere leden, geen aanmerking op de mij onbegrijpelijke zin: ‘terwijl uw gaarde de
levensboom van Eden schiet’, maar ik wil alleen vragen aan den dichter: heeft hij
nu inderdaad gezien, gezien, duidelijk voor zijn geest, de beelden die hij hier gebruikt?
Maar wat heeft dan gezien?
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Bethlehem in het duister? en toch Bethlehem tegelijk in het licht der wereld, hemels
luister nogal? Hoe is het nu: donker of niet donker?.... Lijkent dat ook niet veel op,
het verrukkelijk! Ik zie, ik zie, wat gij niet ziet, uit onze kinderjaren?.....
En welk verband is er tusschen deze twee elkaar volgende coupletten?
In het eerste is Bethlehem een persoon, die vertwijfelt, in het tweede een tuin
geworden, wiens bloemkens door stormen worden afgeslagen. Waar is nu de overgang
te vinden tusschen deze twee geheel verschillende verbeeldingen? Van Bethlehem
zelve gaat toch niet uit haar aard de impressie van een persoon en tuin te gelijk? En
waar ik dan eerst de emotie voel, als ware Bethlehem een vrouw, die in het duister
vertwijfelt, hoe, waardoor krijgt mijn bewogen geest ineens het gevoel als zag ik een
tuin?...
Zoo durf ik beweren, dat noch het een noch het ander door den dichter is gezien,
dus ook niet gevoeld, dat deze verzen dus geen verzen zijn... Maar ik bewijs het toch
nooit aan F.A.v. Kerkhoff, die zelfs niet pogen wil te achterhalen, wat visie is, en
zelfs niet eens impressies wil ‘nabootsen’.
Een derde voorbeeld. De titel is:

Aan den Ned. R.K. Volksbond op zijn plechtig gevierden 10den
verjaardag.
Hoe, viert ge uw lustrum reeds met plechtig jubileeren,
Kunt ge in verpoozing al op uwe lauwren teeren.
Gij tien... tien jaren oud?
Beteekent dat dan iets? Of zijt gij zelf verwondeid,
Dat trots uws vijands wensch, u dikwijls toegedonderd,
Gij nog niet gingt om koud?
Men heette u immers staag een kindjen, doodgeboren!
Of, levend, wat misschien een jaartjen was beschoren,
Maar dan zou gaan om zeep!
Alwel, ge zijt er nòg... en kranig opgewassen,
Kunt gij, tienjaarge knaap, flink op Uw tellen passen,
Bij handslag wakker, leep.
Enz.

Nu kunnen we dadelijk toegeven, dat hier zelfs ‘de schijn van eenigen invloed’ der
moderne poëtiek is buiten gesloten, maar dat ‘de Ars poëtica der ouden’ in deze
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verzen zoo schitterend uitblinkt, en dat hier sommige vrijheden, als b.v. verzen van
enkel één lettergrepige woorden, zoo bijzonder de zoetvloeiendheid bevorderen, zou
ik niet durven beweren. Doch F.A.v. Kerkhoff beweert het in zijn voorrede, en wat
geeft het me nu, verzen aan te halen tegen hem, die meent, dat de dichtkunst niet om
haar zelf beoefend moet worden, maar dat zij in het gebruik de beste en de
goedkoopste blijkt van alle kunsten, om bij gelegenheid jubelkronen te verzilveren
of te vergulden!
Zóó dat ik besluit niets te bewijzen, maar het alleen bij mijn beweringen te laten.
Wat er wellicht in de vorige bladzijden bewijsvoering mocht zijn, neme de goedwillige
lezer als een proeve, die eenigszins vermoeden doet, welk een breed artikel geschreven
ware, als ik bewijzen ging! Ik moest dan den ganschen bundel aanhalen.
Behalve het eerste vers. Dat haalde ik dan niet aan. Want dàt vers zou waarlijk
doen twijfelen aan de juistheid der inleiding.
Inderdaad het meest verrassende van deze uitgave is wel het volgende coeplet, dat
toch wel degelijk in deze bundel der vorige eeuw wordt gevonden. 't Is ‘bij 't krieken
van den zomerdag’:
Al-leven heft en juicht!
Hier kweelt een leeuwerik zijn morgenliedje teeder,
Klapwiekend hoog en verre en strijkt, zich wiegend neder,
Wijl 't wilgentakjen buigt.
Daar rent een tjilpend choor in dartel, jolig stoeien,
Nu dwarlend in de wei, dan, plots door 't vroolijk loeien
Van 't grazend rund verschrikt, krioelt het op de vlucht
En geeft het groot concert, breed reiend in de lucht.

O dat leelijke duiveltje van spotternij! Die doet nu op eens een zeer ondeugende
gedachte door mijn geest dartelen. Ik denk aan die moderne dichters, en durf ze
vergelijken met dat ‘tjilpend choor’, En ik zie ze verschrikt door.... (maar dat vul ik
niet in); krioelend op de vlucht gaan, en.... desalniettemin en evenwel nochtans:
En geeft het groot concert, breed reiend in de lucht.
B.
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Menschen en boeken
Verspreide opstellen, Dr. H.-J.-A.-M. Schaepman (4 reeksen)
EENIEDER kent Schaepman als dichter; allang is hem zijn plaats voor de
onsterfelijkheid nevens da Costa ingeruimd. De genius die daar waken zal over zijn
roem, zal den naneef een marmeren papyrus ontrollen met dees namen erop, en nog
ander misschien: De Paus, Vondel, de Pers, De Eeuw en haar Koning, Parijs,
Napoleon, XVI Juni MDCCCLXXV, O'Connell, Lamartine, Aya Sofia......
Maar niet enkel als dichter heeft hij zijn blijvende plaats in 't Pantheon onzer
Letteren. De zounestraal van Schaepman's genie is door het prisma der Hollaudsche
en katholieke toestanden gegaan. Een van de zeven kleuren is zijn poëzie. De pracht
der andere geeft hij ons in ‘Menschen en Boeken.’ Dat deze tot nog toe minder het
oog der menigte troffen, is niet de schuld aan Schaepman zelf.
Redenaar, staatsman, wijsgeer, theologant, historicus, criticus, polemist: uit die
vier reeksen ‘Menschen en Boeken’ thans verschenen, rijst een reus op vóór ons van
alles omvattende geestesontwikkeling, die op den adelbrief van zijn verbazende
veelzijdigheid den forschen stempel heeft gedrukt van een stalen wilskracht; van een
alles trotseerende karaktersterkte; van een gloeiende geestdrift voor het Ware, het
Schoone, het Goede; van een Titanspoging tot het veroveren van één groot
levensideaal.
Men neme 't me niet kwalijk dat ik met angstvallig weg onderzoeke het een opstel
vóór en het andere na, juist in de volgorde, waarin Schaepman ze stelde. Ik heb
vooreerst nog geen vrede met die allerwetenschappelijkste methode onzer eeuw, die
een tropische plantenweelde doorwandelt, niet om het hart op te halen aan Gods
heerlijke natuur, maar om aan iederen boom of struik een dor plankske te slaan, met
de Latijnsche namen erop van klas, orde, familie, ras en geslacht.
De aard dezer opstellen geeft echter te duidelijk een logische indeeling aan de
hand, dan dat ze straffeloos zou worden versmaad; we hebben opvolgenlijk met
studies te doen, die ik, naar gelang hun sprekendste tint, letterkundig, politiek of
godsdienstig zal noemen. Voor
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de rest is er geen gemakkelijker en zekerder middel om eenheid in dit overzicht te
brengen dan Schaepman's leven zelf tot leiddraad te nemen.
't Was een heuglijke dag voor Nederland's Muze toen Schaepman in Juni 1870 na
twee jaar uit Rome terugkeerde. Sinds '66 kende men hem: toen had hij met ‘de
Paus’, zijn ‘coup d'essai’ een ‘coup de maître’ geleverd. Tot '68 zond hij als met de
koorts op het lijf gedicht op gedicht de wereld in. Daarna was hij heengereisd, 24
jaar oud en beladen met roem, naar 't Vatikaansch Concilie en om den Roomschen
doctorshoed. Thans kreeg zijn Holland hem weer.
Zijn bisschop wees den dichter-theoloog terstond den leerstoel van
Kerkgeschiedenis aan in 't Seminarie te Driebergen. 't Zal niemand verwonderen dat
Dr. Schaepman die katheder wat nauw vond; meer dan vroeger moest de adelaar zijn
vlucht hebben, want zijn wieken waren door zuidergloed gestaald. Vermoeid, zou
hij komen uitrusten op zijn horst, en geschiedenis doceeren. Zoo werd hij in '70 lid
der redactie van ‘de Tijd’, waarin men - 't zij niet gezeid tot blaam der anderen - al
dadelijk erkende aan dichterlijken gloed en rijkdom van taal wat er kwam uit zijn
pen; zoo stichtte hij in '71 met Dr. Nuyens zijn tijdschrift ‘De Wachter’ dat drie jaar
later ‘Onze Wachter’ werd.
Veertien jaar lang heeft Dr. Schaepman met reuzenkrachten gesjouwd in dit
prachtige periodiek van zoowat 800 dichtgedrukte bladzijden 's jaars; menigen
jaargang vulde hij zelf voor meer dan de helft.
Met een dankbaar hart zien we hem thans in ‘Menschen en Boeken’ zijn opstellen
uit de twee Wachters verzamelen. Verreweg het grootste getal van zijn schatten ligt
nog in die goudmijn begraven; ook uit andere tijdschriften en dagbladen moeten er
worden opgehaald. 't Is ons beste hoop dat alle eenmaal hun plaats vinden in latere
reeksen van de verzameling. Dan zullen in ons bibliotheken de ‘Litterarische Fantasiën
en Kritieken’ van Busken Huet hun pauwestaart wel wat inkrimpen mogen.
Daarmee slaan we de 1o reeks op.
't Was in 1872 op het Taal- en Letterkundig Congres van Middelburg dat
Schaepman voor het eerst ten aanhoore van Noord en Zuid als redenaar optrad, met
een voordracht over da Costa. Voor de meesten moest zijn verschijning daar een
verrassing wezen: want hoe welklinkend toen ook al zijn dichtersnaam was, slechts
weinigen kenden den man persoonlijk. Daar stond hij op 't verhoog, de stoere kerel,
gegroeid uit den echt Hollandschen jongen van Hildebrand, een reuzengestalte, als
uit een rots gekapt, als gegoten uit ijzer; dat moest hypnotiseerend werken: die
jongeling met zijn bonkigen, ‘koperen’ kop, als die van Gladstone of Cuvier; met
zijn kalen schedel, waarvan 't vuur van 't genie de haren vóór den tijd had verslensd
en weggeschroeid; die Herkules der spieren, waardig hulsel van den Herkules der
gedachte, die daarin steekt.
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Wegens 't gevorderde uur vroeg de voorzitter Beets aan de vergadering, vóór
Schaepman 't gestoelte beklom, of men de bezigheden tot den volgenden dag zou
verschuiven. Eenieder stemde voor de voortzetting. ‘Mr. Is. da Costa’ dreunde 't uit
Schaepman's mond als klokkenklank door de zaal. 't Was een rede als een bladzij uit
de Veropenbaring, uitgegalmd door een bazuin die een wereld moest wekken. Al
ontbreekt hier Sch. 's stem aan 't geschreven woord, toch wolkt daar nog zoo'n
bezieling uit op, dat enkel bij 't lezen als elektrische schokken jagen door 't lijf: ‘Gij
hoort het, (da Costa's) geloof is geen berustend aannemen, geen zielloos belijdend
naspreken des woords. Het is hem kracht, levenskracht. Niet wat men heeft
goedgevonden eene godsdienstige overtuiging te heeten; eene meening, waaraan het
verstand vasthoudt omdat het voor het oogenblik niets beters heeft en het vinden
altijd de moeite van 't zoeken niet loont. Het geloof is hem het eerste en laatste woord
der historie, het woord dat in de jubelpsalmen bruist en door de stormen dreunt, dat
het ruischen der tranen en het plassen van het bloed bezweert en alle tonen van het
menschenleven, van het leven der menschheid in één ontzaglijk Eere zij God, den
Vader, te samenvat.’
'k Wou dat ik had kunnen lezen op de wezens, toen Schaepman zoo sprak.
Dat Sch. verbeelding te over bezit om een geniaal dichter te vormen, konden die,
welke 't nog niet wisten, daar hooren:
‘Een groot karakter was hij, deze dichter, een man vol van levensvastheid, die in
zijn levensvolheid haar kracht vond en haar bestaan. Scherp en hoekig als rotsen, ja! Maar zonder haar scherpe hoeken en steile wanden zou de rots de stralen der zon
niet doen weerkaatsen over geheel de vlakte heen, als een reusachtige diamant met
duizenden facettes geslepen door den machtigen tijd. Maar zonder die scherpe hoeken
zou de rots de spleten derven, waarin zij de wintersneeuw bergt, die straks door den
adem der lente wegsmeltend tot voedster wordt
........... der jonge rivieren,
Die frisch altijd jong half een wereld doorzwieren,
En kussen de steden gestrooid aan heur zoom,
En schomlen de maan en 't gestarnt op heur stroom’

Tot slot wees de redenaar met een vuist, trillend van geestdrift, op den Zeeuwschen
Leeuw. Schaepman kon heengaan van zijn Congresmaats - meerendeels vijanden op
godsdienstig gebied - met een overtuiging niet ongelijk aan die van Breydel na 't
gevecht met Leroux: ‘Gij hebt den klauw van den leeuw gevoeld.’
Ook had de geestige Beets een fijn complimentje voor hem: ‘Ik wensch de
vergadering geluk met het zoo even door haar genomen besluit, want wie is er nu
die weet, wie die verlangt te weten, hoe veel of hoe weinig minuten Dr. Schaepman
gesproken heeft.’(1)

(1) Handelingen van het XIIe Ned. T. en L. Congres te Middelburg, bl. 121.
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Van dit Congres moet Sch. de beste herinneringen hebben bewaaard: vóór zijn
redevoering hèeft hij eenige zeer fraaie, jolig speelsche bladzijden gevoegd over de
drie schoone dagen, toen in Zeeland doorgebracht.
Naar aanleiding van den dood van Koets schreef Sch. over dichterlijke naturen,
ettelijke regelen lijk men er niet veel behoeft te leveren, om als stijlist een gansch
eenige plaats te veroveren. ‘Er zijn eenige dichters die verzen schrijven’ een
welsprekender getuigenis van het Multatuliaansche woord zal men bezwaarlijk
vinden.
Velen hebben over de Génestet geschreven. Er zijn namen te noemen als Busken
Huet, Zimmerman, Pierson, Tiele, Pr. Jonckbloet, ten Brink, en - last not least - die
Willy uit het ‘Nieuws van den Dag’ van 4n Juli '86. Geen enkele heeft zich zoo
waardig en zoo schitterend als Schaepman van zijn taak gekweten. Hoewel Busken
Huet zich zelf had verwittigd dat er bij den dood van zoo 'n lieven vriend niet viel
te declameeren, heeft hij zelden in zijn leven meer gedeclameerd dan over de Génestet
- of 't zou moeten in zijn groote (en toch zoo kleine) studies zijn, als die over Milton
b.v. Aan den anderen kant heeft pastoor Jonckbloet een brochuur angstvallige
casuistiek geleverd, en zijn ‘Wees op uw hoede’ tegen de Génestet gepredikt als
ware hij de duivel in persoon.
Waar de pater Jezuiet onder 't gewicht van overdreven gewetensbezwaren getuigt
dat het hem sombere ernst is, neemt priester. Sch. het wat luchtiger op en
gemoedelijker. De Génestet is dichter, een lievelingsdichter zelfs voor Nederland is
hij, en zal hij zoo gauw niet ophouden te zijn.’ de G. 's meesterschap ligt in het
verfraaien van het natuurlijke, het gewone, het bijna alledaagsche.’ Zijn genre is ‘het
Hollandsch binnenhuisje en het Hollandsch landschap-aquarel.’ Als humorist lokt
hij door zijn ‘ingehouden tranen’ een vergelijking met Cremer uit. Zijn taal is rijk,
bevallig en geestig. ‘Geest tintelt door dat alles, een schalke, fijne geest, die zich niet
achter ondoordringbare gordijnen verschuilt, maar op en neer zwevend als een
gevleugelde Elf, soms heur lachjes achter een sluier van goudwaas lacht, een sluier,
die ons haar zilveren geschater niet verdooft.’
Maar als denker is hij door Schaepman gewikt, gewogen en te licht bevonden. ‘De
fraaie vorm had wel eens beter kunnen besteed worden’ zegt Sch. te recht. Daarom
zijn er grooter dichters dan de Génestet, en de prachtige wijze waarop de beoordeelaar
dit zegt is daarvan een bewijs ten bate van hem zelf: ‘Het mag betwijfeld worden of
het echt menschelijke van de Génestet daarin bestaat, dat zijn ideeën in de atmosfeer
zweven, die voor een beschaafden past. Vordert dit echt menschelijke niet een
weinigjen meer? Waarachtige poezie verheft den mensch, haar woord jaagt een
trilling door zijn borst, het vaart over de ziel als een zware but over 't bloemperk, de
bloemen buigen het hoofd en sidderen, maar straks als de storm heentoog en de zon
weer verschijnt, dan heffen zij het op en in het sidderende kelkjen glanst een parel.’
Over Bosboom-Toussaint heeft Sch. woorden gesproken, die getuigen
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dat een ernstig denker zich ten volle met een romanschrijver verzoenen kan. 't Zal
ook moeilijk wezen in om 't even welke letterkunde een schrijver aan te wijzen die
het vak der romans zoo ernstig als Mevrouw Bosboom heeft opgevat. Krachtige
kunst heet Sch. de kunst van deze romanciere, inzonderheid in haar ‘Delftsche
Wonderdokter.’ Dit haar werk munt uit boven vele van haar gewrochten, omdat hier
het protestantisme haar minder parten heeft gespeeld, ‘omdat de verbeten woede
tegen de menschelijke natuur heeft plaats gemaakt voor medelijden en sympathie.’
Ze is minder ontstuimig dan vroeger; er is meer ‘klassische Ruhe’ in haar gekomen.
In het teekenen van karakters kan men gerust zeggen dat deze vrouw in ons letterkunde
haar weerga niet vindt. Dat echter ook deze zon vlekken heeft, is te leeren uit een
zeer lezenswaard opstel van Van der Waal in Noord en Zuid indertijd verschenen(1).
Men kan het zeer goed niet op alle punten eens zijn met Dr. Schaepman en de hevig
protestantsche ‘Graaf Pepoli’ of ‘Het huis Lauernesse’ b.v. voor 't minst zoo 'n
krachtige kunst vinden als ‘De Delftsche Wonderdokter’ of ‘Majoor Frans’ - al is
ook de Sixtus V uit eerstgenoemde werk totaal in den grond geboord door
Schaepman's opstel ‘Een groot Man’ in de Wachter '71 - toch zal men moeilijk een
kreet van bewondering onderdrukken, waar hij betoogt dat de echte kunst in 't
Protestantisme niet is te vinden.
Met dat al vinden we 't zonderling hoe een stijlist als Sch. geen enkel aanmerking
op Bosboom's taal heeft te maken. Ook hij kan toch niet anders dan bejammeren dat
de geniale vrouw ons Nederlandsch zóó den nek heeft gekrookt.
Het mag onbegonnen werk heeten, in minder dan een lijvig boek te zeggen wat
behoort over dien Alberdingk Thijm, die 40 jaar lang heeft gewerkt en gezwoegd op
alle literarisch gebied, en gewoekerd met zijn gaven; in om 't even hoeveel boeken
rekenschap te geven van alle verschijnselen uit dat krachtig en vruchtbaar zieleleven.
Aan dien ‘éléphant littéraire’, zooals Taine zulke mannen noemt, heeft Dr. Sch.
in '76 een studie gewijd, zóó krachtig en diep dat ze in haar 40 bladzijden bijna
vervullen komt 't geen ik daareven zoo goed als onmogelijk achtte.
Thijm is de incarnatie van de katholieke kunst. Het kunstbegrip van Alberdingk
is breed als de wereld, oneindig als God, en daarom ook geen kunstbegrip meer.
Want tracht het maar te bepalen: Daar liggen honderden opstellen en kritieken
wesquaestie van zijn hand; visch me daaruit eens een strenge definitie op van de
kunst: Schaepman zelf kan het niet, omdat Alberdingk het niet kon.
Dat hij in zijn levenslied aan de Kunst een paar maal niet volop in de Katholieke
maat heeft gezongen of van den toon is geraakt,

(1) Noord en Zuid, 13e jg. bl. 502 en vlgg.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1901

582
werd reeds meer opgemerkt. Pst. Jonckbloet zegt: ‘Ik acht mij verplicht er met nadruk
op te wijzen dat de volheid der beteekenis van (Alb. 's) geestdriftvolle woorden een
argeloozen lezer tot vergoding der Schoonheid zou kunnen verleiden, en in
onnadenkende hoofden verwarring stichten tusschen kunst en godsdienst(1)’ en in
1882 is Schaepman zelf in 't belang van de katholieke kunst tegen Alberdingk in 't
krijt getreden. De strijd liep over het tooneel. In zijn ‘Menschen en Boeken’ heeft
Sch. de stukken, daarop betrekking hebbend, niet opgenomen. ‘Ik geloof niet, zegt
hij, dat iemand er iets bij missen zal.’ In die meening deel ik niet: zoo'n polemiek is
waarlijk van blijvend belang, niet enkel om haar critische juistheid en kracht, maar
ook om haar meesleependen vorm. Sch. vergeve mij derhalve daar een woord over
te reppen.
De zaak was deze. Van Deyssel had in de Dietsche Warande, Octob. '81 geschreven
over ‘de Eer der Fransche meesters’ waarin Molière en Hugo en Dumas op eenmaal
door en door zedelijke schrijvers werden. Daarop had Sch. met een lang artikel in
‘de Wachter’ geantwoord: het goed Recht der kathol. kritiek, waarin hij den jongen
eens flink de les spelde. Wederwoord van V.D. Wederwoord van Schaepman. Maar
nu kwam Pauwels Foreestier in een brief aan den Redacteur der Warande zich
bemoeien met dien strijd. Die nam van Deyssel als een petekind onder zijn hoede;
de wezenlijke betrekking tusschen de wezenlijke personen is nog nauwer, men weet
het -. Wat ‘Louis’ schreef is waarheid - ipse dico; wat weet die andere daarvan af.
Maar aan den Heer Foreestier werd vanwege dien andere een brief gezonden: Nog
over de Tooneel-quoestie. Hemel! 't bleek duidelijk: hij moest er toch meer van
afweten, dan Pauwels wel dacht! Die zure boterham is dan ook bij Alb. van zijn
gansche leven niet heel en gansch verteerd geraakt. Had Thijm in '82 geweten dat
diezelfde Van Deyssel in '87 ‘Liefde’ zou schrijven, hij zou zeker ‘Louis’ liever een
plets hebben gegeven dat het klapte door de gansche Dietsche Warande!
Maar niet langer naar 't strooike gezien in het oog van dat waarlijk groot en edel
man. Hij was ‘catholique avant tout’; ‘franc tireur’, voor de Roomsche Kerk in
Nederland; immer strijdvaardig ridder voor zijn heerlijke overtuiging; kunstenaar
naar geest en hart. Strijdend met de dagge in de vuist; rustig platonisch de toovering
aanschouwend van stift of beitel of pen of penseel; in lyrische ontboezemingen
stijgend tot de wolken: altijd verdient hij onze hooge bewondering.
Gunstig en kunstig stelt Sch. Thijm's eigenaardigheden in 't licht: zijn wijze van
de zaken uit een zeer bepaald standpunt te bezien, zijn kolossale wetenschap die hem
toch niet pedant maakt; zijn gave van

(1) Studien jrg. 1889, bl. 308.
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herschepper meer dan schepper te zijn. ‘Daar is hier geen ontkenning van
oorspronkelijkheid, maar van onmiddelbaarheid.... De werkelijkheid buiten hem is
onontbeerlijk, indien hij in de volle kracht van zijn scheppingsvermogen zal optieden.
Het stellige in zijn natuur is er de oorzaak van. Het geeft echter weer een zonderlinge
tegenstrijdigheid dit stellige, vaste, in hem gepaard te zien met een hooge mate van
onafhankelijkheid, die hem bijna tot een eenling maakt. Beide zijn 't gevolg van een
andere eigenaardigheid: hij is autoditakt’.
Thijm's gansch eigenaardigen schrijftrant leidt Sch. in met een meesterlijke causerie
over den stijl: De eigenaardigheid der moderne letterkunde, heet het, is de stijl en
die stijl is individueel.’ Het betoog daarvan gaat crescendo in diepte en pracht.
Gedachten van het zwaarste gehalte verdringen zich bladzijde op bladzijde, waar
Sch. spreekt over Thijm's veroordeeling van de Renaissance ‘wijl zij de kunst van
het leven heeft losgerukt, en tot iets bijzonders, iets a part's heeft gemaakt.’
Verrassend van stoutheid is Sch. nog waar hij Multatuli en Alberdingk nevens
elkander plaatst. Herhaalde malen heeft hij gezeid dat hij niet gaarne spreekt over
Dekker. Hier laat hij een enkel woord ontsnappen - het gaat als een bliksemflits door
zwarte wolken: ‘Multutali wil met voor een bterane verschijning gelden, en het is
waar, hij is meer. Zijn verschijning is een bij uitstek zedelijke en zijn heerschappij
over al wat jong wil heeten in Nederland vindt alleen in dien trek haar verklaring.
Hij is een geboren heerscher, daar moet kracht zijn in dezen man, een geweldige
kracht, daar zij zoo hooge gaven van geest en gemoed heeft kunnen verlagen en
onteeren tot een chronische manie du blaspheme en een intermitteerende manie de
lubricité. Zijn kracht is de meer dan reusachtige trotschheid, die nergens waarheid,
wet, orde erkent dan in zich zelf, die zich in ijdelheid en zelfbehagen koestert en
straks, geprikkeld door lijden en vervolging, zich het heiligste en het hoogste waant.
In dien waanzin wordt de eigen dwaasheid tot een Godsopenbaring, de gril van het
oogenblik tot een idee, de wereld tot een speelbal van zijn geest. Overal loopt dan
de rampzalige rond met zijn gefolterd hart, zijn verscheurde borst, zijn verwarden
geest, om eindelijk den Gekruiste van Golgotha zelf uit te dagen tot een wedstrijd
wie het meest geleden heeft. Voor de eer der menschheid is het noodig dat waanzin
het laatste woord zij van ons gevoel, opdat de tot verachting overslaande bewondering
zich ten minste kan redden in een traan over zulk een genie geschreid.’
Van Hoogstraeten in zijn studie over Multatuli heeft diep gegrepen, maar al de
macht van zijn wijsbegeerte is niet in staat te verwekken een bladzij als deze.
Heeft Rembrandt ooit genialer speling op het doek geworpen van donker en licht
dan de volgende: ‘De zwakken onder ons worden twijfelaars, de kracht van hun oog
verliezend in het staren op een eeuwig vraagteeken; worden mismoedigen, stilstaande
en weenende als
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de Joden op den Sabbath, leunende met het hoofd tegen de muren van Jeruzalem:
Het zwaard is van hun heup gegleden, de truweel ontviel hun hand. Maar bij
Alberdingk is het anders. Zijn beginselen, dat is zijn geloof; zijn verzuchting naar
de toekomst is een: “Credo, spero” - en hij werkt. Hulde aan die forsche, onverpoosde
werkzaamheid, een werkzaamheid ruw en onafgebroken als die van den daglooner,
maar altijd even keurig, even zorgvuldig, altijd verradende het hard gewonnen
meesterschap. Daar is geen haast, geen overspanning, geen gejaagdheid, geen koorts,
het oog ziet altijd juist, de hand is altijd vast, ieder stuk is een meesterstuk.’
Een tweede opstel over Alb. is in '89 geschreven. 't Is een rouwkroon op zijn graf.
In blanke edelheid van karakter had Schalle veete vergeten: het was hem niet genoeg
in schoone verzen den doorluchtigen doode zijn hulde te brengen (cfr: Aan Alb.
Thijm, in de Nieuwe Gedichten, bl. 175), ook deze prozaschets wou hij nog geven.
't Is een welsprekende paraphrase van een berijmd autobiographietje dat Alb. eens
schalk weg op 't papier had geworpen.
Wien, die het ooit las zijn daaruit geen verzen in 't geheugen blijven hangen:
Uw kweekschool ‘Nut van 't Algemeen!’ heeft toen hem opgenomen;
Maar 't was of hem het Nutsche bloed door de aadren niet wou stroomen.
En dan het vers dat boven alle fortuin heeft gemaakt:
‘Hij werd de “Ultramontaansche klant” begroet met slijk en steenen.’
‘Hij was geen “Nutsman” zegt Sch. De exacte wetenschappen, deze wetenschappen
zonder vleugelen, hebben voor den dichter niet de minste bekoorlijkheid.’
‘Begroet met slijk en steenen’ was hij, ja. Want bittere oogenblikken heeft de man
gekend en bittere woorden gehoord. Het bonst van verontwaardiging in een eerlijk
hart, als men ziet dat er in Holland lieden zijn, die het prettig vinden een man uit
zoo'n hoogte neer te gooien op een spotblad van den Spectator.
Dr Sch. sluit zijn heerlijke bladzijden over Alb. met een stempelend woord: ‘De
groote eigenaardigheid, de sprekende gave van Alb. Thijm was deze, dat hij in alles
een man van karakter was.’
Ondanks de aantrekkelijkheid van den stijl, die zich bij Sch. nooit verloochent,
zullen de bladzijden geschreven naar aanleiding van de uitgave der ‘brieven van Alb.
Thijm’ niet voor ieder lezer even belangwekkend zijn. Daar wordt zooveel gekeuveld
‘entre nous’ dat het gesprek voor derde personen wat langgerekt kan schijnen, en
men er aan denken zou, intusschen eens kuieren te gaan. Maar dat men niet te lang
uitblijve, anders zou men kostelijke inlichtingen missen omtrent het franc-tireurschap
van Alb. Thijm.
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‘Een praatje over Letterdieverij’ geeft met tintelenden humor een anecdote van
O'Connell weer, maar verheft zich allengs tot het behandelen van de hoog ernstige
vraag of er thans nog van oorspronkelijkheid sprake kan zijn. 'k Geloof dat er voor
sommige dichters van de nieuwste school in die lezing een heilzaam middel ligt om
tot inkeer te komen.
In ‘Opruiming’ en ‘Klein Goed’ praat Schaepman heel prettig en toch grondig
over de boeken en boekjes die hem in '77 en '84 ter recensie werden gezonden.
Aangaande een van die werken nochtans zou 'k uit Sch's mond meer willen hooren:
Waarom toch maar een kleine bladzij gegund - zij ze dan ook nog zoo lovend - aan
de puike ‘Godenschemering’ van Marcellus Emants?
Zoo zijn we gekomen aan 't einde van de bespreking der letterkundige onderwerpen.
J.P.
(Vervolgt.)
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Boekennieuws.
Commentarius in Evangelium secundum Matthaeum, auctore F.C. CEULEMANS
S. Theol. Doct., Eccl. Metrop. Mechl. can. hon. S. Script. in Semin. prof. (Editio
secunda). Mechliniae. H. Dessain.
Commentarius in Evangelium secundum Marcum et in Evangelium secundum
Lucam, auctore F.C. CEULEMANS, etc. Mechliniae, H. DESSAIN
Commentarius in Evangelium secundum Joannem cui succedit synopsis
chronologica quatuor Evangeliorum auctore F.C. CEULEMANS, etc. Mechliniae,
H. Dessain.
De hoofdzaak in de godgeleerdheid, haar allerdiepste grondslag is de kennis der
H. Schrift, welke met de overlevering de voornaamste bron der goddelijke openbaring
vormt.
Deze kennis echter is uit den aard der zaak zoo uitgebreid, zoo veelomvattend,
dat zelfs een gedeelte om volmaakt te zijn, de krachten en den tijd van een
menschenleven vordert. Men denke aan de inleidende en hulpwetenschappen der
exegese, welke de historie, de geographie, de oudheidkunde, de zeden, gebruiken,
wetten en talen der Oostersche volken, de leer der ingeving, de waarde der vertalingen,
de uitlegging der H. Vaders tot voorwerp hebben. Daarnevens moet in eene bijzondere
inleiding, van ieder boek de schrijver, de ouderdom, de geloofwaardigheid, de
authentie, de plaats waar, de tijd wanneer en de taal waarin het geschreven werd, het
doel, het karakter, de ongeschonden overlevering onderzocht worden.
Eindelijk kunnen de exegese en hermeneutica aan het woord komen, om door
toepassing der genoemde hulpmiddelen Gods geschreven woord zooveel mogelijk
te verklaren en op te helderen. Wie dit alles overweegt en rekening houdt met de
gelukkige of ongelukkige vruchtbaarheid der protestanten op dit gebied, zal zich niet
verwonderen over het onoverzienbaar getal van schriften, welke ons hier te kust en
te keur ten dienste staan.
Maar de keus heeft haar eigenaardig bezwaar omdat niet ieder boek aan de
behoeften en wenschen van ieder lezer voldoet; het eene te breedvoerig, het andere
te bondig; het eene te wetenschappelijk, het andere te eenvoudig is; het eene te veel,
het andere te weinig waarde hecht aan de vindingen der jongeren; het eene zich te
uitsluitend om den letterlijken zin, het andere te min om dien zin bekommert.
Een gids is bijgevolg onmisbaar en de beste gids zal wel de leeraar zijn, met het
onderwijs in de H. Schrift belast. Wij zien daarom met genoegen dat de leeraars van
het Seminarie hunne lessen in het licht geven zoowel te Brugge, als te Doornik, Gent
en Mechelen.
Bovenstaand werk van den professor te Mechelen, geschreven ten gebruike van
de studenten in het Seminarie en andere priesters, die over weinig tijd tot bijbelstudie
beschikken, beantwoordt mijns dunkens aan zijn doel.
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Het geeft eene korte, maar voldoende verklaring van den tekst van het Evangelie;
vermijdt alle langdradige verhandeling over de historische waarde en den schrijver
der H. Schriften; onderzoekt te rechter uur de tekstwoorden op kritische wijze; plaatst
den logischen en geschiedkundigen samenhang der kapittels en versen met de grootste
zorg in het helderste licht; laat de kracht der zoogenaamde klassieke teksten volkomen
begrijpen en handhaaft deze tegen afwijkende verklaringen; hier en daar wordt eene
voor de hand liggende praktische les of vermaning met het verklaren der woorden
verbonden.
Leerrijke Scholia op het einde der hoofdstukken behandelen het een of ander
belangrijk dogmatisch of historisch punt. Men vergelijke Matth. VIII, XII, XIII,
XVIII, XIX enz. Marc. IX, Luc. VII, XXIV, XXII enz. Joa. II, VI, X enz.
Het chronologisch overzicht der vier Evangeliën zal velen welkom zijn, en goede
diensten bewijzen.
Tot bijzonderheden af te dalen om ons oordeel te staven verbiedt de plaatsruimte;
eenige algemeene beschouwingen kunnen volstaan.
Orthodox is de commentaar in leer. De schrijver sluit zich gewoonlijk aan bij de
beroemde katholieke exegeten en geeft ons de bloem van hunne verklaringen. In
betwiste vragen alvorens zijn gevoelen mede te deelen, wikt en weegt hij met
scherpzinnige kritiek de beiderzijds aangevoerde argumenten.
De verkeerde en eigendunkelijke verklaringen van Luther en Calvyn verdwijnen
als nevel voor de zonnestralen, terwijl de katholieke leer in volle overeenstemming
met Gods geschreven woord wordt voorgesteld. Overal vindt de lezer het dogma
nauwkeurig toegelicht en met klemmende bewijzen gestaafd, en komt tot de
overtuiging dat het Concilie van Trente, bij het bepalen der geloofswaarheden, met
recht zich op de H. Schrift beroept, en ons den waren zin der woorden open legt.
De schrijver breekt niet lichtvaardig met de oude tradities, en blijft getrouw aan
het beginsel dat als eerste kernbron der H. Schrift, de overeenstemmende leer der
Kerk beschouwt. Deze methode, door den Paus in zijne Encycliek over de Schriftuur
wederom ingescherpt, belet hem niet ook op wetenschappelijke wijze zijne
verklaringen te betoogen; integendeel meestal wordt het gevoelen der Kerkvaders
kritisch gerechtvaardigd en waar dit bewijs ontbreekt, niet het gezag der H. Vaders
betwijfeld, maar ons gebrek aan de noodige kennis aangetoond.
Ook verbiedt de katholieke leer geenszins met onbevangen blik de uitkomsten der
nieuwere wetenschap gade te slaan, en aan haar eenig licht te ontleenen. Want even
als op dogmatisch gebied de ketters huns ondanks bijdragen tot opheldering en
bevestiging der waarherd, zoo strekken op het gebied der exegese, de ontkenningen
en onzinnige hypothesen der rationalisten zijdelings tot voordeel der ware
Schrifiverklaring, en geven den katholieken de gelegenheid den vijand met zijne
eigene wapenen te bestrijden.
Om een twijfel op te lossen of den dieperen zin van een woord te achterhalen,
neemt de schrijver soms den oorspronkelijken tekst als lichtbron ter hand, zonder
daarom echter altijd de voorkeur te geven aan den grondtekst boven de lezing der
Vulgata. Deze meening, steunt niet alleen op godsdienstige gronden, maar ook op
kritische redenen, door de wetenschap gewettigd.
In korte woorden, het werk van Dr. Ceulemans, zonder nieuwe gezichtspunten te
openen, of over onopgeloste problemen meuw licht te spreiden, zal met vrucht
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aanteekeningen den letterlijken zin van de
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Evangelie's in zijne volle waarde begrijpen; de groote moeilijkheid van den samenhang
zooveel mogelijk opgeruimd vinden; zijne katholieke overtuiging versterken; en uit
deze onuitputtelijke bron kostbare lessen putten voor zijn eigen volmaaktheid en het
onderricht der hem toevertrouwde zielen.
Deze kennis zal hem in staat stellen andere geleerde werken op te slaan, om de
verkregen kennis dieper te doorgronden. Daarom ware het misschien nuttig geweest,
indien de schrijver hem de keus gemakkelijk had gemaakt met eene van enkele
kritische bemerkingen voorziene lijst der beste orthodoxe of heterodoxe bionnen.
Eenigermate werden op deze wijze de studenten op de hoogte gebracht van den
rijkdom der bijbelsche literatuur en wetenschap.
Gaarne brengen wij hulde aan den stijl van den commentaar. Hij is helder, bondig
en duidelijk. De paraphrase of omschrijving ontwikkelt den zin van den tekst, zonder
door lange tusschenvoegsels de aandacht van den lezer af te leiden of te hinderen.
Er is, om zoo te spreken geen woord te veel noch te weinig, de hoofdzaak wordt
klaar en duidelijk voorgesteld.
Ook de redeneering toont den kundigen leeraar, gewoon het syllogisme te
hanteeren, die in korte woorden zijne conclusie voldingend betoogt of eene opwerping
afwijst.
Wie zich op bijbelstudie toelegt en dit werk leest, zal zich gelukwenschen katholiek
en kind van de H. Kerk te wezen, vooral wanneer hij hetzelve vergelijkt met de
talrijke schriften der ongeloovige geleerden, in welke de moderne kritiek haar
zegepraal viert. Zij heeft van de heilige Boeken, in naam der wetenschap, gewone,
menschelijke schriften gemaakt. Het oude Testament, ver van onder de ingeving van
den H. Geest geschreven te zijn, werd vervaardigd door baatzuchtige joden, die uit
allerlei bedoelingen, ook vrome, hun eigen werk, als Gods openbaring voorstelden
en der goede gemeente wisten op te dringen. Daarom worden alle bovennatuurlijke
feiten als onmogelijk en verzonnen fabels geweerd, want het bovennatuurlijke strijdt
met de beginselen der nieuwe wetenschap.
Tevens moeten de H. Boeken voor de evolutie-theorie getuigen en pleiten. De
kapittels en versen worden zoo lang onder elkander gehaspeld, tot dat eindelijk blijkt
dat de joden even als andere volken, van alle openbaring verstoken, allengskens uit
het fetisjisme en de afgoderij tot meer zuivere gedachten kwamen.
Ziedaar het werk der moderne afbrekende kritiek over het oude Testament.
Dezelfde kritiek rangschikt het nieuwe Testament onder de producten der
‘oudchristelijke letterkunde’ en aarzelt niet het Evangelie van den H. Matthaeus een
‘document van legendairen aaid’ te noemen en eenige van zijne deelen als
‘hellenistisch’, ‘na-apostolisch’ of als ‘inschuifsels’ te bestempelen. Ook uit deze
boekenverzameling, door alle Christenen als Godswoord erkend, wordt God en zijne
openbaring uitgesloten en verbannen.
Men zal Dr. Ceulemans niet verwijten met de moderne exegeten van het Nieuw
Testament te heulen. Maar het eenvoudig doodzwijgen van hunne werken en
opwerpingen kan nadeelige gevolgen hebben. Vermijden wij zelfs den schijn van
het licht te schuwen en hen niet onder de oogen te duiven zien. Wij behoeven geen
tittel of jota van onze beginselen prijs te geven.
Gaarne hadden wij derhalve af en toe eene aanhaling en wederlegging van een
gevierden modernen schrijver ontmoet, om aan te toonen met welke zwakke wapenen
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de hedendaagsche geleerden de aloude overlevering omtrent den ouderdom en de
afkomst der H. Boeken trachten te logenstraffen.
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Dit zoude ook den studenten ten goede komen, die soms bij het verlaten van het
Seminarie, van verbazing groote oogen opzetten, wanneer zij hooren gewagen van
mannen, wier namen op het gebied der exegese wereldberoemd of berucht zijn
geworden.
Roermond.
Dr. A. DUPONT.
De Eigendom volgens het goddelijk en volgens het menschelijk recht door FR.
DRIJVERS, pr. Werchter, Drukkerij Prud. Drijvers en Zoon, 1901. Prijs: 2 fr.
Het is onbetwistbaar dat de studie van het natuurrecht toegepast op de volks- en
staathuishoudkunde steeds meer en meer noodzakelijk wordt voor allen, die of wel
uit plicht en beroep, of uit belangstelling zich met maatschappelijke vragen bezig
houden. Deze problemen van den dag, hoewel hoofdzakelijk van godsdienstigen
aard, kunnen onmogelijk tot eene voldoende oplossing gebracht worden zonder eene
grondige beschouwing van de economische verschijnselen en wetten, waarmede zij
in het innigst verband staan.
Dat deze kennis onder de ontwikkelde standen algemeen is, en vooral bij de
priesters, van huis uit de ware voorlichters en leidsmannen van het volk, niets te
wenschen overlaat, zal niemand beweren, te meer omdat zij op wetenschappelijke
gronden dient te berusten.
De geschiedenis verstrekt ons inlichtingen omtrent verschijnselen en feiten, omtrent
de verschillende stelsels, scholen en meesters, omtrent thans bestaande en vroegere
instellingen, maar zonder het licht der wetenschap zullen wij nooit de oorzaken, de
wetten, het onderling verband der waargenomen feiten en toestanden ontdekken, wij
zullen voor onoplosbare raadsels staan en in het duister ronddwalen.
Op dit gebied der wetenschap nu zijn wij waarlijk arm aan goede in de moedertaal
volgens katholieke beginselen geschreven werken; zelden kunnen wij desgevraagd
aan gegadigden een leer- of handboek als wegwijzer en veiligen gids aanbieden.
Gaarne willen wij daarom bovenstaand werkje aanbevelen, dat naar onze bescheiden
meening in eene dringende behoefte eenigzins voorziet.
In tegenstelling met zoo vele, soms zeer gevierde pennevruchten van onzen tijd,
geeft het boek van den Eerw. heer Drijvers meer dan de titel belooft, wijl hetzelve
den eigendom in al zijne betrekkingen met den enkelen mensch, de maatschappij en
den Staat in het licht van het natuurrecht beschouwt, en derhalve niet alleen feiten,
misbruiken, wanverhoudingen, voorgestelde hervormingen, opspoort, maar ook door
hunne oorzaken verklaart, goedkeurt of veroordeelt.
‘Tegen het overdreven en onmenschelijk individualisme in te werken, zegt de
schrijver, den persoonlijkeu eigendom tot zijne bestemming terug te brengen, hem
tot een algemeene bron van welzijn voor de menschen te herscheppen, dat is de
grootsche, maar helaas! lastige taak der huidige volkshuishoudkunde.’
Dat het boek eene belangrijke bijdrage levert tot het vervullen van deze taak blijkt
vooreerst uit den inhoud.
Het eerste deel bevat drie hoofdstukken. Het eerste bewijst het eigendomsrecht
uit de behoeften der menschelijke natuur, en uit het recht dat de mensch heeft op de
vruchten van zijn werk. Het tweede hoofdstuk onderzoekt of het eigendomsrecht
onbeperkt is. Het derde bespreekt het overmaken van het eigendomsrecht (bl. 50).
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Het tweede deel beschouwt den eigendom volgens het menschelijk recht (bl.
50-250). In het elfde hoofdstuk worden de volgende hervormingen in verband met
het eigendomsrecht behandeld. Deelneming in de
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winst. Vakvereenigingen. Behoud der Middelstanden. Kamp tegen de Joderij.
Hulpmiddelen tegen de werkeloosheid. Geen Maltusianisme. Beperking van vrouwenen kinderarbeid. Beroepsscholen. Liefdadigheid onder vorm van werk. Openbare
liefdadigherd. Belastingen.
Deze opsomming zal den lezer overtuigen dat wij de waarde van het boek niet
overschatten, wanneer wij het allen aanbevelen welke met kennis van zaken willen
spreken en redeneeren over zeer belangrijke vragen van den dag. Gaarne zouden wij
het in de handen zien van sociologen, advocaten, ontwikkelde nijveraars en
ondernemers, van priesters en bestuurders van arbeidersvereenigingen, van couranten
en boekenschrijvers.
Wij gelooven de gedachte van den Eerw. schrijver weer te geven, wanneer wij
zeggen dat de eerste rechtstitel van den eigendom niet uitsluitend op het werk, maar
op de werkelijke bezitneming van een goed zonder eigenaar berust.
Of het bewijs getrokken uit het voortbestaan van het moreele wezen (de familie)
de overname van den eigendom na den dood genoegzaam wettigt, schijnt mij aan
twijfel onderhevig. Men leze met aandacht de samenspraak over de beperking van
den eigendom (bl. 36). Zij toont zonneklaar dat de schrijver de kunst verstaat en het
niet alledaagsche talent bezit afgetrokkene en philosophische waarheden helder en
bondig voor te stellen, en aan ieder, die een weinig nadenkt aan het verstand te
brengen; zijne taal is zuiver, doorzichtig en in den goeden zin populair, zijn
betoogtrant zonder groote inspanning verstaanbaar, waartoe voorbeelden en
vergelijkingen uit het dagelijksch leven getrokken niet weinig bijdragen.
Wijselijk volgt hij het voetspoor der Encycliek Rerum novarum, waarin Leo XIII
niet alleen het bestaan en den aard van het eigendomsrecht bewijst en verklaart, maar
ook eenige doelmatige verbeteringen en hervormingen aanwijst, bestemd om
misbruiken uit den weg te ruimen en den werkman een passend bestaan te verschaffen.
Het hoofdstuk over ‘eenige maatschappelijke hervormingen’ heeft het groot
verdienst den gulden middenweg te houden tusschen het overdreven individualisme
en de buitensporige eischen van het socialisme, de vrijheid en het recht van den
arbeid met het toezicht en de tusschenkomst van den Staat in overeenstemming te
brengen. Niemand zal den Eerw. schrijver van overdrijving beschuldigen, zijne
ontworpen hervormingen theoretisch gewettigd, zijn tevens vatbaar voor uitvoering.
In onze dagen schijnt men meer geneigd de zorg en tusschenkomst van den Staat
te vermeerderen dan te besnoeren. Gaarne zoude men hem zien optreden als
algemeenen voedstervader, leermeester, aalmoezenter, als geneesheer van alle
maatschappelijke kwalen. Dit is echter eene noodlottige dwaling, in de Encycliek
Rerum novarum duidelijk wêerlegd.
De pauselijke Leeraar wijst de rechten en plichten van den Staat nauwkeurig aan.
Om de beperking der particuliere vrijheid door de tusschenkomst van het openbaar
gezag te wettigen vordert hij de volgende voorwaarden: een bestaand of dreigend
gevaar niet van een privaat persoon (behalve in het geval van eene zware schending
der commutatieve gerechtigheid) maar van de gemeenschap; het kwaad moet op eene
andere wijze niet kunnen genezen of verhinderd worden; men ga niet verder dan
noodig is om de kwaal te heelen of het gevaar te verwijderen.
Men verlieze niet uit het oog dat de bemoeringen van het Staatsbestuur omtrent
de nijverheid de voortbrenging hinderen en belemmeren. Voorschriften over de wijze
van bearbeiding, toezicht over deze ter verzekering van de belangen der schatkist,
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toezicht bij het afleveren van voortbrengselen ter garantie of keuring van het artikel,
al deze reglementen en bepalingen zijn schadelijk aan de vrije mededinging, bron
van welvaart en
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noodzakelijke verbeteringen. Vaak is deze tusschenkomst gewettigd als maatregel
van algemeene veiligheid, gezondheid en orde.
Ook denken wij dat de Staat in private ondernemingen onmogelijk zijne macht
kan gebruiken om het dagloon der werklieden te bepalen, want deze tusschenkomst
zal altijd schadelijk voor den werkman zijn. Met vrucht daarentegen zal hij het welzijn
der werkende klasse ter harte nemen met te zorgen voor den natuurlijken prijs der
eerste levensmiddelen, voor doelmatige gezondheidspolitie, voor bevordering van
industrieel onderwijs, ambachtsscholen enz.
Uit al deze beschouwingen zal de lezer tot de overtuiging komen dat bij de
oplossing der maatschappelijke vragen, men niet alleen met de economische wetten,
maar ook met godsdienst en zedenwet moet rekening houden, dat de rechtvaardigheid
zonder de naastenliefde onmachtig is de geslagen wonden te heelen, en dat daarom
aan werklieden er werkgevers met hunne rechten ook hunne plichten van liefde en
onderlingen bijstand niet genoeg kunnen ingescherpt worden.
Wij wenschen ten slotte dat het belangrijk boek talrijke lezers vinde, en nog meer
dat de door den Eerw. schrijver aangewezen hervormingen zoodra mogelijk tot stand
komen.
Roermond.
Dr A. DUPONT.
Le Plan Divin de l'Univers. - Entretiens entre un savant naturaliste et un théologien,
par le Père SCHOUPPE, S.J.
Een boek, ons toegekomen uit het verre Oosten, uit de Himalayas. Daar immers
werkt nu de 78 jarige Jezuïet, P. Schouppe, aan de opleiding van priesters voor de
Bengaalsche christenheid.
Hij zit daar op eene hoogte van 5500 meters. zegt het voorwoord. Geen wonder
dat hij de wereld van zeer hoog beschouwt. Hij ontwikkelt ons het plan van God
aangaande de menschheid: plan beoogende de stichting van een gansch volmaakt
koninkrijk, waarin een ontelbaar getal heiligen rond den troon van den Allerheiligste
zouden geschaard wezen. Gods eerste plan was, heel de menschheid daar in op te
nemen; maar de zonde van Adam stoorde dit grootsch ontwerp. God echter liet zijn
opzet niet varen. Hij stuurde zijnen eenigen Zoon om te redden wat verloren was;
en dank aan diens lijden worden al degenen die God als koning willen erkennen,
opgenomen tot zijn koninkrijk, dat nu nog maar in opbouw is en slechts op het einde
der eeuwen zal voltooid zijn.
Eene groote apologetische weerde zullen wij aan het boek niet toekennen; want
de opgevoerde naturalist is veel inschikkelijker dan het de ongeloovigen gewoonlijk
zijn. Doch de beschouwingen van Pater Schouppe zullen aan den rechtgeloovige
beter de eenheid en de grootbeid van God's werken doen bewonderen.
F.
Dertig geestelijke liederen van Guido Gezelle, op oude en nieuwe zangwyzen
geschikt en met orgelspel versierd door REMI GHESQUIERE.
Nutteloos is het den lof uit te spreken van Guido Gezelle's veerdigheid in het
dichten van geestelijke liederen. Maar nu dat een dertigtal dezer gezangen door een
toonkundige vol aanleg, Remi Ghesquiere, zijn getoonzet geworden en heruitgegeven,
zij het toegelaten dezen geluk te wenschen over zijne goedgeslaagde poging.
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Zijne zangen zijn zacht, welluidend, eenvoudig, in gemakkelijke rythmen
geschreven. Het Vlaamsche volk zal ze geerne hooren, en even geerne zingen; eene
eigen Vlaamsche ziel zit er immers in, en
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ieder vakman zal de stille en ingrijpende oude-Vlaamsche melodieën er uit hooren
tegenklinken.
Of nu het oude Uitwijkelingslied en de oude Harba lorifa goed op het geestelijk
lied passen, valt te betwijfelen.
't Was eene goede gedachte het meêspel bij de zangen te schrijven. Het maakt met
den zang dikwijls een volledig koor, en maakt hem dus te kloeker. Wij weten ten
anderen hoe een lied zonder meêspel geschreven door onkundigen dikwijls wordt
geradbraakt. 't Weze nochtans bemerkt dat het meêspel soms wat zwaar valt, daar
waar enkel een stemme te geleiden is.
De noteering in cijfermuziek zal ook zeer nuttig zijn, daar zij in menige scholen
onderwezen wordt.
Wij wenschen dat deze zangen in geestelijke vergaderingen overal mogen ingang
vinden; ze zijn het overweerd.
De uitgave zonder muziek kost voor 1 afdruk, fr. 0,12; met Cijfermuziek, voor 1
afdruk, fr. 0,40; met meêspel (accompagnement) voor 1 afdruk, fr. 1,25; en is te
bekomen bij den toondichter Remi Ghesquiere, orgelist en Bestuurder der
muziekschool, te Gheluwe (W. Vl.).
Die kunst zu leben, von FR. ALBERT MARIA WEISZ. Ord. Praed. Zweite, unveranderte
Auflage. Freiburg in Breisgau, Herdersche Verlagshandlung. 12o (XVI u. 542 S.)
mk. 3; in eleg. Leinenband M. 4.
Harmonische ontwikkeling aller krachten, in overeenstemming met het doeleinde
van den Schepper, dit is voor P. Weisz: leven.
Deze ontwikkeling met vaste hand in de werkelijkheid overbrengen, dit noemt de
schrijver eene kunst. Vandaar de titel: Die kunst zu leben.
Met krachtige verzen wordt het werk ingeleid:
‘... Wer buhlt um Gunst bei jung und alt,
Der singe von der Liebe Glut
Und von der Schönheit Allgewalt
Und spreche heilig Fleisch und Blut.
Ich singe blosz, was jeder spurt
Weil's jeder an sich selbst erlebt
Und wes sein Herz ihn überführt,
Wenngleich das Wort am Gaumen klebt,
Das alte Lied vom stolzen Geist,
Vom schwachem Flersch, das Lied, wie leicht
Die falsche Zuversicht entgleist,
Wie schwer der Mensch sein Ziel erreicht...’

Dit doel des menschen wordt bij het begin en het einde van het boek besproken. Het
doel is immers het eerste in de opvatting, in het bereik het laatste. I. De kunst, met
doelbewustzijn te leven.... XVIII. De kunst, voor de eeuwigheid te leven; dit laatste
hoofdstuk sluit met een heerlijk ‘Siegeslied der Verklärten’, een triomfzang der
uitverkorenen.
Tusschen deze hoofdstukken komen, II. De kunst, een nieuw leven te leven. - III.
De kunst, naar 's menschen waardigheid te leven. - IV. De kunst, gezond te leven. -
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V. De kunst, als wel opgevoed te leven. - VI. De kunst, karaktervol te leven. - VII.
De kunst, innerlijk te lever. - VIII. De kunst, natuurlijk te leven. - IX. De kunst,
bovennatuurlijk te leven. - X. De kunst, bedrijvig te leven. - XI. De kunst, naar kunst
te leven. - XII. De kunst, kloekmoedig te leven. - XIII.
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De kunst, met de menschen te leven. - XIV. De kunst, in de wereld te leven. - XV.
De kunst, met den tijd te leven. - XVI. De kunst, met de natuur te leven. - XVII. De
kunst, gelukkig te leven.
Het laatste gedicht van het werk, ‘Der Berg Gottes’ is een terugblik op de niet
altijd met rozen bestrooide baan waar langs ons de schrijver tot het toppunt des levens
heeft gevoerd, en vat de gegevene leer nog eens samen in de 4 laatste regels:
‘Des Lebens Kunst ist bald erfaszt,
Es braucht nicht Regeln viele Wer an das Kieuz des Herrn sich paszt,
Den trägt es selbst zum Ziele.’

‘Tabitha, een kunstenaarsleven in 't klein,’ eene levensschets der vrome moeder van
den schrijver, is als aanhangsel bijgevoegd.
Een zekere leiddraad tot de volkomenheid in de kunst des levens, dat is het laatste
werk van P. Weisz.
Het is de tegenhanger zijner ‘Lebensweisheit in der Tasche’, waarvan de 8ste uitgave
aan het licht kwam, en die in het Fransch is overgezet geworden onder den titel,
‘Sagesse Pratique’.
Dezelfde wijze van bewerking: korte opstellen in proza, waar gedichtjes, tintelend
soms van vuur en leven, zijn tusschen gevlochten.
Hetzelfde karakter: hooge ernst, die nu en dan door een lichte streep ironie
verhelderd, of door een gulle scherts getemperd wordt.
Beide verschillen in de behandelde stof, maar verschillen even als theorie en praxis
verschillen. In de Lebensweisheit heeft de schrijver bij voorkeur willen leeren, de
verhevenheid der christelijke wereldaanschouwing, den glans der christelijke
waarheid, kort en bondig, voor oogen willen stellen. In de Kunst zu leben wekt hij
op tot krachtdadige handeling. Weten, is noodig, doch is niet het noodigste. ‘Van
geleerde woorden wordt men zelf niet beter, gezwegen dan, dat men de wereld het
vorme. Door eenvoudige, ernstige handeling wordt men waarlijk mensch, en wat
een enkele sterke mensch vermag, dat laat zich niet berekenen.’
Beide werden voor de ontwikkelde jeugd, bijzonder voor studenten geschreven.
Onze Vlaamsche studenten aan de hoogeschool, en allen die eenen invloed op hunne
medemenschen uit te oefenen hebben, en den strijd voor het goede, dapper en met
gevolg, strijden willen, nemen dan ook dezen leiddraad ter hand. Naar de wenken
der Kunst zu leben, zullen mannen opgroeien, die van het geslacht dergenen zijn, die
redding brachten in Israël (I. Mach. V, 62.), en van wien het heet: ‘Zij hervormden,
en slaagden in hun werk, omdat zij de hervorming eerst in hun eigen zelven begonnen
hadden.’
TH.H.
Sansculot en Brigand of Beul en Slachtoffer. Eene bladzijde uit de geschiedenis
der 18de eeuw door J. MUYLDERMANS, kanunnik-schoolopziener van het middelbaar
onderwijs in het aartsbisdom Mechelen, briefwisselend lid der Koninklijke Vlaamsche
Academie. - Derde uitgave. - Roeselare, bij Jules de Meester, 1901. - 299 bladz. in
8o, prijs 1,50 fr.
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Is 't wel noodig hier een werk te bespreken, dat in Het Belfort ontworpen werd,
en dat op vijf jaren tijd zijne derde uitgave beleeft? Goede waar prijst immers
zichzelve?
Zoo dacht ik ook bij het opensnijden van dit boek; maar toen ik het las, werd ik
aldra gewaar, dat de schrijver zijnen arbeid met
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zorg heeft nagezien en merkelijk uitgebreid; daarbij dacht ik ook, dat er na vijf zes
jaren vele nieuwe kooplieden op de boekenmarkt komen, die niet beter verlangen
dan ingelicht te worden, en daarom besloot ik tot dit overzicht.
Indien de Geschiedenis de leermeesteres der volkeren is, dan is de nauwgezette
geschiedschrijver wel de nuttigste onder de leeraars. De nauwgezetheid van den E.H.
Muyldermans is gewaarborgd, niet alleen door zijn geestelijk karakter, maar door
zijne uitgebreide kennis, zijne groote belezenheid en zijne gekende rondborstigheid.
Wat hij beweert kan hij bewijzen, en de waarheid ‘treedt’ bij hem niet ‘bedeesd in
't licht’. Degenen, die (ook in onze staatsscholen) nog voortdurend leeren, dat de
Fransche Revolutie eene weldaad voor het menschdom was, worden onbermhertig
door hem terechtgewezen; en aan de visch-noch-vleezen, die, bang voor hunne eigen
schaduw, vragen: ‘Waarom al de euveldaden der Fransche Republiek herinnerd?’
antwoordt hij: ‘Ik doe het met een godsdienstig en vaderlandsch inzicht’. - ‘'k En
weet niet, vraagt hij verder, wie mij dwingen zou eerbied te bewijzen aan de bedervers
van mijn vaderland; wie mij dwingen zou eenen sluier te schuiven over hunne
wraakroepende wreedheden!’ En tegen die dat zouden willen doen zegt hij: ‘Wij
strijden met open vizier en spreken recht voor de vuist; wij breken geene feiten den
nek en zijn rechtzinnig.... Bewijst het tegenovergestelde!’ Doch dat zullen zij niet,
evenmin als dat zij de valschheid hunner stellingen zullen erkennen; maar intusschen
zullen zij voortgaan met de lichtgeloovigen om den tuin te leiden. Daarom besluit
de schrijver: ‘Het is eene maatschappelijke plicht ons volk te onderrichten over de
strekking dergenen, die als verguizers van onze vaderen en als beschimpers van onze
Boeren, als miskenners van onze eigen instellingen en als lofredenaars van Frankrijks
onsterfelijke beginselen optreden.... Waar gift met volle hand wordt uitgestrooid,
moet tegenvergift in ruime mate aangewend’.
Hij heeft het bij dien goeden raad niet gelaten, en een werk geleverd, dat de
waarheid stichten, en bij geval ook de valschheid vernietigen zal.
Ziehier het plan van het boek, gelijk het door den schrijver zelf werd geteekend:
‘Wij zullen vooreerst een algemeen gedacht trachten mêe te deelen over den
toestand en de gemoedsgesteltenis onzer voorouders bij het losbersten der Fransche
Omwenteling.
Wij zullen het Frankrijk dier dagen daarmede vergelijken. Hierna zullen wij het
uitbreken en ontwikkelen der Revolutie in Frankrijk nagaan, en, ons dan naar het
eigen vaderland verplaatsende, zullen wij beurtelings aanstippen, hoe huichelend,
hoe onrechtvaardig, hoe wraakroepend wreed de omwentelaars hier huis hielden en
onze vaderen bejegenden. Doch die vaderen geraakten eens moede getergd... en zij
vlogen te wapen... De Boerenkrijg. Arme boeren!...
Wij zullen onze verhandeling sluiten met eenige beschouwingen over de
ontwikkelde feiten, en vooral wijzen op het practische nut, dat, voor althans, uit de
geschiedenis dier tijden hoogstdringende valt te trekken.’
Ik zal dit plan hier niet verder ontleden. Het wordt in zestien hoofdstukken
afgehandeld en toont ons beurtelings: Onze Vaderen in de laatste helft der XVIIIe
eeuw, - de Fransche Omwenteling, - euveldaden en wreedheden der Fransche
Republiek, - terugblik en zedeles, - de Franschen in België, - hun eerste inval, tweede
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verovering van ons vaderland door de Republikeinen, - de Boerenkrijg gedempt, wat er over de weldaden der Fransche Republiek te denken valt, - waarom al de
euveldaden der Fransche Republikeinen herinnerd? - Besluit en zedeles.
Voor menige lezers zal de uitvoerige behandeling van dat tijdstip gansch nieuw
en dus buitengewoon aantrekkelijk zijn; andere, die Mathot, Barlet, Nothomb, de
Gerlache daarover gelezen hebben, zullen hier nog menige belangrijke inlichtingen
krijgen, waar zij dáár te vergeefs naar zochten; allen zullen hunne vaderlandsche en
godsdienstige overtuiging opgewekt en versterkt gevoelen; want op menige plaatsen
deelt de verontwaardigde vaderlandsliefde van den schrijver, vooral waar hij de
wreedheden der Franschen beschrijft, zich aan den lezer mede. Die verontwaardiging
doet ons somtijds huiveren. Zoo, na verhaald te hebben, hoe een en veertig gevangen
Mechelaars den 23 October 1798, 's avonds bij fakkellicht op bevel van Béguinot
werden doodgeschoten, ontsnapt hem enkel deze kreet: Doemnis!
Ook Luxemburg met zijnen Knöppelkrieg wordt hierbij niet vergeten; na de
gesneuvelden worden de gevangenen en de gijzelaars van den Boerenkrijg herdacht,
en de handlangers der Sansculotten met misprijzen overladen.
En de gevolgen? Al bracht de Fransche Republiek eenige verbeteringen op
bestuurlijk gebied, ‘ook ellende en jammer bracht zij mede, en dwingelandij heette
hare vrijheid... Zij heeft België uit België geroofd, God uit ons openbaar leven bijna
heel en al verbannen, de maatschappij uit de rechte baan gerukt en op het dwaalspoor
gebracht’, zoodanig ‘dat juist 100 jaar na de afkondiging der nieuwe staatsleer van
1789, de volkeren zich onwillekeurig verplicht gevoelen den eenen na den anderen
maatregel te nemen, die regelrecht met de grondbeginselen van 89 afbreekt.... De
Republiek, die ons alles ontroofde, heeft ons niets aangeboden wat wij niet reeds
bezaten, ook in zake van kunsten en wetenschappen. Hadde zij ons kunnen opslorpen,
gelijk zij met Fransch-Vlaanderen deed, dan ware het met onze Vlaamsche kunst en
met onze Moedertaal uit geweest.
In eene merkwaardige bijlage deelt de schrijver een paar liederen en een uitgebreid
gedicht: Den Geest der Fransche Republiek uit dat droevig tijdstip mede.
Dat alles is geleidelijk beschieven, behalve misschien de Boerenkrijg, XIIe
hoofdstuk, waar weleens te veel geredeneerd wordt. De taal van den verdienstelijken
schrijver is de Nederlandsche, waarin Zuid-Nederland, natuurlijk, ook iets te zeggen
heeft; zijn stijl? Hij zelf: recht voor de vuist, rond en ridderlijk, aan elkeen gevend
wat hem toekomt, ook aan een buitenlandsch eerelid onzer K. Vl. Academie, waar
ze het waagt onze geschiedenis te hermaken.
Ik besluit dus met aan mijne lezers te zeggen: Sansculot en Brigand is een
voortreffelijk werk, dat iedereen met genoegen en met vrucht lezen zal; een werk,
dat in alle bibliotheken eene plaats verdient te bekleeden; een prachtwerk met
verscheidene platen opgeluisterd, van 300 blz. voor 1,50 fr., dat, als prijsboek, langs
de school in alle huisgezinnen moet binnendringen.
D. CLAES.
LOD. DRYVERS-GEYSKENS: I. Het Eerste-Communiekruisje, gevolgd van
Mannenlijden. Twee vertellingen naar het leven. In vergulden band: fr. 0,50. - II.
De Strijd eener Werkmansfamilie. Prijs: fr. 0,45. - III. De Offers eener Familie,
gevolgd van De
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kleine Postbode van O.L.V. Prijs: fr. 0,45. - IV. Avonturen in het Oosten, uit de
Reisherinneringen van Dr. May. fr. 1,30. - V. Julia, eene vertelling uit de Ve eeuw.
Naar het Hgd. Prijs: fr. 0,65. - VI. Het Leven eener Weduwe. Naar het Hgd. Prijs:
fr. 0,45. - Uitgever: Averbode-Sichem, stoomdrukk. der Abdij, 1900.
De Heer Dryvers zendt ons die zes boekjes te gelijk ter bespreking: zes werkjes,
in hun sierlijken vergulden band, dienstig voor onze prijsuitdeelingen; doch ook
ingenaaid verkrijgbaar, en alzoo beter geschikt voor onze volksbibliotheken, en voor
de bibliotheken der patronages en onderwijsgestichten. - Het zijn, zoo ik niet mis
ben, zes eerstelingen, doch die mij laten vermoeden, dat zij nog broertjes zullen
krijgen, eens dat de Heer Dryvers zal zien, hoe welkom die eerstelingen onthaald
worden. De drij eerste boekjes zijn oorspronkelijke verhalen; de drij laatste zijn
navolgingen of vertalingen. In opzichte van inhoud weze gezegd, dat zij de kerkelijke
goedkeuring van Mechelen ontvingen: dus zij men tén volle gerust, wanneer men
deze prijsboeken in school en huisgezin verspreidt. Dat puntje mag wel in aandacht
genomen worden: Hoe dikwijls zag ik vrienden verbaasd opkijken, toen zij sommige
nieuwe prijsboekjes thuis kregen! Zij dachten wat nieuws en wat goeds besteld te
hebben, en het was protestantsche waar uit het Noorden, wier plaats voorzeker in
onze katholieke huishoudens niet en is. - In opzichte van bewerking zij getuigd, dat
de Heer Dryvers den echten volkstoon getroffen heeft: zijn schrijftrant is eenvoudig
en gemakkelijk, zonder daarom tot kleurloosheid en al-te-alledaagschheid over te
slaan; hij is nauwkeurig en gekuischt, en zal dus ook onder het oog van ons
studentenvolk niet schaden. Loopt er hier of daar eene uitdrukking tusschen, welke
mij niet ten volle aanstaat, ik zoude 't voor haarklieverij houden daar te blijven bij
stilstaan. Echter durf ik vragen, dat, bij eene tweede uitgaaf, sommige plaatjes of
verdwijnen of door keuriger - nu dit zóó weinig kost, - vervangen worden...
Kortom, ik acht mij gelukkig den Heer Lod. Dryvers bij onze Vlaamsche lezers
te mogen inleiden en hem in hunne gunst aan te bevelen. Hij is die gunst waardig.
Kan. J. MUYLDERMANS.
Het land der zon door M.A.P.C. POELHEKKE, Nijmegen. L.G.G. Malmberg, 1901.
Wat wonden er te kankeren liggen aan onze huidige maatschappij, van waar de
balsem en het licht moeten komen, deze gedachten dienen tot grondslag aan het werk
van den Heer Poelhekke, dat een kloek werk is van een geloofsbelijder, een krachtig
Credo gezongen door een kunstenaar.
Egidius, een jongeling, woont in Fin de Siècle, de stad der moderne beschaving,
waar de Zon vervangen wordt door electrische lampen, en een eeuwige nacht hangt
boven straten vol slijk. Maar in hem ligt de aangeboren zucht naar de waarheid. Hij
heeft een oor voor de klachten der ellende, een haat voor het onrecht. Hij gevoelt dat
vele zaken anders en beter zouden kunnen worden, en dat er meer geluk voor de
menschheid is weggelegd, dan in Fin de Siècle te vinden is. Hij merkte op ‘dat de
menschen kwaad bedreven als een heel gewone zaak; dat ieder alleen aan zich zelf
dacht en zich niet bekommerde om zijn evenmensch; dan begon hij te denken dat
het woord Recht, hetwelk hij zooveel hoorde gebruiken, een klank was zonder
beteekenis. Hij durfde nog niet veronderstellen dat het dienen moest om verkeerde
zaken goed te doen schijnen.’
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Maar eens huiten de stad ziet hij de Zon, het licht dat alles herkwikt, hij ziet ze
hare stralen gieten op het leven en in de harten van velen. Andere werkhuizen,
hoogescholen dan die van Fin de Siècle worden er door beschenen.
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Weemoed, moedeloosheid, twijfel verdampen in haar gloed. De gansche menschheid
geleid door den Paus, den leider naar het land der Zon verlaat de oude wereld, en
gaat een nieuwe landstreek in, waar de Vrede heerscht in een alles overglansend
licht.
Dit is met korte woorden de samenvatting van het boek.
De Leus ervan mag heeten alles ophelpen door den Christenlijken zin. Niet het
kwaad loochenen maar bestrijden en tot dit doel werken oprichten: maatschappelijke,
geleerde inrichtingen; beschaafd zijn zooals de inwoners van Fin de Siècle, maar het
licht der Zon op ons laten stralen.
Ons Katholieken moet het verheugen, dat, nu over wereldkwalen en hunne
geneesmiddelen zooveel gesproken wordt, een Katholiek, ons in heerlijke taal de
eenige ware oplossing geeft en uiteenzet.
Wat het werk als kunstwerk betreft, weet iedereen dat Zinnebeelden en
Strekking-schriften op vele moeilijkheden aanstooten en somtijds stronkelen.
Van eene zekere eentonigheid en langdradigheid is zelf het werk van den Heer
Poelhekke niet vrij te pleiten. Dit komt voor omdat de hoofdpersoon enkel denkt en
overweegt, geen volledig mensch is; verder uit den vaak slependen gang der zinnen,
meest alle op de zelfde wijze gebouwd.
Nochtans op dit laatste verwijt zijn een tal uitzonderingen: Zinnen vol rhytmus,
vol jonge losse, levende taal en kracht van schildering en klankenrijkdom waar
klokgelui, orgelspel en vooral de stem der zee in zingen.
Door zijn nieuw werk neemt de Heer Poelhekke meer en meer eene waardige
plaats in, naast zijne talrijke geloofsbroeders uit Nederland, naast Schaepman, De
Groot, enz. en vermeerdert hij in het protestantsche Noorden, dat wel met ‘Fin de
Siècle’ mag vergeleken worden, de gelederen van hen, die streven naar Waarheid
en Licht, en werken van hoogere, groote, ernstige kunst neerleggen op het altaar der
Kerk.
G.H.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1901

598

Overzicht van tijdschriften.
De Vlaamsche Kunstbode. Mei 1901.
Tweede bedrijf van Clodwig en Clothildis, lyrisch drama door Lod.
Lievrouw-Coopman. - Gelegenheidsvers van A.V. Bultynck. - Op de Boschhoef, een
nuchter zedenschetske van Frans Zand. - D. Claes bespreekt de laatste afleveringen
van het Woordenboek der Nederlandsche taal: in de 10e afl. Deel III wordt minder
‘gezuidnederlandscht en dat belooft voor de toekomst. Maar in het belang van het
Wdb. en vooral van de jonge lezers van het Wdb..’ zouden sommige woorden of
voorbeelden beter niet opgenomen worden.
Vlaamsche Zanten. Mei 1901.
Vervolg van Onze Volksverhalen in de Germaansche Godenleer en van De
Geburengilden. Begin eener studie over De Hemellichamen in het Volksgeloof.
Tijdschrift van het Willems-Fonds. Mei 1901.
Twee schoone bijdragen in dit nummer: Peter Benoit. De Vlaming, door J. Sabbe
‘Niemand heeft voor Taal en Volk zooveel gedaan als Peter Benoit’. Maar 't was niet
uit taalnood dat hij Vlaamschgezind was... Wij hebben weinig menschen gekend in
België, die zoo sierlijk Fransch spraken als Peter Benoit. Hij sprak het ook gaarne,
met wat affectatie zelfs, ‘avec un petit accent pincé, à la Parisienne’ zooals geschreven
werd in La Gazette. Hij kon zelfs heel kwistig offeren aan het ‘esprit gaulois’ aan
de pret der woordspelingen’ Verder deelt schrijver een niet onaardig Fransch versje
mee van Benoit Au chansonnier Antoin Clesse. In eene volgende aflevering zal Sabbe
handelen over Benoit als mensch en zal hij mededeelen wat hij weet over Benoit's
‘levenszegepraal en levensbekommering: de inrichting zijner school tot Staats
Conservatorium voor de Vlamingen’. Te lezen van Maurits Sabbe, Een Mei van
Vroomheid.
Sint-Cassianusblad. Tijdschr. voor Opvoed. en Onderwijs. Mechelen. - Mei 1901:
Bond der oud-normalisten van de kath. Normaalschool te Mechelen. Algemeene
vergadering van den 1 April l.l. Dit verslag deelt een merkweerdig overzicht der
pensioenwet meê van wege den heer Prof. Spaeninkx. - Vervolg der Geschiedenis
der Nederl. Letterkunde, door Prof. Verheyen. - Vlaanderen bovenal, naar Hoffmann
v. Fallersleben, stukje in cijfermuziek. - Officiëele stukken. - Boekbeoord. van W.
van Neylen's Beknopte Geschied. der Nederl. Letterkunde, door Fr. Van Steenoven.
- Boekaankondiging.
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Juni 1901: De Mechelsche Catechismus, door Dr C.C. - Ter zaliger Gedachtenis,
door denzelfden. - Kant, door R.L.S. - Dood eens Vaders, door Callebert.
Letterkundige ontleding van dit stuk, door Kan. J. Muyldermans. - Figuurlijke
Uitdrukkingen in de Wiskunde, door Prof. P.J. Tysmans. - De Bouwsteen, door X. Gebed der Kinderen tot het H. Kind Jesus. - Liefde van Jesus; dichtje op cijfermuziek.
- Officiëele stukken. - Boekbeoordeeling. - Boekaankondiging.
Missiën der Witte Paters van Afrika (Belgisch Opper-Congoland). Maandschrift.
Uitg. Witte Paters, Bruul, Mechelen. - Behalve allerkeurigste platen, deelt dit
tijdschrift hoogst belangrijke brieven mede van onze Vlaamsche zendelingen in die
Afrikaansche streken. In het Juni-nummer, evenals in de vorige, vooral opgemerkt
de brieven van G. Van Acker, uit Brugge: Bij de Balouba's. Dat zijn al van de
schoonste, die wij ergens te lezen kregen. - De Christenen van Pater Stuer, Past. van
St. Lodewijk in Congoland. - Reizen en Pakgoed in Midden-Afrika, enz.
De Bode van den H. Franciscus van Assisië. Maandschrift. Uitg. Carmelietenstr.,
Mechelen. Juni 1901 (26e jaarg.). In dit nr vooral opgemerkt een art. van den hr
Advokaat Vliebergh: Derde-Orde en Maatschappij, er op wijzende hoe, naar den
zin des Pausen, de Derde-Orde eene maatschappelijke orde is, en bijgevolg de
Derde-Ordelingen zich ook ernstig met de hedendaagsche volkszaken moeten
bezighouden. - Eene schoone vertolking van St. Thomas' Adoro Te, door Lod. De
Koninck.
Leuvensche Bijdragen op het Gebied van de Germaansche Philologie. IVe jaarg.
2e Afl. (Antwerpen, Nederl. Boekhandel. - Deze afl. bevat hoofdzakelijk eene studie
van J. Jacobs over Friesche Etymologie, bestaande uit eene reeks alphabetisch
geschikte aanteekeningen, aanvullingen en verbeteringen op de beide Etymologische
woordenboeken onzer taal, wier schrijvers door het gebrekkige Wörterbuch van
Richthofen menigmaal op een dwaalspoor zijn gevoerd geworden. - De noodige
aanteekeningen voorbehoudend voor den volgenden jaargang, deelt L. Scharpé daarna
den tekst mede van een spel van zinnen, door Anthonis de Rovere, den bekenden
Brugschen Rederijker, zoowat tusschen 1460 en 1482 (zijn sterfjaar) geschreven, en
tot ons gekomen in een afschrift van 1527. ‘Het is wellicht het oudste onder de
Vlaamsche spelen van dit slag, welke ons bewaard bleven.’ In dit stukje, waarvan
de titel aange’ geven wordt als het spel van quiconque vult salvus esse, komen zes
personagien voor: een Christen, een Heiden en een Jood, die ondereen twisten over
het punt wie het beste geloof heeft; ‘Half zot half vroed’, die een soort van narrenrol
te vervullen heeft, maar die ons voortdurend het spreekwoord in 't geheugen roept:
‘al lachende zegt een zot de waarheid’; twee allegorische personagien eindelijk,
‘Helich Gheloove’ en de ‘Wet van Gracien’, welke den twist beslechten, door het
opzeggen en verklaren van het Symbolum Sti Athanasii en van de twaalf Artikelen.
Dit geeft natuurlijk veelvoudig aanleiding tot scherpe uitvallen over de zeden van
den tijd. De vertooning van Christus aan het kruis, onder het uitspreken van een
gebed om bijstand en genade, besluit het stukje. - Uit een Bericht, op den omslag,
vernemen wij dat de volgende aflevering (welke in Juli of Augusti zal verschijnen)
den tekst zal bevatten van Anna Bijns' nog onuitgegeven refereinen, alsmede eene
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studie van E.H. Soens over de gedichten van het Antwerpsche Begijntje. Met spanning
zal menigeen deze aflevering wel te gemoet zien.
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Durendal, Mai 1901.
In Paris nocturne laat Firmin Vanden Bosch ons een kijkje doen in eenige Parijsche
nachtkoten. - Verzen van G. Marlow, L. le Cardonnel en Edg. Bonehill. - Eenige
geestdriftige bladzijden van Arnold Goffin over Giorgione. - Vervolg van A. Goffin's
vertaling van I. Fioretti. - Pour être célèbres door Iwan Gilkin. ‘Les Belges veulent-ils
donner à la Belgique une renommée littéraire? Il faut alors qu'ils l'organisent. Qu'au
lieu de disperser indistinctement sa bienveillante inattention, ses feuilletons et ses
articulets sur tous nos gens des lettres, la critique des journaux, et plus encore la
critique des revues concentre ses travaux sur quelques auteurs d'éhte. Je ne demande
pas qu'elle fasse le silence complet sur les autres; mais je veux que l'on marque les
distances. Aux uns le vague articulet de complaisance ou dencouragement; aux autres
des études sérieuses, approfondies, étendues et fréquemment renouvelées et, en outre,
de nombreuses allusions dans les articles traitant d'autres sujets. Mais la critique des
journaux a peu d'importance en regard de la force dont disposent les professeurs.
Oui, mon cher Malbecque, c'est de vous et de vos collègues que dépend notre gloire,
la gloire littéraire de notre cher pays Vous formez l'esprit de la jeunesse et vous
inscrivez dans ta mémoire en traits ineffaçables les noms que vous avez choisis...
Faites-nous connaître, faites-nous aimer, faites-nous admirer... Et travaillez de concert,
je vous en conjure, sinon vous ne ferez rien qui vaille. Assemblez-vous une fois l'an
pendant les vacances pour discuter nos oeuvres et fixer votre choix; mettez-vous
bien dans l'esprit que s'il vous est possible de rendre glorieux cinq ou six noms, il
vous est radicalement impossible d'en glorifier trente ou quarante... Tenez donc des
conférences, des meetings, des congrès, les uns strictement entre vous, pour prendre
les décisions, les autres plus larges, où vous convierez les critiques des journaux ou
des revues et les étudiants des universités. pour faire oeuvre de propagande, pour
provoquer la discussion et pour vous éclairer vous-mêmes’.
Firmin Vanden Bosch in Gazette des Faits et des Livres bespreekt Twintig
Vlaamsche Koppen van Hugo Verriest. Ter gelegenheid van Albrecht Rodenbach
brengt hij nog eens Georges Rodenbach ter sprake. De laatste woorden van den
volgenden zin mogen wij zonder verzet niet laten voorbijgaan: ‘Dans nos chers
entretiens de jadis, que de fois, mon cher ami, ne vous l'ai-je point dit: l'art belge,
nonobstant l'interprétation linguistique différente, acquerrait un incomparable éclat
si tous les artistes savaient le comprendre largement et l'aimer de haut, ainsi qu'il
doit être compris et aimé et si, se gardant de la prostitution politicienne, les artistes
d'expression flamande osaient, par exemple, reconnaître et saluer le talent d'un
Georges Rodenbach, comme les artistes d'expression française reconnaissent et
saluent le talent d'Albrecht Rodenbach’.
Wij meenen niet dat het talent van Georges Rodenbach door de Vlamingen miskend
wordt; het eenige wat zij houden staan, en terecht, is dat Vlaanderen over Georges
Rodenbach niet hoeft fier te zijn, dat deze zijn eigen Vlaamschen aard volkomen
heeft afgelegd om Parijzenaar te worden, en 't Vlaamsche leven, 't Brugsche bijzonder,
in een geheel valsch daglicht heeft gesteld.
Annales de la soc. d'arch. XV, 1, bevat eene reeks merkwaardige opstellen, van G.
Cumont over Brabantsche munten, van M. Huisman over documenten betreffende
Maria v. Oostenrijk, van Ch. Clerbaut over o r g e l b o u w in de 18e eeuw, enz.
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Revue Sociale catholique. Juni. 1901.
E. Vliebergh bespreekt breedvoerig het werk van M. Van der Velde: La propriété
foncière en Belgique. Hij toont hoe er meer dan goede wil noodig is om tot het besluit
te komen waartoe de schrijver geraakt: het collectivisme. Hulde brengende aan wat
er goeds is in deze studie wijst hij op de vele punten die in 't duister blijven. Hij
verwijt aan schrijver zijne onachtzaamheid wat statistieken betreft, niet minder dan
23 onnauwkeurige getallen heeft hij in 't boek gevonden. - G. De Craene, vervolg
van Coup d'oeil sur l'état des diverses législations en matière de constitution des
sociétés anonymes, het Engelsch en Duitsch recht worden behandeld. - Van G.
Banneux: L'industrie cloutière au pays Wallon naar aanleiding der studie van Ch.
Génart verschenen in Les industries à domicile en Belgique vol. III. - Voorts
Chronique sociale van H. Lambrechts.
Eigen Haard. - 25 Mei 1901. Zeer waardeerende artikels over F.W. Van Eeden, door
Dr M. Greshoff en over Frits Bouwmeester, met portretten. 8 Juni Middeleeuwsch
Beeldsnijwerk, door T. Van Dyk, met afbeeldingen. De uitbarsting van den Keloet,
vulkaan in de residentie Kediri op Java, met platen. Voor onze amateur-fotografen,
door Dr E. Rombouts. 15 Juni. Nette schets Van 't oude en 't nieuwe Oosterbeek,
door S. Kalff, met platen. Van Jer. De Vries, wat uitleg bij de plaat: De Voorde, naar
de schilderij van Jacob Van Ruisdael. Langs Borneo's Oostkust. Voorts kleine
letterkundige schetsen in elk nummer.
Het Nieuwe Dompertje. Maandsch. 's Hertogenbosch. April 1901: De eed der
Engelsche koningen, door A. Merkes, pr. - Onderzeesche Booten, door Max van Poll.
- Het Sterfoord der H. Maagd, door Herm. Smits Azn. Schrijver meent dat de H.
Maagd te Jerusalem, en met te Ephese stierf. - De Roman ‘Quo vadis?’ door A.J.
Oostdam. ‘De Parijsche correspondent van 't Handelsblad, wien niemand
vooringenomenheid of overdrijving ten dege zal verwijten, schrijft o.a.: “In meer
dan 20 vertalingen is het boek verschenen en had succes, maar nergens zoo sterk als
in Frankrijk. De reden ligt hierin, dat het beantwoordt aan een zinneprikkelend
mysticisme, dat hier zeer algemeen kan worden waargenomen. De lezer, die
godsdienstig is aangelegd, zal zich hebben kunnen verbeelden, dat hij stichtelijke
lectuur had, ofschoon dit door mij beslist ontkend wordt. Het werkt op de zinnen,
niet op het hart, noch op het gemoed.” - Waar een liberaal journalist aldus oordeelt,
dient zeker voorzichtigheid in acht genomen te worden.... Men houde dit verhaal...
vooral uit de handen van kinderen en jonge lieden.’ - 't Land der Zon (van M.C.
Poelhekke), beoord, door Jac. van Term. ‘Daar ligt een mooie gedachte in 't jongste
werk van P. De vorm doet vaak denken aan Couperus' Majesteit: mooi, doorwerkt
proza, maar soms wat zwaar van tred.’ En ten slotte met voldoening gelezen: ‘... En
als we woorden willen, pittige, klankdragende, onversletene, - och, we behoeven er
geene saam te naaien als gnuivend (bl. 129). Wie zich ruimer wil bewegen dan de
confectie-pakjes van Van Dale en De Vries en Te Winkel toelaten, behoeft nog niet
zelf coupeur te worden. Onze Nederlandsche taal heeft wel andere stapelplaatsen
dan pakhuis ‘Holland’. Grijp in de Vlaamsche, in de Friesche, in welke idiomatische
voorraadkamer ge wilt, - en ge zult goudlaken vinden en zilverbrocaat en fulp
onbestoven en onverlegen, waarmeê ge onzen letteren
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‘koningsgewaden geven kunt.’ - Vrouw Spierings' Koei, door Ant. Coolen. Gethsemaneh, gedicht van W. - Paaschochtend, id. van Zr.
Mei 1901: Eene Rede over Pestalozzi. Eene scherpe maar wel verdiende critiek
over Dr Gunnings' rede. De hr F. Hendrichs eindigt zijn artikel: ‘Ziet Dr G. dan niet,
dat hij zich met de verheerlijking van dezen utopist, van dezen eigenzelvigen
waanwijze, belachelijk maakte? Ziet hij dan niet, dat de nuchtere lezer of hoorder
dien Pestalozzi toch al een heel wonderen snaak moet vinden, iemand dien men in
onze dagen zou heeten: een faiseur? Ziet hij dan niet... hoe de Christus-idee nog
immer de hoog-veredelende en hoog-opvoedende verdient te heeten, en de
Rousseausche (van Pestalozzi) niet meer is dan een treurige caricatuur?...’ - De
drooglegging der Zuiderzee, door Max van Poll. - W.C.J. Pastoors... door Jac. van
Term. - Nog iets over de Franschen. De heer Louis Lammers, uit ondervinding en
de visu sprekend, zet zijne zedenschets over het Fr. volk voort: 1o ‘Niet iedere
Franschman, niet iedere Parijzenaar is welopgevoed. Verre vandaar.... Ook van de
hooggeroemde galanterie krijgt men bij langer verblijf in de Fransche hoofdstad eene
geheel andere meening dan die, welke de algemeen gangbare mag genoomd....
Huiselijkheid kennen de Franschen nagenoeg niet... Hunne zindelijkheid is er eene,
welke zich vergenoegt met de oppervlakte...’ - Nog eens Sienkiewicz' ‘Quo vadis?’,
door J. Kloosterhuis. Dit art., naar aanleiding eener beoordeeling van wege ‘Alte
und neue Welt’ geschreven, gewaagt o.a. van 't oordeel van hr Laudrillart in ‘Le
Correspondant’, en van de critiek des Italiaanschen Paters Giov. Semeria, Barnabiet,
twee kath. advocaten van ‘Quo vadis’. In nota gelezen: ‘Wij achten het boek
hyper-modern, op enkele plaatsen Zolaïstisch en over het algemeen van een valsch
christelijke strekking.’ - Oud-Hollandsche Spreekwoorden. - Vlaamsche Spreuken.
De Nederlandsche Spectator, 19-21. Op blz. 157 wordt een overzicht gegeven van
Overvoorde's Bescherming van monumenten, waarvoor Jhr. de Steurs zoo wakker
strijdt. De schrijver is van meening dat Nederland met deze gedachte weder is
ingeslapen, ondanks het opschudden der wakers die het voetspoor van Didron en
Montalembert willen volgen. - Op bl. 158 geeft Hooijer, onder den titel Pistoja.
Schilderachtige reisindrukken uit Italië. - Op bl. 64, vlgg. geeft Dr. A.S. Kok een
leerzaam overzicht van het werk van C.G.N. De Vooys, Middelnederlandsche
legenden enz. Het werk ‘getuigt van ongemeene werkkracht, nauwgezet onderzoek
en kritischen blik.’ De verzameling sluit zich aan bij het academisch proefschrift van
de Vooys, Des coninx summe.
De Hollandsche Revue, 4, bevat een karakterschets van R.A. Kollewijn
‘geconspueerd’ wegens zijn ‘vereenvoudiging der schrijftaal’. Er volgt een overzicht
der methode, met drie portretten. De kieschheid van Kollewijn wordt geprezen, dewijl
hij den dood van De Vries heeft afgewacht alvorens met zijn stelsel voor den dag te
komen. Het ‘boek van de maand’ is Het Zwitsersche stelsel, door kapt. Meyboom.
25 Mei 1901.
Belangrijke uitknipsels over de Hollandsche Legerwetten, de
Pensioenverzekeringen, de Postoorlog van Turkije, de werking van Syn
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dikaten en Trusts. De Karakterschets is gewijd aan Dr. H. Van Cappelle en diens
expeditie naar het westelijke ‘Hinterland’ van Suriname. - Als boek der maand:
Ontwerp-program voor de Nederlandsche koloniale politiek door H.H. Van Kol.
De Gids. Juni 1901.
De stembusstrijd wordt gekenmerkt door een tweetal verschijnselen, schrijft prof.
Molengraaff: de samenwerking der kerkelijke partijen tot verovering der regeermacht
en de stichting van den vrijzinnig democratischen bond. In de eerste plaats zal dus
de oude strijd tusschen clericalen en anti-clericalen opnieuw worden gestreden; wat
de vrijzinnig-democratischen bond betreft, gevormd door de uitgetredenen uit de
Liberale Unie, hij heeft ten doel ‘de gemeenschappelijke actie te bevorderen van de
in den lande verspreide vrijzinnige en tevens democratische elementen, van de velen
die geen heil verwachten van de toepassing der sociaaldemocratische leerstellingen,
maar evenmin van partijgenootschap met liberalen, die, zich voorstanders noemende
van algemeen kiesrecht, niettemin toonen, dit in afzienbaren tijd slechts te begeeren
in het afgetrokkene.’ - De rol van den Oranje-Vrijstaat in den oorlog in Zuid-Afrika.
Over de Zuid-Afrikaansche Republiek is het eene boek na het andere verschenen,
schrijft W.F. Andriessen, van die levendige belangstelling heeft men te Bloemfontein
maar zelden iets gemerkt. Daarom geeft hij hier een overzicht der geschiedenis van
Oranje-Vrijstaat. - Openbare boekerijen en leeszalen door T.J. de Boer. ‘Wie zich
de moeite wil geven om de volgende bladzijden te lezen zal daaruit de voor ons
beschamende gevolgtrekking kunnen maken dat wij in dit opzicht zeer ten achteren
zijn. Wij zijn nog niet eens goed aan den gang... uit algemeene middelen (wordt)
bijna alleen voor den kleinen kring van het akademisch publiek gezorgd, terwijl aan
een deel van de landelijke bevolking en aan de armere klasse in de steden
voornamelijk de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen lektuur verschaft.’ In
Vaderlandsche Geschiedenisstuaies heeft Byvanck het over Theodoor Van Kooten,
den 22 October 1769 te Leeuwarden geboren. - Verzen van Hélène Lapidoth Swarth
en Rob. Roberts.
Noord en Zuid. Juni. Dit tijdschrift geeft herhaaldelijk ontleding van belangrijke en
minder bestudeerde dichtwerken. In Juni komt voor eene verklaring van Starings
Verjaardag, wat door den heer Schelts van Kloosterhuis voor 's dichters ‘meesterwerk’
wordt gehouden. Op dergelijke wijze wordt door J. Hobma zeer leerrijk behandeld
Potgieters Rijksmuseüm te Amsterdam. Wij weten dat Potgieter juist de man is ter
beoordeeling van het leven en de kunst der zeventiende eeuw.
Neerlandia Mei, geeft vele bladzijden van bestuurlijke bijzonderheden en vervogens
de beschrijving van een Damesfeest van het Alg. nederl. Verbond, te Brussel, vooral
bestaande uit zangmuziek.
Caecilia, 15 Mei, geeft een artikel over den tekst van Lohengrin (Garin le Loherain)
van Karolingische afkomst; hier is de legende in hare eenvoudigste gedaante
medegedeeld door H. Viotta.
Studiën. Deel 56, afl. 4.
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A.A. van Bergen bespreekt het werk H. Dykstra, predikant te Smilde. ‘Het
Evangelie in onze Oost. De protestantsche zending in het tegenwoordig Nederlandsch
Indië van de eerste vestiging tot op onzen tijd’. Katholieke Kunst in de XXe eeuw
door W. van Nieuwen-
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hoff, naar aanleiding van een opstel over religieuse kunst in de 20e eeuw van het
Engelsche tijdschrift The Month (March 1901) ‘Dat zij die rondtasten in de sombere
schaduwen des doods, in kunstvorm uitzeggen, wat zij zelf geleefd, zelf gezien en
gevoeld hebben, en in uitgezochte taalmuziek hun eigen wel en wee verkondigen.
De Katholieke kunst heeft hooger, edeler roeping. De schatten der vroegere eeuwen
en de pas ontdekte rijkdommen van taal, klank en kleur met dezer onmiskenbaar
eigenaardige bekoorlijkheid moet zij dienstbaar maken aan het hoogste geluk van
den evenmensch, als eene erkentelijke hulde aan den eenen Gever van alle licht, van
al het goede en schoone.’ Vervolg van C. Wilde's studie Napels vôor 100 jaren, IV,
Ruffo en Nelson. - Een Nederlandsche bewonderaar van Ibsen. Meerkerk wordt hier
bedoeld en zijn boek Hendrik Ibsen. Eene inleiding tot zijne werken. E.p. Is. Vogels
toont aan hoe het lage peil van Ibsen's schouwspelen toegegeven wordt door een
bewonderaar zoowel van den moralist als van den kunstenaar.
De Katholieke Gids, Juni 1901.
Vervolg der studie De Pool Karel Antoniewicz. Van Hein de Jong:
Vrijmetselaarsdaden, eene bijdrage tot nadere kennis der Hollandsche Vrijmetselaars.
- Het voorkomen van hagelschade door kanonschoten door A. Nuyens.
De Arbeid, afl. 8.
Te lezen de studie van J. Tersteeg over De beteekenis der hedendaagsche
Letterkundige Kritiek. Dit artikel heeft voor doel ‘te klagen, dat onze hedendaagsche
letterkunde-kritiek voor een groot deel in onbevoegde handen is, in veel gevallen
zich bepaalt tot een in vage, algemeene termen bewonderen of afbreken, en slechts
zelden met de gewenschte klare, pakkende argumenten ter tafel komt’. Schrijver wil
bijzonder toonen hoe een deel der kritiek Borel, Anna de Savornin Lohman en Jeanne
Reyneke Van Stuwe op een standpunt heeft geplaatst dat hun niet toekomt ‘Had de
kritiek nadrukkelijk op de drie groote fouten van “Het Zusje” gewezen (“Het Zusje”
is ten eerste pervens, rammelt ten tweede, en is ten derde ouwaar’) misschien was
het ‘Vlindertje’ achterwege gebleven, dat veel hooger staat, maar evenals zijn
voorgangster met te weinig inspanning en zelf-controle tot stand is gekomen. ... Het
aplomb, waarmee ‘Hartstocht’ (van Jeanne Reyneke Van Stuwe) een overigens zeer
zeker van durf en persoonlijkheid getuigend werk, zich presenteerde, was aanleiding
dat de oppervlakkige slordigheid er van niet dadelijk op den voorgrond kwam te
staan’. In ‘Tragische Leven’ van dezelfde schrijfster ‘nergens een klimax, nergens
een verheffing boven het peil der blinde keuze van luk-rook aaneengeregen woorden,...
de hoofdzaak verdrinkt in een zondvloed van bijzaken en overtollig gefraseer... Anna
Lohman is 'u streng en ernstig werkster, en stelt in dat opzicht de beide besproken
auteurs in de schaduw, maar ze is te weinig artieste, en ook bij haar mist men nog
te veel de smaakvolle routine in de behandeling der stof, het lenige kneden van de
taal, waardoor een enkele zin, een enkele woord-verbinding een vreugde-op-zich-zelf
wordt voor den beschouwer’. - Verzen van Karel van den Oever en Adolf Herckenrath.
- Vervolg van Victor De Meyere's Het bloedende Hart van Daneelken. In katholiek
opzicht is er hier wel wat te zeggen: Daneelken die, rouwhertig, van zijn pastoor,
zelfs van den paus, geen vergiffenis krijgen kon! - Vervolg van Lode Backelmans
Marieken van Nymegen. - Herstel van A. Rehm: niets bijzonders.
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Stimmen aus Maria Laach, LX, 5. J. Braun, S.J. zet zijne studie voort over de
‘Engelsche Fruhgotik’ (II. Schluss). Hij toont aan hoe omtrent 1275 van het vaste
land eigenaardige vormen naar Engeland drongen en daardoor het karakteristieke
der Engelsche gothische kunst wordt geschaad en deels te gronde gaat. Deze studie
is versierd met eene afbeelding van een prachtigen voorgevel der hoofdkerk van
Salisbury. - J. Dahlmann handelt over ‘Pekinger volkskunde’, ter gelegenheid eens
werks daarover van M. Grube. De schrijver spoort aan tot het ‘Studium der klassischen
Denkmäler der alten Zeit’ en het onderzoek der bronnen.
Anzeiger des germanischen Nationalmuseums, I. Men vindt hier voorbeelden van
zonnewijzers uit de zestiende eeuw, medegedeeld door Th. Hampe. - Dubbel
belangrijk voor onze lezeressen zijn de verlichtingen bij eene verhandeling over
keukenhaarden en kookgerief, van Otto Lauffer (derde artikel), en niet minder de
studie van Hampe over zestiende-eeuwsche loterij-potten en lottrekking met
blaasmuziek.
Zeitschrift für christliche Kunst, 12, t. Bl. 353, vlgg.: ‘Die Klostergebäude der
Benedictiner-Abtei von S. Matthias bei Trier’, door den Dombaumeister Wilh.
Schmitz. Deze studie is niet alleen voor de geschiedenis der kunst, maar ook door
de menigte afbeeldingen voor de technische studie van buitengewoon belang.
De aanleg des kloosters dagteekent van de zesde eeuw, de ombouw, van de 9e, het
nog voorhandene, van de 13e eeuw. - J.A. Endres beschrijft de ruiters van den dom
te Regensburg, met het oog op de ‘middeleeuwsche kerkelijke staatkunde’, en
Schnütgen behandeit nieuwe koorkappen, met afbeeldingen. Op bl. 13 bespreekt R.
Herzig den Radleuchter uit den dom van Hildesheim (met 4 afbeeldingen) en J. Braun
de stola van aartsbisschop Theodorik II van Triër († 124:).
2. bevat eene verhandeling van Schnutgen over het huwelijk van S. Catharina met
het Jezuskind, van Correggio, in 't bezit van den markies Patrizi te Rome. De schrijver
wijst op dezelfde voorstellingen dezes meesters in den Louvre en elders. Eene
vergelijking met Memlinc wordt niet gemaakt. De afbeelding naar Correggio is
gebrekkig geslaagd. - Semper handelt over een Venetiaansch houtenblad met reliëfs
van been in 't Kensington-museüm. - Claus beschrijft een romaansch reliekenkastje
uit den Elzas in eene vergelijkende studie.
3. bevat het slotartikel van Semper over de Holztafel en een artikel van Schnutgen
over geëmailleerd bergkristal der 14e eeuw (met afbeelding).
Le Correspondant. 10 Mei.
Encore la loi contre les Congrégations (Bon C. de Meaux). Schrijver stelt zich
voor de grieven aan te duiden van de katholieken en van al de vrienden der gelijkheid
voor de wet, de gevaren die hen bedreigen, de kansen op redding, de aan te wenden
middelen. - Une page obscure de l'histoire de Jeanne d'Arc. Son abjuration (Ph.H.
Durand). Hier wordt bewezen dat ‘Jeanne ne connut, n'entendit jamais le formulaire
d'abjuration qu'elle passa pour avoir prononcé.’ - La Question de la Mandchourie
(B. de Zenzinoff). - Les Salons de 1901. La société nationale. La société des artistes
français (Jane Dieulafoy). - Les retraites ouvrières (Ludovic de Contenson). L'Etrangère V, novelle (Leroux-Cesbron). - Les
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Grèves. Existe-t-il un moyen de les empécher? (***). - L'Exposition de l'Enfance (A.
Beaunier). - Catinat: l'homme et la vie V (Em. de Broglie). Boekennieuws.
25 Mei.
Le ministère de la guerre sous la Commune. Cluseret-Rossel-Delescluze (Général
Bourelly). Begin van een levensschets van Cluseret, die in 1871 een voorname rol
heeft gespeeld in het omwentelingsdrama. - Mgr d'Hulst pendant la guerre et pendant
la commune (A. Baudrillart). ‘Dat hij een apostel was, heeft hij getoond geheel zijn
leven, op alle wijzen; de oorlog en de commune hebben hem de gelegenheid gegeven
te toonen dat hij ook een soldaat was.’ - Cas de Conscience I, novelle van Champol.
- Un évéque Américain, Mgr Spalding (F. Klein). Schrijver van dit lezenswaard
artikel zal binnen kort de vertaling laten verschijnen van Mgr Spalding's boek:
Opportunity, en maakt ons voorop bekend met het leven en de werken van dezen
grooten Amerikaanschen bisschop. - L'Indépendance espagnole, Saragosse et
l'Empereur (1808-1809) (G. de Grandmaison). De geschiedenis van Saragosse terwijl
deze stad door Napoleon werd belegerd. - L'Etrangère, einde eener novelle van
Leroux-Cesbron. - Le Collier de la Reine, een artikel geschreven door L. de Lanzac
de Laborie, naar aanleiding van een pas verschenen werk van F. Funck-Brentano. Courrier de la littérature, des arts et du théâtre (L. Joubert). - Chronique politique.
Revue des Deux Mondes. 15 Mei.
Les Oberlé, eerste deel eener novelle van R. Bazin. - Comment Tacite est devenu
historien (G. Boissier). Tacitus werd geschiedschrijver én uit lust én onder den drang
der omstandigheden. Deze omstandigheden waren de dood van den verdrukker
Domitianus en de intrede der vrijheid onder het rijk zijner opvolgers. Tacitus wou
verhalen ‘de geleden slavernij en het tegenwoordig geluk... Doch hij werd gewaar
dat zoo'n stof maar een gelegenheidswerk kon tot stand brengen, zonder blijvend
belang. Daarom besloot hij de geschiedenis aan te vatten bij den dood van Nero, en
zoo betrad hij het veld der hooge geschiedenis. - La Conquête de Paris par Bonaparte
(1799-1800) III. La 1e session législative (A. Vandal). - Poésies van Ch. Gudrin:
fraaie natuurschildering, innig gevoel. - Impressions de France V. La Province et
Paris (E. Hanotaux). ‘Paris vaut plus que la France. Mais la France vaut mieux que
Paris.’ - Romantisme politique et politique réaliste (Ch. Benoist). ‘Livré à lui-même,
le parlementarisme est trop individualiste, trop égoïste, et... laissé tel qu'il est, le
suffrage universel est trop inorganique... - Pour limiter le parlementarisme, il faut
rétablir l'équilibre rompu des fonctions ou des pouvoirs; pour améliorer le personnel
(van de kamers) il faudra aller droit aux sources et organiser le suffrage universel.
Mais, comme l'équilibre des pouvoirs ne saurait êtie rétabli qu'en tenant en un parfait
et constant rapport le droit et le fait, le fait et le droit, et que l'organisation du suffrage
ne peut trouver que dans la vie ses cadres naturels, réformer amsi et ainsi transformer,
construire ainsi l'Etat moderne, ce serait de plus en plus s'éloigner de la politique
romantique, de plus en plus se rapprocher du réalisme politique.’ - La Gréle, zeer
geleerd artikel van graaf A. de Laporta. - Revue dramatique. - Revue musicale. Boekennieuws.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1901

607
Civiltà Cattolica. 4 Maggio 1901.
Giuseppe Mazzini - Massoneria e rivoluzione. In Rome wil men een standbeeld
oprichten aan Mazzini. Om de dwaasheid van zulk gedacht te doen uitschijnen en
tevens de geheime handelwijs der sekte bloot te leggen, zal schrijver het leven en de
werking van Mazzini, een der kopstukken der omwenteling, bespreken.
Mazzini, Genovees van geboorte, heeft, met zijnen buitengewonen geest, de
omwentelingsgedachten weten te verspreiden, zoodat hij met recht als leidsman en
filosoof aanzien wordt van de partij waarvan Garibaldi de wapenheld was. Tot aan
de jaren 1870 gaf hij verscheidene schriften uit vol omwentelings- en republikeinsche
gedachten. Heden zijn zij uitgegeven in 18 boekdeelen. Hij stichtte verscheidene
maatschappijen die hetzelfde doelwit betrachtten: ‘het jong Italië’ het ‘jong
Zwitserland’, ‘het jong Duitschland’, ‘het jong Polonie’, ‘het jong Europa’ enz. In
1871 stichtte hij in Rome een dagblad ‘La Roma del Popolo’. - Zijn ideaal was ‘Dio
e il popolo’ 't is te zeggen God alléén meester in den hemel, het volk op de aarde,
bijgevolg geene kerk, geen Paus, geene koningen. Vandaar de omwenteling en de
middelen om daartoe te geraken de opvoeding, en de opstand tegen alle overheid.
Het politiek centrum of de hoofdstad die tot uitgangspunt dier gedachten moet dienen
is Roma ‘la terza Roma’.
Il divorzio in Italia: Vervolg van eene studie over de echtbreuk in Italie.
Il concordato e i vescovi legittimi ed intrusi: Vervolg eener studie over het
concordaat in hetwelk gewezen wordt op de valsche handelwijs van de geestelijkheid
die de Constitutie aangekleefd was. Zij gaan zooverre in hunne vermetelheid dat zij
zich in nationaal conciliabule tegenover den Paus vereenigen. Rome veroordeelt ze.
Volgen verscheidene breven aan de wettelijke en onwettelijke Bisschoppen, namelijk
de breve ‘Post multos labores’ door dewelken Z.H. de Paus hen tot onderwerping
uitnoodigt. Verscheidene Bisschoppen die uit hunne streek geweken waren, namelijk
in Engeland, wilden zich niet onderwerpen.
18 Maggio 1901.
La congiura antidistiana della Massoneria confermata dal gran maestro Nathan.
Nathan heeft ter gelegenheid der opening van de zalen in het paleis Giustiniani als
tempel der Vrijmetselarij eene redevoering uitgesproken, met het inzicht die
vrijlievende maatschappij tegen hare aanvallers te wreken. Het thema was: ‘De
Vrijmetselarij, hare werking en hare middelen.’ Nathan haalt verscheidene artikels
aan van hare standregels die juist niets bewijzen, maar slechts bevestigen dat al de
ingeschrevene broeders een voorbeeld van liefde en deugd zijn - de volmaaktheid
van 't menschdom beoogen enz. Hij had beter de bijzondere geheime regels uitgelegd
wilde hij zijne maatschappij in haar waar licht doen kennen waar men spreekt van
het ‘uitroeien van priesters en keizers’.
Daarna bespreekt hij de buitengewone macht van zijne maatschappij, hare
tusschenkomst in de Fransche omwenteling en in deze van Italie. Daarin zijn wij ten
volle 't akkoord met den oppermeester en de oproerige gebeurtenissen, de
vervolgingen die nu plaats grijpen in Frankrijk, Spanje, Portugaal en Oostenrijk, zijn
nog het werk van die oprechte volksvrienden.
I padroni e le societa operaie. Schrijver stelt vast dat de socia-

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1901

608
listen den klassenhaat behertigen, en altijd voor den dag komen met vijandschap
tusschen kapitaal en arbeid. Welk is de oorsprong van die vijandschap? - Miskenning
van het gezag in name der liberale grondbeginsels. Misbruik van wege de meesters.
Middel tot verbetering: het stichten van vereenigingen onder patroons en werklieden,
bijzonder der gilden van ambachten en neringen. Maar deze vereenigingen zijn soms
moeilijk omdeswille van het wantrouwen der werklieden tegenover den patroon. Dit
wantrouwen is verstaanbaar als men nadenkt dat de patroon dikwijls den geest van
kristene liefde verloren heeft, welke zijne voorgangers in verledene eeuwen ten
opzichte hunner onderdanen bezielde. Waar immers is nog die familiegeest van
eertijds? En nochtans in vele plaatsen heerscht er groote ellende b.v. bij de
mijnwerkers in Siciliën. Edoch, vervolgt schrijver, de werklieden dragen ook een
deel der schuld door hun gebrek aan spaarzaamheid, en door allerlei ondeugden. Het
sociaal vraagstuk is dus eerst en vooral in zedelijk opzicht op te lossen.
Della stela del Foro: Vervolg van eene studie op de ontdekkingen in den Forum.
In de boekbeoordeeling bespreekt de Civiltà het werkje waarvan Dietsche Warande
en Belfort eertijds een verslag gegeven heeft Guérison subite d'une fracture. L. Van
Hoestenberghe etc. Dit werk werd onlangs in 't Italiaansch vertaald door Dr Carlo
Costa.
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Omroeper.
Oud-Hoogstudentenbond van West-Vlaanderen. - Den 14 Mei laatstleden kwam
deze Bond bijeen in algemeene jaarlijksche vergadering te Brugge. 26 leden waren
tegenwoordig.
Hier volgt de bezigheid:
1o Worden tot nieuwe leden gekozen:
Dr Cools, van Oudenburg.
Dr J. De Laey, van Heyst.
Dr Karel De Gheldere, van Couckelaere.
Deze laatste, de gevierde Vlaamsche Dichter, wordt eenparig, nevens Dr Van
Steenkiste, tot Eere-Voorzitter gekozen en zijn naam met geestdrift begroet.
Een zestal nieuwe leden worden voorgesteld, om aanveerd te worden: daarover
zal beslist worden in de naaste vergadering van Oogst, te Rousselaere.
2o Verschillige mededeelingen worden gedaan, namelijk:
a) Van een schrijven, uitgaande van Vlaamsche studenten van Leuven, die een
hulpgeld vragen om de kosten te dekken van Propaganda tot vervlaamsching van de
Gentsche Hoogeschool.
Eene toelage van 25 frank wordt hun daartoe verleend.
b) Van eene blijde gebeurtenis bij de laatste algemeene vergadering der Notarissen
van 't Brugsche, waar de Voorzitter, heer notaris De Saegher, van Lichtervelde, zijne
verslagrede over 't laatste dienstjaar in 't Vlaamsch gehouden heeft. 't Is waarschijnlijk
de eenige Kamer van Notarissen in 't Vlaamsche land, waar zulks gebeurt.
Aan dien moedigen Vlaming zal, namens de Vergadering, een hertelijk woord van
dank gezonden worden.
3o Vlaamsch Genees- en natuurkundig Congres, te Brugge.
De Voorzitter, heer Dr Van Steenkiste, deelt mede dat deze Zitdag aanlegt om zeer
wel te lukken: een groot getal geneesheeren uit al de Vlaamsche gouwen staan reeds
aangeteekend, als deelnemers, en ook een ruim getal verslaggevers zijn ingeschreven.
Er wordt besloten dat de leden van den Bond krachtig zouden werken en werven
om onder de geneesheeren van West-Vlaanderen zooveel deelnemers mogelijk te
vinden.
4o Vlaamsch in middelbaar en hooger onderwijs.
De vervlaamsching van 't onderwijs is en blijft eene der voornaamste werkingen
van onzen Bond.
Door de zorgen van de Gilde zijn verzoekschriften in omloop gebracht door geheel
West-Vlaanderen, om handteekens te bekomen van ouders die kinders hebben in 't
middelbaar onderwijs van 't Bisdom. Daarbij wordt eerbiedig verzoek gedaan aan
onzen Hoogweerdigen Bisschop, om verschillige zeer gewenschte verbeteringen te
bekomen, voor 't Vlaamsch onderwijs, in de collegiën en de kostscholen voor meisjes.
Nog wordt medegedeeld dat Coremans, de grijze kamper voor ons recht, in de
Kamers andermaal zal te velde trekken om de kennis onzer taal verplichtend te maken
voor de leerlingen der middelbare gestichten van Vlaanderen, om tot het hooger
onderwijs toegelaten te worden.
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Dit is, meenen wij, nog de beste en de zekerste weg om tot ons doel te geraken:
Hooger Onderwijs.
De verblijdende werking die aan gang is om de Hoogeschool van Gent tot eene
Vlaamsche te maken, dient ook krachtdadig ondersteund te worden.
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In alle Vlaamsche vergaderingen, op gouw- en gemeentedagen, zal door de sprekers
over dit stuk gehandeld worden, om ons volk behoorlijk in te lichten wegens de
noodzakelijkheid en het hooger bedied van eene Vlaamsche Hoogeschool.
Meteen wordt, in den schoot van de Gilde, een afgeveerdigde benoemd bij het
Verbond der Vlaamsche maatschappijen te dien einde gesticht.
5o Verjaardag van den 11 Juli.
't Is te danken aan de werking van onzen Bond, dat de verjaardag van Groeninghe
schier algemeen gevierd wordt in West-Vlaanderen en van jaar tot jaar nog toeneemt.
Nogmaals zullen in al de gemeenten plakkaten uitgehangen worden en, waar het pas
geeft, Groeninghedagen gehouden om die viering alhier te verwekken, aldaar te
versterken.
6o Eeuwfeest van 1901.
Apotheker Wostyn klaagt met reden dat het Groeninghe-Berek van Kortrijk veel
te slap valt in zijne werking. 't Is bijna een jaar dat de buitenleden van die Commissie
tot geene enkele vergadering meer genood werden. En ondertusschen de dagen
vervliegen; dringende schikkingen moeten genomen worden; een reuzenstoet moet
ingericht worden waaraan al de Vlaamsche gemeenten zouden deel nemen. 't Is erg
te vreezen dat de tijd merkelijk zal te kort schieten om die groote vaderlandsche
gebeurtenis naar behooren te verheerlijken. Hier is immers geen sprake van feestelijke
dagen voor Kortrijk of zelfs voor West-Vlaanderen, maar van een overheerlijk
schoone feestdag voor geheel het land. Ons volk heeft van over jaren daarvan hooren
gewagen, is daarop bereid gemaakt door schriften en in vergaderingen en het verwacht
in 1902, te Kortrijk, eene overheerlijke betooging die weerdig weze van het 600ste
verjaren van den schoonsten zegedag uit ons verleden.
De Oud-Hoogstudentenbond die daartoe, aan 't Berek van Groeninghe reeds 2,000
frank gestort heeft en nog merkelijk storten zal, heeft eenig recht van meê te spreken
in die zaken, en daarom wordt beslist dat er zal aangedrongen worden bij het
Plaatselijk Comiteit, om zonder uitstel eene algemeene vergadering te beleggen.
't 7de en laatste bedrijf is de maaltijd, waarbij alle schoone zaken sluiten.
Onze Hoofdman schetst over tafel de voornaamste werkzaamheden van den Bond
binst het verloopen jaar en een hertelijke roomer wordt op zijne gezondheid en op
den bloei onzer Gilde gedronken.
En zoo zet de Oud-Hoogstudentenbond van West-Vlaanderen, nu 13 jaar reeds,
zijne Vlaamsche werking voort. Over de 50 leden maken er deel van, uit al de
gewesten van onze Gouw: geneesheeren, taal- en deelmannen, apothekers, immers
al mannen die hunne volledige hoogere studiën gedaan hebben.
Het werk van de Gilde strekt uit tot alle Vlaamsch gebied. Maar de voornaamste
vrucht schijnt mij gelegen in het samenbinden van al de verspreide Vlaamsche
krachten over onze Gouwe. Bij gebrek aan band gaan die krachten verloren; die 't
best meenen verzwakken waar zij alleen staan en zonder verband met andere
strijdgenooten: het dagelijksch werk, de bekommernissen van 't leven en - hier en
daar - de tegenwerking van... de wederhelft, maken dat menigeen, die anders goed
van wille is, werkeloos blijft en, in den schijn, toch onverschillig wordt. Daartegen,
tegen verval en verzwakking, behoedt de Bond met zijne tijdelijke bijeenkomsten.
Aan de strijders van andere Gouwen raden wij aan, elk in zijn geweste, eene Gilde
in dien zin te stichten.
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Van 26n tot 29n Augustus aanstaande zal in het oude en schilderachtige Nijmegen
het 26n Nederlandsche Taal- en Letterkundig Congres gehouden worden.
In den oproep tot bijtreding komen eenige zeer belangrijke mededeelingen voor,
over de noodig gewordene herinrichting der Taalcongressen, ten einde de
belangrijkheid en de vruchtbaarheid der besprekingen te verzekeren, en de
werkzaamheden in nauwer verband te brengen met de gewijzigde toestanden en de
tegenwoordige behoeften.
In zijn oproep herinnert het Uitvoerend Comiteit hoe het Congres, in 1897
gehouden, een krachtige poging deed, om verandering te brengen in den toestand.
‘Dáár werd het Algemeen Nederlandsch Verbond gesticht, dat ten doel heeft, de
belangen van den Nederlandschen stam, in Europa, in Amerika, in Zuid-Afrika, in
Oost- en West Indië, ja zelfs op Ceylon, te bevorderen, en dit doel vooral tracht te
bereiken door onze geliefde en heerlijke Dietsche taal te doen kennen, te doen
beoefenen, te doen leven of herleven, aan deze en aan gene zijde van den Oceaan.
Indien niet reeds de ingenomenheid met dien arbeid ons noopte voort te werken
in den geest van het Dordtsche Congres, de tijdsomstandigheden zouden het doen.
Zij geven aan het Congres, dit jaar in Nijmegen te houden, een eigenaardig karakter.
Nooit te voren toch was de belangstelling voor onze in Zuid-Afrika wonende stamen taalgenooten zoo levendig als nu. Nooit vertoefde een zoo groot aantal hunner,
onder wie de eerbiedwaardige Paul Kruger, op Neerlands bodem. Meer dan één van
hen hopen wij op dit Congres te zien. Hun tegenwoordigheid, hun bezielend woord
zullen ons krachtig herinneren, welk gevaar ieder oogenblik kleine volken bedreigen
kan, maar ook zullen zij ons leeren, dat geestdrift, moed en volharding de onmisbare
voorwaarden zijn om een hoog en heilig doel te bereiken.’
Door al deze overwegingen geleid, heeft het Uitvoerend Comiteit bij de
voorbereiding het volgende besloten:
1o. In de Algemeene Vergaderingen onderwerpen te doen behandelen, welke de
Nederlandsche Taal, de Nederlandsche Historie, het Nederlandsche Lied, het
Nederlandsche Tooneel, enz. betreffen, in verband met het voortbestaan, den bloei
en de ontwikkeling van den Nederlandschen Stam.
2o. Het aantal Algemeene Vergaderingen met ééne te vermeerderen, zoodat er van
de drie ochtend-vergaderingen slechts twee voor de afdeelings-bijeenkomsten
beschikbaar zijn.
3o. In overweging te geven naar een middel uit te zien, om de aansluiting der
Congressen onderling meer te verzekeren. Daar de sinds het Congres van Breda
(1881) bestaande Bestendige Commissie door het ver-uiteen-wonen harer leden van
den aanvang af tot minder krachtig werken veroordeeld scheen, wenscht het Comiteit
aan het Congres het voorstel te doen: de Bestendige Commissie op te heffen en te
vervangen door een ander lichaam. Derhalve beveelt het de bijtreders aan te
overwegen, of b.v. het Bestuur van het Algemeen Nederlandsch Verbond daarvoor
in aanmerking zou kunnen komen.
Het lijdt geen twijfel dat van deze en dergelijke maatregelen niets dan uitstekende
uitslagen te verwachten zijn, en dat het initiatief van het Uitvoerend Comiteit
algemeenen bijval zal verwerven.
De bijtreders worden verzocht, uiterlijk vóór 1 Juli, a.s., deze uitnoodiging te
willen beantwoorden met de belofte hunner medewerking. Indien zij eenig onderwerp
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verwacht. In de afdeelingen
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zal ieder inleider over niet meer dan 15 minuten kunnen beschikken.
Het lidmaatschap van het Congres kost nu-als vroeger fr. 5 voor Zuid-, f 2,50 voor
Noord-Nederland. Hiervoor wordt toegang verleend tot alle vergaderingen en
feestelijkheden. Bovendien heeft ieder lid het recht, bij de feestelijkheden één dame
te introduceeren.
De opgaven dienen gezonden aan den eersten Secretaris, Mr. C.G.J. BIJLEVELD,
Keizer Karelplein, 4, Nijmegen.
Mocht men verlangen, dat er voor huisvesting zorg worde gedragen, zoo gelieve
men dit op te geven, uiterlijk vóór 10 Augustus a.st.
Ste Godelieve te Leuven. - 't Is moeilijk ‘Omroepen’ eene muziekuitvoering van 3
1/2 uur.
Allen goedgunstigen lezers zij dan bij dezen brieve bekend gemaakt dat in de
volgende nummers rekenschap zal worden gegeven van hetgeen er te Leuven op den
dertienden l.l. is geschied: Meester Tinel hoog ‘in den zadel’; aan zijne voeten ‘eene
engelachtige vrouw’ en een ‘duivelsche kerel’... zoo riep het opgetogen publiek,
medegesleept door de verrukkelijke klanken van ootmoed en reinheid van de eene
zijde, door de geniale tonen van hoogmoed en wilskracht van den anderen kant; en
dat alles zich oplossende in een akkoord van hoop, van rouw en vergiffenis als van
engelen door den Hemel op harpen en luiten rondgezongen. In één woord:
‘GODELIEVE’.
Hoe heeft Mevr. Noordewier de gelatenheid, de stille onderwerping niet even kalm
als innig uitgedrukt! Orelio, de aanmatiging in sterke kleuren gekarakterizeerd, Mej.
Koenen, de wraakzucht en den nijd geschilderd, Mevr. Feltesse, de troostende gezellin,
de heeren De Jonghe en Bicquet door de verschillende kleine rollen het geheel
volledigd!
Wat hebben de nieuwe tromben krachtig ter jacht geschald! Wat heeft het groote
orgel de bereikte hemelsche heerlijkheid doen klinken!
Koor en orkest (al hebben de dames ook ongeloofelijk gechevroteerd) waren bij
de hand als vlijtige en gehoorzame soldaten, op den commandeerenden wenk des
meesters passend.
Hoe opgetogen van de eene zij, muisjes-stil van aandoening elders, was niet het
machtig groote publiek in de Beriotzaal!
En hoe hielden de artilleristen de wacht en omgaven de laurierboomen aan de
ingangen!
Hoe, eindelijk, vermeden het alle heerenrijtuigen, karren en wagens, voorbij het
feestlokaal de plechtigheid te komen storen!
Het gold een groot kunstwerk ter eere Gods!
Hulp voor de Boeren! - T. De Cock Buning richt een tweeden oproep aan alle
Nederlanders om door een individueelen en internationalen boycot van Engelsche
waren het Engelsche volk de oogen te openen. Wij knippen uit;
‘Boerenvrienden, bij wie de sympathie voor recht en moraliteit dieper staat dan
de oppervlakte en die voor eene goede zaak een mogelijk kleine opoffering over
hebt, sluit u dan aaneen om Engeland in haar gevoeligst punt te treffen, en neemt u
voor vanaf dit oogenblik alle artikelen van Engelsche industrie uit te sluiten voor
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verbruik, met aflegging eener gelofte, dat hiermede zal worden voortgegaan zoolang
de oorlog duurt en de onafhankelijkheid der republieken niet zal zijn
gewaarborgdborgd.’
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Ledeganck. - Wanneer eens (wij hebben reden om te vermoeden dat het niet te lang
daarmede zal aanloopen) eene nieuwe uitgave tot stand komt van Ledeganck's
gedichten, zal deze een aantal stukjes kunnen bevatten, welke eerst in den laatsten
tijd weer aan het licht zijn gekomen. Ze stellen ons in staat beter te oordeelen over
de trapsgewijze ontwikkeling van Ledeganck's talent: In zijn nr van 19 Mei ll.
kondigde het Weekblad De Stad Eecloo de ontdekking aan van verschillende stukjes,
welke in de ‘volledige’ uitgaven ontbreken, en deelde al dadelijk een versje in drie
strophen Aan Lize mede, gedagteekend van Juli 1828. Waar dit stukje voorkomt blijft
echter verzwegen. In het nr van 9n Juni wordt een tweede stukje opgenomen, dat het
eerst gedrukt werd in de ‘Lettervruchten ingezameld vanwege het Departement Sluis
der maatschappij Tot Nut van 't Algemeen’ (1830). 't Is een luimig verhaaltje, met
het opschrift: Ook de schaduw van een ezel is gevaarlijk.
K. Vl. Academie. - Zitting van 19 Juni. Stemming over de wedstrijden:
Voor de eerste prijsvraag (Handboek voor de Germaansche Goden- en Heldenleer)
wordt de prijs in verdeeling toegewezen aan het werk van MM. E. Soens, leeraar aan
het Sint-Lievensgesticht te Gent, en J. Jacobs, leeraar aan het college te Boom en
aan dat van M. Brants, leeraar aan het Atheneum te Doornik. Eene eervolle vermelding
wordt toegekend aan het handschrift met kenspreuk: Parvo labore res magna constare
non potest.
Aan M. Bly, ontvanger der zeevaartrechten te Antwerpen, wordt de prijs toegekend
voor eene vakwoordenlijst betreffende de visschersbooten.
De prijs voor eene vakwoordenlijst voor het ambacht van den loodgieter en den
zinkbewerker, wordt toegewezen aan M. Alfons Van Houcke, bouwkundige-ingenieur
te Laken.
Den eersten prijs voor eene verzameling en beschrijving van de oude en
hedendaagsche kinderspelen in Vlaamsch-België, bekomen de heeren Alfons De
Cock, hoofdonderwijzer te Denderleeuw en Isidoor Teirlinck, briefwisselend lid der
Academie, te Brussel. De tweede prijs wordt toegekend aan den heer Remi
Ghesquière, voorzitter van den West-Vlaamschen Onderwijzersbond, te Geluwe.
Tot briefwisselend lid wordt benoemd de heer Amaat Joos, bestuurder der
normaalschool te St-Niklaas en tot buitenlandsch eerelid, de heer Tepe van Heemstede.
Op 27 Juni, om 11 uur, houdt de Academie hare jaarlijksche openbare plechtige
zitting. De heer Th. Coopman, bestuurder, zal spreken over het Woordenboek der
Nederlandsche taal en Dr Cl. Kluyver, uit Leiden, over Hugo De Groot, als verdediger
van onze moedertaal.
De driejaarlijksche prijs van Nederlandsche tooneelletterkunde werd toegewezen
aan de heeren G. en J. Minnaert, voor hun werk Siddharta of de star van Indië.
† Martinus Bouman, te Gouda, componist van het Nederlandsche opera Het Meilief.
- † Victor Dhont, hoogleeraar te Gent en de vader der Evenredige
vertegenwoordiging. Hij schreef menige werken over dit onderwerp en namelijk: La
Représentation proportionnelle, Table
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de division des nombres pour la répartition des sièges. - † Baron von Ziegesar, te
Brussel, vlaamschgezinde Duitscher, redacteur en stichter van het Brusselsch
tijdschrift Germania. † Friedrich Friedlaender, ouderdomsdeken der schilders van
Weenen. Zijne bijzonderste werken: Monnikken op het graf van een martelaar, Dood
van den Tasse, Frederich von Hohenstaufen en de kanselier Pierre de Vignes; hij
schilderde ook vele genrestukken en volksscenes.
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INHOUDSTAFEL VAN HET 1ste HALFJAAR 1901.
I.
Verhandelingen en Verhalen.
5 en 116

C. Van Ongeval, kan., Over
Schriftuuraanhaling

Hilda Ram, Slachtoffers voor Transvaal 29
(In Antwerpsche spreekwijs)
52

H. Persyn, Het Dorper Lied

F. Dryvers, Gelijkheid. Moet de Staat de 59
gelijkheid van goederen invoeren?
Hendrik De Marez, Gedichten van P.C.
Hooft

71

Anna Germonprez, De Weddingschap

136

Ed. Van Even, Muurschilderingen van de 164
XV6 eeuw, in de kerk van Sint Peeter, te
Leuven, ontdekt
M.E. Belpaire, Het Landleven in de
Letterkunde. V. Frankrijk

225

J.D C. Quo Vadis?

247

P.J. Tysmans. Het Volkslied

259

Alberdingk Thijm, Nieuwe
Schilderwerken. G. Guffens, E. Dirks

263

Arthur Wentworth Powell M.A., De
Regeering van Koningin Victoria

266

D. Claes, Het Davids-Fonds en de
Vrouven

274

A.G. Welvaar, pb., Hedendaagsche
Wijsbegeerte, haar geest en hare
hoofdtrekken

337

D. Claes, Paschen. Een uitstapje naar
Hakendover

349

M.E. Belpaire, Een Vlaamsche Meester 359
(Met portret van P. Benoit)
368
Thomas Heidebrand, Confessioneel.
interconfessioneel, neutraal. Een woord
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over de jongste beweging in de Duitsche
christelijke Beroepsvereenigingen
E. De Gryse, Het eerste hoofdstuk der
Genesis (I-II. 3)

435

Om. K. De Laey, Doodslag. Auri fames 456
Heinrich Bischoff, Hendrik Hansjacob I 462
Dr. F. Meeus, Gheel

472

Dr S. Kannunik Martens

533

Van der Veur, De Islam op Atjeh

538

Om. K. De Laey, Wit en Zwart

552

J. Jacobs, De Begrafenis bij de
Oudgermanen

557

Gedichten.
Kan. Eug. De Lepeleer, Kerstnacht

77

D. Vanhaute, Onder 't afdak

79

Lambrecht Lambrechts, Het Nieuwe jaar. 170
- De Dooi. - De Demer. - Keus
Eug. De Lepeleer, Eeuwzang

271
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August Cuppens, Blijde indachtigheid van 389
't vijftigste verjaren harer eerste nutting
voor Mej. Cordelia Van de Wiele
D. Vanhaute, Helden. - De Eik. - Vlucht. 391
- De Kemel
Al. Walgrave, Zeven Zeegezichten

486

A. Verheyen, Meimaand

493

Kan. Eug. De Lepeleer,...Et intrabas pro 567
eis
568
L. Jageneau, Heide. - Droom. - Het
kasteel van Hoogstraten. - Leuven gezien
van den Cesarsberg
Kronieken.
Paolo Gentili, Bij de Italiaansche
Katholieken

81

Jan Kalf, Uit Noord-Nederland

174

Paolo Gentili, Iets over Belgische
Zouaven te Rome

188

B., Noord-Nederlandsche kroniek

571

II.
Naamlijst der schrijvers die in het eerste halfjaar 1901 medegewerkt hebben.
Alberdingk Thym (Schilderwerken) 263, 298, 410
(boekennieuws)
Belpaire M.-E. (Landleven) 225, (Benoit) 359
Bischoff H. (Hansjakob)

462

Claes D. (Davids-Fonds) 274, (Paschen) 593
349, (boekenn.)
Cuppens A. (boekenn.) 308, (gedicht)
389 (boekenn.)

593

De Grijse (deken), (Genesis)

435
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De Laey (Doodslag, Auri Fames)

456, 552

De Lepeleer Kan. E. (gedicht)

71, 271, 567

De Marez H. (gedichten Hooft)

71

Drijvers Fr. (Gelijkheid) 59, (boek.)

89, 508

De Flou K. (boekennieuws)

410

Dupont Dr. A. (boek.)

91, 196, 305, 408, 586, 589

Gentili Paolo

81, 188

Germonprez A. (Weddingschap)

136

Heidebrand Th. (Beroepsvereenigingen) 592
368, (boekennieuws)
Hermans Gotfried (boek.)

596

Hilda Ram (Slachtoffers voor Transvaal) 29
Jacobs (Begraving bij Oud-Germanen)
557 (boek.)

95, 502, 506

Jageneau (ged.)

568

Kalf J. (Uit Noord-Nederland)

174

Lambrechts L. (gedichten)

170

Leenaerts J. (boekennieuws)

293

Meeus Dr. J. (Gheel)

472

Muyldermans Kan. J. (boekennieuws)

90, 99, 302, 512, 595

Persyn J. (boekenn.)

310, 411, 514, 577

Persyn H. (Dorper Lied)

52

Scharpé L. (boekenn.)

97, 204, 205, 513

Sermon H. (boekenmeuws)

494

Tysmans P.J. (Volkslied)

259

Van der Veur (Islam)

538
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Van Even Ed. (Muurschilderingen)

164

Vanhaute D. (gedicht)

79, 391

Van Ongeval Kan. C.
(Schriftuuraanhaling)

5, 116

Verelst W. (boekennieuws)

89

Verheyen (gedicht)

493

Vliebergh E. (boekennreuws)

93, 96, 97, 198, 301, 412, 413, 506

Walgrave (gedichten)

486

Weemaes A (boekennieuws)

398

Wentworth Powell A. (Victoria)

266

Winkler J. (boekennieuws)

194
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Boekennieuws.
Lijst der werken in het eerste halfjaar besproken.
C.S. Adama van Scheltema. Een Weg van 88
verzen
Almanak voor Nederlandsche
Katholieken

416

Annuaire de la législation du travail

94

Annuaire du Conservatoire royal de
musique de Bruxelles

416

J.M. Ballings. Het Flambleeuwken.
Ernstige en koddige gedichten. (J.J.)

196

Fr. Bastiaans. Natuur en Leven

88

Dr. Is. Bauwens. Het Alcoholismus. (E. 96
VI.)
586
F.C. Ceulemans. Commentarius in
Evangelium secundum Matthaeum. Commentarius in Evangelium secundum
Marcum en in Evangelium secundum
Lncam. - Commentarius in Evangelium
secundum Joannem (Dr. Dupont)
Dr. P.H. Chantepie de la Saussaye.
Geschiedenis van den Godsdienst der
Germanen, vóór hun overgang tot het
Christendom (J. Lenaerts)

293

F.R. Coers Frzn. Liederboek van
Groot-Nederland (Petrevatski)

413

H. Conscience. (Zie: H.N. Van Kalcken) 512
H. Coopman, Thz. Jeugd, een krans
novellen (J.D.C.)

204

P. Fr. Coppens. Nuttig en aangenaam
Mengelmoes (J.v.O.)

511

Dante. (Zie Haeghebaert)

198

Victor De Brabandere. Les Martyrs de la 506
Glèbe. Drame en 5 Actes. (E. Vl.)
René De Clercq. Ideaal. Een
Sonettenkrans

88
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E. Deneef. Geschiedenis der
Nederlandsche letterkunde voor het
middelbaar onderwijs (A.T.)

410

De Ryckere. De heilige. Begga en hare
wonderbare stichtingen

205

Dirk De Vos. Marioline, roman. (J.P.)

411

90
F. Di Martinelli. Diest in den
Sansculottentijd. (Kan. J. Muyldermans).
F. Dryvers. De eigendom volgens het
goddelijk en volgens het menschelijk
recht. (Dr. A. Dupont)

589

595
Lod. Drijvers. I. Het
Eerste-Communiekruisje, Mannenlijden.
- II. De strijd eener werkmansfamilie. III. De offers eener familie, De kleine
Postbode van O.L.V. - IV. Avonturen in
het Oosten. - V. Julia. - VI. Het Leven
eener weduwe
Em. Dubois. (Zie: les Industries à
domicile en Belgique)

93

Anna Germonprez. Schetsen en Novellen 415
(J.D.C.)
591
Remi Ghesquiere. Dertig geestelijke
liederen van Guido Gezelle, op oude en
nieuwe zang wijzen geschikt en met
orgelspel versierd
298
Gerhard Gietmann, S.J., und Joh.
Sorensen, S.J. Kunstlehre. Dritter Teil,
Musik-Aesthetik (P. Alberdingk Thym)
Ch. Gillès de Pelichy. (Zie: les Industries 93
à domicile en Belgique)
Dr. Alfr. Habets. De Stichtingsbrief der 504
Vrijheerlijkheid Kessenich. - De oudste
stukken en bescheiden over het
Smedersamb acht te Hasselt. Correspondance inédite des Maires de
Sittard du II Vendém. an 9 au 30 Fructid.
an 11. (L.B.)
P.B. Haghebaert. Het Goddelijk Spel van 198
Dante Alighieri in 't Vlaa nsch vertaald
en verklaard door (E. Vliebergh)
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Jef Hinderdael. Hans Heiling's Rotsen, 94
naar het Duitsch van Th. Körner, vertaald
door
Hoffmann. (Zie: Dr. Viktor Schweizer)

304

Henri Hymans. Brügge und Ypern.
(K.d.F.)

410

J. Jacobs. Vormleer van het Oudfriesch 194
Werkwoord (Johan Winkler)
E.H. Janssens. Gheel in Beeld en Schrift. 89
(F.D.)
305
Aug. Knoch. De Libertate in societate
civili ad norman Encycl. Leonis PP. XIII
‘Libertas’ dissertatio (Dr. A. Dupont)
Th. Korner. (Zie: Hinderdael)

94

E.B. Koster. Tonen en Tinten

88

Gottfried Kurth. Deutsch-Belgren, I
(1899), II (1900) (Aug. Cuppens)

308

E.E.B. Lacomblé. Histoire de la littérature 505
française. - Complément de l'histoire de
la littérature française. (Morceaux choisis,
poésies, analyses), (E.D.)
91
G. Lahousse. S.J. Tractatus de
Sacramentis in genere, de Baptismo, de
Confirmatione, de Eucharistia (Dr. A.
Dupont)
G. Lahousse, S.J. Tractatus de virtibus
theologicis (Dr. A. Dupont)

408

J. Lenaerts en M. Winters. De
Germaansche Herdenleer. (J. Jacobs)

502

Fr. Meeus. Gheel, para lijs der
krankzinnigen (W. Verelst)

89

Dr. Hans Meyer. Das deutsche Volkstum 303
(M.)
Kan. J. Muyldermans. Geloof, Hoop en 508
Liefde, drij voordrachten (F. Dryvers)
- Sansculot en Brigand of Beul en
slachtoffer

593

Dr. Joseph Neuwirth. Prag

95
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407
A. Pierson. Hellas. 2e Druk, met een
inleidend woord van Prof. S.A. Naber (A
Weemaes)
M A.P.C. Poelhekke. Het land der zon

596

Dr. H-J-A.-M. Schaepman. Menschen en 577
Boek en (J.P.)
88

J.B. Schepers. Bragi

Schouppe S.J. Le Plan divin de l'Univers 591
Dr. Viktor Schweizer. Hoffmanns Werke 304
herausgeg. von (T.V.)
Gust. Segers. Bij de Kempenaars. (E. Vl.) 96
Jozef Spilmann, S.J. De Engelsche
Martelaars onder Hendrik VIII en
Elisabeth. (H. Sermon)

494

Gustaaf Springael. Zoo zijn er veel.
Tooneelspel in 3 Bedr

514

302
L.J. Tielemans. Geschiedenis der
Katholieke Kerk voor School en Huis).
(Kan. J. Muyldermans)
301

U.E.V. Verzen, (E. Vl.)

Dr. Eug. Utrix. Fransch en Germaansch 507
(J. Jacobs)
Firmin Van den Bosch. La conversion de 413
Pétrone. (E. Vl.)
Van Doren. Histoire de l'Eglise, à l'usage 195
des collèges, des écoles norma les et des
pensionnats (K.C.)
Fl. Van Duyse. Het Oude Nederlandsche 97, 204, 513
Lied, afl. 1, 2, 3, 4 (L.S.)
D. Van Haute. Rijmdichten (tweede
Reeks) en Ark van Noe (J.P.)

310

512
H.N. Van Kalcken. I. Bloemenkrans.
Bloemlezing uit de werken van H.
Conscience geschreven tusschen 1837 en
1860. - II. Herfstbloemen. Bloemlezing
uit de werken van H.C. geschreven
tusschen 1860 en 1881. (Kan. J.
Muyldermans)
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P.J. Van Malsen Jr. Het leven der taal, 513
inzonderheid dat van het Nederlandsch.
(L S.)
C. Van Ongeval. Praelectiones in
Geographiam biblicam et Antiquitates
hebraicas (Dr. C.C.)

304

O. Veenstra. Het Duitsch voor
Eerstbeginnenden. (E.D.)

505

Dr. J. Verdam. Die Spiegel der Sonden
(L. Scharpé)

205

Willem Verelst. Pensioenwet van 10 Mei. 412
Voordracht. (E. Vl.)
A. Vermeylen. Het Tooneel in de Kerk. - 312
Oorsprong der Nederlandsche
Schilderkunst
J.D. Vits. Kleine Nederlandsche
Spraakleer. - Oefeningen op de kleine
Nederl. Spraakleer (J.v.O.)

198

Vlugschriften der Kathol. Vlaamsche
Hoogeschooluitbreiding te Antwerpen
(E.)

412, 511

196
Is. Vogels. S.J. Vraagstukken der
Zielkunde. Verstand en vrije wil. (Dr. A.
Dupont)
99
Jac. M. Vos. Feiten en Toestanden.
Overzicht der Algemeene Geschiedenis
(J.M.)
Omer Wattez. Vlaamschgezindheid

511

Fr. Albert Maria Weisz. Die Kunst zu
leben

592

Johan Winkler. Studiën in Nederlandsche 95
Namenkunde (J. Jacobs)
W.H. Wisselink. I. Vraagstukken ter
oefening in de Meetkunde. - II.
Rekenschool (vierde, vijfde en zesde
stukje). P.J.T.)

203

IV.
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Tijdschriften waarvan in 't eerste halfjaar 1901 critisch overzicht gemaakt werd.
Annales archéologiques

322

Annales de la Soc. d'Archéologie

600

Anzeiger des germanischen
Nationalmuseums

321, 605

Arbeid (De)

104, 212, 318, 521, 604

Archief (Nederlandsch... voor
kerkgeschiedenis)

321

Bode van den H. Franciscus van Assisre 210, 599
Bulletijn der Maatschappij van Geschied- 314
en Oudherdkunde te Gent
Caecilia

214, 316, 603

Cassianusblad (St)

210, 418, 598

Century (The Nineteenth and after)

106, 324

Chronica over Staatkunde en Letteren

319

Civilta cattolica

110, 218, 525, 607

Correspondant (Le)

323, 428, 523, 605

Daily Mail

330

Dietschland (Jong)

517

Do npertje (Het nieuwe)

421, 601

Durendal

102, 211, 315, 420, 518, 600

Echo (Das litterarische)

106, 217, 321, 427, 523

Eigen Haard

425, 520, 601

Fédération artistique

107, 212, 315, 519

Germania

102, 208, 313, 420, 517

Gids (De)

105, 214, 316, 422, 519, 603

Gids (De katholieke)

213, 317, 426, 519

Guide musical

107

Holland (Jong)

318
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Katholiek (De)

104, 426, 522, 604

Kunstbode (De Vlaamsche)

101, 208, 313, 418, 517, 598
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Leuvensche Bijdragen

599

Missien der Witte Paters van Afrika

599

Neerlandia

103, 213, 320, 425, 521, 603

Noord en Zuid

214, 316, 427, 522, 603

Onderwijs (Het katholiek)

209, 314, 420, 517

Ons Tijdschrift

320

Revue de l'Art chrétien

421

Revue (des deux Mondes)

322, 428, 524, 606

Revue (De Hollandsche)

105, 215, 317, 426, 602

Revue d'histoire écclésiastique

212

Revue sociale catholique

103, 212, 421, 601

School (De Vlaamsche)

210, 314, 419

Spectator (De Nederlandsche)

316, 426, 522, 602

Stimmen aus Maria-Laach

217, 322, 428, 522, 605

Studiën op gods- wetens- en letterk.
gebied

213, 320, 420, 603

Taalkwestie (in Vlaanderen)

314

Van onzen Tijd

318, 426

Volkskunde

102, 314, 419, 518

Vragen van den Dag

105, 216, 319, 424, 520

Willemsfonds (Tijdschrift van het)

102, 209, 314, 517, 598

Zanten (Vlaamsche)

209, 314, 419, 598

Zeitschrift für christliche Kunst

216, 322, 605

Zeitschrift für Socialwissenschaft

218
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V.
Plaat.
P. Benoit

359
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[Deel 2]

HENDRIK HANSJAKOB.
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Hendrik Hansjakob.
II.
ZIJN jeugd heeft Hansjakob zelf beschreven(1). Aan den voet van het Noordwestelijk
Zwartwoud ligt zijn geboortegrond, en Haslach, in het liefelijk Kinzigdal van het
groothertogdom Baden is zijn vaderstad; daar zag hij in het jaar 1837 het levenslicht.
De vader, een schrandere, energische kop, een knap, vooruitziend hoofd des huizes,
was tegelijk bakker en landbouwer; de moeder was een levenslustig kind van. Haslach,
wonderwel begaafd voor geest en satyre, de dochter van een koopman. Als bedienden
zag de kleine Hendrik in het huis van zijn ouders den knecht Hugo die hem de dieren
leerde lief hebben, den bakkersjongen Sepp, die de verbeelding van den knaap
opwekte door het vertellen van historiekens en de meid Luitgaarde, die haar lieveling
de schoenen leerde poetsen en de kleeren uitborstelen. Veel minder lief waren hem
zijn zusters; van hen zegt Hansjakob met de hem eigene dikwijls verbluffende
openhartigheid dat het drie heksjes waren, waarmee hij, om zijn kinderhemel niet te
verderven, geen verkeer wou hebben dan aan tafel. In den kinderhemel hoort
noodzakelijkerwijze een groot-

(1) Aus meiner Jugendzeit. Erinnerungen von Heinrich Hansjakob. Herdelberg. Weiss. 4e uitgaaf
1897. 287 bl. Pr. 3,20 m.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1901

6
moeder thuis, die in hoedanigheid van ‘toevlucht der kleine zondaars en zondaressen’
tusschen ouders en kinderen staat als een verzoenende macht. Het woord ‘Jongsken,
ge moet braaf zijn’ dat zij gedurig tot den kleine richtte, bewoog zijn hert niet zoo
diep als de aanblik van den grootmoederlijken ‘Schnitztrog’ vol gedroogde appelen,
kwetsen en pruimen.
Met dankbare vereering en liefde herdenkt Hansjakob ook de ‘Lenebas’, een
bejaarde, ongetrouwde zuster van de grootmoeder, die de heilige, levende bewaarengel
is geworden zijner jeugd, ‘zijn beste leeraar in de vrees en den dienst des Heeren’.
Als kokin bij het haardvuur oud geworden, verbeidde zij, soms spinnend, meestal
den rozenkrans biddend, den dood. ‘Oude, vereenzaamde, godvruchtige menschen,
die in hun stil kamerken op den dood wachten, komen mij voor als een afgelegen,
eenzame woudvijver, dien geen windje, geen storm beroert, die droomend rust in
zichzelf, waar de starrekens Gods op neerschouwen hem mild met hun licht
omstralend. Zoo zit in kleine steden, in dorpen op eenzame hoeven menig oud
moederken, in een nauw, diep eentonig vertrek, vergeten en verlaten van de wereld
en vaak ook van haar naastbestaanden, maar ze leeft in den vrede des Heeren, haar
gebed stijgt als wierook op tot Gods troon, en haar dagen vlieden heen, ze weet niet
hoe. En louter hemelbloemen zijn 't die op den bodem van zulke zielen wassen. Zoo
een menschenhart was onze Lenebas.’
Bevallig, gemoedelijk en ongemeen plastisch schildert Hansjakob al het
onschuldige, kleine wel en wee van de kinderjaren, in het ouderlijk huis, bij
verwanten, bij kameraden, bij spel en feest, in veld en woud. Hij heeft de
herinneringen uit het paradijs der kindsheid als een kostbaren schat in zijn binnenste
bewaard en met een warm en smartelijk verzuchten roept hij de vervlogen kindsheid
en jeugd voor zijn geest terug. Er is een ongemeen levendige verbeel-
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ding van noode om al die kleine voorvallen zoo trouw in het geheugen te bewaren
en zoo levenswaar te schilderen. Het zijn hoegenaamd geen buitengewone
gebeurtenissen, het zijn veeleer heel alledaagsche toestanden en voorvallen uit den
jongenstijd die Hansjakob ons schetst. Zichzelf schildert de schrijver volstrekt niet
in een schitterend licht, hij geeft getrouw bericht over zijn ondeugden en
kwajongensstreken. Ze zijn immers ‘in den ouden dag nog verguld door de morgenzon
van den kinderhemel’, juist zooals de - ranselingen van toen. Benevens het warm
gemoed, lacht ons overal de frischte humor tegen. Kostelijk is de schildering van
zijn vaderstad Haslach, de voorstelling van het omwentelingsgewoel dat anno 1849
ook de Haslachers in rep en roer zette, de beschrijving van 's knapen eerste intrede
in de arena der beschaving, enz. Met idyllische kunst weet de vervaardiger de gansche
heimelijke poëzie van een eenvoudig, onaanzienlijk stilleven te voorschijn te tooveren.
Oorspronkelijke gestalten uit de buurt treden ons reeds hier te gemoet, zooals b.v.
de smid Lambert. In elk der eigenaardige menschengedaanten, waarmee hij in zijn
jeugd in betrekking kwam, ‘zat een stuk van die natuurphilosophie, welke elke
menschenziel tot een onverklaard wonderwerk Gods maakt’.
Hansjakob verontschuldigt zich de herinneringen uit zijne jeugd te hebben
neergeschreven, ‘daar men toch maar belang stelt in de jeugd van groote en beroemde
mannen’, en hij doet dit met de volgende woorden: ‘Evenwel ben ik overtuigd dat
het leven van den eenvoudigsten en armzaligsten mensch verdient opgeschreven en
bekend gemaakt te worden. Een bericht over het leven, werken en kampen zelfs van
de geringste en onbeduidendste menschenziel, ware een niet te verachten bijdrage
tot de Gods-, wereld- en menschengeschiedenis’. Zulks wordt zijn literarisch program.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1901

8
Op Beloken Paschen van 't jaar 1851 bleef de jonge Hendrik thuis uit de school. Wat
er van dien tijd af tot de voltooiing van zijn godgeleerde studiën, zijn priesterwijding
en aanstelling tot leeraar op zijn levensweg is voorgevallen, wordt openhertig en
trouw meegedeeld door het boek ‘Aus meiner Studienzeit’(1). Eerst kwam hij terecht
in het bakkot van zijn vader. Dat beviel hem niet. Hij wou studeeren, vooreerst om
geen bakker te moeten worden, dan, om, eens ‘rentenier’ geworden zijnde, als een
‘heer’ met mooie paarden te kunnen uitrijden. Dit bracht de oude rentenier teweeg,
die in het huis zijner ouders de eerste verdieping bewoonde, en die was zijn ideaal.
Hansjakob won eerst grootmoeder voor zijn plan, deze won moeder en beiden vader.
Deze laatste wendde zich tot den leeraar, dewelke echter bepaald afraadde, daar de
knaap, volgens hem, noch aanleg had noch vlijtig was. Beter viel de getuigenis uit
van den onderpastoor, die zich dadelijk bereid verklaarde om den jongen Latijn te
leeren, voor een groschen per uur. De buren, de kousenbreier Schneider en de
horlogemaker Zachmann, die men ook naar hun gevoelen had gevraagd, meenden
eveneens in den knaap ‘Intelligenz’ te hebben bemerkt. De fruithandelaar, de
‘Bachsepp’ bracht de ‘Schtudentenbüacher’ met den vrachtwagen van Offenburg
mede. Bij kameraden en buren werden de boeken zegevierend omgedragen en
getoond. Toen Hainr (Hendrik) ze aan den verver Basil toonde, sloeg deze een
somberen blik in de toekomst en sprak: ‘Hoor eens, kleine, ik zal u één ding zeggen:
gij wordt ofwel een aartsstudent ofwel een aartsboef.’
Na de tweede uur bij den onderpastoor, kon de jonge student reeds uit het
oefeningsboek in het

(1) Aus meiner Studienzeit. Erinnerungen. 2e uitgaaf. Heidelberg. Weiss. 1894. 326 bl. Pr. 3,60
m.
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Duitsch vertalen: Mensa est longa, viola est pulchra. Toen hij deze vordering in de
bakkamer aan zijn Peter verkondigde en dezen zijne kunst voordeed, loerde Peter
naar hem met verwonderde oogen en sprak: ‘Hainr, nu geloof ik dat ge nog eens een
rechte heer wordt.’
Met zulke en soortgelijke trekken van allerbevalligste kleinschildering beschrijft
Hansjakob het onderricht bij den onderpastoor. Hij vatte voor dezen bescheiden,
liefderijken man een diepe, kinderlijke genegenheid op en droeg hem dit zijn boek
op uit dankbaarheid. Na zes maanden les, bracht de onderpastoor hem zoo ver dat
hij in de onderquarta van het gymnasium te Rastatt kon gaan. De stille wensch van
de ouders, en van de grootmoeder voornamelijk, was, dat de student geestelijke
worden zou. De grootmoeder begon nochtans aan zijn roeping te wanhopen, toen zij
hem eens op een beevaart naar Einsiedeln had meegenomen, onder dewelke de knaap
zijn tegenzin tegen het hem opgedwongen, onophoudelijke luide rozenkransbidden
al te duidelijk had lucht gegeven. De studeertijd te Rastatt duurde van 1852 tot 1859.
Uitvoerig schildert hem Hansjakob: het leven in de school, in het kosthuis, in de
herberg, het onderwijs, de bevriende gezellen, de leeraars, waarbij hij den eenen of
den anderen, die hem met te ruwe hand is te lijf gegaan, een niet zeer christelijk
gedenkteeken opricht, terwijl hij het aan de andere zijde aan geen liefdevolle
erkentelijkheid laat ontbreken jegens zijn begunstigers. Tot verbazing van al die hem
kenden, trad Hansjakob, na het voltrekken der gymnasiumstudiën, in het geestelijk
konvikt te Freiburg, dat toenmaals onder het bestier stond van Kübel, den namaligen
wijbisschop.
Aan de hoogeschool liet hij zich inschrijven voor de godgeleerde en wijsgeerige
faculteit. Openhartig bericht hij dat het omtrent dien tijd met zijn godsdienst niet in
den haak was; slechts langzamerhand
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slaagde hij er in tot een vastere godsdienstige overtuiging te komen. ‘Het priesterschap
werd mijn ideaal. Wat niettemin onveranderd bleef was mijn afkeer van het
kloosterleven. Alleen omdat het een stadium was noodzakelijk tot het bereiken van
mijn nieuw ideaal, kon ik er mij eenigszins in schikken.’ In het begin van November
1862 betrok Hansjakob het op een eenzame berghoogte in het Zwartwoud gelegen
Seminarie van het aartsbisdom Freiburg. Ook hier woog de afzondering zwaar, doch
eindelijk (6 Augustus 1863) kwam de dag der priesterwijding, die zijn moeder met
innig geluk bijwoonde. Den 9 Oogst las hij te Haslach zijn eerste Mis.
Nog eenmaal zou hij de zalen van het konvikt te Freiburg betreden, om zich ter
plaatse voor te bereiden tot het taalkundig staatsexamen dat in het najaar moest plaats
grijpen. Het schriftelijk examen viel goed uit; voor het mondelinge was hij niet bang
meer, ‘want bij een ordentelijken Haslacher heeft het nog nooit aan de tong gehaperd,
zelfs al had hij de zaak maar half gekend.’ Het examen had een goeden uitslag en
bij dekreet van 20 Januari 1864 werd hem met het begin van den zomersemester een
post van leeraar aan het gymnasium te Donaueschingen toevertrouwd. Hiermee begon
zijn arbeid in school, kerk en wereld.
Zijn verblijf te Donaueschingen duurde niet lang. Reeds in het voorjaar van 1865
werd Hansjakob tot bestuurder van de hoogere burgerschool te Waldshut benoemd;
hij bleef vier jaar in deze betrekking, dat is, tot dat hem in het jaar 1869 de verwarring
van den Baadschen Kulturkamp, onder het ministerie Jolly, uit dezen post wegdreef.
Ten gevolge van een klein schrift over de ‘Salpeterer’, een godsdienstig-staatkundige
secte uit het Zwartwoud, waaruit, naar het zeggen zijner vijanden, duidelijk bleek
dat hij geen Duitsch schrijven kon, werd Hansjakob in 1869 van bestuurder tot laatsten
leeraar in hetzelfde gesticht
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verlaagd; daarop nam hij zijn ontslag. Het zou er aldra nog liever uitzien. Zijn
intusschen verschenen levensschets van den aartsbisschop von Vicari werd door den
joodschen Staatsadvokaat uit Waldshut in beslag genomen, wegens de daarin
voorkomende plaats: ‘De poorten der Hel zullen de Kerk niet overweldigen!’ - ‘Daar
men van een man van het Oud-Testament niet eischen kon dat hij het
Nieuw-Testament kennen zou, zoo was het hem niet kwalijk te nemen dat hij meende
dat deze volzin door mij was verzonnen en ik Karlsruhe en het ministerie Jolly voor
poorten der Hel had uitgemaakt.’ Zoo bericht Hansjakob zelf in de inleiding tot het
derde deel van de ‘Schneeballen’, betiteld: ‘Hoe ik naar het meer kwam’ dat een
biographische voortzetting is van ‘Aus meiner Studienzeit’. Door dergelijke
maatregelen opgehitst, sprak Hansjakob bovendien in een katholieke volksvergadering
een scherpe redevoering uit tegen het toenmalige Baadsch ministerie; het gevolg was
dat hij tot eene maand gevangenis werd veroordeeld. Zijn wedervaren achter slot en
grendel verhaalt hij humoristisch in een klein schrift(1). Het boekje biedt ons een
belangwekkend stuk geschiedenis van den jongsten tijd, een beeld van de stemming
op den vooravond van den Kulturkamp.
Op deze eerste gevangeniszitting zou al spoedig een tweede volgen. Hansjakob,
die reeds vóór zijn eerste gevangenisstraf - in November 1869 - door bisschop Kübel
tot pastoor te Hagnau aan het meer van Constanz was benoemd, werd in 1871 door
zijn Meerzwaben in den Baadschen landdag gekozen. Een openbare toespraak, die
hij in Mei 1872 in zijn kiesomschrijving hield, berokkende hem wederom, ditmaal
wegens beleediging van de beambten, zooals

(1) Auf der Festung. Erinnerungen eines badischen Staatsgefangenen. 3e uitg. Heidelberg. Weiss.
1900. 64 bl. Pr. 0.80 m.
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het heette, zes weken gevangenisstraf. Den 1n Oogst 1873 begon hij zijn straf te
Radolfzell en stelde weer te boek al wat hij in den kerker beleefde, zag en dacht(1).
Boeiend zooals altijd beschrijft hij o.a. de wachters, de medegevangenen die hij in
den hof ontmoette, de gerechtsheeren die hem somwijlen nog in verhoor namen, de
vrienden die hem aanvankelijk nog mochten bezoeken, en het houthakkerswerk, de
eenige lichamelijke beweging die hem veroorloofd was. De tweede gevangenis was
veel strenger dan de eerste; lustig steekt hij den draak met de plagerijen waarmee
men hem lastig viel, maakt beschouwingen over allerlei dingen, laat zich namelijk
veel uit over ‘juristerei’, vertelt ondertusschen de geschiedenis van Radolfzell. Hij
is blij dat de gebeurtenissen hem uit de leeraarsloopbaan hebben geworpen en op
den weg der praktische zielenzorg gevoerd. ‘Vóór eenigen tijd ontmoette ik ergens
een geestelijk leeraar, anders de beste en goedmoedigste mensch ter wereld en geleerd
daarbij, maar wat de schoolmeesterij van zijn uiterlijke toch gemaakt heeft! Kort,
elegant rokje, bruine glacé's, staande boorden, engelsche cylinder en een bakkebaardje.
Ik, met mijn grooten slaphoed, stond nevens hem als een pachter uit een verafgelegen
prairie van het Westen nevens een commis-voyageur, die zooeven uit het atelier van
een Parijschen tailleur is ontslipt. God, wat ben ik blij, dacht ik bij mezelf, dat ik
alzoo niet toegetakeld ben - en zoo liept ge waarschijnlijk ook, uw Cicero onder den
arm, door de straten eener stad, indien ge professor geworden waart’
In latere jaren schrijft Hansjakob nog in de reeds genoemde schets ‘Hoe ik naar
het meer kwam’: ‘Ik weet er naast de genade Gods heden nog den

(1) Im Gefängnis. Neue Erinnerungen eines badischen Strafgefangenen. Mainz. Kirchheim.
1873. Pr. 1 m.
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minister Jolly dank voor, dat hij mij afzette juist toen ik op het punt stond voorgoed
professor en staatsdienaar te worden. Daarom heb ik hem in de jaren zeventig eens
in een kamerzitting openlijk mijn dank betuigd, voor de mij zoo zegenrijk geworden
afdanking.’
Al te zwaar schijnt het herhaalde, onvrij willige nietsdoen onzen gevangene niet
gevallen te zijn. Hij bekent zelfs dat de gedwongen rust zijn van natuur onrustigen
geest goed bekomen is, dat de eenzaamheid hem lief is geworden en dat hij zich al
dien tijd geen seconde verveeld heeft.
De hier in den kerker gekregen voorliefde voor de eenzaamheid had hij zeer noodig
in het hem wachtende veertienjarig verblijf op het dorpje Hagnau aan het meer van
Constanz. Hoe hij daar kwam, vertelt hij in het derde deel der ‘Schneeballen.’ Het
stille, liefelijk dorpken was hem op een reis in den zomer van 1868 in het oog
gevallen. Hij deelde zijn goeden vriend Mgr. Kübel den wensch mede daar te mogen
wonen; deze verwijderde eenvoudig den pastoor van toen en zette Hansjakob in de
plaats. Kostelijk vertelt hij zijn eerste bezoek in zijn pastorij, namelijk de niet zeer
vriendelijke ontvangst bij den burgemeester der gemeente, een halven liberaal, die
juist toen hij bij hem binnentrad in de Konstanzer Zeitung had gelezen dat een ‘jonge
Hetzkaplan, met name Hansjakob, wegens stooring van openbare rust en orde tot
vier weken gevangenisstraf veroordeeld was.’ Nog onvriendelijker was de ontvangst
in de pastorij. De pastoorsmeid schold hem zonder genade, omdat haar broeder met
zulk een tijd van het jaar (November) weg moest. ‘Wijventoorn heeft mij in mijn
leven nooit veel ontzag ingeboezemd. Bedaard en rustig verzocht ik de grimmige
Zwabin, mij het huis van binnen te toonen. Toen ik in de bovenste kamertjes trad en
zag, dat elk van hen een heerlijk uitzicht gaf op het
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slechts enkele schreden van de pastorij verwijderde meer, was ik met alles verzoend.’
Zijn zuster die hem vergezelde en ‘wie, zooals alle vrouwelijke wezens, een kopje
koffie liever is dan de schoonste, met de tanden ongenietbare natuur, was bedroefd,
omdat ze voor de eerste maal in haar leven naar den buiten moest, op een dorp zoo
afgelegen en eenzaam, en op een dorp aan zoo een ellendig, groot water.’ Te Constanz,
waar hij dien dag vernachtte, ontmoette hij de meid van den afgestorven ‘liberalen’
pastoor van Hagnau, den voorzaat van zijn voorzaat; zij wijdde hem in den toestand
der gemeente in en riep al haar welbespraaktheid ter hulp om hem te overhalen tot
het bewandelen van de wegen van den pastoor zaliger en tot het verachten der ‘zwarte
huichelaars en bidbroeders.’
Het stilleven van Hansjakob aan het meer van Constanz - van December 1869 tot
Oogst 1884 - werd verscheiden keeren onderbroken, eerst door twee maal gevangen
te zitten, dan door zijn staatkundige werkzaamheid als Landdaglid (1871-1881) en
als kandidaat voor den Rijksdag (1877) en door vele reizen in het binnen- en het
buitenland. De meest bewogen jaren waren wel 1877-78, in dewelke Hansjakob
weerom met geweld in het politiek leven getrokken werd.
Het Centrum wou in 1877 zijn groote populariteit bij boeren en kleinburgers
benuttigen, en stelde zijn kandidatuur voor het vertegenwoordigen in den Rijksdag
van de bijkans hopeloos verloren kiesomschrijving Offenburg. Luimig vertelt hij in
zijn naastvolgende werk(1) zijn herinneringen uit het kandidatenleven.(2) Dit is een
fijne staatkundig-pychologische

(1) Dürre Blätter. 2 dln. 2e uitg. Heidelberg. Weiss. 1895-97. - 254 en 297 bl. Pr. 2.20 en 3 m.
(2) Aus dem Leben eines Reichstagskandidaten. Durre Blätter I. bl. 150-195.
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schets; met zooveel humor en behagen heeft wel zelden een gedropen kandidaat want Hansjakob delfde voor zijn liberalen tegenstrever het onderspit - zijn agitatiereis
beschreven. De onafhankelijke objectiviteit met dewelke hij tegenover de
verkiezingswoelingen post vatte en zijn verdraagzaamheid tegenover andersdenkenden
treden bovendien in deze vertelling duidelijk op den voorgrond. Kernig drukt hij
ergens (bl. 180) zijn verachting voor het politiek geknoei uit. Behalve deze politieke
humoreske bevat het eeste deel der ‘Dürre Blätter’ - de eerste letterkundige vrucht
van het verblijf aan het meer - meestal beschrijvingen van reisjes in Zuid-Duitschland,
Zwitserland en Oostenrijk, verslagen over een bezoek in het klooster Ottobeuren en
over een ander bij Alban Stolz. Het tweede deel biedt ons weder kleine
reisbeschrijvingen, voorts een dagboek waar we later nog op terugkeeren en een
scherp, van geest overborrelend hekelschrift op maatschappelijke toestanden getiteld:
‘Erinnerungen eines alten Hutes.’ Een arme daglooner uit het Zwartwoud hield voor
zijn kinderen eenige konijnen. Deze werden door een kat gedood, en uit de vellen
der konijnen vervaardigde de hoedenmaker een cylinderhoed. Als zoodanig werd hij
eerst - ‘geleend’ - door een kandidaat gedragen, dan door een tot hofraad bevorderden
professor aangekocht, na wiens dood hij, haast nieuw, den meesterenden geneesheer,
een vrek, werd ten geschenke gegeven. Van dezen ging hij over naar een koetsier,
daarna naar een schouwvager en ten laatste naar een landlooper. Zoo ‘doorleefde’
de hoed al de standen der maatschappij en in deze herinneringen beschouwt Hansjakob
als het ware in vogelvlucht het tegenwoordige leven(1).

(1) Zooeven heeft Hansjakob met den vorm en de inkleeding van de geschiedenis van den hoed,
de geschiedenis van een bezem geschreven, Dit werkje eveneens eigenaardig, en van dezelfde
strekking verscheen in het tijdschrift: ‘Die Kultur’ onder den titel ‘Aus dem Leben eines
Unglucklichen’ en werd door het Oostenrijksch Leogenootschap afzonderlijk heruitgegeven
in de ‘Algemeene Boekerij.’ Roth. Stuttgart en Weenen. Pr. 20 pf.
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Aan zijn staatkundige bedrijvigheid als Baadsch landdaglid wijdt Hansjakob een
afzonderlijk boek(1). Na een dagboeksgewijs gegeven verslag over zijn verblijf in de
hoofdstad Karlsruhe (14 November 1877 tot 6 Mei 1878), begint hij vrij omslachtig
zijn houding te verdedigen tegenover de examenwet, krachtens welke de aankomende
priesters genoodzaakt waren zich aan een door den staat afgenomen examen te
onderwerpen. Zijn bemiddelende houding tusschen kerk en staat maakte veel boos
bloed in het katholiek leger. Op sterke aanvallen volgt hier scherp verweer. De
verkropte toorn van den eerlijken man, die zich door onverdraagzame partijgenooten
gebanvloekt ziet, omdat hij den moed heeft voor eigen overtuiging uit te komen en
niet naar een voorgeschreven marschmaat naar Karlsruhe ter landdagzitting trekt,
spreekt uit elke bladzijde van het boek. Een schier rechtstreeksche voortzetting ervan
is het dagboek dat het tweede deel van de ‘Dürre Blätter’ aanvangt en ons brengt
van den 1 Juni tot den 30 October 1878.
In Hagnau, ver van de wereld, rust Hansjakob uit van al de ontroeringen van den
laatsten tijd en beschrijft tot in de kleinste bijzonderheden zijn aldaar geleide, eenzaam
leven, dat aanmerkelijk tegen het voorgaande afsteekt. Een stille vrede is in hem
neergedaald, maar tegelijk met hem een diep weemoedige stemming, die het heele
dagboek met haar koelen wasem doorwaait, de ziel van den lezer sterk aangrijpt en
den indruk van de lezing aanzienlijk verscherpt. ‘Het regent met volle stroomen en
thans grijpt het ook mij aan’ schrijft hij op 6 Juni. ‘Aanhoudende

(1) In der Residenz. Erinnerungen eines badischen Landtagsabgeordneten. Herdelberg. Weiss.
1878. 238 bl. (geheel uitverkocht).
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regen maakt mijn zieleleven treurig en zwaarmoedig als een kerkhofmuur. Het
mangelt den geest aan licht en sombere gedachten zweven over de ziel, zooals de
dampen over het stille water van een duisteren, kleinen woudvijver. Er is een stuk
godsverlatenheid in aanhoudend regenweder, terwijl bij helderen zonneschijn de
stralende dagster aarde en menschen toelacht als Gods vaderoog. Bij gebrek aan licht
houdt mijn oog het niet lang vol; ik kan ternauwernood eenige minuten lezen of
schrijven. Zoo lig ik heden meestal onder mijn venster en tuur in de bleeke
melancholie, die over het wijde meer voor mijn raam naar mij opblikt, regenend en
vlagend. Regen boven een groot water is het kraste pleonasme dat men uitdenken
kan.’ Op een andere plaats luidt het: ‘Mijn zieleleven gelijkt op een blad dat weerloos
op het eenzame woudmeer voortdrijft, nu sneller dan trager, naar gelang een windje
over het water speelt of niet. En ik gewen mij aan deze wilsslapheid zoozeer dat ik
er bijna behagen in vind. Zoo komt het dat ik meer vegeteer dan leef.’ Diepzinnige
beschouwingen over het natuurleven wisselen af met of knoopen zich vast aan
zielkundig hoogst belangwekkende schilderingen van het eigen zieleleven. In de
kleine wereld die hij gadeslaan kan, wordt het oog van den schrijver scherper; aan
al wat in zijn bereik komt schenkt hij de opmerkzaamste deelneming. Een minnebrief
van een volksmeisje heeft voor hem geen geringer psychologische waarde dan een
of andere diepzinnige passus uit Byron of Heine, die toenmaals zijn geliefkoosde
lezing waren. De mollenvanger van Meersburg, waarmee hij op een wandeling kennis
maakt, is voor hem niet minder belangwekkend dan de groote staatsman Bismark.
Omtrent dezen tijd geraakt Hansjakob te Hagnau o.a. bekend met den grooten
‘Kübele’, zijn koster, dien hij in een zijner beste schetsen (Schneeballen III) heeft
vereeuwigd. Reeds in het dagboek stelt hij den eigenaardigen man voor als volgt:
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‘Achter de kerk, die niet ver van den meeroever staat, heb ik met de hulp van mijn
Hagnauers een klein park aangelegd, dat echter op de werkdagen enkel door den
pastoor en den ouden koster wordt bezocht. In een hoek der kerk staat een stille bank
met een heerlijk uitzicht op meer en Alpen. Van hier bemerkt men niets van het dorp,
slechts natuur zoo ver de oogen dragen. Wanneer nu de koster “één uur” geluid heeft
en mij niet op de bank voor de pastorij gewaar wordt, dan zoekt hij mij achter de
kerk. In dit weggedoken hoekje houden we dan onze siesta na het middageten. - Ik
zat daar heden al eenigen tijd en had droefweg op het meer gekeken en over de
vergankelijkheid en nietigheid des levens nagedacht. Daar kwam de oude afgesukkeld
en ik riep hem, toen hij nevens mij plaats nam, de woorden van mijn vader toe, die
sinds lang ook mijn dagelijksch spreekwoord geworden zijn: “'t Is toch ellendig op
deze wereld.” - “Een ellende is 't, Mijnheer de Pastoor, maar volhouden moeten wij
het toch,” oordeelde de koster. “En dat kunt gij nog beter dan ik. Ik ben een arme
man; mijn vrouw, Creszens, is ziek; mijn zoon, Benni, is sedert dagen en jaren
bedlegerig, en ik kan geen nacht slapen van pijn in mijn voet. En toch ben ik
welgemoed en bedank ik O.L.H. dat ik mijn postje nog kan oppassen en nog elken
dag kan gaan en staan.” Ik dacht aan de woorden van Mephisto waar hij tot Faust
spreekt:
Hör' auf mit deinem Gram zu spielen,
Der wie ein Geier dir am Leben frisst;
Die schlechteste Gesellschaft lässt dich fühlen,
Dass du ein Mensch mit Menschen bist.

En toen wij opstonden deed ik mijn braven Mephisto, tot dank voor zijn leering, in
de pastorij een flesch wijn geven. Overgelukkig hinkte hij het dorpsplein op naar
zijn hut, en ik - benijdde hem om zijn optimisme.’
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Tusschen het lezen van zijn dichters in legde Hansjakob zich omtrent dien tijd toe
op de studie der Nederlandsche taal, waarschijnlijk met het oog op de voorgenomen
omreis in de Nederlanden. De droge, breede ernst van deze taal, merkt hij op, zorgt
voor het evenwicht in zijn zielsstemming, verhindert hem namelijk door Heine te
zeer te worden betooverd. Weemoedig zooals het aangevangen is, eindigt het dagboek
met een diepzinnige bespiegeling over den herfst in de natuur en in het menschelijk
leven.
Behalve de kleine tochten die Hansjakob, zooals gezegd werd, in ‘Dürre Blätter’
beschrijft, ondernam hij gedurende zijn verblijf te Hagnau drie grootere reizen, te
weten: in 1874 in Frankrijk(1), in 1876 in Italië(2), in 1879 in de Nederlanden(3), die hij
alle drie uitvoerig heeft beschreven. De Fransche reis gold vooral Lourdes en Parijs,
de hoofdsteden van het godsdienstig en staatkundig leven der Franschen. De
Italiaansche reisbeschrijving heeft in den tijd veel stof opgewerveld, wegens de
tamelijk vrije kritiek van de Vatikaansche politiek en het voorstaan der verzoening
tusschen het Pausdom en het koninkrijk Italie. De Nederlandsche reisbeschrijving,
waarvan de eerste uitgaaf reeds lang uitgeput was, kreeg zooeven een tweede uitgaaf.
Hansjakob doorkruiste ons land van den 16 Oogst tot 23 September 1879, bijgevolg
een goede maand lang, een ietwat te korten tijd om één, of zelfs twee landen te leeren
kennen. Dat bekent hij overigens zelf in het voorbericht en maait de kritiek het gras
van onder de voeten door te doen opmerken, dat zijn beschrijving niets meer wil zijn
dan het eenvoudig verhaal van een boer

(1) In Frankreich. Reiserinnerungen. Mainz. Kirchheim. 1874. Pr. 4 m.
(2) In Italien. 2 dln. item. 1877. Pr. 9 m.
(3) In den Niederlanden. I. Belgien. II. Holland. Heidelberg. Weiss. 1e uitg. 1879. 2e uitg. 1901.
554 bl. Pr. 4 m.
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die in de stad is geweest, daar een panorama heeft aanschouwd en, bij zijn thuiskomst,
vertelt wat hij gezien en gedacht heeft.
Hansjakob voert ons langs Luxemburg, het ‘mooi gelegen’ Luik en Maastricht
naar Leuven en toont in een schitterend beeld de ‘lustige koningsstad’ Brussel; hij
geleidt ons verder over Mechelen naar Gent, verwijlt treurend bij Brugge's gevallen
grootheid, brengt ons aan het strand der Noordzee en in haar badsteden Oostende en
Blankenberghe om eindelijk van België afscheid te nemen door een uitvoerige
schildering van Antwerpen, die hem voorkomt als ‘België's koningin.’ Van ons land
draagt Hansjakob zeer gunstige indrukken mede; de meeste steden dwingen hem een
bijna onverdeelde bewondering af. Zijn algemeen oordeel over België luidt als volgt:
‘Dit land heeft in elk opzicht op mij een goeden indruk gemaakt. Het eischt ontzag
door zijn verleden op het gebied der kunst en tegenwoordig door den bloei van handel,
nijverheid en landbouw. Een opgeruimd, werkzaam volk bewoont nog heden zijn
steden en welbebouwde velden. Overal treft ons een godsdienstig, echt katholiek
leven. Arbeidzaamheid, tevredenheid en welstand vertoonen zich schier allerwegen.
Te betreuren zijn de bestendige partijtwisten in den jongen staat. Deze tweedracht,
het toenemen van het proletariaat in de fabrieksteden en de ongodsdienstige strekking
van de kerkvijandelijke partij kunnen het land geen geluk bijbrengen. De
volksheerschappij, zooals zij in de Belgische wetgeving erkend is, zal nooit, hoe
schoon dat op het papier ook weze, de beste grondslag zijn voor de toekomst van dit
koninkrijk. - België is een heerlijk land, voorzien met alle middelen om een
uitverkoren land te kunnen zijn, maar er zijn ook factors voorhanden die dit geluk
in gevaar brengen. Mogen de liberale en katholieke Belgen nooit vergeten wat de
Brabantsche leeuw van op hun wapen hun toeroept.’
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Minder uitvoerig en ook minder innemend behandelt hij Holland. In den Hollander
ziet hij maar den poëzieloozen verstandsmensch. De schilderkunst beschrijft hij veel
uitvoeriger en veel omslachtiger dan de dichtkunst, voor dewelke slechts karige
kruimels afvallen en dan nog juist geen vleiende. Zeer aanschouwelijk is de
schildering der Hollandsche steden. Voor de droge, soms wat langdradige en niet
altijd uit de beste bronnen geputte geschiedkundige uitweidingen, worden wij
schadeloos gesteld door den humor, die Hansjakob nu eenmaal niet verlaat.
In 1884 werd Hansjakob als stadspastoor van de Sint-Martenskerk van het meer
van Constanz verplaatst naar de aartsbisschoppelijke stad Freiburg; als zoodanig is
hij nog heden werkzaam. Hier verdubbelt bijna zijn vroeger reeds rustelooze
letterkundige bedrijvigheid, niet alleen wat den omvang maar ook wat de
veelzijdigheid betreft. Hier schrijft hij zijn meest beroemde werken: ‘Wilde Kirschen’
en ‘Schneeballen’, die zijn naam door gansch Duitschland hebben gedragen; hier
vervat hij zijn reeds besproken herinneringen uit zijn studentenleven en de talrijke
dagboeken die daarop volgen; hier brengt hij benevens historische verhalen,
verhandelingen voort over plaatselijke geschiedenis; eindelijk komt sedert 1891 bijna
elk jaar een boekdeel preeken uit zijn pen.
Vlijtig blijft hij zijn geliefkoosd vak, het dag boek, beoefenen. Eigenaardig in dit
opzicht is het eerstvolgende werk(1). De zwaarmoedigheid die Hansjakob reeds aan
het Meer had bekropen, verliet hem niet meer en groeide langzamerhand aan tot een
gevoel van angst en ingebeelden dwang. Weemoed was van oudsher een erfdeel in
zijn familie. Zijn grootvader, zijn grootmoeder van vaderlijke zijde hadden eronder
geleden en zijn vader had men in den tijd wegens dezelfde kwaal naar

(1) Aus kranken Tagen. Erinnerungen. 2e uitg. Heidelberg. Weiss. 1897. - 297 bl. Pr. 3,20 m.
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het geneesgesticht Illenau (bij Achern in Baden) moeten brengen. Vandaar
waarschijnlijk Hansjakob's vast geloof aan de erfelijkheid, geloof dat hij bovendien
door onvermoeid vorschen in menschelijke lotgevallen immer weder bevestigd vond:
‘Zooals men rijkdom en armoede, schoonheid en mismaaktheid van zijn ouders erft
en erven kan, zoo worden ook de verstandelijke, zedelijke en psychische gaven en
gebreken der ouders door hun kinders overgeërfd. Van mijn vader heb ik den leest
en den humor, van mijn moeder de ongedurigheid, de moeilijk te temmen tong, van
beiden een zwak zenuwstelsel gekregen’, zoo schrijft hij in 't bewuste boek. Zijn
overtuiging getrouw, staat hij dan ook het denkbeeld voor van de ‘trouwerskeuring’,
zelfs al moest deze door den Staat geregeld worden. Wat de Staat voor dieren doet,
zegt hij, is nog veel noodzakelijker voor de menschen; aan naar lijf en ziel ongezonde
menschen moest men eenvoudig het trouwen verbieden. In den winter van 1893-94
werd zijn kwaal - een tot den hoogsten graad geklommen neurasthenie - zoo erg, dat
hij besloot den weg in te gaan van zijn vader. Op Driekoningendag 1894 begaf hij
zich naar Illenau, het wijd en zijd vermaarde en toonbeeldig gesticht voor geestesen gemoedskranken.
Wat hij aldaar van 6 Januari tot 26 Maart beleefde, bericht hij in ‘Aus kranken
Tagen.’ In de eerste plaats stelt hij zich ten doel de vooroordeelen tegen de
psychiatrische behandeling van zulke ziekten en tegen het verblijf in een dergelijk
gesticht te bestrijden. Op geestige wijze schertst hij in het voorbericht over de dubbele
vlek die hem aankleeft, in de gevangenis en in het zothuis te hebben gezeten. De
uitvoerige, zooals altoos gansch vrijmoedige schilderingen van zijn eigen
zielstoestand, de scherpzinnige opmerkingen die hij niet alleen over zichzelf maar
ook over zijn lijdensgenooten maakt, verleenen aan het boek een
zielkundig-geneeskundige waarde.
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Zooals immer praat Hansjakob over dik en dun. Komt hier zijn humor wat kariger
te voorschijn, zoo is daarentegen de satyre des te bijtender. Nevens de drolligste
uitvallen over al wat den eerlijken pastoor tegen de borst stoot, staan ernstige
beschouwingen over de groote vraagstukken der menschheid. Ofschoon de schrijver
streng aan de dualistische wereldopvatting vasthoudt, ja zelfs de atheistische
professors zou willen laten radbraken en verbranden, bekent hij toch op sommige
plaatsen, dat meer dan één bijzonderheid in zijn eigen lichaamstoestand voor het
monisme schijnt te pleiten. Dat wij niet alleen gedachten maar ook menschen leeren
kennen, spreekt bij een boek van Hansjakob vanzelf. Hij teekent ze naar eigen manier:
een trek, een woord, een schijnbaar onbeduidend feit, en de persoonlijkheid leeft niet
alleen, ze heeft ook reeds onze belangstelling en onze genegenheid. Het boek is rijk
aan zulke personen: van den idealen bestuurder en zijne dokters tot den
blaasbalgtrapper ‘wien men de gedachten gestolen heeft’, tot ‘Jefken’ in het
schrijnwerkershuis, die de papen niet verdragen kan en zich voor een profeet houdt,
den badmeester die mooi vertellen kan, en de felgeplaagde kokin van het gesticht,
die men juffer Frieda moet noemen, omdat haar geslachtsnaam Latterner haar niet
fatsoenlijk genoeg is. Bezoekende en bezochte vrienden treden er daarentegen veel
te veel op; men bemerkt dat de schrijver aan menig onbeduidend personage een
schuld van dankbaarheid wou betalen.
Versterkt, schoon niet geheel genezen, verliet Hansjakob het gesticht. Sedertdien
zoekt hij elk jaar binst het verlof uitspanning voor zijn nog immer zwakke en
prikkelbare zenuwen in het dicht bij Haslach gelegen dorpje Hofstetten, waar de
eigenaar van de herberg ‘Zu den drei Schneeballen’ hem een woonplaats heeft
ingeruimd. Deze woonst noemt hij zijn ‘Paradijs’ en van uit dit paradijs
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zendt hij weder dagboekbladen(1) de wereld in, die gaan van den 9 Mei tot den 16
Juni 1896. Wie door den luchtigen titel aangelokt, in het ‘Paradies’ een vroolijke
tegenstelling met de ‘kranke Tagen’ verwacht, vergist zich deerlijk. De schrijver
zegt zelf in het voorwoord: ‘Doch zooals in mijn kranke Tagen’ niet alleen spraak
is van ziekte en ellende, maar ook van vermakelijke dingen, zoo wordt ook in mijn
‘Paradies’ niet enkel van Paradijszaken verteld, maar ook van wee en lijden, van
nood en dood gesproken.’ En van dit laatste zelfs veel meer dan van het vreugdige.
Zijn pessimisme spreekt Hansjakob op talrijke plaatsen pakkend uit, verbindt hen
evenwel behendig met het nooit bevredigd verlangen der menschelijke ziel naar het
ideale. Te Hofstetten, waar hij reeds als knaap zoo dikwijls was geweest en als man
zoo vaak teruggekeerd, kent Hansjakob elken mensch en elken steen; hier leeft hij
omgeven van zijn geliefde natuurmenschen en leeft hun leven tot in de teerste vezels
mede. Juist door een menigte stalen van dat menschenslag voor te stellen, steekt dit
dagboek boven zijn makkers uit en grenst het aan 't vak der dorpsschetsen. De bronnen
waaruit de ziel van t volk haar verkwikking schept zijn ook de bronnen van zijn
poëzie. De bloemen vóór de hutten, de versierde staakkapellekens langs den weg,
de trossen achter de ooren bij 't kerkwaarts gaan, de oude houten huizen en het
glimmend roet op hun balken, de zeden en gebruiken bij doop, bruiloft en begrafenis,
de genegenheid voor de dierenwereld, de verhouding van den landman tot zijn veld
en tot God zijn voor hem een onuitputtelijke stof tot schilderen en overwegen, tot
vermanen en waarschuwen. Zijn grootste verdriet zijn de gevaren die den godsdienst
en

(1) Im Paradies. Tagebuchblätter. Heidelberg. Weis 1897. 313 bl. Pr. 3,80 m.
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de poëzie van het landvolk bedreigen. De oorzaak van al die gevaren ziet hij in de
hedendaagsche beschaving waarop hij trouwens, zonder ooit moe te worden, op de
grimmigste, soms potsierlijkste wijze losgaat. Hier keert hij zich ook in 't bijzonder
tegen enkele uitwassen van die beschaving, b.v. tegen de kortharige,
sigarettenrookende en wielrijdende vrouwen. Niet enkel voor de moderne vrouw,
ook voor de vrouw in 't algemeen heeft hij weinig over; hier, zooals in al zijn boeken,
kan men menige uitspraak lezen die wijlen Schopenhauer een hartelijk grimlachen
zou hebben afgedwongen. Een kenschetsende passus van dien aard uit het ‘Paradies’
zij hier als staal meegedeeld: ‘Aan een tafel bij de kachel zitten eenige boeren uit het
“Ueberland” d.i. het Elzthal. Ze spreken van hun wijven. De eene looft de zijne, de
andere beschimpt ze, een derde spreekt een hoogwijs woord met te zeggen: “Loopt
naar de maan met uw loven en schelden! Ik keer mijn hand niet o n voor het verschil.
Alle vrouwmenschen zijn dezelfde, 't ééne is gelijk het andere!” Inderdaad, de boer
uit het Ueberland zegt de waarheid, als hij meent dat de eene is zooals de andere.
Zoo is 't; wie ééne kent, kent ze allemaal. Over 3 maanden ben ik 59 jaar oud en binst
dien langen tijd heb ik veel menschen leeren kennen en gadegeslagen; ik heb echter
maar één vrouw gevonden waar iets origineels in stak.... “Wilde Kirschen,
Schneeballen” en andere karakters van dien aard vindt men onder 't vrouwvolk niet,
omdat ze weinig persoonlijkheid hebben.... De eigenschappen van de ééne zijn ook
de eigenschappen van de andere, te weten: bekrompenheid, uiterlijkheid,
prikkelbaarheid, praalzucht, ijdelheid, komediespel, wraakzucht, kijfzucht, bluf en
een kleinere of grootere hoeveelheid huichelarij en leugenachtigheid. Daarom zullen
mannen met een sterke persoonlijkheid de meeste vrouwen van zich stooten;
giegelaars daarentegen en vaatdoeken, die met

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1901

26
bovengenoemde eigenschappen nog een denkwijze van het gemeenste allooi en een
nauwbeperkten gezichteinder vereenigen, bij de vele, vele ganzen van het schoon
geslacht fortuin maken. En er zijn gansche klassen van dergelijke menschen; ik wil
ze echter niet noemen. En diegenen onder de dichters en schrijvers, welke het
vrouwelijk geslacht oorspronkelijkheid en alle gaven des geestes toedichten, trekken
aan het groot zeel, waarmee de vrouwen bijna alle mannen vast houden, aan het
gekkenzeel der liefde; maar de liefde is blind, dat weet men.’
Ofschoon hij in zijn boeken aan de vrouwen weinig vleiends te zeggen heeft, vindt
hij niettemin onder haar opgetogen vereerders en hij vraagt zich af waarom: ‘Hoe
dat te verklaren, weet ik niet. Is 't omdat ik de waarheid zeg? Of is 't omdat zij
gevoelen, dat de vleiers het minst goed met hen meenen? Of is 't, omdat ik een malle,
goeie kerel ben? Of eten ze, na het vele suikerbrood, dat feuilletons en tooneelstukken
hun opdienen, tot afwisseling weder gaarne een stuk zwartbrood, gebakken door den
voormaligen Becke-Philipple(1) uit Hasle?’ Een doodelijken haat koestert onze brave
pastoor bovendien tegen het militarisme, het bureaukratisme en het Pruisendom.
‘Indien het zoo voortgaat met de offers en voorbereidsels voor den krijgsmoloch,
dan zal men nog elk kind van het mannelijk geslacht dat ten doop gedragen wordt,
den Pruisischen arend op het voorhoofd drukken en hem een punthelm op den kop
zetten.’ Over het verschil tusschen Zuidduitschers en Noordduitschers velt hij het
volgende snedige oordeel: ‘Wij, Zuidduitschers, gelooven gaarne dat de goede dingen
alleen bij ons groeien, terwijl in het Noorden de menschen veelal beter zijn dan wij
en vooral tevredener. Wij, Zuidduitschers, dwepen met vrijheid en menschenrecht

(1) Zoo heette men in Haslach den jongen Hansjakob.
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en zijn republikeinsch en demokratisch getint, terwijl de meeste Pruisen en hun
stamverwanten geen grooter geluk kennen dan koninklijke onderdanen te mogen
zijn, en dit geluk is het dat hun, ondanks zwart brood en roetkaarsen, zoo'n hooge
tevredenheid verschaft, en een roode adelaar van de 4e klasse overstelpt ze met
zaligheid. 't Is echter waar, hier beneden tevreden en gelukkig te zijn gaat boven
alles.’ Wie krijgt er bij deze proeven geen lust om het gansche boek te lezen?
Ternauwernood een jaar na het ‘Paradies’ verscheen alweer een boek, dat, hoewel
geen levensherinneringen ex professo, dan toch een brok bevat uit Hansjakob's
familiekroniek(1). Uiterlijk komt het verhaal als een sprookje voor. Een denneboom
die ver van de wegen der menschen bij een waterval staat, is door den boschwachter
veroordeeld om eerlang te worden geveld. Maar de lieve Heer bewaart hem voor zoo
een ijselijk lot en laat hem een schielijken dood sterven, daar een storm hem ontwortelt
en in de voorbijvlietende beek stort. Door den stroom naar den molen gedreven,
wordt hij aan stukken gezaagd, en een tak, ‘de held’ van het boek, wordt later tot een
leurderskas verwerkt. In die hoedanigheid heeft hij op den rug van Wälder-Xaveri den moederlijken grootvader van Hansjakob - het heele Zwartwoud doorkruist, werd
innig vertrouwd met de zeden en gebruiken van de Zwartwoudbewoners en
verzamelde een rijken schat van ondervinding. Na vele, vele jaren komt hij als
boekenkist in het huis van eenen pastoor. Deze knoopt met hem een nauwe
vriendschap aan en wanneer buiten de stormen om het huis gieren, kraamt de kist
hare talrijke herinneringen uit. Vijftig jaar duurde haar gevangenschap in een donkere
kamer, waarheen

(1) Erinnerungen einer alten Schwarzwälderin, illustrirt von Hasemann. Stuttgart. Bonz u. Cie
2e uitg. 1898. 292 bl. Pr. 3 m.
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hij door de dochters van den leurder, twee hoogmoedige kostschooljuffers, twee
‘beschavingsfuriën’, was verbannen geworden. Klagend praat hij daar met de
dakpannen boven zijn hoofd en ziet o.a. hoe de jeugdige Hansjakob uit den
grootmoederlijken ‘schnitztrog’ de peren wegmoffelt. Juist deze jonge snaak wordt
de koningszoon, die den houten asschepoester verlost en naar Freiburg brengt. Hoe
hij de lieve vriend werd van zijn bevrijder, schildert op schalksche wijze het
aanvangshoofdstuk van het boek; in het slothoofdstuk daarentegen stuurt hij tot hem,
wiens wezen hij sedert jaren stil bestudeert, een straffe bedpreek. Al zijn gebreken
brengt hij hem onder de oogen, het overmatig studeeren en de gekke politiek uit
vroeger jaren, het beknibbelen en redetwisten, de onverstandige vrijmoedigheid, de
onberedeneerde ruwheid, de zenuwachtige prikkelbaarheid, den grootheidswaan, de
pessimistische stemming en nog andere meer en raadt hem ten slotte aan het
boekenschrijven, waarmee hij toch enkel vijanden kweekt en tevergeefs de domheid
en kruiperij dezer wereld bekampt, eindelijk te laten varen. Met zegevierend
zichzelf-bespotten verweert zich Hansjakob tegen de aantijgingen van zijn vriend.
Dat moet men in het boek zelf nagaan, voornamelijk waar hij zich tegen het verwijt
verdedigt, dat hij voor een katholieken pastoor niet vroom en katholiek genoeg is
(286-87). Daar drukt hij o.a. zijn hekel uit tegen het slechten der persoonlijkheid,
'twelk onvermijdelijk gepaard gaat met een tot het uiterst gedreven cultus van het
kerkelijk gezag, tegen het centralizeeren en gelijkvormig maken der geesten. Evenals
elk rechtgeloovig katholiek, erkent hij in de Kerk de onfeilbare leidster der zielen
tot God, maar hij houdt staan, dat er menig wijd gebied is van het verstandelijk leven,
dat aan de vrije en zelfstandige bedrijvigheid der eenlingen is overgelaten, en op
dewelke hij van zijnen kant niet van

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1901

29
zin is zich aan de leiding der kerkelijke oversten of zelfs der partij te onderwerpen.
Zulke uitweidingen, hoe belangwekkend ook, schaden hier nochtans aan het
kunstige van den vorm. De begoocheling is niet vastgehouden, daar de schrijver den
verteller elk oogenblik in de rede valt, om zijn lievelingsdenkbeelden aan den man
te brengen. Aan poeziëvolle bijzonderheden is het boek overrijk, als geheel is het
echter eenigszins mislukt.
In Hansjakob's Paradijs, naar Hofstetten, brengt ons weder zijn volgend werk, een
nieuw van 3 Mei tot 13 Juni en van 13 tot 28 September gaand dagboek(1).
‘Abendläuten’ noemt hij het boek, want wat hij daarin verhaalt, komt uit den avond
van zijn leven. Moet men hem gelooven, dan is hij op weg naar de rust en zijn, wat
hij hier schrijft, de laatste klanken uit het dal van zijn jeugd en van zijn jeugdig geluk.
Een waas van najaarsweemoed ligt er dan ook over dit boek, ofschoon het pessimisme
lang niet zoo sterk te voorschijn treedt als in vroegere schriften van dit soort. 't
Grondakkoord is hier veeleer de hekeling van huidige maatschappelijke toestanden.
De Haslacher kwatong is spitser dan ooit. Op stormpas berijdt Hansjakob nog eens
al zijn stokpaarden en geeft hier voornamelijk zijn demokratische gezindheid ten
beste. Met ongemeen scherpe woorden vaart hij uit tegen de slaafschheid van het
Duitsche volk, welke reeds Heine zoo meesterlijk aan de kaak heeft gesteld.
Grimmiger dan ooit gaat hij los op de moderne beschaving, die Parijsche cocotte,
die duivelin, die den man uit het volk met allerhande flikflooierij in haar garen lokt
en hem niet loslaat, vooraleer zij hem uitgezogen heeft en ten onderen gebracht. Die
duivelin heeft vijf andere duivels in haar lijf: den geldduivel,

(1) Abendlduten. Tagebuchblätter. Illustrirt von Curt Liebich. Stuttgart. Bonz. 3 uitg. 1900. 411
bl. Pr. 4,20 m.
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den modeduivel, den prachtduivel, den verlichtingsduivel, en den genotsduivel. En
deze vijf duivels zullen den boerenstand in den grond boren en overal den vrede, den
eenvoud, de voldoenbaarheid, den godsdienst en de groote godin - de poëzie verdrijven. Ook schroomt hij niet verkeerdheden in zijn eigen kamp aan te tasten en
namelijk enkele voorschriften van de kerkelijke tucht scherp te gispen; ik noem maar
het verbod in een herberg te treden ‘dat elk katholiek geestelijke van het aartsbisdom
Freiburg gelijk stelt met “Fortbildungsschüler” en openbare schurken.’ Warm treedt
hij ook op voor het gebruik der volkstaal bij den godsdienst, bij alle niet streng
eeredienstelijke verrichtingen en haalt als pleitbezorger den apostel Paulus aan die
zegt: ‘'t Is beter vijf woorden te spreken die verstaan worden en waardoor ik ook
andere onderwijs, dan tienduizend woorden in een onverstaanbare taal’. Weldadig
werkt onder al die scherpe woorden, de verdraagzaamheid die hier, evenals in al zijn
schriften aan den dag treedt: ‘Ik verkeer gaarne met menschen van allen godsdienst
en van alle partij, omdat men daarbij altoos iets leeren kan en omdat het menschenen Christenplicht is, niemand van zich te stooten, ter wille van zijn godsdienstige of
staatkundige overtuiging.’ Ook het vrouwvolk kan over dit boek tevredener zijn dan
over de vorige. Ofschoon nog hier en daar een felle zijdelingsche houw gegeven
wordt, schildert de schrijver toch zóó veel ideale vertegenwoordigers der
vrouwelijkheid, dat de lof der vrouwen ons machtig uit het boek tegemoet klinkt; ik
verwijs slechts naar het prachtige ‘alte Mütterle’ (bl. 285) en de ‘Schneider-Karli’
(bl. 319-325). Naast bittere ontboezemingen, verneemt men hier ook aangrijpende
tonen uit het diepste van 's dichters eigen, beminnelijk gemoed, alsmede de liefde
tot geboortestreek, volk en natuur. Tal van tafereelen vol zeldzame bekoorlijkheid
verkwikken en verzoenen den
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vaak door tegenstrijdige gevoelens bevangen lezer. Eén althans zij hier in zijn geheel
overgenomen. Den 3 Juni schrijft Hansjakob: ‘Een lastige dag; er valt alweer het
Paradijs te verlaten en huiswaarts te keeren. Pinksteren nadert, en dit jaar wil ik niet
in Hofstetten maar in Freiburg over den heiligen Geest prediken. - Om terug te keeren
koos ik, zooals 4 jaar te voren, den weg door het Elzthal. Sepp voerde mij tot
Waldkirch, waar zich een station bevindt. Toen wij de hoogte der waterscheiding
tusschen Kinzig en Elz hadden bereikt, brak er een onweer uit. Bliksemstralen flitsten,
de donder rommelde, en regen viel neer bij stroomen. De donderslagen, die machtig
dreunden bij het weerschallen langs de bergtoppen, klonken hooger dan de
weemoedige stemming in mijn binnenste. - Toen wij uit het woud kwamen, was het
onweder gaan liggen. De zon brak zegevierend tusschen donkere wolken te voorschijn,
de vogelen zongen weder, de koewachters juichten, en de wilde rozen en gouden
gensterbloemen lachten mij door hun tranen tegen. Lachen en weenen is elegie, en
deze elegie der natuurkinderen was balsem voor de mijne. Ik zweeg, en liet de natuur
spreken. “Mijnheer de Pastoor” ving de wakkere Sepp aan “heeft de vlaag u zoo
verschrikt, dat gij zoo stil zijt?” Hij vermoedde niet dat het de wilde rozen waren,
de gouden bloemen, de overwinnende zon, de zingende lijsters en de jubelende
veehoeders die het mij hadden aangedaan en tot stilzwijgen gebracht. Ik beproefde
Sepp mijn gesteltenis te verklaren en zie, hij begreep me, want de volksziel is uit
Gods genade. En hoe drong ik tot zijn ziele door? Ik sprak: “Sepp, wanneer ge 's
morgens vroeg, als de zon boven het oerwoud van Hasle opstijgt, naar uw land gaat
met uw zeis om klaver te maaien voor uw paard - en wanneer dan de dauw vonkelt
op alle grasjes en de vogels zingen en de bloemen bloeien en daarbij nog van uit den
kerktoren de klok aan 't luiden gaat - en er is niemand buiten
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dan gij alleen op den klaverakker bij 't woud - hoe is 't u dan te moede? Gevoelt ge
dan niets?” - “Zeker, gevoel ik iets”, gaf Sepp luid ten antwoord; “het grijpt me ieder
keer aan, maar ik kan het zoo niet zeggen, en ik weet niet of ik zou zingen of bidden
van vreugde, daarom ben ik stil”. - “Dat ondervind ik thans, vriend,” sprak ik, “nu
ik zie en hoor hoe alles zingt en blinkt en lacht na den storm van daareven. Maar
zeggen kan ik het evenmin. Dat laat zich enkel gevoelen, niet uitdrukken”. - Thans
werd mijn zwijgen voor Sepp zonneklaar. Zwijgend reden we voort, want de geest
Gods in de natuur voer door twee menschenzielen; ze werden hem gewaar en bleven
stom. Doch hun zwijgen was als een gebed. - O, wat is het volk een zee! En wat is
het een genot in zijn diepten te visschen en in zijn groote natuurziel te lezen. Volk
en zee, hoeveel overeenkomst hebben ze niet. De zee, als de oorbron van alle water
is het bloed der aarde; het volk, als de verjongingsbron van het menschengeslacht is
het bloed der menschheid. De zee brandt en deint over drie vierden der aarde en het
volk is 't grootste gedeelte der menschenwereld. De diepten van zijn zieleleven zijn
zoo onbekend als de afgronden dezer zee. En zooals deze rijker is aan levensvormen
dan het land, zoo is het volk rijker aan alle menschelijke gaven dan de wereld der
stedelingen en beschaafden. - Aan het spoorhuis te Waldkirch nam ik van mijn
wakkeren voerman afscheid; ik benijdde hem; want hij mocht terugkeeren naar de
bergen van het Paradijs, ik integendeel moest voort in 't vijandelijk leven.’
Hansjakob's afscheidsgroet aan den lezer in ‘Abendlauten’ was niet ernstig
gemeend. Omtrent Kerstdag laatst verscheen alweer een nieuw boek(1) van hem, dat
nog eens met een afscheidsgroet eindigt,

(1) In der Karthause. Tagebuchblätter. Illustrirt von Curt Liebich. Stuttgart. Bonz. 3e uitg. 1901.
415 bl. Pr. 4.20 m.
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die nog problematischer klinkt dan de eerste. Hij beweert hier dat hij zijn
‘schrijfgenie’, dat altijd maar een kreupele weezejongen is geweest, niet mag kwellen
totdat het allen levensgeest verloren heeft en slechts nog dienen kan voor oud
vigilantpaard, dat men zweepen moet wil men het een beetje doen draven. Maar tot
nog toe behoeft hij zijn knutselgenie, zoo zegt hij, niet voort te knuppelen; hij wordt
veeleer door hem voortgezweept, het laat hem geen rust vooraleer zijn hanepooten
op het papier staan. Ofschoon de ellende van den ouderdom en de juist door zijn
geschrijf veroorzaakte ambtszwarigheden hem in bedenking gaven of 't niet
geraadzamer ware de pen voor immer neer te leggen, toch kon hij zichzelf niet
bedwingen. Op den duur gelooft de lezer, dat de oude timmerman uit de Karthause
gelijk heeft, wanneer hij zegt: ‘Mijnheer de Pastoor, gij hebt groote begaafdheden
en die laten u niet gerust; ge moet uw geest gestadig bezighouden, anders schiet hij
in uw bloed.’
Het nieuwe boek is opgedragen aan den opperburgemeester van Freiburg, Dr
Winterer, om hem te bedanken voor het rustig verblijf dat hij den schrijver in de
Karthause heeft bezorgd. Dat ging zoo toe. Een voorganger van den tegenwoordigen
burgemeester, die in de XIVe eeuw regeerde, riep de Karthuizers uit Basel naar
Freiburg. In het eenzaam woud boven de stad vestigden zij hun woonst. Zoo ontstond
de Karthause, waar Hansjakob in zijn jeugd tegen opzag als tegen een betooverd
woudslot. Menigvuldig waren de lotgevallen der Karthause, en 't is daarmee dat het
boek aanvangt. Op het einde der XVIIIe eeuw werd ze privaateigendom. Onlangs
heeft ze de stad Freiburg aangekocht en er een armenhuis van gemaakt. Hier huurde
Hansjakob eenige kamers en vond wat hij zocht: rust, eenzaamheid, schoone natuur
en zuivere lucht, een plaats waar hij in zijn
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dienstvrijen tijd, ‘ver van hondengeblaf, kinderlawaai en wagengerammel’ een
bespiegelend leven leiden kan. De gedachte aan den naderenden dood breidt haar
schaduw uit over het gansche boek en Hansjakob's pessimisme komt weer sterk uit.
Een echte dichter, zegt hij o.a. moet pessimist zijn, omdat het optimisme slechts
alledaagsche denkers voegt. Met Swift en Schopenhauer ziet hij het als een zelfbedrog
der menschheid aan, dat men op geboorte-, nieuwjaars- en bruiloftsdagen geluk
wenscht en bij sterfgevallen rouw betuigt, ‘daar toch dan de arme menschen van het
lijden en jammer van dit aardsch bestaan bevrijd worden.’
Het zeggen dat hij sedert jaren al, zelfs geen enkel uurtje levensvreugd meer gehad
heeft, laat ons toch een weinig ongeloovig, al ware het maar om zijn bijval als
schrijver(1). De hevige strijdlust, die zich hier weer zoo vaak openbaart, past ook
weinig bij levensmoeheid. Aan bits verweer tegen gispingen die hij als krenkingen
van zijn ambtelijke waardigheid opvat, aan forsche knodsslagen van meer algemeenen
aard is er waarachtig geen gebrek. Hoe ergert hem toch alles wat zelfs maar van ver
met de moderne beschaving samenhangt. Ook de oude volksman herleeft. Kostelijk
vertelt hij hoe hij er thans toe gekomen is de Duitschers te schatten naar de wijze
waarop zij hun knevel dragen, sedert de Duitsche keizer den zijne naar omhoog richt.
Ook kookt zijn bloed, wanneer hij het vrouwenvraagstuk aanraakt en de advokatinnen
van het vrouwenrecht hebben reden tot morren; niet echter het gewoon vrouwvolk,
waarmee hij hier op eigenaardige wijze vrede sluit; nadat hij bijna alles heeft
aangehaald wat de vrouwenhatende schrijvers der wereldletterkunde hebben
uitgekraamd, kent hij hun drie deugden toe: barm-

(1) ‘In der Karthause’ beleefde binnen 't verloop van eenige maanden 3 uitgaven.
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hartigheid, geduld in 't lijden en bekwaamheid om goeden raad te geven. Geestvol
spreekt hij over de eenzaamheid, schoon beschrijft hij zijn korte wandelingen in het
nabijliggend woud. Meest belang wekt hij evenwel, wanneer hij tot zijn
lievelingsthema, de beschouwing der menschelijke lotgevallen, terugkeert. De arme,
oude, versleten menschen die nevens hem wonen vestigen onweerstaanbaar zijn
aandacht; hij zet zich bij hen in de zon en luistert naar hun gesprek. Hij lokt dezen
of genen ter zijde of met zich op zijn kamer en laat hem zijn leven vertellen. Geweldig
verheft hij zich tegen den Franschen abbé Roux, die tien jaar lang pastoor was op
een afgelegen dorp in Neder-Limousin en in zijn ‘Pensées’ klaagt over de verveling
te lande en den boer een ongelikten mensch, een bijgeloovig dier, de zonde in persoon
noemt. Tusschen de opvatting van den heer Roux, die maar de schaduwzijden en die
van Hansjakob, die maar de lichtzijden van het boerenleven ziet - ligt de waarheid
wel in het midden. Zijn herinneringen uit de Karthause eindigt Hansjakob
volgenderwijze: ‘En moest dit boekje werkelijk mijn laatste zijn en moesten mijn
lezers en lezeressen verder niets meer van mij lezen of hooren, tot zij op zekeren dag
vernemen dat pastoor Hansjakob dood is, mogen zij dan bij die tijding aldus spreken:
God geve hem de eeuwige rust! Maar hij was in den grond een dwaas, gek man; hij
heeft meestal tegen den stroom op gezwommen, heeft steeds zijn eigen meening en
een Haslacher tong gehad; hij heeft altijd geschreven en gepraat zooals het op zijn
hart lag; hij kon noch vleien noch kruipen. Maar zulke lieden hooren in deze wereld
niet thuis. Moge het dezen wonderen apostel daarom in een andere wereld beter
gaan.’
HEINRICH BISCHOFF.
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Edgar Tinel, door Alb. Vander Elst.
I.
Levensschets(1).
EENIGE bladzijden over den Meester, wiens faam reeds vroeger door zijn ‘Franciscus’
en in den jongsten tijd door ‘Godelieve’ gansch de muzikale wereld rond is gedragen,
zullen zeker onze lezers niet onwelkom zijn. Onlangs nog lazen we over ‘Franciscus’
het volgende: ‘Het heerlijk werk is een doorgrijpende preek aan het hart van de rijken
en gelukkigen, een snijdend scherpe vermaning aan de ingekankerde zelfzucht, een
stralende wegwijzer naar de oplossing van de brandende vraag des tijds, een hemelsch
troostlied voor alle kruisdragers hier beneden, een schitterende hymne aan 't Geloof.
Tot zoo'n werk is niet hij in staat, die het goud in zijn wieg heeft gevonden.’
En inderdaad, zoo is het.
Tinel heeft het leven van meest al de groote mannen geleefd: ook hij moest langs
de baan van lijden en ontbering naar den Hesperiden-hof van den roem. Als een
uitverkorene kwam hij, gelouterd, uit het vuur der beproeving; koen kampend, steeg
hij, triomfeerend over alle moei-

(1) Wij zijn gelukkig deze levensschets van den gevierden meester aan onze lezers te mogen
aanbieden. Jaren lang heeft de schrijver de gegevens ervan verzameld. Zoo kan hij ons nu
tal van niet of minder gekende bijzonderheden mededeelen.
De Opstelraad.
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EDGAR TINEL.
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lijkheden naar de hoogste toppen der kunst. Per aspera ad astra.
Edgar Tinel werd geboren te Sinaai, in Oost-Vlaanderen, den 27en Maart 1854. 't
Was een kommervol bestaan, dat van zijn vader, dorpschoolmeester en organist, en
dat van zijn wakkere, offervaardige moeder, veel meer gezegend in kroost dan in
geld. Pieter-Franciscus Tinel was een vrome, edeldenkende, talentvolle man; 't was
zijn leven en streven, door een goede opvoeding, van zijn negen kinderen rechtschapen
menschen te maken. Zijn fijne takt kwam hem daarbij in hooge mate te stade. De
middelen, dacht hij, zouden hem door de Voorzienigheid op tijd en stond wel worden
gegeven.
Hij zelf vermocht niet de kunstidealen te verwezenlijken, die hij droeg in het hart;
dat gaf de bescheiden man zeer gereedelijk toe. Maar hij hoopte wel, ze te zien
bereiken door zijn lievelingszoon Edgar. Hij beleefde dan ook vreugde aan dien
jongen.... Voor den kleine was de vader een heilige. Schuchter in een hoekje
verstoken, hoorde hij vader 's Zondags in de dorpskerk het orgel bespelen; hij zag
het lokkig hoofd als met een glorieschijn van reinheid omweven, dat edel aangezicht
met zielvollen, van geestdrift gloeienden blik ten hemel gericht: de siddering van
een heiligen eerbied doortrilde zijn jonge leden: 't was of zat daar een Aartsengel
vóór hem, uit den hemel neergedaald, en den Allerhoogste zijn lof- en danklied
zingend.
Dichter en muzikus van meer dan gewone gaven, deelde Pieter Tinel zijn twee
oudsten kinderen de eerste muziekkennis mee. 't Is te belangwekkend om het te
verzwijgen, hoe Pieter Tinel, een arm landmanskind, orgel en piano spelen leerde.
Nog piepjong liet hij niet af bij zijn broeder, den schrijnwerker, of deze moest hem
een houten klavier maken, een plank, waarop toetsen waren geteekend. Uitgerust
met zoo'n ante-diluviaaansch instrument, trok hij dag in dag uit met de koeien naar
de weide; daar oefende hij zich op zijn speeltuig uren lang en bracht het zóó ver dat
hij zich voortreffelijk uit den slag trok, toen hij voor de eerste maal mocht nederzitten
aan een wezenlijk klavier.
Toen Edgar, de tweede oudste, zeven jaar was, bespeelde hij 't orgel in de
goddelijke diensten. Op den nationaalfeestdag vroeg de pastoor vader Tinel, zijn
veelbelovenden zoon na de hoogmis op 't orgel de ‘Brabançonne’ te laten spelen.
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Wekelijks moest Edgarke van zijn ouders tweemaal naar Sint-Niklaas - twee uren
vandaan, om privaatlessen in viool, teekenen, enz. 't Was een zware opoffering voor
zijn thuis! Door weer en wind ging het schuchter manneke naar de stad, dikwijls
door jaloersche straatjongens op steenen onthaald. Zijn zakgeld beliep eenige
centiemen, waarmee hij onderweg iets tegen den dorst mocht koopen. Onder de
leiding van zijn vader maakte het jongske zoo'n vorderingen op de piano, dat hij,
acht jaar oud, met uitbundigen bijval optrad als klaviervirtuoos. De wijze, voorzichtige
Pieter Tinel liet zich echter niet verblinden door de schitterende toekomst, die hem
tegenlachte uit de buitengewone gaven van zijn kind; hij wilde er geen vroeg rijpen,
waanwijzen wonderjongen van maken. De scheiding kostte duur aan zijn hart, maar
toch bracht hij de twee oudste broerkens in 1863 naar een gesticht te Brussel, waar
ze een degelijk schoolonderricht zouden krijgen en ook het Conservatorium konden
bezoeken. Toen F.J. Fétis, destijds de beroemde bestuurder van de Brusselsche
muziek-hoogeschool, dien knaap van 9 jaar piano hoorde spelen, riep hij uit: ‘Komt
niets onvoorziens daartusschen, komt ijdelheid of wereldsche trek niet dooden, wat
er sluimert in dat kind, dan groeit eenmaal uit hem de grootste klavierspeler van zijn
tijd.’
Ook den beroemden Lemmens, den leeraar van de orgelschool van 't
Conservatorium, werd de kleine voorgesteld. (Eenmaal zou de jongen Lemmens'
opvolger worden als bestuurder van de Belgische school voor kerkmuziek - en hij
zou hem ver overtreffen!)
Stomme verwondering sloeg den leeraar bij 't aanhooren ván den candidaat: ‘Ik
kan dien bliksem niets nieuws leeren’, sprak hij, ‘vóór hij met zijn beentjes aan 't
pedaal komen kan! Dat hij intusschen bij Fétis ga naar de les van contrapunt!’ - In
den regel wordt men daar enkel op a c h t t i e n jaar toegelaten.
Maar keeren wij nog even naar Sinaai terug.
Vader Tinel's hartelapje was in ieder opzicht een merkwaardig kind. 't Gebeurde
wel dat de ouders met hun jubelende kinderschaar 's Zondags een wandeling deden;
dan vroeg de kleine Edgar, alleen te mogen thuisblijven. Hij zat dan voor 't leege
schoolhuis in een hoekske en gaf zijn gedachten vrijen loop. Zoo kon hij uren lang
denken en zinnen. 't Was alsof hij ontwaakte uit een droom toen hij
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bij 't invallen van den avond de wandelaars thuis kreeg; ze waren maar pas vertrokken,
naar hij dacht. Soms ging hij zich wegstoppen tusschen de dichtbegroeide hoppestaken
in de ‘lochting’, ook daar kon bij zijn gedachten uren lang laten gaan: uren waarvan
hij thans de waarde nog schat.
Een voorvalletje uit dien tijd, dat de Meester nog gaarne vertelt, is het thuis brengen
van eene nieuwe piano, door vader Tinel met pijnlijk vergaarde centjes gekocht. Om
den goedkoop werd de piano met de ‘barge’ aangebracht - een bestelboot op de
Oost-Vlaamsche vaarten. De vader en zijn twee oudsten haalden ze af. Ze werd op
een wagen geladen en triomfantelijk naar Sinaai gevoerd. Maar de wagen bleef steken
in 't zand onderweg, nu moesten de kleinen zich reppen dat hun zieltje kraakte, om
't wederspannige voertuig in gang te brengen. Eindelijk landde men toch aan huis,
waar het nederig speeltuig werd gevierd en gefeest.
Het jeugdige kopje was zóo met ideeën overladen, dat de kleine bijna geen enkelen
nacht rustig kon slapen. Zoodra 's winters het schemeruur inviel, lei de zorgvuldige
moeder de kinderen in 't bed. Een enkel waakte.... Uren verliepen en nog uren, meestal
zonder 't afgematte kind den gewenschten sluimer te brengen. 't Sloeg eindelijk half
twaalf, en het jonge hart begon te trillen van lust om de middernachtsklok te hooren.
Het was den knaap een ware weelde klokken te hooren luiden en middernacht op
den kerktoren slaan. Dan dacht hij aan de stille dooden op het kerkhof daar dichtbij,
de wonderste spelingen doemden op uit zijn fantazie; niets vreeselijks had de dood
voor hem. ‘Ze was zijn maag en zijn vriend, hij kende heur lijsigen stap en heur stem
en heur delfspâ en heur land.’ Dergelijke dingen bleven hem jarenlang een
liefhebberij; in de Sturm- und Drangperiode van zijn leven kwam het eens tot een
middernachtelijken reidans met een geestverwant en vriend om een doodshoofd. Een
anderen keer bezocht hij in een hoofdhospitaal te Brussel de snijzaal en de
lijkenkamers om zich te gewennen aan al het schrikkelijke, dat de menschelijke
ellende onder het oog brengen kan...
Maar laat ons nu den wonderknaap volgen.
Bij zijn aankomst te Brussel begon voor den negenjarigen Edgar de strijd om het
leven. De kleine middelen, waarover vader beschikte, veroorloofden hem niet zijn
zoons
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op een dure kostschool van de hoofdstad te brengen. Nauwelijks kon hem, in het
pensionaat, aan lijfsbehoeften het allernoodigste worden gegeven, en vaak heeft onze
Tinel het schijnende nijpen van den honger gevoeld. Het was eene school gelijk er
Dickens een schildert in Nicholas Nickleby... Als een gelukkig toeval een bekende
bracht op den weg van den kleine naar 't Conservatorium, en in een of anderen
bakkerswinkel een ‘kadetje’ het blij ontmoeten bezegelde, wat was het een feest voor
den jongen! Het broodje viel als een milde dauw op een grond, verdord van dorst.
Kreeg echter Edgar soms een appel of wat snoeperij, dan was het voor zijn ouderen
broer.
De ziekenkamer van 't gesticht zag uit op het kerkhof van de voorstad St-Gillis.
Daar mocht de knaap kostelijke uren beleven, den blik altijd op het stille rijk van de
dooden gericht. ‘Voor mij geen Campo-Santo der heele wereld, dat het halen kon in
romantiek bij dit kleine kerkhof!’ verzekerde nog onlangs de beroemde componist
aan een vriend. - Ook het geringste kattebelletje, door de toovering der kinderjaren
omweven, leeft eeuwig voort in onze fantazie en trekt immer onzen lust en ons
wenschen
Na eenigen tijd, in 1864, werden de twee kinderen naar een ander gesticht
gezonden, waar een minder strenge Cerberus over de keuken regeerde. 't Was het
eenige tijdperk van zijn leven, dat hij zeggen mocht: ‘Ik kan ordentelijk slapen en...
eten’. Het instituut was nevens het huis van den beroemden schilder Wiertz. Zijn in
Pompejaanschen stijl gebouwd atelier wekte bij Edgar de hoogste belangstelling.
Kort daarna kwamen de knapen in 't Collège de l'Union belge, dat nu niet meer
bestaat. Hier viel Edgar ziek; dagen en dagen bleef hij op de ziekenkamer, onder het
dak; daar schreef hij gedenkbladen en maakte teekeningen; met den titel ‘Souvenirs
d'un pensionnaire qui a souffert ici’, stopte hij ze onder een dakpan weg. Wie mag
het handschrift wel hebben gevonden?....
Eindelijk kwam Edgar met een jonger broerke op een externaat, en de twee jongens
betrokken een dakkamertje als een kippenroest in 't nauwste straatje van de oude
stad(1).

(1) Op het straatje dat den naam draagt Berg der Blinden en dat weldra zal verdwijnen. Een oude
vriend en bewonderaar van den Meester heeft er een photographie van laten maken, die later
eens in de biographie van den toondichter zal mogen prijken.
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Op dien Heliconstop had musiceer- en studielust vrij spel. Immer was Edgar voor
zijn broeder een voorbeeld. Was deze lui of slaperig, dan kwam Edgar's mes voor
den dag - schrik niet lezer -, en hij sneed een randje in de oordjeskaars, die daar
prijkte in den hals van een fleschken, en bij mangel van elektrisch licht den arbeid
der kleinen bescheen. Tot dit randje moest de kaars afgebrand zijn, eer men met
gerust geweten zich 't uitspanningsuurtje veroorloven mocht. Keerde de jonge Mentor
den broeder eens den rug, dan liet deze de kaars afdruipen, opdat de vlam zich wat
haasten zou naar het verlossende randje.
Hier doopte de jonge Edgar ‘zijn brood in tranen’ en maakte hij nauwe kennis met
die vreeselijke machten welke men honger noemt en ontbering. Van zijn teederste
jaren af leerde hij hier alles wat later den man maakt, den man die het harte draagt
op de rechte plaats.
In elke verlegenheid wist hij zich te behelpen; de meest verscheiden ambachten
oefende hij uit; hij werd zijn eigen schoenlapper zelfs.
Op een schoonen dag - Edgar was toen 13 jaar - schreef hij op folio-papier aan
zijn ouders een brief, vier bladzijden lang, waarin hij hen smeekte, met al de
welsprekendheid van zijn plichteerende kinderziel, hem niet langer naar school te
zenden, opdat hij getrouwer zijn muzikale studiën zou kunnen volgen, en er meer
tijd aan besteden. Vader stemde toe en Edgar Tinel trad een nieuw stadium in van
zijn ontwikkeling. Daar volgde een tijdstip van hardnekkige studie, welke in verband
met de slechte voeding en 't aanhoudend vlieringhokken, waarschijnlijk de kiem
werd van de schrikkelijke ziekte, die hem in later jaren aan den rand van het graf
brengen zou. Zijn toestand werd nog verergerd door dien van zijn vader: de immer
aangroeiende kinderschaar noodzaakte altijd klimmende uitgaven, en de kosten
dekken van Edgar's onderhoud, al waren ze nog zoo gering, dat kon hij niet meer.
Nu moest de jongen op eigen voeten staan: Edgar begon pianoles te geven: hij was
14 jaar oud! Menig tragisch oogenblik bracht hem zijn strijd om het leven, en
menschenkennis oogstte hij al vroeg. Toch kon hij nog straat op loopen al spelend
met den kaatsbal, tot hij kwam aan het huis van een leerling; maar dan was 't ineens
uit; van de plichten bewust, die wogen op zijn jeugdige schouders, betrad hij met het
ernstig gezicht van een vijftiger den dorpel van het huis, waarin zijn professoraat
hem riep.
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Al lang te voren had de kleine op een andere wijze beginnen het zijne bijdragen tot
onderhoud van de familie. Hij had namelijk een wonderschoone sopraanstem,
waardoor hij zeer gezocht werd als solist in missen van Gounod, Cherubini, enz. De
deken van Sinte-Gudulakerk te Brussel wilde eens van de galerij ‘den vrouwspersoon’
afhebben, die zich verstoutte, trots alle liturgische verordeningen, in den eeredienst
haar stem te laten bewonderen.... In die kerk kreeg Tinel een vaste plaats. Dikwijls
voerde de kapelmeester met zijn koor in verschillende plaatsen van België en
Noord-Frankrijk groote missen uit en steeds waren de sopraansolo's voor den kleinen
Tinel. Door zijn uitstekend talent, zijn bevalligheid en zijn nederigheid won het kind
op dées reizen tallooze bewonderaars en menigen vriend. In buitengewone
omstandigheden, b.v. bij de lijkplechtigheid van den Belgischen Kroonprins te Laken
in 1889, moest Tinel den dienst opluisteren. Ook bij de eerste opvoering te Brussel
van de ‘negende Symphonie’ zong hij de sopraanpartij. Op de hem eigen luimige
wijs vertelt Tinel hoe hij bij die gelegenheid een frak had gehuurd die veel te lang
was, en hoe hij daarmee er als een beeld des jammers uitzag...
Zoo groot was de ijver van den knaap, dat hij eens op Kerstdag zeven missen zong
en zes loven, gesterkt door de gedachte dat hij een beetje geld voor zijn lieve ouders
daarmee verdiende. Het zal niemand verwonderen dat de knaap na zoo'n afbeuling
denzelfden dag naar het ziekbed moest.
Maar straks spraken we over de negende Symphonie. Het is wel de moeite waard
te vermelden dat de kleine Edgar van 10 jaar oud, zich eens wegstopte achter een
contrabas, om een proef-opvoering bij te wonen, waarop enkel de uitvoerders mochten
aanwezig zijn. Met een hart, zalig van geestdrift, maar ziek van vervoering, nam hij
na 't aanhooren van de ‘Negende’ de vlucht, en zocht een hoek waar hij zich uitweenen
kon. Hoe het in dees kinderborst klopte, trilde, bonsde, stormde, kookte in wilde en
onbestemde jacht naar de hoogste uitdrukking van de kunst, hoe 't genie van den
knaap zich met alle geweld een baan zocht te breken, - dat kunnen woorden niet
uitdrukken. Het kind, zoo ontvankelijk voor het schoone, had nooit iets anders onder
oogen gekregen dan de werken van een Rossini, Bellini of Donizetti, die toen zoo
hoog in eere stonden; buiten werken van Prudent, Beyer en Thalberg had hij nooit
piano-stukken gezien. Natuurlijk
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lieten zoo'n dingen hem onbevredigd. Zijn heeten, innerlijken drang volgend, had
hij beproefd een gestalte te geven aan 't geen hij zoo smartelijk miste, door het
opteekenen van zijn eigen muzikale gedachten. Maar 't gelukte toch niet. 't Was enkel
olie op het vuur, toen hij uit het potdicht gesloten heiligdom van een orkest-oefenzaal
van 't Conservatorium klanken vernam, die hem lokten als sferenmuziek; of toen hij
per geluk in een verdoken hoekske een proef-uitvoering hooren mocht van een
beroemd meesterstuk.
Eenmaal - Edgar was nog altijd niet boven de 15 jaar - geraakte hij toevallig aan
de F-mollsonate van Schumann. 't Was een openbaring voor hem! Nu zwoer hij voor
eeuwig alles af, wat hem tot nog toe was opgedrongen. Het uur was geslagen, waarop
hij aan de hand van de oud-meesters der Toonkunst een nieuw, gelukkig leven werd
ingeleid.
Van 't oogenblik af dat Edgar aan zijn eigen zorg was overgelaten, wist hij boven
de kosten van zijn onderhoud nog wat geld uit te sparen; het deed hem zoo'n deugd,
daarmee zijn lieve ouders kleine verrassingen te doen. Een enkelen keer kocht hij
zich een of ander voorwerp, gering in waarde, maar toch lang gewenscht, iets dat hij
maandenlang met begeerige blikken voor de winkelvensters had gageslagen en als
bewaakt.
Edgar Tinel leefde in de groote stad tien jaar lang gansch alleen en gansch aan
zich zelven overgelaten. Maar altijd rechtvaardigde hij in volle maat het vertrouwen
dat zijn ouders in hem hadden gesteld.
Uitspattingen bleven hem onbekend; maar uitspanningen moest hij nemen lijk elk
menschenkind: 's Zondags o.a. ging hij naar een z.g. patronage, waar hij tot
zondagsvermaak van de werklieden piano speelde of met hen rechts en links missen
ging uitvoeren of kleine muzikale zittingen houden.
Toch zaten in hem wel kwajongenskuren: dit bewijst alleszins de ‘Inneming van
Sedan’.
Toen in 1870 de tijdingen over den Fransch-Duitschen oorlog, ook tot in 't stille
dorpke Sinaai drongen, was juist de zestienjarige Edgar thuis met verlof. Hij trok
met zijn makkers het woud in. Men ging oorlog spelen: de boomkweekerijen werden
verwoest, reusachtig struikgewas werd ontworteld, 't was een echte
Walpurgis-verdelging. Heeregod! daar schoten de stroostapels in lichtlaaie vlam en
zwarte rookwolken stegen op! Ten slotte sloegen de dolle krijgers in 't zweet huns
aanschijns een brug aan stuk en wierpen de spaanders in de
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bruisende beek. De slag was gewonnen en Sedan moest capituleeren!... Tot nog toe
is 't gerecht niet te wete gekomen, wie de aanvoerder was van de bende....
Twee dilettanten oefenden jarenlang een grooten invloed uit op de muzikale
ontwikkeling van den knaap. Maar wat voor dilettanten asjeblief!
Emiel en Gustaaf Baetens van Lokeren waren alom in de streek befaamd als
kenners in de kunst. Nu en dan mocht Edgar tot belooning met vader mee naar 't
gastvrije huis der Baetens. Al zijn muziekstukken moest hij dan meebrengen en zijn
heel repertorium spelen. De twee broeders werden al langs om geestdriftiger over
de vaardigheid van hun jongen vriend; maar hun bewondering steeg ten top toen
Edgar eens het gansche ‘Wohltemperirte Clavier’ van J.S. Bach, dat hun onbekend
was, in éen adem afspeelde. De oudste van de twee, een uitstekende virtuoos op
piano, stond in gansch het land als ‘Le Pianiste des Flandres’, bekend. Vele werken
van Mendelssohn waren geworden tot zijn vleesch en zijn bloed, terwijl de jongste
menig stuk van Schumann van buiten speelde. Daarom heeft Tinel hen later ‘Manneke
Mendelssohn’ en ‘Manneke Schumann’ geheeten. Niet enkel dees twee componisten,
maar veel meesterstukken van den ouden en nieuwen tijd waren de vertrouwelingen
dezer kunstenaars van top tot teen, de heeren Baetens.
Tinel zond al zijn eerstelingen naar Lokeren ter beoordeeling, zoo groot was zijn
vertrouwen in het onpartijdig en deskundig oordeel zijner vrienden. Hij was als in
den hemel bij hen, en met diepen weedom gedenkt hij nog immer die menschen helaas, in den bloei der jaren verscheiden! Nog immer heeft hij den nasmaak van 't
kunstgenot, waarin ze samen hebben gebaa!. Het waren de gelukkigste dagen zijns
levens.
Meer dan 't menschelijk mogelijke deed Tinel in 't jaar 1871-72, dat hij dan ook
‘een goed werkjaar’ noemt. Nooit ging hij slapen vóór middernacht; om vijf uur was
hij wakker alweer om zijn plichten van meester en leerling met onverdroten vlijt te
vervullen. ‘Het lastige is gedaan, en 't onmogelijke zal gedaan worden’ dat was zijn
leus. In den zomer 1872, op den ouderdom van 18 jaar, behaalde Edgar Tinel met
Beethoven's Sonate für das Hammerclavier en met verschillende andere stukken den
prijs van piano. Nooit
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was de beroemde Brassin over een leerling fierder geweest, en toch liet hij dit den
jongeling niet blijken; veeleer toonde hij hem altijd een knorrig gezicht.
Onmiddellijk vloog Tinel naar huis, om aan de voeten van zijn ouders zijn eerste
lauweren neer te leggen. Reeds vroeger had hij den eersten ‘prix de solfège’ gehad,
maar die blijde gebeurtenis was onverlet voorbijgegaan: Edgar, verleid door zijn
schoonheidszin, had zich fijnere laarsjes gekocht, dan de oogen van zijn vader en
zijn financies konden verdragen. Maar dezen keer was 't volop vreugde en geluk.
O, 't was een schoone avond, toen de jongeling, eenzaam opgaand in zijn
diepzinnige gedachten, door de bloeiende korenvelden naar zijn Sinaai terugkwam!
Geen woorden zijn in staat te zeggen wat er omging in de ziel van den jongen
kunstenaar; hoe hij dronken van de geuren der zwellende aren, met een hart gloeiend
voor de hoogste idealen, aankwam in zijn geboortedorp... Die terugkomst behoort
tot de levendigste herinneringen van zijn leven, voor eeuwig blijft ze gedrukt in zijn
hart en diep in zijn ziele geprint.... Zijn gelaat droeg diepen ernst, want de
wederwaardigheden van 't leven hadden hun stempel vroegtijdig op zijn voorhoofd
gedrukt; maar toch was hij nog altijd het vroolijk, opgeruimd kind: hopla! den
volgenden morgen vóór zonsondergang klouterde hij al in den kersenboom, en hij
daalde niet af, vóór de snoeperige musschen zich nog enkel op steenen vergasten
konden.
Het volgende jaar mocht men nog luider jubileeren in 't ouderhuis: Edgar werd
den 25en Juli 1878 bekroond met den allereersten prijs van piano. Ook in de
theoretische vakken trok hij zich puik uit den slag. Een schitterende virtuozenloopbaan
lag open voor den jongen man; in verschillende plaatsen van 't land trad hij met
luiden bijval op; ook aan den Rijn waar hij o.a. het Klavierconcert in F-moll van
Chopin herhaaldelijk speelde.
Hoe de beroemde Brassin over zijn leerling dacht kan 't volgende bewijzen: Tinel
werd gevraagd vanwege de Association des Artistes Musiciens, toen tertijde de beste
Brusselsche concertmaatschappij, het F-moll concerto op een harer feestavonden uit
te voeren. Onder de toehoorders, bij de eerste proeve reeds, was niemand minder
dan Brassin zelf. Men hoorde hem zeggen tot zijn makker, toen den
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eigenaar van het dépôt der piano's Pleyel te Brussel: ‘Vous allez voir un succès fou
pour vos pianos après le concert où Tinel aura joué. Tinel fait valoir les pianos Pleyel;
nous autres nous cachons nos fausses notes dans la sonorité des pianos Erard. C'est
un diable de garçon; je n'oserais pas jouer ce concerto en public, moi!’
*

**

Maar het woelde in des jongelings borst altijd maar aan: de scheppingsaandrang gaf
hem rust noch duur. Van 1873 tot '77 componeerde hij zoowat 20 werken (meer dan
100 stukken bevattende), terwijl hij toch ook hardnekkig de orkestratie studeerde.
Hij wist ook wat leemten een al te kort schoolbezoek in zijn opvoeding had gelaten.
Met ijzeren vlijt en stalen volharding legde hij zich op 't aanwerven van de hem
ontbrekende kennis toe; en 't wekt bewondering, tot in de kleinste gesprekken met
hem, hoe deze autodidakt beslagen is op alle gebied.
't Kan niemand verwonderen dat Tinel, om tot daar te geraken, nachten in dagen
omscheppen moest. Dikwijls gansche nachten bracht hij 's zomers door buiten huis
met zijn boeken, veelal in de eenzaamheid van Terkameren-Bosch; ook daar
componeerde hij veel. Om zes uur 's morgens keerde hij uit belang van zijn muzikale
studiën naar huis terug; dan trof het wel dat hij zijn vader op straat ontmoette. Deze
was immers intusschen om wille van de opvoeding zijner kinderen zich te Brussel
komen vestigen, en hield daar een winkel open van boek- en schrijfmaterialen. Elken
morgen om 6 uur ging hij naar de kerk. Trof hij dan zijn Edgar aan, door 't nachtwaken
afgemat, zoo drukte toch zijn aangezicht geen de minste verwondering uit... ‘Ik heb
vertrouwen in u, mijn zoon, en ik zegen u!’ waren zijn woorden. Ofwel beiden
groetten elkander van verre, de zoon met den diepsten eerbied, de vader met die
ridderlijkheid, immer een sprekenden trek van zijn wezen. Want Pieter Tinel, ofschoon
een arme boerenjongen, was een teerbesnaarde natuur; hij was innerlijk en uiterlijk
wat men in den besten zin van het woord een aristokraat pleegt te noemen. Een ‘ridder
zonder vrees of blaam’, een ‘gentleman’ in de beteekenis, die de beroemde kardinaal
Manning hecht aan dit woord.
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Zoo ging de tijd voorbij. Maar vaders zaak had, helaas, met groote concurrentie te
strijden, en zoo kwam het dat de uitgaven merkelijk hooger dan de inkomsten stegen.
Nu moest de jonge Edgar voor 't gansche gezin het dagelijksch brood verdienen. 't
Was zeker dank een bijzondere leiding van de Voorzienigheid dat hij zich goed hield
en kloek in dien harden tijd van beproeving, in dat rusteloos gesjouw. Maar een
vreeselijke slag van het noodlot moest den jongen kunstenaar in dien benarden
toestand nog treffen. Zijn vader kreeg een hartekwaal. Nooit had de man zich gegund
om 't even welke uitspanning en de kommer over den klimmenden nood, die de zijnen
overviel, sloeg hem terneer.... Een kwaadaardige zenuwkoorts tastte hem aan en het
duurde weinige uren of de edele man bezweek. Namelooze smart sneed door de ziel
van den jongen kunstenaar, toen hij van zijn pianolessen terugkomend, het huis vol
verwarring, en zijn arme moeder radeloos vond bij den onverwachten slag. Eenige
dagen later rukte de typhuskoorts zijn jongeren broeder van zijn zijde; Edgar waakte
aan het ziekbed, terwijl hij zijn cyclus piano-stukken ‘Au Printemps’ overschreef.
De jonge artist moest de kosten van de begrafenis dekken, en al de schulden
effenen, die de familie had gemaakt bij 't verhuizen van Sinaai naar Brussel. ‘Help
u zelf, zoo helpt u God!’ Hij ontleende een zekere som tegen hoogen interest aan
een vriend, en dan ging hij met grooter wilskracht dan ooit aan het werk. Hij moest
den hemel bestormen - en het is hem gelukt.
In de diepste ellende, gefolterd door het zien van de ontberingen thuis, kreeg hij
het niet over hem ‘Chansonnetten’ te schrijven, of ‘Champagne-walsen’ te
componeeren; altijd nochtans vonden deze geestesontspanningen bereidwillige en
goed betalende uitgevers. Maar door den nood gedrongen nam hij op zich een
martelaarschap, dat voor den echten kunstenaar zijn weerga niet heeft. Uit brooddwang
moest hij door zijn pianospel de kunstenarijen opluisteren van een goochelaar;
daarvoor kreeg hij 2 frank werkloon per avond. Wat voor kwellingen de kunstenaar
later heeft doorgestaan, wat hij leed als hij de dansen moest begeleiden, o.a. bij een
rijken parvenu, die hem eens bloedig beleedigde, en dien Tinel verontwaardigd de
deur wees - daarvan heeft niemand een denkbeeld.
In dezen tijd, kort vóór 't afsterven van zijn lieven vader
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valt Tinel's eerste reis naar Duitschland. Zijn oudste vriend, een Duitscher, leende
hem daartoe 300 frank. Niemand ter wereld was zoo gelukkig als de jonge Tinel!
Eerst ging hij naar Keulen bij Hiller, met een warmen aanbevelingsbrief van Gevaert,
den bestuurder van 't Conservatorium in 't zak.
't Was in den winter. Hiller, liet hem om 6 uur 's morgens te zijnent ontbieden; de
Duitsche musicus was reeds volop aan 't werk. Hij drong er bij den jongen laureaat
niet op aan, iets te spelen, maar gaf hem bij verschillende Duitsche artisten
aanbevelingen mee. Die recommandaties luidden echter zoo drollig, dat Tinel er
geen kwaad in zag, ze langs den Rijn naar de Noordzee te laten vlotten... Hij reisde
naar Bonn, en daar vielen zijn brandende tranen op Schumann's graf. Hij wist ook
weldra waarom Hoffman von Fallersleben had gezongen:
‘An den Rhein, an den Rhein, geh nicht an den Rhein,
Mein Sohn, ich rate dir gut!
Da fliesst dir das Leben zu lieblich und fein,
Da wächst dir zu freudig der Mut!’

O die uren van zalige verrukking die de gevoelvolle jongeling heeft doorleefd aan
den Duitschen Rijn! Op de hemelvaart van zijn zalige droomen vergat hij de wereld
en zijn lijden. Van Bonn reisde hij naar Frankfort bij Müller en naar Wiesbaden bij
Joachim Raff. Zijn ontvangst bij den laatste was heel origineel. Raff was juist van
zin zich onder de handen van zijn ‘Figaro’ te zetten, toen Tinel aankwam; in
afwachting lei hij dezen zijn jongste werk ter inzage voor. Na enkele minuten, - de
schuchtere jongeling had het nauwelijks gewaagd, een blik in de partituur te slaan keerde Raff terug en bestormde zijn bezoeker zoodanig met allerhande vragen, zonder
eens op een antwoord te wachten, dat de bloode bloed met zijn mond vol tanden
stond.
Toch mocht zijn onthaal heel goedhartig heeten; daarbij gaf Raff met gulle
gedienstigheid zijn bezoeker een gunstig schrijven mee aan Mevrouw Betty Schott
te Mentz, zoodat Tinel met goeden moed verder ging. Hij rekende 't zich dan ook
ten plicht, toen hij den 17n November 1890 als gelauwerde meester, bij de eerste
Duitsche opvoering van zijn ‘Franciscus’ in Francfort werd gevierd, op 't graf van
Joachim Raff een stil gebed te gaan plengen. Van den brief, daar straks ver-
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meld, was nochtans niets gekomen. Deze daad van piéteit is de uitdrukking van een
Leitmotiv, dat als een gouden draad door Tinel's leven loopt van kindsbeen af; zijn
achting voor de overheid, de eerbied voor zijn leermeesters. Niemand verstaat beter
dan hij wat ze zegt, de bekende spreuk, die Wagner in ‘Die Meistersinger’ heeft
neergeschreven:
‘Doch ehrt mir eure (dentschen) Meister,
Dann bannt ihr gute Geister!’

Toen Tinel thuis kwam schreef hij: ‘Ik kom uit Duitschland, het schoonste van alle
landen!’
In dankbaarheid aan den Schepper voor de gunst hem bewezen, arbeidde Tinel
altijd maar aan met rusteloozen ijver; en, lijk we boven zagen, laadde hij nog zwaarder
lasten op zijn schouders bij 't sterven kort daarop van het hoofd der familie. Maar
ook de welverdiende belooning van zoo'n volharding bleef niet uit. In 1877, werd
aan Edgar Tinel, toen 23 jaar oud, eenstemmig de prijs van Rome toegekend met
zijn cantate ‘Klokke Roeland’ (voor solo's, koor en orkest) op. 17.
't Is bekend dat er alle twee jaar in ons land een kampstrijd is om den zoogenaamden
prijs van Rome; enkel componisten beneden 30 jaar mogen meedingen. De candidaten
moeten een eerste proef onderstaan van twee dagen. In een zeker staatsgebouw
worden ze onder strenge bewaking in verzekering gebracht, en gedurende die twee
dagen moeten ze op een bepaalden tekst een koor met orkest, en op een gesteld thema
een fuga schrijven. Om 't even hoe groot het getal der candidaten is en de
verdienstelijkheid van hun werk, enkel zes worden tot den eigenlijken kampstrijd
toegelaten. Nu brengt men de uitverkorenen weerom achter grendel en slot. Hunne
koffers worden onderzocht en alle mogelijke partituren en theoretische werken over
muziek aan kant gebracht. In Tinel's koffer vond men een boek... maar 't was de
Navolging van Christus.
De mededingers krijgen een speciaal voor den prijskamp gedichten tekst. En nu
van den morgen tot den avond aan 't sjouwen! Want binnen de 25 dagen moet alles
af zijn. Uit den aard van de zaken, lijk Tinel me eens verzekerde, moet aan de
produkten van die muzikale parforce-jachten of wedrennen geen al te groot gewicht
worden gehecht. Tinel
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wijst dan ook zijn prijs-cantate een ondergeschikten rang aan onder zijn werken.
Met niemand mogen de vrijwillig gevangenen gedurende die 25 dagen in aanraking
komen; men bewaakt ze als galeiboeven. Al de brieven worden in tegenwoordigheid
van al de mededingers voorgelezen. Dat het er in ‘'t gevang’ nooit lustig op los gaat,
moet men niet zweren. In Tinel's tijd was dit namelijk het geval. Als de jonge
toondichters hun uitspanningsuurtje in den hof gingen doorbrengen, lonkten ze
dikwijls de schoone meisjes, die voorbij de traliedeur van het Palais Ducal gingen,
heel vriendelijk toe. Een van Tinel's makkers schoot onder de gloeiende blikken van
een jonge Duitsche in lichtlaaie vlam en Edgar moest Duitsche liefdebrieven schrijven
voor hem - een taak waarvan hij zich met groote dienstvaardigheid kweet....
De gelukkige die den prijs behaalt, krijgt 16,000 frank en daarbij nog de noodige
som tot een opvoering van zijn werk. Met dit geld moet hij drie jaar Duitschland,
Frankrijk en Italië doorreizen en over die kunstenaarsreizen een verslag in optima
forma afleveren bij de regeering.
Weinige dagen nadat hij met eenparige stemmen den prijs van Rome had behaald,
huwde Edgar Tinel met de dichteres Emma Coeckelbergh, die hem in den loop der
jaren zes zonen schonk. Aan haar heeft hij zijn meesterwerk Godelieve opgedragen.
Onzen lezeressen zal 't niet zonder belang zijn, hoe Tinel zijn echtgenoote leerde
kennen. Een zekeren dag vond hij een bundel gedichten, en zoozeer was hij er mede
ingenomen, dat hij dadelijk naar Sint-Niklaas spoorde, om de dichteres de toelating
te vragen, eenige harer geesteskinderen in een muzikaal kleed te steken. Zoodra ze
de ontvangstkamer binnentrad, was 't geklonken met hem: ‘Deze of geene!’ jubelde
't in zijn boezem. Hij vroeg de hand van het meisje, de ouders gaven hun toestemming,
kort nadien vierde men de verloving en op den 1n September 1877 werd het huwelijk
ingezegend.
Hoe hoog hij toen als klavier-virtuoos werd geschat, bewijst o.a. het volgende feit:
Eens, toen hij, in 1876, naar Brussel terugkeerde van een bezoek bij zijn bruid, vond
hij een draadbericht thuis van Georgina Weldon, de bekende vriendin van Gounod.
Ze gaf een weldadigheidsconcerto te Londen, ten voordeele van haar weezenhuis;
onvoorziens was de
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pianist belet; ten slotte vond Tinel de vraag in het telegram of hij niet wou op een
week tijds zich voorbereiden tot het uitvoeren in St. James Hall van een lange fantazie
voor piano en orkest van John Urich, een tot dan onbekend toondichter. Hij nam aan
en binnen de 5 dagen leerde hij het gansche concerto van buiten en speelde 't met
schitterende virtuositeit en evenzoo schitterenden bijval.
Na zijn huwelijk rustte Tinel allerminst op zijn lauweren; tot nog toe scheen het
hem dat hij eigenlijk nog niets merkwaardigs geleverd had. Ook kreeg hij een
onoverwinnelijken tegenzin van virtuositeit en virtuosenloopbaan; altijd hoopte hij
vroeg of laat zich gansch te kunnen wijden aan 't componeeren. Met vurigen ijver
viel hij aan 't studeeren der meesterstukken van Bach, Beethoven. Schumann en
Brahms, die hij noemt ‘de apostels van het ideaal’. Sidderend van eerbied blikte hij
op naar die heroën der toonkunst; hij kon zich niet voorstellen dat ze konden leven
als gewone menschenkinderen. Wagner heeft hij eigenlijk nooit gestudeerd; hij blijft
op zijn hoede om niet onder Wagneriaanschen invloed te komen.
In zijn werk ‘Die Grenzen der Poesie und der Musik’ schrijft Dr. W. Ambros:
‘Das grosse Gesamtkunstwerk, diesen mächtig zusammenklingenden Akkord, in
welchen die einzelnen Künste die Töne bilden, braucht man nicht erst mit Richard
Wagner als “Kunstwerk der Zukunft” zu bezeichnen. Die katholische Kirche besitzt
in der feierlich heiligen Pracht ihres Gottesdienstes dieses Gesamtkunstwerk seit
Jahrhunderten.’ Zoo denkt ook Tinel.
Laat ons dit nog in herinnering brengen. Nadat in 1873 Tinel de hoogste prijzen
aan 't Conservatorium had behaald, wou Brassin hem bij Wagner in de leer doen; de
schrandere meester zag immers wel dat zijn genialen leerling een schitterende
toekomst tegenblonk. ‘Les Classiques ont fini,’ sprak hij tot den jongeling; ‘un jeune
compositeur ne peut se vouer qu'à Wagner!’ - ‘Welhoe! Dat is uw zienswijze,
mijnheer Brassin?’ gaf hem Tinel bescheiden maar vastberaden ten antwoord; ‘mijn
meening is anders. Ik zal bij Wagner n i e t gaan.’
't Is zooveel te meer bewonderenswaardig dat de geniale componist reeds in
Franciscus instinctmatig de Wagneriaansche muziektheorie op het oratorium toepast.
In zijn jongste werk, het muziekdrama ‘Godelieve’, komt de partij
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die hij trekt van het Wagneriaansche systeem, zonder Wagneriaan te worden en
d o o r e i g e n s c h e p p i n g s k r a c h t g e l e i d , nog duidelijker op den voorgrond.
Laat ons een oogenblik terugkeeren tot de eerste jaren van zijn huwelijksleven;
want dit maatschappelijk keerpunt in zijn leven was gepaard aan een muziekaal.
Met zijn diep godsdienstig gemoed en zijn toondichtersziel gruwde Tinel van de
smaakverkrachtingen in de kerkmuziek toen ter tijde - en nog nu - gepleegd. Hij
droomde voor die muziek een ganschen ommekeer en het uitroeien van alle
misbruiken. Gesteund op den Romeinschen cantus planus en de contrapuntisten van
de 16e eeuw, moet de kerkmuziek ook rekening houden met de eischen van de
moderne gamme, die even zoo goed als de kerktonen de innigste uitdrukking geven
kan aan 't gebed van alle geloovigen. Daarin wijkt Tinel af van de grondregels van
't Duitsche ‘Cäcilienverein’ dat enkel het heil ziet in de oude kerkmuziek.
Volgens Tinel dienen de volgende woorden van Richard Wagner in acht te worden
genomen: (Ges. Schriften, Bd. 2.) ‘Die menschliche Stimme, die unmittelbare Trägerin
des heiligen Wortes, nicht aber der instrumentale Schmuck oder gar die triviale
Geigerei in den meisten jetzigen Kirchenstücken muss den Vorrang in der Kirche
haben; und wenn die katholische Kirchenmusik zu ihrer ursprünglichen Reinheit
wiedergelangen soll, muss die Vocalmusik sie wieder ganz allein vertreten. Für die
notwendig erscheinende Begleitung hat das christliche Genie das würdige Instrument
erfunden, das ist die Orgel.’
Naar zijn doel streefde Tinel met de krachtdadigheid en de volharding, hem
aangeboren. Nu hield hij zich bezig met al de studies betrekkelijk het specifieke vak
van de kerkmuziek; zoo verwierf hij een grondige kennis van de meesterstukken op
kerkelijk-muzikaal gebied uit de 16e eeuw.
In dit feit ligt het geheim van de meesterlijke stemleiding, zoo dikwijls geroemd
bij Tinel; van dit oogenblik af straalt ze uit al zijn werken, zoowel van wereldlijken
als geestelijken inhoud. Wijlen Dr. Franz Witt, voorzitter van 't algemeen
Cäcilia-verbond voor alle landen, waar Duitsch wordt gesproken, gaf zijn hoogen
dunk te kennen over Tinel's stemleiding, toen hij ze als ‘Schreibweise à la J.S. Bach’
roemde; hij haast zich erbij te voegen dat het
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Tinel niet te doen is om een bloote assimilatie, maar dat de toondichter van eigen
middelen leeft.
Met onvermoeiden ijver maakte hij zich voorts al de kennis eigen, die hem nog
ontbrak. Dan kwam hij eindelijk weer voor den dag met een rij werken voor solo,
koor en orkest en andere van den meest verschillenden aard.
Het eerste werk waarin zich 't proces van Tinel's ommekeer openbaart, is het
mannenkoor ‘Vlaamsche Stemme’, op. 25. Veel andere werken volgden, waarop we
terugkomen zullen.
Ondertusschen was Tinel in 1881 benoemd tot opvolger van den befaamden
Lemmens, die in 1878 de eerste bestuurder der te Mechelen door den Kardinaal
opgerichte Belgische kerkmuziekschool geworden was.
Onder Tinel's leiding steeg die school tot hoogen bloei en indien zijn pogingen
tot veredeling der kerkmuziek in talrijke kerken onvruchtbaar zijn gebleven, aan hem
ligt niet de schuld.
Hij had gedroomd de kerkmuziek in geheel ons land tot dat te kunnen herscheppen
wat zij moet zijn. Maar in den loop der jaren zag hij dat hij zijn hart van dit ideaal
moest aftrekken en dat het hem alleen als componist geoorloofd zou zijn voor de
kerkmuziek iets wezenlijks te doen.
Tinel schreef theoretisch zijn grondregels neer in een schitterende redevoering,
die hij hield op het Congres te Mechelen in 1889(1), en later in een verslag over
kerkmuziek, dat hij op verlangen van de Romeinsche Ritencongregatie in 1893
opstelde. In 1889 was van hem reeds een handboek verschenen over 't wezen en de
uitvoering van den koraalzang Aan 't slot van dit werk heeft hij zeer opmerkenswaarde
aphorismen - ook voor leeken - geplaatst.
Al de eerstelingen van Tinel zijn in Duitschland al vroeg besproken geworden
door Albert Hahn in ‘Die Tonkunst’ (Königsberg, 16 Nov. 1878 en 8 Nov. 1879).
‘In denselben, zegt Hahn, tritt die Neigung zum Beschaulichen und Wehmütigen
hervor.’ Die werken volgen hier: Een lied, zonder opusgetal; op. 1, 4 Nocturnes pour
chant; op. 2, 3 Morceaux de fantaisie pour piano; op. 3, Scherzo

(1) Gedrukt in de Kirchenmusikalische Vierteljahrsschrift, 1892, afl. IV, bl. 171 en vlgg.
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voor klavier; op. 4, 3 Liederen; op. 5, Quatre Mélodies; op. 6, Deux Mélodies; op.
7, Twee pianostukken (Impromptu-Valse et Chanson); op. 8, Zeven Liederen en
Gezangen; op. 9, Klaviersonate; op. 10, Schilflieder von Lenau; op. 11, Lieder der
Sehnsucht von Lenau; op. 12, Veertien oud-Vlaamsche minneliederen van Hoffmann
von Fallersleben; op. 13, Vier Drinkliederen; op. 14, Au Printemps (5 pianostukken).
Ze zijn met uitzondering van op. 5, dat in 1875 verscheen en op. 2 in 1876
uitgegeven, gezamenlijk door de firma Schott te Brussel bezorgd. De jonge componist
had de grootste moeite gehad om zonder kruiperij den uitgever te bewegen tot
ontferming over zijn stukken; het kwam er enkel van, op voorwaarde dat Tinel zich
verbond veertig exemplaren van ieder werk zelf aan te koopen. Dat er in zulke
omstandigheden van geen honorarium hoegenaamd sprake kon zijn, is zoo klaar als
de dag. Met de werken die volgden op op. 17, dus op zijn prijscantate van Rome,
had Tinel nog niet eens dat... geluk. Al zijn pogingen leden schipbreuk: geen enkel
uitgever wilde nog ‘aanbijten’. Voortaan werden al zijn handschriften met ‘eerbiedigen
dank’ teruggezonden. - Nu bleef den troostlooze nog éen reddingsanker: Duitschland,
het land der muziek.
‘O Land, o Land so hoffnungsgrun,
O Land, o Land, wo bist Du?’

Alles te vergeefs! Ook hier geen onderkomen! Alle bemoeiingen bleven vruchteloos.
Ten slotte, na herhaald gevraag, besloot in 1885 de firma Breitkopf en Härtel een
proeve te nemen met eenige van zijn piano-stukken, ofschoon ze al de werken had
afgewezen, die de toondichter na op. 17 had vervaardigd en hun ten onderzoek
gestuurd. Zoo kwam het dat op. 32, ‘Bunte Blätter,’ na op. 17 verscheen. Acht jaar
vruchtelooze pogingen lagen daartusschen!... Toch kon dit werk niet volstaan om
Tinel een blijvende plaats in te ruimen in 't archief van Breitkopf en Härtel. Nadat
hij met den Leipziger uitgever in verbintenis was getreden, gaf Schott nog den
‘Jubelmarsch’ uit, op. 30, een vierhandig klavierstuk, en ook het mannenkoor Aurora,
door Tinel voor den internationalen zangwedstrijd te Mechelen in 1886 geschreven.
Op eigen kosten ondernam de toondichter de uitgave van zijn ‘Marialiederen’
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op. 34, van zijn ‘Motetten’ op. 31, van zijn ‘Te Deum’ op. 26, en horribile dictu!
ook de klavierpartituur in drie talen van zijn ‘Franciscus.’
Nu echter namen de zaken een plotselingen keer. Het oratorio Franciscus werd
in 1888, den 22en en 28en Oogst, met het orkest van de Brusselsche hofopera, op de
kosten van 't bestuur der stad Mechelen uitgevoerd, onder persoonlijke leiding van
den toondichter. Ongehoord was de bijval. Na de uitvoering hoorde ik Peter Benoit
tot Alfons Lemaire uit Antwerpen zeggen: ‘Ik heb mijn meester gevonden.’
In Januari en Februari 1889 hadden te Brussel nog vier achtereen volgende
opvoeringen plaats in de Concerts populaires, onder leiding van Joseph Dupont en
ook in den Muntschouwburg(1). Zoo schitterend was de uitslag dat de firma Breitkopf
en Härtel onmiddellijk het gansche Franciscus-materiaal aankocht: de gegraveerde
platen der reeds gedrukte klavierpartituur, het handschrift van de orkestpartituur, alle
uitvoeringsrechten, en gansch den inbuidel, sluimerend in de portefeuille van den
meester, daarbij.
Den 17en November 1890 was het de eerste opvoering van Franciscus in
Duitschland, te Francfort aan den Mein, door Dr. B. Scholz. De Joden en Protestanten
waren nog geestdriftiger in hunne bewondering dan de katholieken. De onbekende
van gister was eensklaps een beroemdheid in Duitschland geworden. Van Francfort
uit begon het werk zijn zegetocht. Te Aken (3 maal), Amsterdam, Annaberg,
Antwerpen, (2 maal) Augsburg, Baltimore, Bazel, Berlijn (4 maal) Bernburg,
Biberach, Birmingham, Bonn, Boston, (2 maal) Bremen, Breslau (3 maal) Brieg,
Brünn, Brünswijk, Cardiff, Chicago, Cincinnati, Crefeld (2 maal), Dantzig (2 maal),
Darmstadt, Dessau (2 maal), Dortmund, Dresden (3 maal), Dublijn, Duisburg,
Düsseldorf, Elberfeld, Essen (2 maal), Francfort (3 maal), Freiburg (2 maal), Geneve,
Gladbach, Glogau, Görlitz, Gumbinnen, Hamburg. Hannover, Herford, Hildesheim,
Hirschberg, Insterburg, Kassel, Keulen, Koenigsberg,

(1) Dat de onafhankelijke Joseph Dupont, die toenmaals bestuurder en orkestmeester van den
Muntschouwburg was, Franciscus (wel niet met kostumen, maar toch en guise de
représentation) voor de abounés liet uitvoeren, kostte hem korten tijd daarna zijn plaats. ‘It
voulait cléricaliser la Monnaie,’ klonk het uit den mond der Logie-Broeders.
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Kopenhagen, Leeds, Leipzig (3 maal), Liegnitz (2 maal), Liverpool, Ludwigshafen,
Luik, Maagdeburg, Manchester, Mannheim, München, Münster (4 maal), Nymegen,
New-York, Neurenberg, Offenbach a.M., Praag, Pesth (2 maal). Posen (2 maal),
Regensburg, Reval, Riga, Rotterdam, Schwerin (2 maal), Sint-Gallen, Solothurn,
Straatsburg, Stuttgart (2 maal), Tilsitt (2 maal), Trier, Weenen, Wolverhampton,
Würzburg, Zurich (3 maal) en nog in een twintigtal andere steden werd Franciscus
uitgevoerd. Een echte triomf overal! Voor de eischen aan genen kant van den oceaan
is een Engelsche klavierpartituur vervaardigd. Ook zag reeds een tekstboek het licht
in 't Hongaarsch. Viermaal vergastte Berlijn zich aan dit werk, uitgevoerd onder de
leiding van den uitmuntenden orkestmeester Siegfried Ochs. Op Sinksen 1894 kwam
het in Aken aan de beurt op 't ‘Niederrheinische Musikfest’, een onderscheiding die
nog nooit aan eenen Belgischen componist te beurt viel.
De bekende schrijver van 't beste werk over Richard Wagner, P.Th. Schmid S.J.(1),
schreef over Franciscus reeds in 1889 in de ‘Stimmen aus Maria-Laach’ 't volgende:
‘Das Werk erweist sich als eine epochemachende Erscheinung auf musikalischem
Gebiet, ein Stück warm pulsirenden Lebens, ein Tongebilde von höchstem Reichtum
orchestraler und vocaler Klangwirkung, ein mit eigenem Geiste durchdachtes und
dem reichhaltigen Vocabular eigener harmonischen und melodischen Wendungen
geschmücktes Bild. Die Leitmotive sind schön, sie sind biegund schmiegsam, sie
sind so interessant, dass sie unter zahlreichen Gestalten immer wieder aufs neue
fesseln und in das Auge stechen, wie ein schillerndes Prisma.’
Een doordringende muzikale kritiek van het meesterstuk zou niet passen in 't bestek
dezer schets. Dezen, die nog 't geluk met hadden Franciscus te hooren, verwijzen
we naar de uitvoerige bespreking, verschenen in de verzameling ‘Der Musikführer’
van Bechhold, met talrijke muziekuittreksels daarbij. Ook de protestantsche criticus
Martin Krause is daarover lezenswaard. Kortheidshalve zullen we uit den laatste
slechts eenige zinsneden knippen:

(1) Das Kunstwerk der Zukunft und sein Meister Richard Wagner, Freiburg, Herder, 1885.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1901

57
‘Franz Liszt hat einst ein leeres Blatt der Kunstgeschichte mit einer prophetischen
Ueberschrift versehen, die man in die Worte fassen könnte: “Die Wiedergeburt des
Oratoriums aus dem Geiste des musikalischen Dramas.” Jetzt ist der gekommen,
welcher berufen ist, das Blatt auszufüllen, ein Genius, welcher der Welt Neues zu
verkünden hat: Edgar Tinel, der Componist des “Franziskus.” Kühn fasste er Alles
zusammen, was Jahrhunderte lang in der Form des Oratoriums erreicht worden war,
nicht mit dem Fanatismus des Reformators Bestehendes zertrümmernd, sondern es
dem Neubau nutzbar machend.
Was den Gegenstand betrifft, so war Tinels Wahl die beste, beeinflusst von seinem
genialen Instincte, der doch allen Gegenbeispielen zum Trotz, das herrliche Ziel
trifft. Geboren wurde seine Musik aus dem Geiste des musikalischen Dramas. Jene
Mischung von objectiver Schilderung und subjectivem leidenschaftlichen Empfinden,
wie wir sie in Wagners Werken antreffen. charakterisirt auch die Musik Tinels. Aber
die Mischung ist reiner als bei Liszt. Das Oratorium hat sich bei ihm nicht verweltlicht,
wohl aber vermenschlicht. Tinel ist eine kerngesunde, musikalische Natur. - Ganz
frappant ist die Behandlung jener Stellen, die das Ueberirdische in das Stück
hineintragen; sie sind weit entfernt von jener Säuselei, welche meist die Schwindsucht
der Erfindungsgabe verdecken muss. Zeugen sie nicht von einer merkwürdig
kraftvollen Gesinnung und Empfindung, von einem Stolz des Gefühls, der sich als
Sohn Gottes betrachtet? Ein Tongedicht wie der Sonnengesang ist eine Erquickung
in unserer schwachherzigen, mattfühlenden, falsch empfindenden Zeit, ein fruchtbarer
Tau, der scheinbare Einöden der Kunst neu zu befruchten imstande ist. Das urgesunde
Wesen Tinels zeigt sich auch in dem Festhalten der Tonalität, im Vermeiden aller
weltschmerzlichen Chromatik.
Seine natürlich sich bietende Polyphonie gehört zum Ganzen wie der Ast zum
Stamme. Bezüglich des Recitativs ist Tinel auch völlig Reformator. Er beseitigt mit
genialer Kraft jene süssliche, unrythmische Wimmerei über tremolirenden
Streichinstrumenten und weist die recitirenden Stellen dem Männerchor zu. - Auch
Tinels Orchesterbehandlung überbrückt die scheinbar unausfullbare Kluft, welche
das alte Oratorium vom neuen trennt. Mendelssohn neigte noch zu sehr zur Verehrung
des Alten, bei Liszt verliert sich der kirchliche Styl
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vollständig. Tinel dagegen fügt der Kraft der Alten, ohne stillos zu werden, die Farben
des modernen Orchesters hinzu. Mann kann sich an dem Klange dieser Mischung
gar nicht satt hören. Die Behandlung des Chores ist auch geradezu gemal; was er
hier leistet, steht ganz eir zig da. - Mit Freude und Stolz darf man es constatiren, dass
das Publicum die Grösse der Erscheinung des neuen Genius wohl zu schätzen weiss.
Heutzutage ist man glücklicherweise in Deutschland darüber hinaus, erst mit dem
Todestage eines Künstlers seine Verherrlichung zu beginnen und das deutsche Volk
versteht auch ausländische Grösse voll und ganz zu würdigen.’
Een enkel verwijt is den beroemden meester door eenige vakbladen gedaan: Ze
noemen Tinel ‘ein verkappter Operncomponist.’ Deze kritiekers hebben den nagel
op den kop geslagen. Op het tooneel zal Tinel al zijn gaven ontwikkelen. Daarom
ook componeerde hij, door zijn genie geleid, na Franciscus een Muziekdrama. In
Januari 1894 schreef Tinel hieromtrent een brief aan een muziekkritikus in Hamburg,
die ons door dezen welwillend ter hand is gesteld en waaruit we hier 't volgende laten
drukken, nog door geen enkel orgaan der pers gemeld:
‘Ich arbeite jetzt an einem für die Bühne bestimmten Musikdrama in drei Aufzügen,
- k e i n e s.g. g e i s t l i c h e O p e r ! - welches das an dramatischen Situationen und
tieferschütternden Momenten reiche Leben der in Flandern verehrten Heiligen
Godoleva von Ghistel schildert. Ich habe vor, noch andere Heiligenleben zu
behandeln. Sind doch, vom rein menschlichen Standpunkt aus, die erhabenen
Gestalten des römischen Martyrologiums noch ein toter Buchstabe! Und meiner
Meinung nach, ist es wenigstens ebenso interessant, wahren Begebenheiten aus dem
Leben historischer Persönlichkeiten von seltener moralischen Grösse zu folgen, als
sich für die Gebilde einer oft ungesunden oder wenigstens überspannten Fantasie zu
begeistern.’
In zake van kleinere koorwerken met orkest schreef Tinel nog het lyrisch gedicht
‘Kollebloemen’ (woorden van Pol de Mont), dat opgevoerd werd te Brussel, Leuven
(2 maal), Berlijn (2 maal), Brugge, (2 maal) Francfort a.d.M., Kopenhagen, Liverpool,
Cardiff, Chemnitz, Gotha, Neurode enz.; de ballade ‘Drie Ridders’; orkestbeelden
uit den ‘Polyeucte’ van Corneille, die men te Brussel (2 maal),
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Antwerpen (3 maal), 's Gravenhage, Berlijn, Dresden, Chemnitz, Mühlhausen,
Oldenburg, New-Brighton, Liverpool, Pittsburg, New-York, enz. heeft gehoord.
Klaviersonaten en andere pianostukken, een wonderschoone orgelsonate, - die Dr.
Reimann als welkomstgroet aan den meester, bij zijn triomfantelijke ontvangst in de
‘Berliner Philharmonie’ meesterlijk voordroeg, - kwamen ook uit zijn pen. Verder
talrijke liederen op. 16, 22, 28, 38, 40, 42, met een Duitsche vertaling erbij,
mannenkoren, b.v. de XXIXe en de VIe psalm, de laatste als prijskoor voor den
internationalen zangwedstrijd te Keulen 1891; nog Adventliederen, Geestelijke
Gezangen en Marialiederen voor huis en concerto enz. Als toondichter van
kerkmuziek leverde hij verschillende Motetten, een Alleluia, een Communie-lofzang,
een prachtige Missa in honorem B.M.V. de Lourdes, voor 5 stemmig a capella koor,
die zich, lijk al de werken van Tinel, door meesterlijke stemleiding kenmerkt en als
toonbeeld in het slag een nieuw tijdperk opent van de kerkmuziek. Over die mis zegt
de evangelische schrijver Dr. Max Seiffert: ‘Dat is echte kerkmuziek, en zulke
meesters in 't vak mogen de protestanten aan de katholieke Kerk benijden.’
Verder gaf ons Tinel al wat verheven en grootsch is in zijn Te Deum.
Dit Te Deum is een dankhymne in den vollen zin van het woord. Tinel componeerde
het nadat hij in 1883 van den rand van 't graf was teruggekeerd. In de maand
September overviel hem een schrikkelijk lijden. Hij moest een gevaarlijke operatie
onderstaan; den getrouwen zoon der Roomsche Kerk werden de Sacramenten der
stervenden toegediend. Men vreesde het ergste met hem. Maar deze man was geroepen
door de Voorzienigheid om groote dingen te doen. Hij genas in zoo ver, dat hij weer
zijn bezigheden kon opnemen van bestuurder der Kerkmuziekschool, die hem zoo
nauw aan het hart ligt. 't Was een gejubel onder zijn talrijke vrienden en vereerders;
dagelijks waren ze gedurende zijn ziekte in menigte naar zijn huis gestroomd om te
vernemen hoe hij het stelde.
Een jaar later herviel hij. Een nieuwe operatie was noodig.(1) De arme lijder werd
letterlijk doorboord, niet met

(1) October 1884.
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het vlammenzwaard der liefde, lijk zijn Franciscus, maar met het bistouri der
heelmeesters.... Op den koop toe sloeg de gapende wonde in 't kwaad.
Maar ook ditmaal overwon zijn gezond gestel. Toch keerden de krachten niet weer.
't Vel over de beenen, met holle oogen en uitgemergeld gelaat, ging hij toenmaals
als een wandelend geraamte onder den last van 't leven gebukt.
Midden in zijn ellende dacht hij er nog aan, de ellende van anderen te verzachten.
In den herfst van 1884 ging van een toondichters-commissie van alle denkwijzen
een oproep uit aan 't muziekminnende Duitschland om een eerefonds te stichten aan
den behoeftigen halfblinden grijsaard, Theodor Kirchner.
Altijd was Tinel een van de vurige bewonderaars van dien meester. Hij trad in
verbinding met het Duitsch comité om als officieele vertegenwoordiger daarvan in
zijn vaderland op te treden. Alhoewel hij toen nog in zeer bekrompen toestand leefde,
liet hij op eigen kosten verschillende honderden exemplaren drukken, waarin hij zijn
vrienden, bekenden en vakgenooten de zaak ter harte lei; hij schreef zelf de adressen
en stelde zijn eigen naam aan 't hoofd van de lijst met een aanzienlijke bijdrage; de
inschrijving bracht een fraaie som op.
Eenige maanden nadien componeerde hij de ‘Bunte Blätter’ en droeg ze op aan
Th. Kirchner. Hij meende toen niet lang genoeg meer te leven om de proeven zelf
te verbeteren..... ‘Als Kirchner nr 6 van mijn “Bunte Blätter” zal overzien, dacht hij,
zal hij wel merken dat ik daarin mijn eigen begraving heb bezongen.’ Nr 3, 5 en 6
van dezen bundel pianostukken zijn van 't schoonste - 't zij in 't voorbijgaan gezeid
- wat de moderne pianoliteratuur aanwijzen kan.
God had zijn uitverkorene door het lijden beproefd en hem zijner waardig
bevonden. Nogmaals had de godvruchtige meester in den vorm van drie motetten
een dankoffer gepleegd. Thans beloofde hij een groot werk te schrijven, zoo de goede
God hem de volle gezondheid terugschenken wou. In den loop van 1886 verklaarde
hem de geneesheer dat, zoo hij hield aan zijn leven, een d e r d e operatie noodzakelijk
was. De uitslag kon echter niet worden verzekerd. Met zijn gewone wilskracht was
Tinel tot alles bereid; maar vóór alle zaken moest hij zijn Franciscus t'einde brengen.
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Al het overige vergat hij en hij componeerde maar voort... Na een jaar was het stuk
afgemaakt, en toen Tinel zich dan weer ter beschikking stelde van de geleerde faculteit
was de operatie..... onnoodig geworden. Tinel heeft een groote godsvrucht tot de
Allerheiligste Maagd Maria; alle dagen bidt hij zijn rozenkrans. Hij schrijft zijn
genezing toe aan de voorspraak van O.L.V. van Lourdes. Voor hij ‘Franciscus’ begon,
in 1885, deed hij doodzwak een bedevaart naar heur heiligdom. Niemand is in staat
het geluk en de godsdienstige geestdrift te schilderen, die hij ginder gevoelde. Daar
ter plaatse schreef hij de heerlijke ‘Marialiederen.’ Miraculeus genezen nochtans
deed hij te Lourdes niet, en de krachten kwamen niet weer. Maar hij ging voort met
bidden, en twee jaar later voelde hij plotselijk nieuw bloed door zijne aderen stroomen.
Levensmoed sprankelde weer uit zijn helder oog; hij werd gezonder en krachtiger
dan hij ooit in zijn leven geweest was. Tenger schijnt het hulsel, ja; maar het bergt
een kerngezond gestel: gestaald en verjongd is het door de hevigste stormen
heengegaan.
Tinel had in '81 zijn edele moeder verloren. Maar nog vóór hij dit pijnlijk verlies
onderging, schonk de Voorzienigheid aan zijn ziel, die de moederliefde niet missen
kon, een tweede moeder in den persoon van Juffrouw Constance Teichmann(1). Hooge
vereering viel die waarlijk groote vrouw vanwege den meester te beurt; aan haar
droeg hij zijn Franciscus op. Een lelietak versiert haren naam op het titelblad...
Dit over den kunstenaar. We wenschen thans verder den mensch te bespreken
vooraleer we overgaan tot Tinel's jongste werk, zijn ‘Godelieve’.
Die zulke hartroerende tonen kan dichten, is niet enkel een door God bevoorrecht
genie en een diep godsdienstige natuur: ook een edel mensch moet hij zijn. Daarom
is bij Edgar Tinel de kunstenaar van den mensch onafscheidbaar. Deze verdient, ook
zonder de kroon, waarmee zijn genie hem siert, grenzeloozen eerbied. Die dat
fijngesneden aangezicht beziet, gevoelt onmiddellijk wat rijk zieleleven er verborgen
moet liggen achter dat heldere denkersvoorhoofd, achter die sprekende, glanzende

(1) De ‘Engel van Antwerpen’, aldaar overleden op den 14n December 1896.
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oogen, waarin soms een traan perelen komt. In dat tengere lichaam klopt een
warm-voelend hart en de kunstenaarsziel trilt als een AEolus-harp onder den adem
van 't gevoel. Eer en roem hebben hem niet bedorven. Van zijne hooge roeping
bewust zonder zelfbehagen, waardig en toch bescheiden, heeft Tinel een natuurlijk,
open wezen.
Een dwarsdoor eerlijke natuur, vast van karakter en de waarheid beminnend tot
in het kleinste, kan niets hem beletten naar zijn volle overtuiging te spreken 'en te
handelen. Van alle reclame is hij gezworen vijand. Wordt hij door ‘interviewers’
vervolgd, dan antwoordt hij met een humoristische lachje: ‘Dites seulement que je
suis un drôle de coco!’
Tinel is een dichters- en denkersnatuur. Zijn beeldrijke fantazie, die voor alles de
eigen uitdrukking vindt, zijn geestige invallen, zijn universeele kennis en zijn vurig
woord, maken hem onbetaalbaar in den omgang. Bevindt hij zich echter met menschen
voor wie hij geen sympathie voelt, of die hem niet begrijpen kunnen, dan kan hij
uren lang zwijgen.(1) Ook is hij van, 't irritabile genus, een eigenschap, alle groote
genieën gemeen; maar in den grond is hij zachtmoedig en goed jegens ieder. Lijk
alle menschen, die werkelijk edel zijn en groot, heeft hij een kinderlijk gemoed; en
ondanks alle ontgoochelingen en wederwaardigheden heeft hij toch het geloof in de
menschheid bewaard. Hooghartig en zonder eigenliefde, heeft hij zich nooit gewroken
aan zijn medemenschen over het onrecht hem zoo vaak aangedaan. Zijn geloovig
hart is lijk dat van den H. Franciscus, - Tinel is van de derde orde -, met liefde voor
de menschheid vervuld. Dit wil niet zeggen, dat hij geen blijken heeft gegeven van
vaardigheid in 't afweren van onbillijke aanvallen.
De gevierde meester heeft buiten het schoon getal van zijn vrienden en geestdriftige
aanhangers, de eer door een zeker soort partijmannen om alle mogelijke redenen
doodgezwegen te worden. Onafhankelijk van karakter, gevoelt Tinel het diepste
misprijzen voor klieken en kapellen. Met een Olympisch voorhoofd gaat hij zijn weg
ondanks keffers en kniezers; rustig en lustig - slechts de vrees des Heeren

(1) Zich ‘uitzwijgen’, zooals R. Schumann zou zeggen.
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in 't hart - streeft hij voort naar zijn doel. Velen is dit een doorn in het oog; en van
een beroemden Belgischen toondichter moest hij eens hooren: ‘Aussi longtemps que
vous n'aurez pas rompu avec Rome, vous ne ferez rien de bon.’
Tinel bekommert zich intusschen niet een zier om partijtwist. In 1889 werd hij tot
opziener van de Belgische muziekscholen benoemd, en in 1896 riep hem Vlaanderen's
beroemdste zoon, F.-A. Gevaert, naar 't Conservatorium van Brussel, als opvolger
van Ferdinand Kufferath in contrapunt en fuga. De schitterendste leerlingen verlaten
ieder jaar zijn klasse. Toch blijft Tinel ook bestuurder van de school voor kerkmuziek
te Mechelen; daar leidt hij in zijn stille woonst een ingetogen leven aan kunst en
familie gewijd. ‘Drie zaken, zegt hij dikwijls, moet ik hebben, om gelukkig te zijn:
de arbeid, het gebed en mijn pijpke.’ Wat echter zijn teeder vaderhart vreugde schenkt
zonder maat, is de jubelende vreugd van zijn kleinsten, als hij hun telken jare den 6n
December, in St. Niklaas verkleed, een bezoek brengt; of nog als hij hen op
voorstellingen vergast met de tooverlantaarn; of - last not least - als hij hun het
Reuzenmotief uit Franciscus voortoet, namelijk de solo voor fagot, die de ‘Ballade
der Armoede’ voorafgaat. Rusteloos werkend, gunt hij zich slechts per uitzondering
een uurtje praats met een vriend. Maar dan gaat het er ook bij den ‘eedlen bruisschaert’
en fijne Havanasigaren lustig op los. Tinel is dan, lijk altijd en in alles, geheel aan
zijn bezigheid, en geest en vernuft vonkelt op lijk het borrelend nat.
Zal ik het verklappen, lieve lezer, of Tinel liever oesters verorbert of kaviaar,
ganzelever of zwaluwnesten, dat zou toch te zeer op een Mascagnibaalsche reclame
gelijken en 't zou te schril een wanklank maken met des meesters wezen.
Moge Tinel ons nog talrijke werken schenken met paarlen en diamanten bezaaid,
die onschatbaar zullen blijven van waarde, ook dan als het sterfelijk hulsel van den
Meester allang zal zijn vergaan! Mogen den edelen Meester intusschen nog lange
gelukkige levensjaren weggelegd zijn!(1)

(1) Het tweede gedeelte van dit opstel zal de uitvoering van Godelieve te Leuven behandelen
en verschijnt de volgende maand.
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Lucis ante Terminum.
De stille lucht hangt wêer
het wijde Westen rood
en stervend zwijgt de dag
al zijn geruchten dood.
't Wordt ruim en eenzaam, en
de reken boomen staan
heel ver met lichten mist
en stilligheid omdaan.
In zware ruste alom
de hoeven, lijnen hard,
op al dat avondrood,
hun' groote plekken zwart;
gehurkt zoo zitten ze in
hun wijde velden neer
en 't deinend koren wiegt
ze in slape weg en wêer.
Het dorp rust. En het volk
ligt voor zijne open' deur,
en aâmt met de avondlucht
den veien zomergeur;
men babbelt stil, terwijl
de kinders in het zand
schoon' hofjes bouwen en
wêer breken overhand.
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De zonne is weg, alom
de wijde lucht ontroodt;
de schemer doffelt 't licht
in zijnen grauwen schoot,
en geen geruchte meer
de aanstaande nacht bedriegt,
als 't zingen van een' vrouw
die nog haar kinders wiegt.
CAESAR GEZELLE.
(Heule-Watermolen) 21-6-1901.
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De opvoeding en de toekomst van den godsdienst(1).
De Geest is het, die levend maakt; het vleesch is van geen nut. De woorden,
die ik tot u gesproken heb, zijn geest en leven.
JOAN. VI, 64.
GODSDIENST is het leven in en met God door Jesus Christus: hoe sterker, hoe reiner,
hoe liefdevoller het leven, des te hooger en te heiliger de godsdienst. De Heiland
kwam opdat de menschen het leven zouden hebben en het overvloediger zouden
hebben. In Hem wordt het leven van den Opperste veropenbaard. Hij heeft aan de
wereld een juister begrip van de waarde des levens, van deszelfs heiligheid, beteekenis
en doel gegeven dan zonder Hem mogelijk was. Zijne woorden zijn geest en leven,
het prediken en in 't werk stellen des levens. Zij die Hem kennen en beminnen worden
verfrischt door stroomen van levend water, zij die Hem volgen hebben het licht des
levens. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Heel Zijn arbeid is ten gunste des
levens. Hij geeft aan de blinden het gezicht, de spraak aan de stommen, kracht aan
de zwakken, moed aan de hopeloozen, geloof aan de twijfelenden, vergiffenis aan
de zondaren. Hij legt zijn leven neer, opdat de menschen het onsterfelijk leven zouden
verwerven. Hij is de verrijzenis

(1) Sermoen gepredikt in de Jesuskerk te Rome den 21n Maart 1900, vertaald door M.K. De
Bruyn. Over Z.D.H. Mgr. Spalding, bisschop van Peoria in Illinois, zie de nota van Mgr.
Abbeloos in Dietsche Warande en Belfort, 1900, bl. 664-665.
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en het leven en zij die in Hem gelooven, al zijn zij dood, zullen leven. Voor geheel
het menschelijk geslacht is Hij het levensbeginsel. Hij beantwoordt den diepsten
roep van 's menschen wezen, dat naar leven en vrijheid streeft. Het hoogste leven is
het hoogste dat wij kunnen kennen. Het is volmaakte macht, kennis, goedheid,
schoonheid, liefde. In God wordt het als drievuldigheid veropenbaard; op aarde
verschijnt het als eene deeling in drieën. Het is het planten-, dieren-, menschensleven;
het is lichamelijk, verstandelijk, zedelijk. Het veropenbaart zich in geloof, hoop,
liefde; in kunst, wetenschap en godsdienst, in den eenling, in het huisgezin en in de
samenleving. Al wat waarde heeft ontleent deze waarde aan 't vermogen dat het bezit
van het leven te onderhouden en te ontwikkelen, en de belangrijkheid der instellingen
is in evenredigheid met dezer invloed op het leven.
Leven, meer leven, immer toenemend leven is het einde; zooals volstrekt oneindig
leven de oorsprong en het begin is van alle dingen. Al het overige is enkel een middel.
Eene ziel die denkt en handelt in het licht van gedachte en liefde is meer dan een
heelal van zonnen en dwaalsterren zonder bewust leven. Van daar dat stoffelijke
vooruitgang slechts goed is in zoover hij geestelijke doeleinden dient. De wereld
bestaat voor den mensch, en de mensch bestaat opdat hij God moge kennen en
beminnen, en daarbij onophoudend groeien in macht en levensbekwaamheid, meer
en meer het eeuwige en alvolmaakt wezen gelijk wordend, door wien en in wien en
voor wien hij moet leven of anders vervallen en vergaan.
Het groeien is derhalve de wet van 's menschen leven. Hij moet blijven groeien,
wil hij zijne levenskracht niet verliezen: en naarmate hij zich ontwikkelt, moeten de
instellingen waardoor zijn leven wordt onderhouden en gevoed, beantwoorden aan
zijne toenemende behoeften. Daar hij, om te leven, zich moet kunnen vernieuwen
en bijgevolg veranderen, moet de omgeving waarin hij geplaatst is, zich naar zijne
wassende noodwendigheden schikken en derhalve veranderen. Daar God aan zijne
Natuur het vermogen geeft van zelf-vernieuwing, is het ongelooflijk dat hij dit
vermogen zou weigeren aan zijn hoogere geestelijke schepping.
Groeien is ontwikkelen, en het algemeene middel dat God ons gegeven heeft om
ons wezen te ontvouwen en te versterken is de Opvoeding. De edelste personen, de
edelste rassen zijn deze die de beste opvoeding genoten. Zelfs de
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godsdienst, de aanbidding van God in geest en waarheid, kan slechts door de
opvoeding worden in stand gehouden. Door Zijne daden en Zijn onderwijs, door Zijn
lijden en sterven, stichtte Christus het rijk des hemels. Hij gebood Zijnen Apostelen
te gaan en alle menschen te onderwijzen, nadat Hij hun eerst getoond had dat zij
alleen ware apostelen en onderwijzers konden zijn door elkander te beminnen, door
alle menschen te beminnen, door de menschelijke volmaking te beminnen: Gods
beeld in de ziel. Het geheim der macht ligt in de opvoeding, in de opvoeding die het
verstand versterkt en verlicht, die het hart reinigt en verbreedt, die het geweten vormt
en bevestigt. Om goed op te voeden, moeten wij de diepten van 's menschen wezen
raken; wij moeten tot hem spreken in innerlijke schuilplaatsen, waaruit geloof, hoop
en liefde spruiten, waar God tegenwoordig is en smeekt. Wij mogen niet op
oefeningen, hoe aanbevelenswaardig ook, de meesten nadruk leggen; niet op
gebruiken, hoe eerbiedwaardig ook; wij moeten ons meer tot geest en hart wenden,
dan tot de zinnen en de verbeelding; meer tot de rede dan tot het geheugen, tot den
geheelen mensch, zoo ge wilt, maar nooit tot de redeneerkracht alleen.
De waarheid, die ons niet alleen vrij maar ook sterk en beminnend maakt, is geen
dood iets. Ze kan niet van opschriften voorzien en, als de voorwerpen van een
muzeum, weggelegd worden. Zij is geene verzameling van formulieren of een stel
van regels, zij is leven, het leven der ziel; zij is leven en schoonheid en goedheid.
Zij is hetgene waardoor wij leven, en alleen door haar te beminnen kan men haar
bezitten. Willen wij wel opvoeden, willen wij de menschen Kristelijk maken, wij
moeten hen niet alleen in alles God leeren zien, maar hen leeren medegevoelen met
alles wat Hij gemaakt heeft en maakt: wij moeten hen bekwamen om Zijne
tegenwoordigheid niet alleen waar te nemen en te gevoelen in de gedenkteekenen
en daden van het verleden, maar vooral in den moed, de wijsheid, de kennis, de liefde
en de macht dergenen die met en rondom ons leven en werken. Om katholiek te zijn,
moeten wij al wat waar en goed is aanvaarden en er ons in verheugen. Niet enkel
onze vrienden, ook onze vijanden moeten wij beminnen; wetende dat ook zij, langs
wegen buiten onze waarneming, den goddelijken wil helpen vervullen. Geen
menschelijk
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wezen weet genoeg, of bemint genoeg, of hoopt of gelooft genoeg, of is gelukkig
genoeg. Werpen wij ons dus, zonder vrees of mistrouwen, in den grooten wereldstrijd
voor waarheid, rechtvaardigheid en rechtschapenheid; doen wij wat in ons ligt om
de menschen Kristelijk te maken, om het rijk des hemels nader te brengen; leeren
wij allen inzien dat God in de wereld is, en dat hoe meer de mensch Hem gelijk
wordt, hoe meer hij zal gevoelen welk een goddelijk voorrecht het is hier en thans
te leven en te werken voor het heil der menschheid. Laat ons daarom alle bekrompen
gedachten en alle verdeelende en verzwakkende gevoelens ter zijde stellen. Houden
wij ons overtuigd dat God alle menschen, zelfs in deze wereld, tot een hooger leven
roept; in de eerste plaats de verdrukten, de onterfden, de zwakken en de verlatenen.
Den grootsten dienst dien wij een menschelijk wezen kunnen bewijzen is hem eene
goede lichamelijke, verstandelijke, zedelijke en godsdienstige opvoeding te
verstrekken. Indien het onze plicht is aan allen, zoo ver als in ons ligt, goed te doen,
is het onze plicht voor aller opvoeding te arbeiden; opdat geen kind Gods met een
verzwakt lichaam, of een verduisterd verstand, of een verhard hart, of een verdorven
geweten zou leven. En aangezien het onze plicht is op te voeden, is het onze plicht
de beste opvoeding te verstrekken: en eerst en vooral de beste opvoeding te geven
aan de vrouw: want als vrouw is zij de door God aangestelde allereerste opvoedster.
Welke hoop bestaat er op waren vooruitgang, vooral in het godsdienstig leven, indien
wij haar onopgevoed laten? Waar de vrouw onwetend is, is de man ruw en zinnelijk;
waar haar godsdienst slechts bijgeloof is, is hij twijfelzuchtig en oneerbiedig.
Willen wij een ras hebben van verlichte, edele en brave menschen, zoo moeten
wij aan de vrouw de beste opvoeding verstrekken waarvoor zij vatbaar is. Zij heeft
het zelfde recht als de man alles te worden wat zij kan, alles te weten wat kan geweten
zijn, alles te doen wat billijk, rechtvaardig en goed is. De zielen hebben geen geslacht.
Indien wij de helft van het ras onwetend laten, hoe zullen wij hopen de andere helft
in het licht van waarheid en liefde op te heffen? Laat het verstandelijk vermogen der
vrouw aangroeren, laat haren invloed toenemen, en steeds meer zal zij haren man
ter zijde staan in zijn strijden om Gods wil te doen zegevieren. Van den tijd af dat
de Moedermaagd het Heilandskind in hare
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armen hield tot op dit uur toe, was de vrouw de groote beminnares van Christus en
de onvermoeide helpster van Zijne kleintjes, en hoe meer wij haar sterken en
verlichten, hoe meer wij aan haar verheven geloof en vroomheid de macht der kennis
en beschaving toevoegen, des te doeltreffender zal zij arbeiden om het leven te
reinigen, om de rechtvaardigheid, matigheid, kuischheid en liefde te doen heerschen.
Zij is onzelfzuchtiger, kan meer geestdrift gevoelen voor geestelijke doeleinden; zij
heeft meer gevoel voor het schoone, het edele, het goddelijke dan de man; en hoe
meer hare kennis toeneemt, des te meer zal zij eene hemelsche kracht worden om
het rijk Gods over de aarde te helpen verspreiden. Zonder twijfel heeft onze
onverschilligheid voor de opvoeding der vrouw in geen geringen graad schuld aan
onze tekortkoming om alle harten der menschen te winnen.
Krachtens hare goddelijke instelling heeft de Kerk het opperste en volstrekte recht
om de Kristelijke waarheid te onderwijzen en daardoor op de gansche opvoeding in
te werken. Aan haar alleen gaf Christus de opdracht om alles wat Hij veropenbaard
en bevolen had te onderwijzen; en niemand die gelooft, dat Hij de woorden van den
Eeuwigen Vader spreekt mag weigeren naar de stem Zijner historische Kerk te
luisteren, waar zij zich over zaken van godsdienst en zaligheid uit. Christus zond
Zijne Apostelen niet om allerlei kennis, - maar om Zijnen godsdienst te onderwijzen:
om de aanbidding Gods in geest en waarheid te onderwijzen, in nederigheid des
geestes en reinheid des harten, als menschen die honger en dorst hebben naar
rechtschapenheid. In alles wat het godsdienstig leven raakt neemt de Kerk Christus'
plaats in; zij vertegenwoordigt Hem en spreekt met Zijn gezag, en opdat zij dit met
onfaalbare zekerheid vermoge te doen, werd de Heilige Geest haar gezonden en
verblijft met haar. Maar Christus onderwees geene letterkunde, wijsbegeerte,
geschiedenis of wetenschap, en derhalve stelde Hij Zijne Kerk niet in om die zaken
te onderwijzen. Hij grondde eene Kerk, geene academie. Non in dialectica complacuit
Deo salvum facere populum suum. Hij liet de natuurlijke kennis waar Hij die vond,
liet haar groeien door aanwas en ontwikkeling, door de werkzaamheid van bijzondere
verstanden en rassen, met den gang der eeuwen. Hij beval Zijne Apostelen alles te
onderwijzen wat Hij hun geboden
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had - de beginselen van zaligmaking en van een kristelijk leven. Om die dingen te
veropenbaren kwam Hij: om ze in de hoofden en harten der menschen als zaden van
onsterfelijk leven te planten leefde en stierf Hij. Ongetwijfeld zou God van den
beginne af al de waarheden der wetenschap hebben kunnen kenbaar maken; maar
dit lag niet in het Goddelijk plan. Gedurende duizende jaren werd het aan de wereld
overgelaten haren weg te midden van de duisternis der algemeene onwetendheid te
zoeken; toen Christus kwam bestond de wijsbegeerte van Plato en Aristoteles sedert
drie eeuwen op de wereld, maar Hij maakte geenerlei toespeling op dezelve. Nooit
loofde Hij die groote meesters van allen die kennen, of keurde Hij ze af. Degenen
die Hij aanviel waren niet de leeraren der wijsheid, maar de geveinsden, die verslaafd
aan de letter der wet, oefening op oefening hielden en voorschrift bij voorschrift
voegden, maar den geest van den godsdienst verloren hadden en afgedwaald waren
van de eindelooze liefde, die God is. Hij kwam om den mensch onsterfelijk geloof
en hoop en liefde te brengen. Hij sprak geen woord hetwelk ons had kunnen doen
veronderstellen dat Hij de letterkunde of de wijsbegeerte, de geschiedenis of de
wetenschap beschouwde als een hinderpaal voor de aanbidding Gods in geest en
waarheid. Hij gispt begeerlijkheid en hoererij, onverschilligheid en harteloosheid,
maar Hij waarschuwt niet tegen den drang naar kennis, den drang om ons wezen
alzijdig op te bouwen, steeds meer aan God in macht, wijsheid, goedheid en
schoonheid gelijk te worden. Hij legt den nadruk van Zijn voorbeeld en leering op
godsdienst, op eeuwige dingen. Hij zegt ons dat wij God en Mammon niet kunnen
dienen, maar Hij zegt niet dat geloof en rede strijden. Wij zijn menschelijk omdat
God in de ziel aanwezig is. Wij hebben eene rede omdat het goddelijk licht in ons
schijnt; - het licht dat elke mensch in de wereld komend, verlicht. Er kan geene
werkelijke tegenspraak zijn tusschen God en heelal, tusschen het natuurlijke en het
bovennatuurlijke, tusschen geloof en kennis. Integendeel, het heelal is de openbaring
van Gods wijsheid, goedheid en macht. Het natuurlijke en het bovennatuurlijke
komen beide van Hem; en in eene breeder en dieper kennis zullen wij den grondslag
vinden voor een machtiger en geestelijker geloof in den Eeuwigen Vader en zijnen
goddelijken Zoon. De waarheid kan de
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waarheid niet tegenspreken, want de waarheid is waar omdat zij in God wortelt, die
de volstrekte waarheid is, en eens met zijn zelven.
Dingen zijn wat zij zijn, en God schonk ons de rede opdat wij ze zouden zien
zooals zij zijn. Nooit kan het onware bewezen worden waar te zijn, en de oorsprong
der waarheid kan nooit de dwaling onderwijzen of genade geven om de dwaling te
gelooven. Elke waarheid is rechtgeloovig, 't zij zij kome tot ons door de
veropenbaring, bevestigd door de onfaalbare stem der Kerk, of in den vorm van
zekere en wetenschappelijke kennis. De Kerk en de mannen der wetenschap moeten
beiden de geldigheid der rede aannemen, en moeten dus erkennen dat de rede zich
zelve niet kan tegenspreken. Kennis en geloof doen te zamen Gods werk, beide
helpen 's menschen wezen in steeds toenemende gelijkheid met hem opbouwen. Laat
ons op de tegenstelling tusschen het tijdelijke en het eeuwige niet te veel gewicht
leggen.
God is juist hier en juist nu zijn wij onsterfelijk en al wat ons helpen kan om zijnen
wil te doen met onzen naaste doelmatiger bij te staan, is geheiligd en onwaardeerbaar.
Het reiken van een glas water, in den waren geest, is heiligendienst, en evenzoo de
geduldige nasporing die tot de kennis leidt der oorzaken van lijden en ziekte, en ons
daardoor in staat stelt de pest af te stuiten of onbewoonbare gewesten gezond te
maken.
Hoe oneindig moeilijk is het met met vrucht het Evangelie te prediken aan degenen
die in onwetendheid en als in de duisternis des doods leven! Allen die gearbeid
hebben en die arbeiden om het geheele volk op te voeden, om de gelegenheid van
een vrijer en menschelijker leven aan allen te brengen, waren en zijn, opzettelijk of
niet, werkers in de zaak van Christus voor de zaligmaking der menschen.
Met welk een wantrouwen beschouwden Katholieken en Protestanten de
wetenschappelijke sterrekunde toen zij begon ingang te vinden! En toch, wat heeft
zij gedaan tenzij ons een oneindig wonderbaarder en verhevener heelal doen kennen
dan de mensch ooit gedroomd had? Zoo met alle vooruitstrevende kennis. Door
onzen blik in Gods werk te verruimen geeft zij ons eene hoogere opvatting van zijne
volstrekte volmaaktheid; en te zelfder tijd stelt zij ons doeltreffender middelen ter
hand om voor 's menschen welzijn te werken. Een ware katholieke geest veroordeelt
niets wat den mensch
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dienstig kan zijn als vreemd aan Gods wil zooals die in Christus veropenbaard is.
Wij blijven bij het gezagsbeginsel, en tevens gelooven wij dat 's menschen geest vrij
is, en dat hij het recht heeft alles te onderzoeken en te leeren wat kan onderzocht en
gekend worden. Zal de Kerk in de nieuwere wereld leven en vooruitgaan, zoo moeten
de Katholieken niet alleen vrijheid hebben om te leeren, maar ook om te onderwijzen.
De geest is geen werktuig, en wordt hij aan werktuigelijke regels en leerwijzen
onderworpen, dan verliest hij zijne zelfwerkzaamheid, wordt verneuteld en gemaakt,
en zinkt allengskens in onmacht. Een slaafsche geest kan nooit de vrijmakende
waarheid kennen. Christus stichtte zijne Kerk niet om wijsgeerige, wetenschappelijke
of geschiedkundige vraagstukken op te lossen. Deze werden aan de menschelijke
opsporing overgelaten. Maar indien de Katholieken hopen hun bovennatuurlijk geloof
aan eene eeuw van beschaving en ontwikkeling aan te bieden, mogen zij de
voornaamste middelen niet verzuimen die het verstand sterk, buigzaam en verlicht
maken. Onze begaafde mannen, priesters of wereldlijken, moeten aangemoedigd
worden om de middelen die de Schepper hun toevertrouwde nuttig te gebruiken; en
om hen tot dit hoog belangrijk werk voor te bereiden moeten wij alles in 't werk
stellen om hen van de best mogelijke scholen te voorzien. Indien wij ons afzonderen
en uit het hoogste verstandelijk en zedelijk leven vallen van de wereld rondom ons,
zullen wij noodlottig in eenen staat van minderheid geraken, en de macht verliezen
om ons te doen hooren en verstaan. Indien de Kerk, in de eerste eeuwen van het
Kristendom, het ware en goede der heidensche wijsbegeerte en ontwikkeling tot zich
kon trekken; indien de H. Augustinus en de H. Thomas van Aquinen Plato en
Aristoteles wisten te dwingen helpers der zaak van Christus te worden, waarom
zouden wij moed verliezen en gaan denken dat de Kerk het aaneigeningsvermogen
heeft verloren? Zij is oud, ja, maar zij is ook jong, daar zij de belofte van het eeuwig
leven bezit; en daarom kan haar nooit de macht ontbreken zich de vereischten van
eene steeds zich ontwikkelende omgeving aan te passen.
Aangezien Christus het slagen zijner Leering ruimschoots van menschelijke
inspanning heeft laten afhangen, terwijl hij de natuur niet door de genade vernietigde,
maar
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veel meer de uitoefening van den vrijen wil versterkte, zoo moeten wij weten hoe
wij onze beste en sterkste mannen kunnen gebruiken; want eene instelling die hare
beste en sterkste mannen niet weet te gebruiken is in verval. Wat is er te vreezen? Is
het begrijpelijk dat de menschelijke dwaling het op Gods waarheid zou winnen?
Behoeft de godsdienst van Christus, het volstrekt en vast geloof, de hulde van
geheimhouding, van valsche verdediging of van leugens? Waarheid is het opperste
goed van het verstand, zooals heiligheid dit is van het hart; en waarheidszin is de
grondslag der rechtschapenheid. De zekerste uitkomst van de wijsgeerige gedachte
der laatste honderd jaren is, dat de eerste oorzaak en het laatste einde aller dingen
niet werktuigelijk of stoffelijk, maar geestelijk zijn. Zoo wij maar diep genoeg gaan,
falen wij er nooit in God en de ziel te vinden. Zullen wij de uitkomsten der historische
opsporingen vreezen? In de kerk evenals op de wereld is het goede met het kwade
vermengd geweest, - het kaf met het koorn. Het mag den mensch vergund zijn te
weten wat God heeft laten gebeuren; en zoo wij wijs zijn, kunnen wij, zelfs op de
minst belovende velden, vruchten nalezen, die in ons eene hoogere wijsheid en eenen
edeleren moed zullen kweeken. Eene goede zaak kan noch door vreesachtigen noch
door onoprechten ooit waarlijk gediend worden. En wat van de geschiedenis der
Kerk geldt, geldt ook van de geschiedenis des Bijbels. Geene feiten, met deszelfs
inhoud in verband, kunnen het licht van Gods woord verduisteren, dat voor altijd uit
zijne bladzijden straalt om het pad te verlichten dat leidt naar een hooger en
volmaakter leven, en eindelijk naar een eeuwigdurend leven.
Het is een grondbeginsel van den Katholieken godsgeleerde en apologeet dat er
overeenstemming bestaat tusschen welbegrepen veropenbaring en de juist gekende
feiten van het heelal, en dit zoo zijnde moet de diepste gedachte en de zekerste kennis
het onbetwistbaarste bewijs voor de waarheid van ons geloof leveren. De Katholieke
die met diepe overtuiging op dit beginsel steunt, zal geene bewijzen of tegenstrevers
vreezen. Indien het geloof geene nieuwe sterkte geeft aan het verstand, aan het hart,
aan den geheelen mensch, is zulk geloof wel het ware? Zullen wij ophouden naar
kennis te verlangen en er naar te streven omdat wij gelooven? Is het de eigenschap
niet van een levendig geloof,
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tot denken en handelen aan te sporen? Zijn geloof, hoop en liefde, indien zij levend
zijn, niet de hoofdbronnen der hoogste wilskracht? Bewijst de gansche geschiedenis
niet dat een echt menschelijk leven slechts mogelijk is, waar de mensch op edele en
vrije wijze zelfwerkzaam is, waar hij dapper streeft naar meer werkelijke kennis en
grooter deugd? Waar wij streven is er wel gevaar van dwaling en vergissing; maar
waar wij in geestesslaap rusten zijn verval en ondergang onvermijdelijk. Een
ongebruikt vermogen slinkt tot dat het ophoudt te zijn. Zij die durven moeten wagen:
gevaar kan slechts te boven gekomen worden door het te gemoet te gaan. Zal de Kerk
woorden van goedkeuring en aanmoediging tot al hare kinderen spreken uitgezonderd
tot degenen die met eerlijken zin en onvermoeibare vlijt naar dieper en warer kennis
streven? Zal zij de Katholieken in den slaap eener zelftevreden onwetendheid laten
vallen, terwijl de groote wereld vooruitgaat en hen in de windselen des grafs laat?
De denkwijze regeert de menschen, en de denkwijze wordt door het geloof gevoed,
en geloof wordt geschapen en in stand gehouden door begrippen. Indien wij ons
buiten de verstandelijke beweging des tijds laten vallen, zullen wij den invloed over
de geesten die de denkwijze scheppen en de toekomst vormen verliezen. ‘Een man,’
zegt von Hertling, ‘die met goed gevolg het veld der wetenschap bearbeidt, wiens
naam met schitterende letters in het geschiedenisboek wordt geschreven, en die
daarbij als een ware zoon der Kerk leeft, weegt op tegen geheele boekdeelen van
apologeten.’ De waarheden der zaligheid zijn buiten twijfel oneindig belangrijker
dan de wetenschappelijke waarheden; maar deze natuurlijke kennis vestigt zoo zeer
de aandacht en wekt zoo zeer de belangstelling der hedendaagsche geesten, zij
vervormt en verbetert zoo zeer de bewerkingswijzen waardoor de beschaving wordt
bevorderd, dat zij eene nieuwe wereldbeschouwing heeft doen ontstaan, niet alleen
in de hoofden der weinige diepe denkers en eigenaardige navorschers, maar in het
groote publiek van verstandelijke mannen en vrouwen; en zullen onze woorden een
antwoord uitlokken, zoo moeten wij ons op het standpunt onzer hoorders kunnen
verplaatsen. De godsgeleerde, de apologeet, de redenaar moeten tot de kinderen van
dit geslacht kunnen zeggen: ‘Wij zien alles wat gij ziet, en
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verder zien wij de goddelijke waarheid.’ Bewijs- en sluitredenen hebben weinig
overredingskracht. Wij winnen menschen door hun de feiten des levens te toonen;
en om dit te doen moeten wij de dingen uit menig punt kunnen bezien. Deze
bekwaamheid is juist dat wat de beste opvoeding verschaft; want zij maakt het
verstand open, verlicht, schoon, buigzaam en veelzijdig.
Wij gelooven dat God in Christus openbaar is gemaakt, en dat het Katholieke
geloof zijne veropenbaring is. Zoo ons geloof niet ijdel is, hoe meer het geesteslicht
op hetzelve, op zijnen oorsprong en zijne hoofdstrekkingen wordt neergelaten, des
te goddelijker waar en goed en schoon zal het blijken te zijn. In de diepten en te
midden van het begin der dingen moeten zelfs de klaarziendsten naar hunnen weg
tasten; en in stede van hen te ontmoedigen door de eerlijkheid hunner inzichten
verdacht te maken, zouden wij hunne dwalingen gaarne door de vingers moeten zien,
en met dankbaarheid zelfs het zwakste lichtstraaltje ontvangen dat zij op de
geheimenissen van leven en zijn kunnen werpen. De goeden en edelmoedigen zien
licht de fouten en zwakheden der wijzen en grooten door de vingers.
Te leven in den geest, onophoudend te streven om meer van de oneindige waarheid
te leeren is niet voor iedereen gemakkelijk. Het vereischt eene tucht, eenen moed,
eenen geest van zelfverloochening, dien slechts de weinigsten bezitten; en wanneer
mannen van zulke sterkte en uitmuntendheid zich aan de opheldering en verdediging
der leeringen van den godsdienst wijden, moeten wij hen eeren en vertrouwen, zooniet
zullen zij den moed opgeven of zich op studiën toeleggen waar hun arbeid zal
gewaardeerd worden. Indien er jegens onze bekwaamste geesten mistrouwen mag
bestaan, zal de onfaalbare uitkomst zijn een dalen van het geheele verstandelijk leven
der Katholieken en, als gevolg, een dalen van hun zedelijk en godsdienstig leven.
Zoo wijgeene groote meesters bezitten, hoe kunnen wij op ijveren liefdevolle
volgelingen hopen? Indien wij geene mannen hebben die levenwekkende boeken
schrijven, boeken van kracht, boeken die letterkunde zijn en duren, hoe kunnen wij
verwachten langs eenen innerlijken weg in het hooger leven van onzen tijd te komen,
om de hoop en de gedachten der menschen te verlevendigen, te reinigen en te
verheffen? Is de Bijbel zelf geschreven met de strenge nauwkeurigheid
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eener wiskundige verhandeling? Is hij niet veel meer een boek van leven, van
letterkunde, vol zinnebeelden, metaphoras en dichterlijkheid? Welk boek werd zoo
zeer misverstaan en misuitgelegd zelfs door eerlijke en verlichte geesten, door
godsgeleerden zelven? Toont zijn gang en stijl niet aan dat het niet bestemd was om
te dienen als een voldoenden geloofsregel? Ja, er bestaat veel meeningsverschil over
deszelfs zedelijke leering wat zekere belangrijke punten betreft, zoodat er, zonder
eenen oppersten en onfaalbaren levenden verklaarder, geene mogelijkheid van
overeenstemming zou zijn omtrent de beteekenis der goddelijke ingeving.
Aangezien de door God ingegeven schrijvers zoo licht misverstaan kunnen worden,
mogen wij daar niet uit besluiten dat het onze plicht is met liefdevolle welwillendheid
schrijvers te behandelen niet bovennatuurlijk bijgestaan, die de gaven hun door God
geschonken en die zij met rustelooze vlijt tot het hoogste punt ontwikkelden,
gebruiken ten einde de oude waarheden te bestralen met het licht der breeder en
werkelijker kennis van het heelal en van de menschelijke geschiedenis dat de nieuwere
geest bezit? De nieuwe tijden vragen nieuwe mannen. Zal het oude geloof levend
gehouden worden, zoo moet het worden verkwikt met versche kracht en met al de
redenen verdedigd, die de beste wijsbegeerte, wetenschap en letterkunde kunnen
ingeven. Christus kwam om vuur op de aarde te werpen, en wat verlangt Hij anders
dan dat het aangestoken wordt? Currit verbum Dei, zegt de H. Paulus; en elders:
‘Wee mij zoo ik niet predik?’ Hij is aller schuldenaar. Op den Marsheuvel spreekt
Hij tot de meest verlichte geesten zijns tijds. Hij is zoowel redeneerkundige als
prediker. Verzen van eenen Griekschen dichter plaatst hij onder zijne eigen ingegeven
woorden. Aan zijne verstandelijke, zedelijke en godsdienstige werkzaamheid, door
bovennatuurlijk geloof verhoogd en versterkt, zijn wij de verspreiding van het
Kristendom in de Heidensche wereld meer verschuldigd dan aan den ijver en de
bedrijvigheid van al de Apostelen. Is het aan te nemen dat de H. Thomas van Aquinen,
zoo hij thans leefde, zich zou vergenoegen met de wetenschap en de wijsbegeerte
van Aristoteles, die noch van de schepping, noch van de Voorzienigheid iets weet,
en wiens kennis der natuur, met de onze vergeleken, als die van een kind is? De H.
Ignatius van Loyola zegt dat het Gode meer behaagt, zich in eenen
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reinen en godsdienstigen geest met wetenschap bezig te houden dan boetvaardigheid
te doen, omdat het eerste meer het werk is van den ganschen mensch. Is de
godsgeleerdheid niet zoo goed als andere wetenschappen verplicht rekening te houden
met feiten? Een feit loochenen is zich zelf verdwazen. Maar hoe zullen wij kennen
wat is, indien wij onbekend zijn met de pogingen van de geleerden en verstandelijke
navorschers der gansche wereld om de feiten des heelals machtig te worden? Het
opperste feit is leven, en slechts dat is, in den besten zin des woords, waar, wat aan
het leven, aan zijnen groei, zijne vreugde, zijne sterkte, zijne vrijheid, zijnen duur
gunstig is. Alles wat het leven verkleint, tegenhoudt, verzwakt, is een kwaad.
(Vervolgt).
Mgr. JOHN LANCASTER SPALDING.
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Menschen en boeken
Verspreide opstellen, Dr. H.-J.-A.-M. Schaepman
(Vervolg)
TOT overgang naar de opstellen van meer politieke kleur laten we weer ons blikken
eens gaan over eenige jaren van Schaepman's leven.
‘De lokkende Sirene voor zoo menig rijper geest’ liet zich Sch. over de staatkunde
in een studie, getiteld de ‘Jeugd van Ch. de Montalembert’ ontvallen, 't Was in 1873.
Dat woord en die datum zeggen veel.
Hoe zeer Sch. ook zijn werkkring had uitgedijd, toch werd hij gewaar dat hij het
op den duur te benauwd krijgen zou. Zijn studiekamer en de bureelen van ‘De Tijd’
roken hem allengs te muf en te duf; de gekerkerde stoomkracht dreef den manometer
naar het barstpunt, en weg moest de rustelooze sjouwer naar Gods blauwen hemel,
naar de wijde wereld der menschen, waar het wemelt en woelt van een leven, waarvan
hij de keurstof ‘de quintessenees’ in zijn borst voelde zieden. Hij moest den weg op
die hem zou leiden naar de Staten des Lands!
En daar was waarlijk iets te doen voor iemand van zijn overtuiging: de vorming
van een staatkundig katholieke partij. De katholieke emancipatie op letterkundig
gebied, daar had hij met Alberdingk voor gezorgd. Men zou niet langer zeggen dat
er in Holland den laatsten tijd geen Roomsche Letterkunde van eerste gehalte is te
vinden. Maar het maatschappelijk en politiek terrein lag nog quasibraak. Verre van
mij te beweren dat er bij 't optreden van Schaepman op dien grond niets was gedaan:
Mgr. Broere aan het hoofd van ‘de Tijd’, Mgr. Smits, Alberdingk, de beide Van
Nispen's hadden zeker al de handen uit de mouwen gestoken; maar een leider der
partij, een, wiens woord machtig genoeg was om de scharen te bezielen en ze in
dichte gelederen voorwaarts te jagen; een die in zijn ijzeren vuist het zwaard van
Behemondo kon voeren, om elken aanval af te slaan: dat hebben de Hollandsche
katholieken eerst in Schaepman gevonden.
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Dat hij, vanwege zijn beste vrienden zelfs, niet altijd evenveel instemming had, wie
vernam het niet! Van Nuyens moest hij het hooren: ‘Liever zag ik dat gij de
Nederlandsche Lacordaire of de Katholieke da Costa waart, dan ooit lid der tweede
Kamer’(1). Ook Van Meurs had een oogske getrokken, zijn hoofd eens geschud en
glimlachend gezeid: ‘Politicus en poëet kunnen wel met elkaar allitereeren, maar
niet wel harmonieeren om de eenvoudige reden, dat de een zich beweegt in de reëele
en de andere in de ideale wereld’(2).
Maar het antwoord bleef niet uit: In de inleiding op de Nieuwe Gedichten staat te
lezen: ‘Men kan twisten over de vraag wat het hoogste is: alles aan de kunst te geven,
alleen kunstenaar te zijn of zoo vol mogelijk een man te zijn op zijn dag. Het eerste
kan de onsterfelijkheid waarborgen; het laatste geeft het leven, met al den arbeid, al
den strijd en, moet het, al het lijden, die het leven zoo groot maken.’ Maar nog in
een krachtiger woord wierp Sch. zijn volle overtuiging als in strijdgewaad onder de
menigte: 't was in zijn redevoering over O'Connell: ‘De groote mannen in de wereld
zijn zij, die de beteekenis van hun leven hebben gezocht in het stichten van éen zaak,
in het verwerkelijken van ééne groote gedachte.’
En vanwege de heffe onder de vijanden dan! 't Regende letterlijk diatriben: een
katholiek priester in de Kamer, 't was ongehoord! Van zoodra hij optrad als dichter
hadden zij zijn gave geloochend? dat niet; - 't was enkel Pyrrho die aan zijn leerlingen
bij stralende middagzon ongedeerd zeggen mocht: Het regent dat het plast! - maar
er zich erg over gechagrineerd. Nu, ‘laat de doggen los!’ Maar 't gebeurde niet lijk
in de Aya Sofia: ‘De leeuw verdween niet in 't wriemelen der honden’ Schaepman
verscheen op 't Binnenhof en.....he played upon the House like upon a fiddle, lijk J.
ten Brink het zoo gepast Disraëli nazegt.
Die uitweiding om te toonen dat het Schaepman in zijn staatkunde beter ging dan
aan Lamartine b.v. Beiden hadden bij 't ingaan van hun loopbaan een vertrouwden
vriend die hun den nieuwen weg afried: Wij weten wat Nuyens meende; wat Cuvier
aan Lamartine schreef kan men lezen in 't 3e deel van de Litterarische Fantasiën.
Geen van beiden luisterde naar den vriendenraad. En de gevolgen: Schaepman heeft
niet enkel zijn doel bereikt als staatsman: de maatschappelijke en politieke emancipatie
der katholieken in Nederland; maar, zetelend in de Kamer, heeft hij zijn roem van
katholieken da Costa nog vergroot door Aya Sofia, van zijn meesterstukken het
schoonste en het grootste. De Lamartine is verloren geloopen: op de baan van de
politiek is hij gevallen en, tot overmaat van jammer, den weg der ‘Meditations’ kon
hij niet meer terugvinden.

(1) Eigen Haard, 1888.
(2) Ludwig Uhland.
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De reden van dit verschil? Er is meer dan eene. Maar zeker niet de geringste schijnt
me deze te zijn: Lamartine, zonder ernstige voorbereiding, in onbesuisde waaghalzerij,
werd van dichter tot staatsman, Schaepman in het licht van zijn levensideaal, zag
van jaren te voren waar hij uitkomen moest; van ‘wachter bij de bronnen’ in '71 zou
hij in '80 wachter worden in de Kamer. Al die jaren heeft hij zich met zijn taaie
werkkracht aan 't vlechten gezet van een wetenschappelijk wapenkleed; en daar
verscheen hij, bij de verkiezing, uitgerust als een Paladijn.....
Hier dagen dus zijn politieke studies voor ons op. Indien ergens dan wel in deze
opstellen heeft Schaepman zijn schitterende gaven en zijn verbazende geleerdheid
ten toon gespreid: Al de gaanderijen der hedendaagsche Geschiedenis is hij studeerend
doorgegaan: Personen en gebeurtenissen heeft hij doorvorscht; van alle figuren, die
waarlijk groot zijn, heeft hij in zijn proza, harder dan graniet, een beeltenis gehouwen,
en een nieuw Museum in ons letterwereld opgericht. Slaan we eerst op zijn
landgenooten een oogopsiag.
In de 1e reeks al treffen we een opstel aan over Groen van Prinsterer.
In '76 bij den dood van Groen, haalde Buys in ‘de Gids’ de woorden aan van
Thorbecke uit een brief aan den eerste: ‘Ik ben niet van uw geloof, doch ik wenschte
dat allen voor het hunne zooveel deden als gij voor het uwe. Wij hadden wat meer
groeikracht in de Nederlandsche natuur.’ Inderdaad, Groen was een staatsman uit al
zijn kracht ijverend voor zijn geloof. Als politicus wekt hij ontzag, en toch is hij dit
slechts in zoover als het zijn godsdienstige overtuiging te bate komt. Een vast politiek
doel had hij: Als een Herkules wou hij de hydra der Revolutie vernietigen, het broeisel
der Godloocheling. Toch kan zijn ‘Ongeloof en Revolutie’ zoo proppens vol
geleerdheid en vernuft, geen logisch handboek over Staatsrecht heeten. Als Guizot
in Frankrijk, en Hengstenberg in Duitschland, heeft Groen in Holland de
anti-revolutionaire partij gevormd. Maar zoodanig was het Groen's geest die werkte
en niet de doode letter van een program, dat men bij zijn afsterven mocht vreezen
dat zijn partij een lichaam zonder hoofd zou zijn. Gelukkig voor haar dat ze in den
wakkeren Kuyper een reddenden leider heeft gevonden.
Schaepman in zijn opstel trekt een vinnige paralleel tusschen Thorbecke en Groen.
Al dadelijk ontsluiert hij ons hun diepste wezen: ‘Thorhecke is de man van het koude
verstand, Gr. v. Prinsterer daarentegen de man van het hart, van het gevoel, van de
fantasie zelfs... In de werkzaamheid van Thorbecke is taaiheid, in die van Groen
geestdrift, in het karakter van genen is vasthoudendheid van beginselen, bij dezen is
geloof. Bij beiden is de tegenspraak steeds kalm en waardig, maar bij Thorbecke
openbaart zich de toorn in een hooghartige, strenge ironie, bij Groen in het fijne,
vlijmende vernuft...’ Voor Schaepman lijdt het geen twijfel of ‘Groen is in de meeste
opzichten de meerdere van Thorbecke. Als karakter, als man, als persoonlijk-
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heid staat hij boven den liberalen staatsman... Het werk v. Groen heeft trots allen
schijn meer kans op een langer historie dan Thorbecke. Wetten zijn kort van leven,
haar dagen behooren tot de kortste mee. Het is de vraag niet of de anti-revolutionaire
partij als zoodanig zal blijven bestaan, maar de groote ideëen van Gr. zullen niet zoo
spoedig verdwijnen en meer levenskracht toonen dan de eeuwig wisselende beginselen
zonder geloof. Indien een stem als die van Groen door haar reiner klanken geen
hoorders meer vond, geen volgers meer opwekte, dan zou het niet wel staan met het
hoofd en het hart van velen onzer landgenooten.’ Over het glansrijk tafereel dat Mevr.
Bosboom-Toussaint van Groen's godsdienstzin en menschlievendheid heeft
opgehangen(1), zal de lezer van Schaepman's artikel de niet weg te vagen schaduw
zien hangen van Groen's haat tegen het Katholicisme. Al is Gunning tegen die
bewering opgekomen, uit Sch's inleiding aan Menschen en Boeken 1e r. leeren wij
dat hij eigenlijk toch niets heeft weerlegd.
Het spijt me in de verzameling tot nog toe de studie over Thorbecke niet aan te
treffen die Sch. in '72 in de ‘Wachter’ drukken liet. De man, die de Hollandsche
staatsregeling haar nieuwen vorm gaf was het wel waard. Buiten de leerrijke paralleel
met Groen hebben we echter in de straks vermelde inleiding een nieuwe bladzijde
over Thorbecke, die veel vervangen kan. 't Is wel daar de man, lijk Schimmel's vers
hem ons zoo meesterlijk heeft geschilderd:
Geen reeks van geslachten plaverde zijn pad,
Hij steunde op 't geloof van geen kerk;
't Was zelf zich verworven al wat hij bezat,
Hij, vader en zoon van zijn werk:
Beminnelijk niet, en toch vurig bemind,
Stug dikwijls, maar 't stugst in zijn buiging,
Verbitterend vaak - toch vergevingsgezind
Waar 't niet gold zijn heilge overtuiging.
Een ijskorst, verbergend 't weldadigste vuur,
Verdraagzaam, toch 't hoofd van zeloten,
Der kroon en den volke een onwrikbare muur,
Een hoekige, magere, steile figuur,
Een man als uit ijzer gegoten(2).’

Na Thorbecke en Groen de uitlanders in de 2e reeks.
In de ‘Jeugd van Ch. de Montalembert’ stelt Sch. ons den modernen ridder voor
met zijn geniale gaven en zijn menschelijke zwak-

(1) Voorbericht bij de volksuitgave van ‘De Delftsche Wonderdokter.’
(2) Schimmel; Thorbecke-Cantate; muziek van Nicolaï.
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heden. We zien hem opgroeien van kind tot kostschooljongen en de kiemen zich
ontwikkelen van zijn grootheid en zijn zwakheid. Op 't college reeds veropenbaart
zich de machtige redenaar in een uitval, gloeiend van geloof tegen zijn sceptische
makkers. Daar slaan Montalembert en Cornudet ter eeuwige vriendschap de handen
ineen; ze stellen een levensprogram op met het wachtwoord ‘voor God en de vrijheid’
en zweren daaraan trouw totterdood. Mocht de verdere aanhaling uit een brief van
de Montalembert aan zijn vriend wat lang zijn, de meesterlijke beschouwingen die
daarop volgen, doen ruimschoots boete daarvoor:
‘Er is in de Montalembert meer gemoed dan geest. Hij mist in hooge mate de gave
der critiek, der onderscheiding des geestes. De sympathie sleept hem over het oordeel
heen. Is eenmaal zijn gemoed ontroerd, getrokken, verwonnen, dan volgt zijn geest.
Een aantrekkelijke gedachte is als de Sirene, die hem in den maalstroom der valsche
stelsels lokt. Als een goddelijke hand hem uit een bruisende, brandende wieling heeft
getrokken, dan blijft het lied der verleidelijke schoone toch zweven in zijn ziel; hij
neuriet het onbewust op onbewuste oogenblikken na en die zwakke echo is hoorbaar
in den grondtoon van zijn levenszang.’
Ach! de treurige herinneringen die Sch. bij dees woorden en bij zijn stoute
bespiegelingen over de logika in het leven, weer opwekt in des lezers geheugen! De
strijd van 't liberaal katholisme in Frankrijk; Lamennais, de Montalembert, Lacordaire!
Wat al geniale gaven noodlottig verspild in dien ‘Avenir.’ Maar nadat in '32 de Paus
had gesproken, zijn toch de laatste twee naar hun beste krachten aan 't herstellen
gegaan. In plaats van het stoute woord: ‘J'aime mieux le scandale que le mensonge!’
kreeg de kamer in '44 het nog stouter woord te hooren, in een beteren zin. ‘Nous
sommes les fils des croisés et nous ne reculerons pas devant les fils de Voltaire.’ Aan
iemand die genoeg heeft bemind om in '48 een vrijzinnige Assemblée te doen opgaan
in geestdrift voor Pius IX met een redevoering, door Veuillot ‘un des chefs-d'oeuvre
de la parole humaine’ genoemd, aan zoo iemand zal veel worden vergeven.
In 't slot van dit opstel heeft Schaepman naar aanleiding van Montalembert's bezoek
aan O'Connell eenige woorden gevlochten, lijk hij er zoovele over zijn geliefkoosden
Ier heeft geschreven:
‘Plaats, plaats voor den koning der bedelaars! De lucht davert van zegekreten:
daar is hij! Hij spreekt en geheel Ierland spreekt mede, de Barden en St. Patricius,
de koningen en de martelaren, de bedelaars en de bevrijders, de hutten en de heuvelen,
de kerken en de kerkers, geheel Ierland, het verleden en het heden, de geschiedenis
en de natuur. Hij spreekt, maar dat zijn geen woorden, die hij daar werpt over die
zee van menschen, dat is een vlucht van ideeën die hij loslaat, een leger dat hij
uitzendt, een leger van jonge, forsche geesteskinderen... Daar gaan ze, en straks
keeren ze tot hun reuzen-
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vader terug, in den dosch der zegepraal, met een kroon om de slapen, zelve nu ook
vaders van een reuzengeslacht. Hoe bruist, hoe golft het rondom hem als hij de harp
van Ierland bespeelt, zijn harp, het levende hart van zijn volk, als hij zijn tooverlied
zingt, de groote improvisatore, - improvisatore, ja, niet van een juichende hymne,
niet van een trotschen heldenzang, maar improvisatore van daden, van het leven, van
de vrijheid voor zijn volk!...’
Wil men eens proeven wat rijkdom variaties Schaepman voor zijn thema heeft,
dan leze men zijn rede op O'Connell(1) - misschien het schoonste wat ooit uit
Nederlandschen mond is vernomen - en de verzen uit de Nieuwe Gedichten(2).
Louis Veuillot! In Nederland, zoowel als elders heeft men over dien man - ik zal
het maar noemen: vermakelijke - dingen te hooren gekregen(3). Busken Huet heeft
hem heel ‘solent’ ‘een fabelachtige mate van insolentie’ aangewreven. Dat is
Coenraadsche koenheid voorwaar! Voor den wrevel van den criticus is echter alleszins
een verklaring te vinden: De ‘insolentie’ van Veuillot zal in bloedige striemen op 't
aangezicht van Huet zijn te lezen geweest, na 't verschijnen van de ‘Libres Penseurs’.
Nog iets prettigs over Veuillot is te vinden in de ‘Pierres précieuses et pierres
fines’ bij Van Holkema en Warendorf te Amsterdam verschenen. Daar heet het
‘Veuillot se fit surtout remarquer par l'âcreté de sa polémique et par ses duels.’ Poef!
Vóór zijn bekeering heeft Veuillot driemaal geduelleerd - daarna... maar laat mij hier
Schaepman's woorden aanhalen: onbewust misschien, antwoordt hij op 't gebazel
van daar straks: ‘Indien een ander dan Veuillot zich beroepe op de leer en het verbod
der Kerk en een uitdaging afwijst, dan is men al te zeer geneigd in dat beroep een
vrij goedkoop dekkleed voor een gebrek aan moed te zien. Heeft men dan zulk een
hoogen dunk van den moed van Louis Veuillot? Men denkt niet aan moed of stoutheid,
maar de uitdager wordt belachelijk, de zoon van den adjudant wordt de pastiche van
een snoevenden hidalgo, want Louis Veuillot kan niet duelleeren, hij is immers Louis
Veuillot.’
‘De naam zelf is een karakter’ schrijft Schaepman verder. En inderdaad waar die
naam is genoemd, is het overbodig een portret aan te geven. Als mensch, als katholiek,
als kunstenaar is hij eenling in zijn land. Hij is de grootste hater van onzen tijd, juist
omdat hij het meest bemint, hij is de ultramontaan, hij is de polemist. Eigenlijk
politicus is Veuillot niet. Hij is te zeer profeet om een

(1) Rede op O'Connell 1888: 's Gravenhage, Van Stockum en Zoon.
(2) Nieuwe Gedichten, bl. 143.
(3) Cfr. daarover nog te noemen artikel van J. Alb. Thijm naar aanleiding van de ‘Correspondonce
de L.V.’ in de Studiën 1885 verschenen.
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wijze te zijn. Inzonderheid waar hij spot openbaart hij zich in al zijn kracht. Dwars
door alle uitingen van vrijdenkerij en revolutie heeft hij zijn gloeiend brandmerk
geduwd. Dat heeft o.a. de Victor Hugo van 't parlement moeten voelen. 't Is waar,
de man heeft in antwoord als een Jupiter tonans gebulderd:
‘Chacun a ses instinets, et s'enfonce et se plonge,
Le hibou dans les trous et l'aigle dans les cieux’(1)

maar de naneef weet al lang wien van de twee, den Veuillot van den ‘Univers’ of
den Hugo der ‘Tribune’ het nachtelijk boschleven passen zou.
‘Die spot is geen geestig spel, half dartel, half ernstig; geen opwekking tot een
lach, die 't lijden van anderen vergeet. Daarin ligt geen zelfverheffing, des te
streelender omdat ze door zoo klein een middel wordt bereikt. Hij heeft niets van
het blijspel en gaat zelfs hooger dan het hekeldicht. In dien spot vlamt de vreeselijke,
maar heilige toorn, uit de liefde en den haat geboren, de toorn die van teerheid
doordrongen is en van woede beeft... Daar is een goddelijke ironie, een spottend
lachen Gods, dat zich openbaart in Nabuchodonosor, gras etend met de runderen...
Een echo van die ironie trilt in den geweldigen spot van Veuillot. Hij wreekt de
waarheid en het recht tegenover de tandelooze kritiek en de geestigheid, die op het
verlept gelaat geen gullen lach meer doet stralen, maar slechts wat trilling in de matte
rimpels brengt.’
Om zoo iets over iemand te schrijven, moet men er nauw familie mee zijn. Zij die
Sch.'s Corviniana gelezen hebben, weten het en we zullen 't overigens in verdere
opstellen wel zien.
De beste hulde aan dezen ‘Veuillot’. En toch zou 'k gewild hebben, had Schaepman
nog een Giottotrek op zijn schilderij aangebracht. ‘Rien d'humain ne battait sous ton
épaisse armure’ zou men geneigd zijn te zeggen van den koning der dagbladpers. En
nochtans daar klopte zoo'n warm vader- en broederhart onder! Sainte-Beuve zelf
wist in Veuillot drie menschen te onderscheiden. den profeet, den apostel, den
beminnelijken man. De bladzijden in de Studiën 1885 van de hand van J. Alb. Thijm
zouden aan Schaepman den gewenschten trek wel kunnen leveren.
... Een toon, die juicht en zingt, mysterien verklaart,
Afgronden opensluit voor 't oog der duizlende aard.
Een toon, waarin het lied op Trentes top geheven
Zijn konings-majesteit, zijn hoog en godlijk leven
Doet klaatren, Bossuet zijn volle mannenkracht
Huwt aan den hefdegloed, zoo koesterend en zacht
Van Fénelon, waarin de forsche donderslagen
Van Gorres uit zijn slaap den Rijnstroom op doen dagen(2).

(1) LOUIS VEUILLOT: Etudes sur V. Hugo, bl. 138.
(2) De Pers, 1868.
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Men hoort het: Reeds in '68 mocht Görres tellen onder Sch. 's dri majores. In '76
wijdde hij nog 30 bladzijden, vol bewondering, aan den man die door Napoleon als
‘de vijfde grootmacht’ werd aangezien. Een reus van genie en geleerdheid was die
Görres; de wolken invliegend op de vleugelen zijner mystiek en toch zoo krachtig
de aardsche werkelijkheid meelevend, dat hij een der scheppers is van het katholieke
Duitschland. Hoe deze asceet het gewicht van de gansche Europeesche staatkunde
op zijn schouderen torsen kon heeft Hello ons verklaard. Uit zijn ‘Reinische Merkur’
klonk de stem van Jesaias. Als een Michaël viel hij met ‘die christliche Mystik’ het
rationalisme onzer dagen op het lijf, terwijl hij als kunstenaar zijn heerlijke hymne
zong aan den katholieken God in ‘Der Kolner Dom und das Strassburger Munster’.
‘Daar leven enkelen van die door God met zulk een overvloed van natuurlijke
gaven begiftigde zielen voor wie het licht des geloofs de mysterien van verleden,
heden en toekomst onthult. Zij zien, waar wij gissen, zij treffen doel, waar wij te
hoog streven of te laag blijven, zij grijpen vast, waar wij rondtasten, nog eens: zij
zien. Voor hen is deze wereld van betrekkingen en betrek geen wereld van raadselen,
zij hebben niet te meten en te passen. Hun arendsblik ziet de zon in het hart ook door
de wolk van nevelen of van stralen heen. Voor hen geen onsamenhangende dingen,
geen toeval. De scheuring, het verschil, de strijd houdt op, zij kennen de
verscheidenheid en de eenheid tevens. Zij ontraadselen het gisteren en onthullen het
morgen en terecht noemt de tijdgenoot hen profeten, want het woord der
geheimenissen is op hun lippen gelegd.’
Een dier enkelen was Görres.
Ook Mallinckrodt heeft Sch. met een studie bedacht. Zijn ingenomenheid met den
grooten centrum-leider en zijn werk is niet platonisch gebleven: doch daarover straks
nog een woord. Ook aan Herman's roemrijken maat, aan Windthorst, zijn eenige
bladzijden der Inleiding gewijd. Weer speelt Sch. met de moeilijkheden, waar hij
vergelijkend zijn machtigen passer zet op de kolossale afmetingen van Bismarck,
Windthorst en Mallinckrodt. Zoo ge uw hoofd schudt, waar Sch. zegt: ‘Het zou toch
zijn nut hebben indien eens de wereld wist hoe groot Windthorst was. Grooter dan
Bismarck’ lees dan bl. 33-35 van de Inleiding.
‘Wanneer von Mallinckrodt zijne stem verhief, dan stoven de Byzantijnsche
spitsvondigheden, de banale drogredenen, de lage aantijgingen, de onbewezen
beschuldigingen der tegenstanders weg als de krassende raven en de krijschende
vleermuizen bij de eerste klepelslagen der domklok. Men wist wat men deed, wat
men zou doen. Daar was geen mogelijkheid om aan deze eerlijkheid en dezen ernst
te ontsnappen. Het jammerlijkste was en is dat de tegenpartij zich zeer wel bewust
was van 't geen zij ging doen, maar 't niet wilde of durfde zeggen. Maar niets hielp.
Onder het zoo sierlijke en zoo
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klemmende betoog van Reichensperger, dat al haar valschheden vernietigde, sloeg
zij de oogen neder en deze of gene bloosde misschien. Daar zweepte de ironie van
Windthorst door de lucht, de slagen vielen en de slaven jankten. Maar dat alles was
nog niets. Daar stond Mallinckrodt op, zonder een blik te schenken aan hun stapels
van beweegredenen en bewijsgronden, nam hij de zaak en de zaak alleen en zeide:
dát wilt gij doen. Het is u volkomen onverschillig of de Jezuieten goed zijn dan
slecht, maar gij wilt ze verjagen. Gij huichelt als gij eenig gevaar ziet in de vrijheid
der Kerk, maar gij wilt haar knevelen. Gij liegt als gij de bisschoppen voor vijanden
van den staat uitmaakt, maar gij wilt hen verbannen. Dan werden de rollen omgekeerd,
dan sprak de vervolgde als de overwinnaar, de aangeklaagde, als de rechter. Dan
werden in het licht van waarheid, recht en vrijheid de bleeke gelaatstrekken zichtbaar,
waarop de schande en de woede kampten. Dan rilden ze, daar op de banken der
meerderheid, die banken werden de zitplaatsen der aangeklaagden en de stoel van
kanselier en minister werd de schandpaal, waarvan geen bevrijding mogelijk is.’ Dat
de tijd maar knage aan de beelden, waarmee zich de hand van Schaepman heeft
gemoeid!
Nog eenmaal Bismarck, nu in gezelschap van Lassalle. Men waagt het niet aan
zoo'n studie de excerptschaar te zetten. Bij de overweldigende denk- en zeggingskracht
komt hier nog de vreeselijke actualiteit van de proletariërskwestie.
Hier, lijk trouwens in al zijn schetsen, doet Dr. Sch. met zijn krachtige gave van
intuïtie, trekken uitkomen, waarop ook door de meest scherpzichtigen nooit is gelet.
't Ware belangrijk te weten wat Dr. Sch. denkt over ‘Bismarck's Religion,’ drie
artikelen door Dr. Lenz dit jaar in de ‘Woche’ geplaatst.
Daar straks heb ik beloofd op het Centrum terug te keeren: Ik moet het doen
allereerst omdat het de titel is van een afzonderlijk stuk, door Sch. in '78 geschreven,
waarin hij bewonderend opziet naar de kracht en den bloei van die partij. Het geheim
daarvan vindt hij in een staalvaste eenheid en in een gansch eenige wijze van
inrichting, waardoor de meeningen der verschillende leden aan elkander worden
getoetst tot men in eensgezinde werking ermee voor den dag treedt in 't parlement.
Ten 2e trek ik de aandacht daarop om wille van de poging die Schaepman later
heeft gedaan om zoo'n ‘Centrum’ in Nederland tot stand te brengen. Niet gansch is
hij gelukt met zijn ‘Proeve van een Program’ in 1883 opgesteld, maar toch is het
dank aan het streven naar zijn ideaal dat de Grondwetsherziening kwam - die, al was
ze door katholieken van minder ruimer blik nog zoo gevreesd - zoo'n heerlijken
uitslag heeft geleverd(1).

(1) Meer daarover in de merkwaardige bladzijden van Dr. ARIENS, Kathol. Gids, 1889.
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Joseph de Maistre is een der grooten, waar Sch. het meest mee sympathiseert. Geen
wonder: Het is de man naar zijn hart, de man van de Kerk en van het Pausdom. De
Maistre heeft zijn plaats bij dezen, wier geschiedenis men niet schrijven kan, zonder
de geschiedenis der gansche wereld van hun dagen te schrijven. Hij kende de feiten
van zijn raadselachtigen tijd in hun wezen, in hun oorzaken en gevolgen, als waren
't huiselijke zaken voor hem. Van op zijn Horeb te Chambery heeft de ziener van de
achttiende eeuw met ons meegeleefd; en wat komen moest volgens hem, is gekomen.
Na de Maistre's ‘Pape’ kon Gentz naar waarheid zeggen: ‘Andere mögen vor de
Maistre gewusst, gefühlt haben was der Papst ist; aber gesagt hat es noch nie ein
Schrifsteller wie er’ - ‘Bij de Maistre, gaat Sch. voort, heet het booze beginsel de
Revolutie; het tegenovergestelde, de redding, de verlossing heet de Paus.’
Men voelt het, in gezelschap van zulk een geest is de groote Nederlander recht op
zijn plaats. Hoe schitterend hier het ‘amicitia pares facit vel invenit, is bewaarheid,
kan men best zien als men deze studie legt nevens den ‘de Maistre’ van Sainte Beuve.
Op de vleugelen van de hoogste philosophie stijgt Sch. met den denker der ‘Soirées’
naar de Alpentoppen. Maar daar treffen ze ook op hun vlucht ‘l'aigle de Meaux’:
‘Beiden (Bossuet en de Maistre) hebben hun eigenaardige grootheid. In Bossuet leeft
behalve het genie ook het bewustzijn van het ambt, van de waardigheid; deze groote
geest is tevens de statige prelaat, de majestueuse prediker aan het majestueuse hof
van den Roi-Soleil. De Adelaar van Meaux is wel wat geheraldiseerd; de Maistre
daarentegen is meer natuur, meer genie ook in het uiterlijke, deze adelaar heeft nog
zijn volle vlucht, zijn wieken zijn niet naar snede en wijs gevormd; hij blijft zijn
rotstop getrouw. Al evenaart hij soms Bossuet in kracht en majestateit, hij bezit toch
geheel andere hoedanigheden. Bij den lijkredenaar van Henriette d'Angleterie vindt
men altijd adel en kunst, bij den auteur van “du Pape” vindt men evenveel adel; maar
meer kracht dan kunst, meer natuur dan vorm. Waar Bossuet verplettert, daar trapt
de Maistre tot gruis. Hij heeft het ruwe, scherpe, vreeselijke woord: hij spreekt van
Canaillocratie, hij beschrijft het ontbindingsgeding dat op de Fransche revolutie
uitloopt en heeft voor dit geen anderen naam dan putréfaction; hij doemt Napoleon
als “doemonium merdianum,” soms overvalt hem de twijfel en hij vraagt zich af of
de Bourbons geen “race usée” moeten heeten.’
Met deze aanhaling sluit ik de politieke opstellen van Schaepman toe, in de hoop
dat de lezer even overtuigd zal zijn als ik van de onwaardeerbare winst die de
Nederlandsche letteren hebben getrokken uit het feit dat Dr. Schaepman aan politiek
heeft gedaan.
(Vervolgt.)
J.P.
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Boekennieuws.
Het Land van Rembrand, door C. BUSKEN HUET, derde druk, geïllustreerd, 2 dln.,
Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, 1898.
De zoo bekende Hollandsche schrijver C. Busken Huet levert in bovenvermeld
werk eenige studiën over de Noordnederlandsche beschaving in de zeventiende eeuw.
Te dien tijde verwierf Paul Rembrand (1608-1669), de meester der Hollandsche
schilderschool, zijnen onsterfelijken roem.
In het eerste deel bespreekt de schrijver bij wijze van inleiding, de belangwekkende
toestanden en merkwaardige personen uit de 13de, 14de, 15de en 16de eeuw: de
kruistochten, de feodaliteit, de scolastiek, het onderwijs, de kunst, de letteren; Olivier
van Keulen, Thomas a Kempis, Erasmus.
In het tweede deel bestudeert de auteur den maatschappelijken toestand van
Noordnederland gedurende den heldentijd (1571-1713).
Hij toont dat Holland een groot aantal buitengewone personen heeft voortgebracht
uitmuntend op allerlei gebied: de godgeleerdheid, den handel, de wetenschap, de
kunst, de letteren, de politiek, het militaire; hij maakt ons bekend met de zeden en
gebruiken aldaar bestaande: eene studie, welke tot nog toe ook in België deerlijk
verwaarloosd werd, maar niettemin iedereens belangstelling verdient om het
verrassende en het bekoorlijke dat zij ons oplevert.
Busken Huet heeft dus historie geschreven: geenen stelselmatigen samenhang van
politieke feiten, maar eene reeks beschrijvingen van maatschappelijke en zedelijke
toestanden. Onder aan de bladzijde haalt hij de geraadpleegde bronnen aan,
vergemakkelijkt aldus de contrôle. en vooral laat den lezer zelf over de
betrouwbaarheid der citaten oordeelen; want men hoede zich wel alles wat Busken
Huet schrijft als klinkende munt aan te nemen: legenden, gedichten en apocryphe
teksten verdienen lang dezelfde fiducie niet als verhalen van oor- en ooggetuigen.
Het wil ons voorkomen dat de inleiding (het eerste deel) te lang is om onder den
titel van dit werk uitgegeven te worden. Het is een boek apaart, zeer belangrijk, maar
te breedvoerig. Gaarne ook hadden we de verdeeling in het werk gevonden: nu leest
men voort zonder te weten wat er eigenlijk volgen gaat; immers elk hoofdstuk bevat
zeer verschillende artikelen, en voor een Zuidnederlander, die met
Noordnederlandsche toestanden niet even goed bekend is, ware een opschrift hier
en daar zeer welkom. Tot hier over de methode.
Wat gezegd van de studiën zelven? De stijl is zwierig, de taal keurig.
Onpartijdigheid is verder de eerste vereischte voor een geschiedboek: rechtuit
gesproken hebben we voor dat punt minder aangemerkt,
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dan men zou kunnen verwachten. De personen, van welke gezindheid ook, worden
doorgaans naar verdienste beoordeeld. De geestelijkheid wordt terecht gelaakt omdat
zij vóór de omwenteling der XVIde eeuw te wreed of te hartstochtig te werk ging (II2,
16). Willem van Oranje, de stichter der Nederlandsche Republiek, wordt geheeten
‘verachter van den koning, hater van den paus, bespotter van den kardinaal,
staatsgezind met de staatsgezinden, van de religie met die van de religie, geus met
de geuzen, bereid voor de algemeene zaak zijne lepels en zijne vorken te verkoopen’.
De onafhankelijkheid van Holland wordt als het gevolg van eenen toestand
voorgesteld, door allerlei elementen teweeggebracht. Min juist is de volgende
redeneering: ‘De kruistochten in hunnen bloeitijd vullen een der schandelijkste en
ook der schoonste hoofdstukken in de jaarboeken van het christendom.’ De lezer
vraagt zich natuurlijk af, hoe de kruistochten den christenen tot schande strekken!
Eenige kruisvaarders begingen euveldaden: maar kon de overheid die verhinderen?
Eenige zaaiden twist: maar zulks lag in den aard der middeleeuwsche krijgers! Of
is misschien het doel zelf der kruistochten iets laakbaars in schrijvers oogen? Elders
verwijt hij de Kerk haar belang niet te hebben gekend, toen zij tusschen haar en de
halve christenheid op de lijken dezer nieuwe teelt een onoverkomelijken scheidsmuur
deed rijzen. De scheidsmuur bestond reeds vóor de vervolging: het verschillend
geloof, de ketterij; deze laatste was in de oogen der wereldlijke macht eene misdaad
die zij zelve in het algemeen belang wilde straffen. Verder moeten we nog aanstippen
dat de schrijver aldoor zulke teksten aanhaalt, die de onzedigheid en de zinnelijkheid
het meest vleien (1, 24, 25, 53, 54): tafereelen waaraan de Zuidnederlandsche
bevolking niet zeer gewoon is. Te vergeefs zoeken we in het artikel der koloniale
mogendheid (II1, 206) eenige bijzonderheden aangaande de Nederlanders, die zich
in de Kaap, in Transvaal hebben neergezet. Geen twijfel of de vierde uitgave zal die
leemte aanvullen. Handelende over de uitwijkingen van Vlamingen en Brabanders
vergat de schrijver het werk van Gailliard, door de Kon. Academie van Belgie
bekroond, te raadplegen: de invloed van Zuid-Nederland op dit gebied is heel wat
belangrijker dan uit die bladzijden blijkt. Van den anderen kant leest men niet zonder
belangstelling de baldadigheden der ketters in Nederland (I, 239), den ritus der
wederdoopers te Amsterdam (I, 242), het studentenleven in de middeleeuwen (I,
174), den oorsprong der Imitatio Christi, enz.
Ons besluit: het besproken werk verdient zeker aanbeveling: de druk is wel
verzorgd, en de menigvuldige illustratien zijn keurig afgewerkt onder toezicht van
den zoo gunstig bekenden J.H.W. Unger.
J. JACOBS.
A Short English Grammor for the Use of Dutch Schools. R.A. HUGENHOLTZ. Groningen. P. Noordhoff, 1901. - Fl. 1,00.
Dit werkje hebben wij aandachtig doorlezen, en wij denken dat de schrijver er in
geslaagd is de regels der spraakkunst bondig en klaar uiteen te zetten. Welgekozene
voorbeelden staven iederen regel. Het gebruik der voorzetsels achter werkwoorden,
bijvoegelijke en zelfstandige naamwoorden is met zorg behandeld. In het aanhangsel
geeft de heer Hugenholtz nuttige wenken nopens het gebruik en de beteekenis der
synoniemen; en in de korte regels der uitspraak leert de student hetgene hij wel dient
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te weten. Hier nochtans hadden wij den uitleg der toonteekens, aan de leerwijze van
ten Bruggencate ontleend willen aantreffen. Enkele spraakkundige regels zouden
ook wat meer mogen aangevuld zijn.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1901

91
Wij eindige met den wensch, door den schrijver uitgedrukt, ten volle bij te treden.
Moge zijn werkje tot nut strekken aan beginnelingen en ook aan gevorderde leerlingen
om het Engelsch, op onze dagen meer en meer onontbeerlijk, beter aan te leeren.
V.V.
Hulpboekje voor jonge kruidenlezers, door A. DE JAEGHER, leeraar te Poperinghe,
verkrijgbaar in den Nederlandschen boekhandel, St-Jacobsmarkt, 50, te Antwerpen,
gedrukt bij A. van Mullem, te Brugge. Prijs: 0,50 fr.
De schrijver stelt zich voor doel de leerlingen onzer gestichten voor middelbaar
onderwijs bekend te maken met de bloemen (wilde en gekweekte), die men doorgaans
in Vlaamsch Belgie aantreft.
In het eerste deel duidt hij de groeiplaatsen der bloemen aan, namelijk langs dijken
en wegen, op de akkers, langs de kanten, in bosschen, weiden, slooten en plassen,
tuinen en parken.
Het tweede deel bevat een overzicht van den bloeitijd der boomen, heesters en
kruiden. Voor elke plant wordt vooreerst de meest gangbare Nederlandsche naam
opgegeven. Soms worden er min gebruikte gewestelijke benamingen bijgevoegd,
evenals de Fransche en de Latijnsche naam. Daarop volgen telkens de groerplaats
en de kleur der bloemen, veelal ook de voornaamste kenmerken van stengel en
bladeren; door middel van cijfers worden de maanden van den bloeitijd aangeduid.
B.v.
Madeliefje (Karsouwken, Grasbloem, Paaschbloempje; Bellis perennis, Pâquerette).
- Grasland. - Samengesteldbloemig. - Geel hart en witte stralen. - 1-12.
Het laatste deel geeft eenige wenken over het samenstellen van een Kruidboek,
en eene Rangschikking der planten naar hunne natuurlijke familiën.
Het Hulpboekje van den beer De Jaegher, eene inleiding tot eene meer uitgebreide
Flora, is in eenen zeer eenvoudigen vorm geschreven, doch voldoet niettemin aan
de eischen der hedendaagsche wetenschap. Naar onze meening kan het best gebruikt
worden in de lagere en in de middelbare scholen.
J.K.
Het Wapen van Amsterdam door B.H. KLÖNNE, Amsterdam, Frederik Muller,
1899, 14 bl. in 4o.
Omtrent het huldigingsfeest van koningin Wilhelmina werd te Amsterdam het
plan gevormd het sedert 1816 bestaande bedorven stadswapen, en vooral de kroon
die het schild bedekt, meer historisch af te beelden.
Men weet dat Maximiliaan I in 1483 Roomsch koning, en later keizer van
Duitschland, meer dan eene bedevaart door de Nederlanden deed. Bij die gelegenheid
bezocht hij b.v. de kapel van O.L.V. van Dadizeele, en begiftigde, na eene lange
ziekte, het wapen van Amsterdam met eene kroon.
De vorm dier kroon was tot in onzen tijd vergeten en slechts door de verbeelding
min of meer in herinnering gehouden.
Nu was in 1898 de vraag, welke was de historische vorm dier koningskroon? of
was het een keizerskroon?
De bovengenoemde schrijver legde zich er op toe den vorm dier kroon te bepalen,
en hij verkoos de keizerskroon, dewijl de bedoeling van Maximiliaan daarin niet
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werd miskend en sedert 1503 de keizerskroon allerwege de koningskroon heeft
vervangen.
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Aan den archivaris, den heer Velder, werd het opgedragen de noodige schreden te
doen, om den vorm en kleuren dier kroon, welke slechts uit afbeeldingen bekend
was, te bepalen. Hij gelukte in zijn streven. En wat geschiedde? De gezagvoerders
verwierpen de uitkomst van het onderzoek en namen de kroon van Maximiliaan's
opvolger Rudolf II tot type, de kroon van eenen weinig beduidenden vorst, die met
Nederland bedroefd weinig heeft te maken gehad.
De heer Klönne herstelde zooveel mogelijk de eer der Maximiliaansche
keizerkroon, door deze, van eene historische schets vergezeld, in prachtigen
kleurendruk uit te geven.
Wij bevelen deze studie niet alleen den wapenkundigen, maar ook allen aan, die
er belang in stellen een nieuw bewijs te vinden hoe men in Nederland, tot in de 20e
eeuw pogingen doet om sommige herinneringen aan de belangrijke 15e eeuw te doen
vergeten.
A.T.
Institutiones philosophicae quas in usum tyronum seminarii Bononiensis secundum
D. Thomae Aquin. doctrinas tradebat FRANCISCUS CARD. BATTAGLINI Bonon.
Archiepiscopus in eodem Seminario olim Philosophiae Lector. Vol. I. - Logica. Vol.
II. - Metaphysica. Vol. III. - Ethica. Bononiae, typis archiepiscopalibus.
Het kan niemand verwonderen dat sedert het verschijnen van de beroemde
Encycliek Aeterni Patris Filius van Leo XIII, waarin de Paus den katholieken aanraadt
de zoo verwaarloosde studie der oude christelijke philosophie en vooral van de
werken van den heiligen Thomas te hervatten, talrijke werken werden geschreven
met het doel de beginselen der oude wijsbegeerte te verklaren, te ontwikkelen, aan
de behoeften en eischen van den tijd dienstbaar te maken en hunne overeenkomst
met de zekere gegevens der natuurwetenschappen aan te toonen.
Hand- en schoolboeken, breedvoerige verhandelingen over enkele vragen, korte
opstellen, tijdschriften zagen het licht bij de vleet en gaven aan de leeraars
overvloedige gelegenheid hun onderwijs met de leer van den H. Thomas in
overeenstemming te brengen. Indien ook hier het beginsel geldt, dat het aanbod in
rechtstreeksche reden staat tot de vraag, kan men omtrent den vooruitgang der
philosophie de beste verwachtingen koesteren.
Onder deze vruchten der Encycliek moet ook bovenstaand werk gerangschikt
worden van den Kardinaal Battaglini, oud leeraar der philosophie, dat wegens zijne
uitstekende eigenschappen in Italië veel bijval vond. Het kan daarom nuttig zijn
hetzelve in korte woorden te bespreken en aan te bevelen.

I.
Ziehier de inhoud van het eerste boekdeel. Introductio (bl. 13). Logicae Tractatus
primus. Caput. I. De operationibus mentis (bl. 72). C. II. De manifestatione
operationum mentis (bl. 117). Appendix de figuris et modis syllogismi (bl. 124).
Tractatus secundus. C. I. De criterio veritatis (bl. 148). C. II. De diversis medris
certitudinis assequendae (bl. 189). C. III. De Methodo. (bl. 200).
Appendix. I. De fallaciis. 2. De disputatione scholastica.
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Reeds in de Logica ontmoeten wij de vraag naar de natuur en den oorsprong der
begrippen, welke de schrijver volgens de beginselen van den H. Thomas oplost. Deze
methode heeft het voordeel de leer der begrippen in haren geheelen omvang voor te
stellen, maar heeft tevens hare bedenkelijke zijde, want de student, die in de logica
zijn eerste schrede zet op het gebied der philosophie, zal de verklaring van dit
ingewikkeld onder-
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werp bezwaarlijk begrijpen, weshalve de gangbare handboeken hetzelve later in de
Psychologie behandelen.
In het tweede deel missen wij de verhandeling over de objectieve waarde van onze
begrippen, welke door de leer van Kant hoogst noodzakelijk is geworden. In het
algemeen verdienen de verschillende dwalingen van Kant eene zorgzame
wederlegging, niet wegens hare eigene waarde, maar omdat zij de hoofdwaarheden
der philosophie aanranden en een grooten invloed op hare ontwikkeling hebben
uitgeoefend. Het kenteeken der waarheid en tevens de laatste grond der zekerheid is
de objectieve evidentie of de waarheid zelve, wanneer zij door middel der
zekerheidsbronnen als noodzakelijk wordt aan den geest voorgesteld. Want zoolang
niet blijkt dat de zaak niet anders kan zijn, blijft de twijfel mogelijk en de zekerheid
uitgesloten.
Wij vestigen de aandacht op de verhandeling over de methode in twee
hoofdstukken.
Vooreest onderwerpt de schrijver aan de critiek van het gezond verstand het
nominalisme, het conceptualisme en het realisme, en bewijst met den H. Thomas,
dat het algemeene alleen physieke werkelijkheid heeft in de individus, en slechts
door 's menschen verstand als algemeen wordt gedacht. Het denkvermogen door
middel der abstractie neemt niet direct het individu als zoodanig waar, maar ontdaan
van zijne kenmerkende eigenschappen, zoodat wij bij de zinnelijke verschijning van
den mensch Petrus de menschelijke natuur denken, welke aan alle menschen gemeen
is. Bijgevolg is het algemeen begrip niet enkel een naam, noch een zuiver subjectieve
denkvorm, maar heeft een objectieven grondslag, namelijk de natuur of wezenheid
in alle individus verwezenlijkt.
In het tweede hoofdstuk wordt de vraag geopperd of wij in onze redeneeringen
het algemeene uit het bijzondere of het bijzondere uit het algemeene afleiden, met
andere woorden of de methode, die wij volgen synthetisch of analytisch moet heeten.
Het antwoord luidt dat zij noch zuiver analytisch noch zuiver synthetisch, beide
eigenschappen vereenigt. De geest kan zich het algemeene niet voorstellen zonder
ook het bijzondere voor oogen te hebben, noch het bijzondere begrijpen zonder het
algemeene te denken. Het verband tusschen het algemeene en het bijzondere wettigt
een onderscheid, maar geene scheiding.
Daarom is het valsch dat slechts de inductive methode (met uitsluiting van het
syllogisme) in staat is tot degelijke uitkomsten te voeren, wijl ook de inductie én de
analyse én de synthese noodig heeft en, om bewijskracht te hebben, tot het syllogisme
moet teruggebracht worden.
De wetenschap vordert ervaring en beginselen, de ervaring levert de feiten, door
middel der beginselen erkennen wij hunne natuur, hunne oorzaken, hun onderling
verband. Zonder ervaring kan de geest de werkelijkheid niet bereiken, zonder
beginselen is de wetenschappelijke kennis der feiten onmogelijk.

II.
Het tweede boekdeel de Metaphysica behelst de Ontologie (bl. 193), de Theologie
(bl. 294), de Cosmologie (bl. 347) en de Anthropologie (bl. 513).
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In de strijdvraag omtrent het onderscheid tusschen de concrete wezenheid en het
bestaan van een geschapen ding spreekt de schrijver zich niet duidelijk uit, zoodat
de lezer in twijfel blijft of dit een onderscheid is tusschen twee zaken, of tusschen
twee denkbeelden van ééne en dezelfde zaak.
Wij vinden een twintigtal bladzijden (bl. 122) gewijd aan de leer der scholastieken
over de vier elementen (vuur, licht, aarde, water) waaruit alle lichamen zijn
samengesteld, en welke zij daarom niet samengesteld, eenvoudig noemden.
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Of hier echter in een onderwerp dat in onmiddellijk verband staat met de
natuurwetenschap genoeg rekening wordt gehouden met de gegevens van deze
wetenschap, zal menigeen twijfelachtig schijnen.
Het wil ons voorkomen dat bij de verklaring van het begrip oorzaak (bl. 185), het
causaliteitsbeginsel wordt verondersteld, daar nochtans dit beginsel zonder het
voorafgaande begrip oorzaak niet tot stand komt.
Met genoegen zal de lezer de belangrijke verhandeling overwegen waarin de
schrijver de natuur van den tijd bespreekt (bl. 338). Door eene heldere en
scherpzinnige ontleding van het begrip, op het voetspoor van Aristoteles en den H.
Thomas, ruimt hij de bestaande moeilijkheden uit den weg, en handhaaft tegen Kant
de objectieve waarde van het begrip.
In de Godsleer volgt de schrijver de gewone verdeeling der handboeken, spreekt
eerst over Gods bestaan en vervolgens over deszelfs eigenschappen.
Bij de behandeling der strijdvraag tusschen de katholieken omtrent de wijze hoe
God de toekomstige (absolute of hypothetische) beslissingen van den vrijen wil kent,
zet hij de twee gangbare verklaringen der Thomisten en Jesuiten uiteen, zonder voor
de eene of andere partij te kiezen.
Zijn de decreten, welke volgens de Thomisten als kenbron dienen in strijd met de
vrijheid van den mensch, van den anderen kant stuit de scientia media op een
onoverkomelijk bezwaar. Want, zegt men met Vasquez dat de toekomstige vrije
daden eene eeuwige objectieve waarheid uit zich zelven hebben, welke Gods wijsheid
in zijn wezen schouwt, blijft de vraag gewettigd hoe deze eeuwige waarheid
(onafhankelijk van Gods kennis) kan bestaan, daar zij geheel en al afhangt van den
vrijen wil van den mensch door wiens besluit eenige daden in den tijd zullen werkelijk
zijn, andere niet.
In de zienswijze van Suarez wordt deze eeuwige objectieve waarheid ontkend en
de vrije toekomstige handeling slechts als eene voorwaarde beschouwd, zonder welke
zij niet in Gods wezenheid kan gekend worden. Maar ook hier staan wij voor een
onbegrijpelijk mysterie, wijl men niet inziet hoe Gods wezen eene beslissing voorstelt
welke in de macht is van eene nog niet bestaande oorzaak en daarom in den tijd kan
genomen of niet genomen worden.
Het is daarom den verdedigers van de scientia media onmogelijk hunne theorie
rechtstreeks te bewijzen, zij kunnen slechts zijdelings te werk gaan, met de
tegenoverstaande theorie te wederleggen.
Het hoofdstuk over de vrijheid en onveranderlijkheid Gods is een voorbeeld van
eene meesterlijke verhandeling, die van diepgaande kennis en groot gemak van
voorstelling getuigt.
Bij de verklaring van de noodzakelijkheid der medewerking Gods met alle
werkingen der schepsels ontbreekt de bekende vraag omtrent de natuur dezer
medewerking. Moet zij als gelijktijdig of (naturá) voorafgaand beschouwd worden?
In de Anthropologie vinden wij eene uitmuntende verhandeling (bl. 416-471) over
den oorsprong onzer begrippen. De stelsels van Plato, Leibnitz, Cousin, Rosmini,
de leer der aangeboren begrippen, het Ontologisme, het Idealisme, het Traditionalisme
worden nauwkeurig onderzocht, en als onvoldoende en strijdend met 's menschen
natuur verworpen. De Kardinaal verdedigt het stelsel der scholastieken dat al onze
begrippen door abstractie uit de zinnelijke waarneming ontstaan. Zeer leerrijk is het
kapittel gewijd aan de leer omtrent de natuur en de medewerking bij de geboorte der
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begrippen van de zoogenaamde species impressa et expressa, waardoor het dikwijls
verkeerd begrepen onderscheid tusschen den intellectus agens en possibilis wordt
opgehelderd.
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Het onderzoek van de evolutie-theorie zal met vrucht gelezen worden (bl. 493). Meer
klemmende argumenten waren echter wenschelijk geweest. De woorden van
Aristoteles dat de soorten der dingen gelijk zijn aan de cijfers waarvan de eene,
hoezeer slechts door de eenheid gescheiden niet in de andere kan overgaan, kunnen
als vergelijking licht verspreiden, maar de stelling niet bewijzen.

III.
De Ethica bevat de algemeene Ethica welke over de menschelijke handelingen in
het algemeen handelt en de bijzondere Ethica, die de plichten van den meusch jegens
God, den naaste en zich zelven ontvouwt. Het laatste hoofdstuk beschouwt de
Godsdienstige maatschappij of de door Christus gestichte Kerk.
Het werk bespreekt met uitmuntende helderheid de zaken, welke in een hand- en
leerboek onmisbaar zijn, maar het mondeling onderwijs zal noodig zijn om de
beginselen en argumenten nader te ontwikkelen en aan te vullen. Want van vele in
onzen tijd gestelde vragen op maatschappelijk en economisch gebied wordt nauwelijks
melding gemaakt, als daar zijn de natuur, het doel, de grenzen van de Staatsmacht,
de verhouding tusschen de vrijheid en het openbaar gezag enz.
Bij de behandeling van de vraag omtrent den oorsprong van het gezag in de
maatschappij wederlegt zijn Eminentie de theorie van Rousseau (bl. 163-188), die
de maatschappij en het gezag uitsluitend als eene vrucht van de toestemming des
volks beschouwt. Daarentegen beweert hij dat het gezag, even als de maatschappij,
oorspronkelijk van God komt, en dat even als de tegenwoordige maatschappij het
vervolg en de uitbreiding der eerste familie is, ook het tegenwoordig openbaar gezag,
het vervolg is van het gezag in de eerste familie.
Dit gevoelen, dat slecht de historische zijde van het probleem beschouwt, schijnt
aan menig bezwaar onderworpen en het openbaar gezag met het gezag van den
huisvader te verwisselen.
Ondanks bovenstaande op- en aanmerkingen, welke van onze oprechte waardeering
getuigen, aarzelen wij niet het werk van Kard. Battaglini ten zeerste aan te bevelen.
Het zal de studenten bekend maken niet alleen met de soms duistere uitdrukkingen
der scholastieken, maar ook met den geest, de strekking, de beginselen en
beschouwingen van hunne philosophie. Als inleiding tot de studie der theologie zal
het hun uitstekende diensten bewijzen en hen in staat stellen de werken der beroemde
theologen met vrucht te raadplegen.
Den leeraar blijft het overgelaten de verklaarde beginselen op de hedendaagsche
vraagstukken toe te passen, en het ontbrekende aan te vullen. Hij zal vooral zijn
oogmerk moeten richten op de leer der scholastieken in zoover zij niet strijdt met de
verkregen resultaten der natuurwetenschap. Want om de philosophie van den H.
Thomas in hare vroegere eer te herstellen, is het niet voldoende talrijke teksten uit
zijne werken aan te halen, men moet tevens betoogen dat zijne leer met de vorderingen
der wetenschap overeenstemt, en op beginselen rust krachtig genoeg om de
hedendaagsche dwalingen op alle gebied te bekampen en uit te roeien.
Het hoofddoel, dunkt ons, van de werken bestemd om aan de philosophie van den
H. Thomas algemeen ingang te doen vinden, moet zijn de verwijdering van het
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vooroordeel dat zij strijdt met de vorderingen der ervaringswetenschappen. Zoolang
dit vooroordeel blijft bestaan, zal men wellicht in geleerde kringen met achting
spreken van de metaphysiek der middeleeuwsche denkers, maar op het gebied der
natuurphilosophie hunne stelsels, met schouderophalen of een glimlach, als verouderd
afwijzen en veroordeelen.
Roermond.
Dr. A. DUPONT.
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La Peau, étude de ses principales propriétés physiologiques, hydrothérapie et hygiène
cutannées, par le docteur JULES VALCKE. - Gand, imprimerie A. Siffer, 1900.
Een werkje van vijf en negentig bladzijden waar kortbondig en snedig uiteen gezet
wordt wat op de titelplaat aangekondigd staat.
Vele schriften van allerlei onmondige Kneippisten zijn onder 't publiek verspreid:
doch aan de wenken en de raadgevingen die er in voorkomen, ontbreekt doorgaans
een stellige wetenschappelijke grond die de watertoepassingen moet voorlichten, op
gevaar anders meer kwaad dan goed te stichten.
De heer Dr. Valcke, deed dus allerbest de eigenlijke watertoepassingen door
theoretische beschouwingen te doen voorafgaan, over bouwen levensverrichtingen
der huidoppervlakte, en over de physiologische uitwerksels van 't water op een gezond
lichaam. Nuttig werk verrichtte de heer Valcke.
Dat hij mij vergeve hier twee opmerkingen te schrijven die den, schrijver bij latere
vulgarisatie kunnen te pas komen.
1o Volgens prospectus is 't werkje bijzonder tot onderricht van moeders en
onderwijzers bestemd: alzoo verstaan, schijnt mij dat er al te veel loutere technische
woorden uit de geneeskunde in voorkomen. Daardoor wordt, voor hoogernoemde
personen, de tekst eenigszins moeilijk.
2o De schrijver draagt een Vlaamschen naam, doctoort in een Vlaamsche stad,
doet zijn werkje in 't Vlaamsche Gent verschijnen: zou hij, altijd het doel van
vulgarisatie beoogend, geen nuttiger werk gesticht hebben, met in 't Nederlandsch
te schrijven, dan wel in 't Fransch, waar hydrotherapische werken niet ontbreken?
Dr. FR. MEEUS.
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Overzicht van tijdschriften.
Volkskunde. 12e jaarg. 11e en 12e afl.
Van Dr Maurits Sabbe Peter Benoit en het Vlaamsche Volkslied. ‘Benoit kende al
de verborgene, ontroerende krachten van het volkslied. Hij wist er niet alleen voor
zijn eigen inspiratie een vruchtbare voedende stof van te maken, maar door het
gebruiken der liederen zelf wist hij in zijne werken soms heerlijke effecten teweeg
te brengen. Zijne bewerking van het Wilhelmus in de “Schelde”, het Slaat opten
trommelle in de “Pacificatie”, het Klein Kleuterken bij den aanhef der “Kindercantate”
het Kwezelken in den dans van 't “Meilief”, het Hasseltsch Meiliedeken in de “Negen
Provincien”, het Gequetst ben ic van binnen in “Karel van Gelderland” enz., zijn
evenveel glanspunten in zijne partituren.’ - De Arabische Nacht vertellingen. De
Geschiedenis van den kleinen Bultenaar. A. De Cock toont hoe dit Arabisch vertelsel
in bijna heel Europa voorkomt, dusuit de volksoverlevering geput is en niet een kind
is der fantazie van den Egyptiaanschen verteller zooals de arabist prof. Chauvin het
beweert. - Vervolg van De Cock's Spreekwoorden en zegswijzen, afkomstig van oude
gebruiken en volkszeden (Het Spinnen). De Cock deelt nog eene onuitgegevene
zangwijze mee uit het Meetjesland van het volksliedje: Het sterven van den Beer.
Voorts Nederlandsche Sprookjes en Vertelsels medegedeeld door G.J. Boekenoogen:
Van Grootoog en Klaainoog, Van Grooten Kloas en Lutjen Kloas, Van den slimmen
Jan.
Christene School. Te lezen in nrs 18 en voorgaande de studie van Vranck van
Aeckeren over: Herbert Spencers opvoedingstelsel. ‘Het is er verre van af dat de
school, zooals hij ze hier voorstelt, ingericht zij met het oog op de gemiddelde
begaafdheid der kinderen. Zijne school is eerder eene met voortgezet onderwijs, of
beter nog, is een wetenschappelijk polytechnicum.
De zaak is dat Spencer tot voorbeeld en doel van opvoeding en onderwijs zijne
“Synthetical Philosophy” nam. Het ging hem gelijk zoovele wijsgeeren, die zich aan
het hervormen der opvoeding waagden: Wanneer zij hun stelsel in pedagogischen
vorm wilden omzetten, ontbroken hun, in hunnen welgemeenden iever, de
deemoedigheid hun wijsgeerig stelsel tot 's kinds peil te doen afdalen, en aan de stof
de inkleeding te geven, die besnoeiing te doen ondergaan, welke de kindernatuur
vereischt.’
Tijdschrift van het Willemsfonds. Juni 1901.
Eenige bladzijden over Nijmegen en omstreken, ter gelegenheid van het 26e Taalen Letterkundig Congres, door G.D. Minnaert,
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met platen. - Vervolg van M. Sabbe's lieve Brugsche novelle Een Mei van Vroomheid.
- Eenige chronomische en politieke opmerkingen naar aanleiding van den
Transvaaloorlog door L. Cornelissen Rupertus, zonder veel nieuws.
Het Katholiek Onderwijs. Juli 1901.
Te lezen: Victoria waarin de schrijver toont hoe de Engelschen den naam hunner
vorstin zaliger geheel de wereld rond gezaaid hebben, en vervolg van het opstel: De
opvoeding bij de oude Perzen.
Bulletijn der maatschappij van Geschied- en Oudheidkunde te Gent, nr 5. Te
lezen de mededeeling van J. De Smet: Quelques notes relatives aux Van Eyck. ‘Je
ne veux pas conclure, comme d'autres l'ont fait, à la supériorité d'Hubert van Eyck
sur son frère. Les éléments nous manquent pour cela. Mais on ne peut pas davantage
se baser sur ces mêmes éléments pour rejeter en quelque sorte Hubert Van Eyck de
l'histoire de l'art, en réduisant presqu'à néant sa part à la seule oeuvre à laquelle se
rattache son nom (De aanbidding van het Lam)... Je suis convaincu..., qu'Hubert van
Eyck a tenu une très grande place dans la peinture du XVe siècle et qu'il a eu sur son
frère Jean, une influence considérable.’
Germania Mei bevat het vervolg van Duitschland voor de boeren, van Haller v.Z.
In Schule und Elternhaus stelt Matthias uit Koblenz in 't licht hoe de school soms
meer invloed heeft op den zin voor orde en tucht, dan de ouders. Thelen te Brussel
schrijft over de rechterlijke organisatie van New-York in de 19e eeuw.
De Vlaamsche Kunstbode, Juni.
Bevat het derde bedrijf van Clodwig en Chlotildis, lyrisch drama in 5 bedrijven
door Lod. Lievevrouw-Coopman; een drietal gedichtjes (door Buyst, J. Boucherij,
C. Magerman); kunstnieuwsjes uit Brugge door Mev. Verkest, de vertaling van eene
bijdrage over Benoit in een Duitsch Blad verschenen, ‘met het hart geschreven’, zegt
terecht de inzender Dr. E. v(an) O(ye); een rouwbericht naar aanleiding van het
afsterven van W.D. Leen, een Limburger (van Peer) die te Antwerpen verbleef, een
paar werken van Lemonnier vertaald heeft, en tot de eerste medewerkers van De Vl.
Kunstbode behoorde.
De studie van Aug. De Vreught, ‘Bedreigde Talen,’ is flink geschreven, boeiend
en leerrijk. ‘Onverpoosd spreken ons de dagbladen van het ‘verrussen van Polen,
van de Baltische provinciën, van Finland zelfs; het Pruisisch beambtenbestuur tracht
door alle mogelijke middelen Pruisisch Polen en het Deensche Sleeswijk te
verduitschen; het Hongaarsch Bestuur, door al de in de Kamers op ernstige wijze
vertegenwoordigde partijen ondersteund, streeft er naar de talen der Slavische en
Latijnsche volken, die van alle zijden de breede puszta omringen, ten voordeele van
het Magyaarsch veld te doen ruimen’.
‘Zouden dan wezenlijk al die talen veroordeeld zijn, vroeg of laat te verdwijnen?
Kunnen de kleine volken, die zich zoo dapper verweren, er waarlijk niet aan
ontsnappen, eenmaal voor hunne machtige bespringers te moeten zwichten?...’
Schrijver wijst op den eigenaardigen toestand van het Bastisch, en vooral van de
talrijke talen welke in Oostenrijk en in de Donauvallei te kampen hebben om haar
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bestaan, - talen welke tot spoedigen ondergang gedoemd schenen, en die integendeel
overal ontwaken en op korten tijd een verassenden letterkundigen bloei vertoond
hebben.
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Musica sacra, 5 en 6.
Kanunnik Sosson komt op tegen de kerkgezangen, welke den gang der heilige
offerande storen. En hij heeft gelijk. Zij die in 1848 het eerst de Missa solemnis in
D. van Beethoven te Amsterdam en zonder uitlatingen in de kerk tot zes maal toe
hebben doen uitvoeren, mogen wel nog heden een ernstig Mea culpa spreken. Dat
bewijst de schrijver met voorbeelden en gewijden tekst. - Uitgave: Hymnus voor 3
stemmen met begeleiding ter eere van S. Jozef door L. Vanhoutte. Ave verum voor
4 stemmen, zonder begeleiding door denzelfde. Salve Regina voor twee gelijke
stemmen, met begeleiding, door denzelfde. Regina coeli, voor idem, met idem, door
idem.
Durendal, Juni 1901.
De belangrijkste brok van dit nummer is wel het artikel van H Fierens-Gevaert:
Restaurations et Restaurateurs, waarin krachtdadig opgekomen wordt tegen het
restaureeren van bouwvallen en oude kunstwerken, zooals dit in Belgie meestal
geschiedt. ‘Je dois reconnaître que l'immense majorité de la population belge, à cause
sans doute de sa vieille et chère habitude de propreté, ne supporte que difficilement
la vue d'un édifice noirci par le temps, et s'épanouit d'aise en contemplant des
monuments lavés, raclés, recurés de haut en bas, rendus à leur blancheur première
par quelque nettoyage triomphal de gratteurs officiels.... Si j'écris ici, et non dans
une revue française, comme on me l'a grossièrement reproché, c'est pour bien marquer
qu'il y a un intérêt patriotique à lutter contre la grandeur insolente des restaurateurs,
c'est pour faire comprendre que je m'élève en qualité de catholique et non simplement
de critique ou de dilettante contre le traitement trop souvent injustifiable que l'on
inflige à nos belles églises... Les restaurateurs savent très bien quel est leur devoir.
Pour des raisons presque toujours budgétaires et parce que je ne sais quel besoin
irrépressible les pousse à exécuter pour leur compte le programme de l'architecte
créateur, ils oublient toute mesure. Il faut donc refréner leur ardeur destructive en
diminuant les crédits. Il ne faut jamais leur permettre de refaire des sculptures
monumentales. De la sorte on ne trompera personne. Les pierres historiées et
refouitlées ne doivent être remplacées que par des pierres simplement épannelées.
On peut reconstruire exactement un ornement géométrique, une moulure, un tore;
on ne saurait retrouver les accents admirables de nos vieux imagiers. Et si l'on juge
que par suite d'un manque de solidité une façade doit être reconstruite toute entière,
relevez-en le dessin avec un scrupule religieux, faites-en peindre des reproductions,
photographiez-la pour les musées. Puis qu'on confie la refection à un artiste original
et non à un copiste.... Quand un “maître des oeuvres” du XVe siècle restaurait une
église du XIIIe siècle, copiait-il le style de l'architecte primitif? Le XVIIIe siècle,
dont on a beaucoup médit à tort et à travers, avait là-dessus encore des idées très
saines. Les De Bruyn, les Dewez, les Agneessens n'étaient pas tourmentés de nos
soucis archéologiques, de notre conception abstraite et glaciale qui consiste à vouloir
rétablir, dans un édifice de plusieurs siècles, je ne sais quelle illusoire unité de style.
Ils ont commis des écartes de goûts. Mais ils créaient; leur imagination avait souvent
une ampleur magnifique.’
Revue de l'art chrétien, XII, 3.
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Barbier de Montault bestudeert de schatkamer van S. Matthias te Triër. Vooral is
de reliekenkas der 13e eeuw (H. Kruis) merkwaardig. ‘Die eeuw’, zegt Didron, ‘heeft
geen schooner gedenkteeken
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opgeleverd (Ann. arch., XIX, bl. 226).’ Nog een aantal voorwerpen van 1400-1800
worden hier beschreven. - Bethune beschrijft de kerk van Messines gesticht in 1060;
de schrijver geeft verlichting tot 1625 toe. - Cloquet vervolgt zijne studie over
gestiliseerde versiering. - Helbig komt op tegen de totale ‘h e r s t e l l i n g ’ van
sommige monumenten, en raadt alleen de bestaande fragmenten te bevestigen. Men
herstelt, zegt de schrijver, geene bouwvallen.
Fédération artistique, 27-37. April-Juni.
Wij vinden hier (27) den ernstigen Leon Ery terug met: ‘Toute oeuvre d'art
développe nécessairement une thèse,’ waarover veel voor en tegen te zeggen is.
Daarom is het niet onaardig (in 31) eene lijst van ‘définitions’ te ontmoeten, benevens
Levêques uitvoerig slotartikel over monumentale schilderkunst, die ‘n'a plus guère
qu'une voie nouvelle où s'engager et une mine inexplorée à explorer. C'est le grand
paysage avec figures’, conçu dans un esprit... panthéiste (?). - In nr 32 verklaart Edg.
Baes: ‘La valeur des oeuvres d'art est de fluctuation comme les actions de finance,
mais elle peut être déterminée et tenue à jour comme une cote de Bourse.’ Daaruit
volgt: ‘L'esthétique pratique, pour fixer plus régulièrement l'opinion.’ - De Taeye
schrijft in nr 33 over ‘Les sémites dans l'art,’ en Edg. Baes beklaagt in nr 34 de
‘lassitude’ der schilders, die de grootheid van het nationaal verleden uit het oog
verliezen. Men keere tot ‘la peinture monumentale’ terug! - Alphonse van Ryn komt
op tegen de philonéistes, minder onlogisch dan de misologues van Socrates; welke
met zoo antinationaal waren als menige onzer kunstenaars, nieuwheid-zoekers.
Revue Sociale Catholique. Ir Juillet 1901.
Belangrijk artikel van C. Van Overbergh over het wetsontwerp aangaande de
werkongevallen. Het ontwerp gewaagt van de ongevallen in de
nijverheidsinrichtingen, alsmede in handels- en landbouwinrichtingen, op voorwaarde
nochtans voor deze twee laatste dat het ongeval te wijten zij aan het gebruik van
machines in gang gezet door eene andere kracht dan die van den mensch of van
lastdieren. Schrijver bestrijdt deze beperking. Hij zou ook willen dat de bazen
persoonlijk verantwoordelijk blijven voor de ongevallen waaraan zij schuld hebben
en dat de Act of God, de ongevallen enkel aan het toeval te wijten, tot vergoeding
zouden recht geven. De vergoeding zal toegekend worden te beginnen van den 15n
dag na het werkongeval. Waarom niet vroeger? In 't begin juist is 't meest noodig
dat de gekwetste goed verzorgd worde, ten andere daardoor zelf is er geene aanspraak
op vergoeding voor ongevallen die eene onbekwaamheid van werk van minder dan
15 dagen veroorzaken! Voorts diende ook de werkman verzekerd te zijn dat hij de
vergoeding trekken zal, zelfs indien zijn baas geen betaalvermogen bezit. Men zou
hiervoor eene bijzondere kas kunnen inrichten, gevuld met de opbrengst eener kleine
belasting op de bazen. - Nog in dit nummer het vervolg van Lettres d'Extrême-Orient.
Le Péril Jaune door Th. Golliez. Schrijver meent dat wij het Gele Gevaar waarmede
sommigen hoog oploopen niet moeten vreezen. Het gele ras groeit niet aan, er is
zelfs achteruitgang. Wat de wedijvering betreft die de gele mannen aan onze
werklieden zouden kunnen doen, men vergete niet dat hunne behoeften en hunne
eischen stijgen met de meeidere welvaart; het stijgen der loonen in Japan is
beteekenisvol.
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Noord en Zuid, 7, J.L. van Dalen bespreekt Potgieteis Emmo (Miss Blackwood),
waarvan de oorsprong nog onzeker is; hij geef eene letterkundige ontleding van het
gedicht. - Taco de Beer geeft de verschillende schattingen op, welke in 't verloop
van tijd over van der Palm en Borger zijn uitgesproken; hij wijst aan hoe de gunst
van kenners en onkundigen voor de beide mannen niet heeft toegenomen, maar tevens
hoe in Borgers tijd († 1832) het vertrouwen op de Voorzienigheid en haren invloed
op het lot der menschen heeft afgenomen, alsmede hoe de ‘viesheid’ door sommige
jonge schrijvers als schoonheid wordt gedebiteerd.
De Nederlandsche Spectator, 22, 24, 25. In 22 bespreekt men van Eedens
Binnenlandsche kolonisatie. ‘Laat ons anti-kapitalisten zijn, met alle kracht, elk naar
diepst gevoel en scherpst verstand.’ Daartoe is volgens v.E. nu 't oogenblik gekomen.
- v.d. Meulen schrijft over Kernkamp's boek Robert Fruin. - Op bl. 181 wordt vermeld
op welke gronden Verdam eene nieuwe uitgaaf van Van den Levene ons Heren
aanbeveelt, en dat in de Leidsche Maatschappij van Nederlandsche letterkunde, den
22n Juni de voorzitter de ‘Vlaamsche beweging’ heeft besproken.
- 25, bespreekt eene belangrijke studie van past. J.H. Hofman, uit het Archief voor
het aartsbisdom Utrecht. In die studie wordt opnieuw bevestigd dat S. Willibrordus
de stichter is der S. Salvatorskerk, te Utrecht, en dat dit de oude domkerk is. S.
Maartenskerk is van later dagteekening. Weissman wijdt een lang artikel aan het
thema Restauratie van gedenkteekenen en is van oordeel dat P. Cuypers en De Stuers
leugens ‘van het begin tot het einde’ in de hand werken, door hun streven naar herstel
van oude monumenten. N! B!
De Katholiek, Juni.
Poelhekke: Het humanisme en de opvoeding. De schrijver beweert: ‘Het pleit wel
voor den diep godsdienstigen geest der vijftiende eeuw in Italië, dat met de
humanistische beweging de christelijke beginselen der opvoeding zoo wel harmonisch
vereenigd werden.’ Ja zeker, er waren ook in de 15e eeuw in Italië brave menschen
te vinden! Dit wordt door Poelhekke na von Reumont en anderen opnieuw bewezen.
Maar welk zede- en kunstbederf! Van Breda doet ons den schrijver van het vierde
evangelie nader kennen ‘volgens de meeste critici was het 4e evangelie reeds in de
eerste helft der 2e eeuw bekend’, overeenstemmend met de getuigenis van Irenaeus.
De Arbeid, afl. 9.
Langs vaste paden, novelle van G. van Eckeren. Vervolg van Lod. Backelmans
Marieken van Nijmegen, met eene fel zinnelijke bladzijde. Verzen van Frans Buyens
en W. van Doorn. Ed. Verburgh bespreekt den nieuwen roman van Zola, Travail.
Chronica over Staatkunde en Letteren van Dr Schaepman; nrs van 8 Juni en 24
Juni zijn gewijd aan politieke aangelegenheden in Nederland.
De Katholieke Gids. Juli 1901.
Slot van het opstel: De Pool Karel Antoniewicz. - De stem der genade, vertelling
van p. Bern. Mets. - In Beweerd maar niet bewezen,
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komt E.H.J.C. van der Loos op tegen de bewering van Frits van Raalte in het
Tweemaandelijksch Tijdschrift als zou ‘op het tegenwoordig standpunt der
vergelijkende taalstudie en volkenkunde de vraag of alle volkeren denzelfden
oorsprong hebben, beslist ontkennend moeten beantwoord worden’. Op zuiver
wijsgeerig standpunt, schrijft E.H. van der Loos, kan ‘de menschelijke rede alléen
het feit van 's menschen gemeenschappelijken oorsprong, zoo niet absoluut bewijzen
dan toch mogelijk en waarschijnlijk maken. Zij bepleit de mogelijkheid, wijl de
werkelijk bestaande verschillen door allerlei oorzaken kunnen worden verklaard; zij
bepleit de waarschijnlijkheid, omdat op taalverschil geen rasverdeeling tusschen de
menschen kan worden opgebouwd.’ - Naar den afgrond, sociale schets door Louis
B.M. Lammers. - De Fransche Culturkampf, door E.H.A. Van Winkel.
De Hollandsche Revue, 25 Juni 1901.
In Wereldgeschiedenis wordt gehandeld over de vredesconferentie, Cuba en het
Drievoudig verbond. De karakterschets is gewijd aan Dirk Loon, den grooten nijveraar
van Wormerveen, lid der Eerste Kamer; als boek van de maand Jesus, door Ed.
Schuré. - Schoone platen: Prof. Dr A. Kuyper, Mevrouw Louis Botha, Dirk Loon en
verscheidene gezichten op de Zaan.
Vragen van den Dag, Juli.
Eene aflevering met rijke afwisseling van inhoud. Belangrijk zijn vooral de studies
van H.M.J. Wattel, welke den Staatsplicht tegenover de armenverzorging behandelt;
van Dr. E. Bonebakker welke, in Kollewijnsche spelling, het verschil bespreekt
tusschen de geijkte Nederlandsche schrijftaal, en de spreektaal, tusschen de taal in
theorie, de stijve veelal kunstmatige taal der spraakkunsten, en de levende taal der
werkelijkheid; over het afslijten der buigingsuitgangen, en het verdwijnen van het
onderscheid tusschen de geslachten treedt hij in bijzonderheden.
Belangstellenden in de Passiespelen van Oberammergau zullen met veel genoegen
het Opstel lezen van Dr. E. Epkema: Twee dagen in Oberammergau. - In J. Kuyper's
Herinneringen en Beschouwingen over den vooruitgang in stoffelijke beschaving
gedurende de verloopen eeuw komen aardige brokken voor. Om te gevoelen dat
‘onze levenswijze (althans uitwendig) steeds menschwaardiger wordt, daarvoor
hebben wij slechts een blik te wijden aan hetgeen in eenig verschiet achter ons ligt.
Na de beerenhuiden en ruwe boomstammen die de oude Germanen tot een te huis
strekten, was men een tiental eeuwen niet verder gevorderd dan tot stroolegering;
alleen bij de voornamen vond men in de 11e eeuw enkele zetels met leuningen in
gebruik, kisten en laden waren de eenige bergplaatsen voor kleederen en andere
voorwerpen, veel later kende men pas kasten, eerst in kerken en sacristieen, daarna
in de 15e eeuw in de woning doordringend, maar in de geheele middeleeuwen bleven
banken, tafels en kasten vaste voorwerpen, één met de wanden; glasruiten waren
eene groote zeldzaamheid en beperkten zich tot enkele steden, terwijl behangsels
eerst later te voorschijn kwamen... Als men nu verneemt dat de naainaalden eerst in
de tweede helft der 14e eeuw te Neurenberg werden uitgevonden, sedert 1560 in
Engeland machinaal vervaardigd, en eens op zijn gemak een der thans overal te
vinden naaimachines beschouwt, zal wel erkend worden dat er vooruitgang is waar
te nemen’.
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Germania, Juni.
Op 17n Mei overleed te Brussel de stichter van dit Maandschrift, Baron
Adolf-Johann-Albert von Ziegesar, te Brussel, onder de strijdende Vlamingen, wel
en gunstig bekend als een man van karakter en overtuiging. De afgestorvene, sedert
vele jaren leeraar aan het Koninklijk Athenaeum, heeft recht verworven op de
erkentenis der Vlamingen, om zijn edelmoedig en krachtdadig ijveren ter bekamping
der verfransching in het onderwijs, en - der verfransching bij de Duitsche Colonie
onzer Hoofdstad. - Met belangstelling zal men kennis nemen van de
levensbijzonderheden, welke (wel wat bondig) medegedeeld worden, en van de
gehoudene grafreden. Voorop staat het beeld van den wakkeren man. Pr, Van
Langendonck en Jef Hinderdael wijdden hem eene hulde in verzen. - Stippen wij
daarenboven aan, onder de bijdragen: Köningin Wilhelmina in Duitschland (door
Dr. Haller v. Ziegesar) en 't slot van Schule und Elternhaus (door Dr. A. Matthias,
Koblenz).
Waarom wordt in de Vlaamsche Chroniek geen woord gerept over de uitvoering
van Tinel's Godelieve te Leuven?
De Gids, Juli 1901.
Een grootsch wijf, schets van J. Eigenhuis. - Oude Brieven (Lady Mary Wortley
Montagu) † 21 Augustus 1762, door Mevrouw C.A. Worp-Roland Holst: ‘hoe dikwijls
ook opnieuw uitgegeven, zijn zij nooit zoo beroemd geworden als die van Madame
de Sévigné, ofschoon de inhoud zeker belangrijker, de stijl minstens even goed en
de beschrijvingen veel levendiger en afwisselender zijn.’ Wat hier uit die brieven
medegedeeld wordt is recht belangrijk. - Verzen uit het gevangenkamp te Groenepunt:
Om in gevangnis te verkeer,
Is geen gemaklijk zaak,
En wil jul my strak nie geloof,
Zal ik dit duidlyk maak.

In Wetenschappelijke beoefening der moderne letterkunde bespieekt Prof. A.G. van
Hamel de handelingen van het historisch-letterkundig Congres van Parijs, 1900.
Annales internationales d'histoire, Congrès de Paris, 1900, 6e section, Histoire
comparée des Littératures, Paris, Arm. Colin. Joseph Texte, een der secretarissen
van 't Congres, had reeds vroeger bepaald waarin de vergelijkende
literatuur-geschiedenis bestaat: ‘Onderlinge betrekkingen tusschen de letterkunde
der verschillende volken, ge ijktijdige of elkaar vervangende acties en reacties,
maatschappelijke, esthetische of zedelijke invloeden, voortgekomen uit de kruising
der rassen en het vrije ruilverkeer der ideeen’. Prof. van Hamel zou gaarne in de
Nederlandsche hoogescholen een bijzondere leerstoel zien voor dit vak. - Roomsche
woorden, door A.W. Stellwagen, naar aanleiding van den 4en druk van Van Dale's
Groot Woordenboek der Nederlandsche taal. ‘De woordenboeken der Nederlandsche
taal zijn belangstelling gaan toonen voor de Roomsche benamingen, uitdrukkingen,
gevoers- en begripsklanken’. Tot in dezen laatsten tijd was dit niet het geval. De
taalgeleerdheid bij de protestanten was vijandig aan de Roomsche woorden. 't Betert,
‘nochtans, het gebeurt ook, dat onkundige handen aan 't opschrijven zijn geweest,
en dan ontstonden er caricaturen in plaats van vertrouwbare mededeelingen’. Zoo
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Eucharistie wordt verklaard door ‘is de monstrans met den ouwel’; een stervende
bedienen door ‘het laatste vormsel toedienen’; biechtpenning door ‘hetgeen men den
priester voor 't afnemen der biecht betaalt’ enz. Hier worden,
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ten dienste van niet katholieken, eene menigte woorden verklaard die niet in 't
Woordenboek voorkomen. - Verzen van J.H. de Veer en Carel Scharten. In de
Letterkundige Kroniek wordt Travail van Emile Zola besproken.
Das litterarische Echo, Juli.
Deze afl. verschijnt met een bijzonderen titel, die al dadelijk op den bijzonderen
aard van den inhoud wijst: ‘Schweizerisches Heft.’ Het is wezenlijk belangrijk voor
de kennis der letterkundige toestanden in Zwitserland.
W. Bolza (Zurich) geeft een overzicht van de letterkunde in het Duitschsprekende
gedeelte; de voornaamste levende romanschrijvers en dichters, Widmann, Spitteler,
Heer, Lienert, Zahn, Vögtlin, Bosshart, Siegfried, Marti worden besproken; op het
ontbreken van een letterkundig midden, en op het onbevredigende der dramatische
proeven wordt met nadruk gewezen. - Ed. Platzhoff behandelt de Fransche literatuur
in West-Zwitserland (Louis Duchosal, Philippe Monnier, Samuel Cornut, Henri
Warnéry, Cérésole, Adèle Huguenin, Ad. Ribaux, Ph. Godet, Isabelle Kaiser, E.
Jacques-Dalcroze.) Daarenboven wordt door eene uitvoerige schets ‘wie mein erster
Roman entstand’ een smaakje gegund van de innemende vertellersgave van J.C Heer;
het stukje ‘der Aehrenleser’ van Frits Marti is een uiterst levendig en boeiend
kinderverhaal. Een tiental portretten der voornaamste Zwitsersche schrijvers smukken
de aflevering op.
Etudes. 20 Mei 1901.
E.P. Bataille doet ons de belegering van Fan-Kia-Kata kennen. Fan-Kia-Kata is
eene der enkele streken die aan de woede der boxers ontsnapten; nu is zij eene veilige
schuilplaats geworden voor de vluchtelingen. - E.P. Prélot in een artikel over de wet
van Waldeck-Rousseau aangaande de Vereenigingen toont hoe de afschaffing der
kloosters tot nadeel zou strekken aan de leeken. - E.P. Bégault verhaalt eenige trekken
uit het leven van Mgr Von Ketteler, Bisschop van Meinz, o.a. zijne gedragslijn in
de algemeene kerkvergadering van 1869, waar het geloofspunt van de onfaalbaarheid
der Pausen besproken werd.
La Quinzaine. 1 Juni 1901.
L'Eglise et l'Etat en France depuis le Concordat (Jules Legrand). Schrijver wil
toonen welk belang men moet hechten aan de Fransche wet is de Congregratieën.
Alhoewel hevig liberaal, is hij een vijand der vervolgingswet. - L'âme d'une chanson
(G. Audiat). - Pastel effacé. scènes intimes (P. Heaura). - Souvenirs sur Mgr de Ségur
(M. Baille). - Le mécanisme digestif et te rôle vrai de l'estomac (J. Lefèvre).
- 16 Juni 1901.
Les deux La Mennais et les études ecclésiastiques (R.P.A. Laveille). - Le fantôme
magnétique (A. Mithouard). - Vieilles filles: nouvelles (A. Lichtenberger). - Une vue
de la philosophie du siècle (suite) (M. Salamon): waarin schrijver toont, hoe de
wetenschap het spiritualismus weder in eere brengt. - Le salon des artistes français
(L. Dandrin). - L'oeuvre des cercles catholiques d'ouvriers (E. Flornoy).
Dublin Review. April 1901.
Hoogst belangrijk overzicht van Miss Clerke over den vooruit-
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gang van den katholieken godsdienst in Engeland gedurende Victoria's regeering.
Bij hare troonsbeklimming waren de katholieken niet alleen weinig in getal, maar
zij dierven zich niet openlijk toonen. De ongemeene bijgeloovigheid en onwetendheid
der protestantsche bevolking verklaren dit. De naam van 't Pausdom alleen was, dank
aan de fanatische opstokingen, een voorwerp van vrees en afschuw. Ongelooflijke
vooroordeelen tegen de Nonnen deden hen zelfs nog ten jare 1847 uit Manchester
verdrijven door het volk. Maar hunne heldendaden bij den Krimoorlog brachten ze
omzeggens triomfantelijk terug dank aan de genegenheid der soldaten; en 't
vooroordeel groeide allengskens uit.
Geene katholieke Hierarchij, enkel 4 vicarissen met 567 priesters voor
Groot-Britanje, waarvan 73 voor Schotland, en niet meer dan 20 huizen van
Geestelijke orden. Thans hebben Engeland en Walis samen den aartsbisschop van
Westminster met 15 bisschoppen en 4 hulpbisschoppen; terwijl op zijne beurt,
Schotland het aartsbisdom van St. Andries en Edinburgh met 4 suffragranten en dat
van Glasgow met 1 hulpbisschop heeft. 't Getal priesters is geklommen van 567 tot
3298.
In 1837 waren er in de beide pailementen maar 50 katholieken, nu zijn er 41 in de
hoogere en 77 in de lagere kamer. De katholieke bevolking is geklommen van 60,000
in 1800 tot 2 millioen voor Engeland en Walis alleen, en 365,000 voor Schotland;
en de huizen van geestelijke orden tot 868.
Maar bijzonder in opzicht van achting en aanzien is de aanwinst voor 't katholicism
overgroot. Waar een 60-tal jaren voorheen noch priester, noch non mocht gezien
worden zonder de woede van 't vork op te hitsen, trekken nu godsdienstige stoeten
onder de oogen eener menigte, veel ingetogener dan in andere landen die den naam
van katholiek dragen.
Die volslagene ommekeer is te danken en aan het invoeren der katholieke hierarchij
en aan de Oxford-beweging. De uitgave van ‘Tracts for the Times’ en de polemische
strijd, door Dr. Wiseman aangegaan in 1835, begonnen de gemoederen op te wekken.
Reeds 15 jaar later werd, bij pauzelijken brief, de metropolitaansche zetel van
Westminster ingevoerd met 12 suffraganten. En toen de verheffing van Dr. Wiseman
tot het Cardinalaat, alsmede tot de weerdigheid van eersten aartsbisschop van
Westminster eene ware uitbersting van woede had veroorzaakt, was al dat geschreeuw
van ‘Papal aggression’ reeds vruchteloos.
Eene belangrijke omwenteling, in den schoot zelve der Engelsche kerk begonnen
door eenige denkers van Oxford vier jaren voor Victoria's troonsbeklimming, droeg
hiertoe krachtig bij. Toen het vermaard Gorhamoordeel de herboorte door het doopsel
een vrij vraagstuk had verklaard, en 't gezag der kroon in de plaats van dat der
bisschoppen had gesteld in 't beslissen der Orthodoxij der wijdingscandidaten volgden
er velen, en niet de minst invloedrijken, het spoor van Newman. Sedert dien tijd wint
het Katholicism in 't protestantsch Engeland gedurig en rap veld.
Buiten Engeland vinden wij Ierland dat altijd katholiek is gebleven en daarenboven
nog door de uitwijkelingen, tengevolge van den hongersnood van 1847-48, een
machtig apostolaat heeft uitgeoefend in de Engelsche bezittingen. Australië met
800,000 katholieken onder 4 millioen inwoners; Zuid-Afrika met 31,000, de beide
republieken inbegrepen; Canada met boven de 2 millioen, als wanneer het er slechts
137,000 telde in 1800, en Engelsch-Indie volledigen de kroon van katholieken
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vooruitgang in 't Engelsch Rijk. - Verder bijdiagen over ‘Bishop Grandisson’ door
Eerw. H. Hamilton; van Eerw. H. Howlett iets over ‘Age and anthorship of the
Psalter’; ook nog over Christene meisjesopvoeding: ‘Madame Marie of the Sacred
Heard on Convent Education’ door Willis. - Eene Eeuw van katholieke letterkunde,
door Eerw. W.H. Kent. 't Is eene vervolg-studie loopende over Frankrijk en Engeland.
Voor Frankrijk krijgt Joseph De Maistre eene bijzondere melding. Engeland's
katholieke letterkunde, krijgt eenen buitengewonen spoorslag met de
Oxford-beweging; daar de kampers ervan, met Newman aan het hoofd, letterkundigen
waren. Men mag toch niet vergeten dat zij voor dit tijdstip alreeds op bisschop Milner
en Cardinaal Wiseman mag wijzen. Newman blijft toch altijd aan 't hoofd met zijne
bijtende woordenschichten, die als eene nieuwere kracht putten aan zijn nieuw geloof.
Wat Card. Manning aangaat, ofschoon hij vooruit en vooral een praktisch man is,
neemt hij toch door zijne lettergewrochten eene heerlijke plaats in. - Dient nog
vermeld Father Faber met zijne mystieke en ascetieke schriften die menige dichterlijke
bladzijde bevatten en Dr. Ward, die groote diensten bewees op metaphysisch en
dogmatisch gebied. - Development, een twistschrift van H. Williams over dit woord
ingebracht door Newman en ongelukkig toegepast op 't katholiek dogma in ‘Essay
of the Development of Christian Doctrine’. De heer Williams is weinig goed gestemd
voor dit boek.
Civilta Cattolica, 1 Juni 1901.
La Francia cattolica a Lourdes. Artikel geschreven naar aanleiding der Fransche
bedevaart, enkel uit mannen bestaande, in April ll.; bespreekt in eenige bladzijden
vol warmte en gevoel de beteekenis dezer grootsche betooging eenig in de
geschiedenis, de belijdenis van haren credo door de Fransche natie en als het afleggen
der hernieuwing harer doopbeloften, de koene redevoering van P. Coubé, die als het
klaroensein moet zijn voor eene nieuwsoortige kruisvaart en reeds van alle kanten
verspreid wordt onder den titel van Glaive électoral.
Il clero costituzionale e il Governo della Republica. Geeft den text der
ontslagneming eeniger ingedrongene bisschoppen; ingegeven door minister Portalis
is zij verre van de volledige onderwerping uit te drukken, welke de Paus te recht
verwachtte. S. wijst op de zwakheid van den legaat Card. Caprara tegenover die
mannen, allen doordrongen van Gallicaansche en Jansenistische vooroordeelen. Card. Consalvi, op orde van den Paus dringt aan; zelfs tegenover de welgevoelde
hardnekkigheid van Bonaparte in deze zaak, stelt hij deze transactie voor van liever
dan een enkelen constitutioneelen indringer te benoemen alle de wettige bisschoppen
aan kant te laten. Doch niets kon hierin de eigenzinnigheid van den eersten Consul
breken.
Giuseppe Mazzini. Het omwentelingspiogram van Mazzini is tot hiertoe deels
uitgevoerd, deels tegengewerkt door de gematigde liberale partij. Al de tegenkantingen
en vervolgingen tegen Paus en Kerk, in alle opzichten en door alle middelen, in
wetgeving en pers, in school en opvoeding komen uit eenen Mazziaanschen geest
voort. Een teeken daarvan ziet S. in de viering van den 25n verjaardag der inname
van Rome; immers niet vóór het standbeeld van Camillus Cavour maar vóór dat van
Giuseppe Garibaldi, de rechter arm van Mazzini, hadden de plechtigheden hare
bekroning.
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Van den anderen kant dwarsboomde de partij van Cavour de ontwerpen van
Mazzini, voornamelijk door het uitsluiten van de
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republikeinsche gedachte; immers het zien van Rome ‘onteerd door het koningdom’
doet Mazzini weenen van spijt. - Nochtans vond het onvervalschte Mazziniaansch
ideaal eenen voortzetter in de Italiaansche vrijmetselarij; deze eert in Mazzini haren
voornaamsten gedachtenleider; de Mazziniaansche denkbeelden werden haar vooral
ingekneed door den boezemvriend en discipel van Mazzini, Adriano Lemmi,
gedurende zijn tienjarig grootmeesterschap. De hoofdmiddelen waardoor de
vrijmetselarij tot haar doel streeft zijn deze: Verdelging van het ware gedacht van
God, van het Christendom en van het Pausdom; oorlog tegen het clericalisme van
het derde Rome; Republiek.
- 15 Juni 1901.
Ideali che tramontano e realtà che spaventa. De droombeelden die verdwijnen
zijn deze welke men dacht te verwezenlijken ten tijde der Italiaansche ‘heropstanding’
met behulp der liberale grondbeginselen: dit deel behandelt Prof. Pietro Ellero in
zijn boek ‘L'Ecchssi dell' Idealità.’ De wezenlijkheid die afschrikt is die van het
socialismus dat alle dagen dreigender opstaat: over dit punt handelt Prof. P. Fornari
in zijn boek ‘Societa e Socialismo.’ Schrijver redekavelt in dit artikel met beide
bovengemelde liberale schrijvers en doet aan de liberalen hunne dwaling en hun
gebrek van logiek zien vooral in het bekampen van het socialismus.
Giuseppe Mazzini. Massoneria e rivoluzione. Kritisch onderzoek van het
Mazziniaansch, vrijmetselaarsch systema. Geheel dat systeem kan bepaald worden:
eene groote leugen. De Mazziniaansche en vrijmetselaarsche God is een niet en eene
leugen; eene leugen het volksgezag; eene leugen dat God ‘aan het oor van het volk’
zijne wet ingeeft en dat de ‘mannen van talent en deugd’ er de tolken van zijn. Gevolgen van al die valsche grondbeginsels.
Della stela del Foro e della sua isrizione arcaica. Vervolg der bespreking over
het gekende monument van het Forum Romanum. Schrijver beoordeelt eene nieuwe
hypothesis van Detlefsen door Hulsen verdedigd, alsmede de meening van Artur
Evans.
Saggio del romanzo nella spagna moderna. Bespreking van twee romans, laatst
in Spanje verschenen 1o ‘Pequèneces’ (kleinigheden) van P. Lodewijk Coloma S.J.,
2o ‘Electra’ van Perèz Caldós.
La Lectura. Madrid, April 1901. - Studie over het tweede Evangelie van Zola
‘Arbeid.’ Zola, zegt de schrijver, heeft geene letterkundige opvoeding genoten. Zijne
jeugd bracht hij door zwoegende als een slaaf om zijn leven te winnen. Nimmer
kende hij het regelmatig studeeren, de vruchtbare overweging in de eenzaamheid,
de reine bronnen waar de geest voedsel put. Ook is het niet te verwonderen dat hij
met het naïve geloof van den landman de ‘moderne wetenschap’ aanbidt, alhoewel
geen enkele der ware geleerden het metaphysische materialismus van Zola voorstaat.
Zij die het minste aan de oude metaphysiek houden en uitsluitend op de ervaring
steunen, nemen nooit de hoogklinkende ontkenningen aan van de ziel en haar mysterie.
Onlangs nog verklaarde de groote Amerikaansche psycholoog W. James: ‘niet een
wetenschappelijk argument laat nog toe de onsterfelijkheid der ziel te verwerpen.’
De letterkundige beweging in Catalonie door Peres. - Zooals men weet heeft
Catalonië zijne gewestspraak die zooveel van het Castellaansch of Spaansch verschilt
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als de taal van Mistral van 't Fransch. Het Catalaansch heeft zijne letterkundigen en
dichters, die hunne taal uitsluitend beoefenen. ‘Waarom met opzet lettergewrochten
voortbrengen in eene taal maar door weinigen gekend en niet de algemeene spraak
van
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't land aannemen? - Het Catalaansch is verbonden met den aard van 't volk. Het heeft
zijne onmiskenbare rechten en het groote deel der schrijvers hadden in 't Spaansch
niet voortgebracht wat zij thans in 't Catalaansch geleverd hebben’... Volgt een
overzicht der werken van twee jongere schrijvers: Juan Margall, die een lyrisch stuk
‘Intermezzo’ en epische gedichten ‘Visions y Canto’ liet verschijnen. Daarin herroept
hij de groote oude Catalaansche mannen in 't leven. ‘Het groote gebrek in de
tegenwoordige poësie is, daargelaten eene zekere romantische overdrijving, eene
ongemeene voorliefde voor het buitengewone in de handeling en het inharmonische
in den vorm. Men wenscht volstrekt niet symetriek, regelmatig eentonig, niet van 't
oude systeem te zijn.’
De andere dichter is Apeles Mestres. Hij schreef ‘Idyls’ die veel bijval hadden.
Twee nieuwe richtingen in de Russische letterkunde door Em. P. Bazan. - Hier
hebben wij de eerste dezer richtingen, vertegenwoordigd door den romanschrijver
Gorki.
De Russische letterkunde, bijna onbekend voor een tiental jaren, heeft thans
wereldberoemde schrijvers. ‘In Rusland heeft de letterkunde fanatieke bewonderaars.
Zij is de ideale vorm der vrijheid. De schrijvers volbrengen eenen plicht van verlossing
tegenover het volk, wiens begeestering ze ondersteunt. Deze letterkunde is innig
verbonden met de sociale, politieke en geschiedkundige vraagstukken van 't land.
Zij bracht de omwentelingen teweeg en staat aan hun hoofd als geleidster.’
Gorki is geboortig van Nini Novogorod, de stad der wereldmarkten. Ook schildert
hij bij voorkeur handelaars, makelaars, straatloopers, zwoegers, terwijl de andere
Russische schrijvers den voorkeur geven aan de hoogere klassen, de staatsbeambten,
de intellectueelen, de dorpsbewoners.
Gorki beweegt zich in een onbepaald myticism dat hartstochtelijk de armen en
verworpelingen bemint, en door de kunst de ongelukkigen wil opbeuren die de
maatschappij verbannen heeft. Gorki is volkomen pessimist, hij gelooft niet aan 't
verbreiden van 't ideaal door zijne werken en verklaart te schrijven ‘uit zelfzuchtige
drift naar 't schrijven!’
- Mei. De scheikunde van 't levende wezen door Jose Carracido. - Onmogelijk al de
chemische stoffen te vormen die 't levend wezen voortbrengt. Dus onmogelijk het
leven tot enkele scheikundige werkingen te herleiden.
De Kathedraal van Leon: Studie met lichtplaten.
Twee nieuwe richtingen in de Russische letterkunde. Vervolg der studie van 't
vorig nummer: hier wordt het laatste werk van Merejkowsky besproken: ‘De dood
der goden,’ eene poging van samensmelting van heiden- en kristendom. Merejkowsky
besluit met den geschiedschrijver Amianus Marcellinus: de grootheid van Rome, de
wijsheid van Griekenland bereidden de geboorte van Kristus!’ De schrijver van 't
artikel vindt ‘meer rechtzinnigheid, minder verborgen scepticism in Merejkowsky
dan in Quo Vadis, dat te veel de martelaarspoësie huldigt en een officieel Kristendom.’
Het sociaal oorbeeld in Zola (Arbeid) door Alf. Porada. - De tegenwoordige
maatschappij is derwijze samengesteld dat zij alleenlijk onrecht, lijden en verdrukking
voortbrengt. Uit zijne romantische inbeelding, geholpen door een weinig
wetenschappelijk positivism, haalt Zola eenen idealen staat te voorschijn, waarin 's
menschen driften zouden gebruikt worden als levenskrachten, ‘want in de vrije
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maatschappij der toekomst zullen de driften zooveel goed voortbrengen als zij kwaad
veroorzaakten in de geketende doode vervlogene eeuwen!’
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Rivista internazionale di scienze sociale. Roma. Mei 1901.
De Italiaansche uitwykelingen door P.P. Het getal landverhuizers in Italie klimt
zeer hoog: in 1890 gingen 58.600 Italianen naar Amerika; in 1899 gingen er 98.000.
Van den anderen kant schreef Kardinaal Rampolla in eenen brief van 9 Juni 1900
aan de aartsbisschoppen van Italië: ‘het is gekend dat de tijdelijke uitwijking der
Italianen in geheel Europa en bijzonder in Zwitserland, Frankrijk, Oostenrijk,
Duitschland, in deze laatste tijden fel is aangegroeid.’ Naar de Duitschsprekende
landen trekken in 1897 volgens de vrijbrieven van 't Italiaansch landsbestuur 86.867
landverhuizers, terwijl velen 't land verlieten zonder vrijbrief. De Italiaansche priesters
trachten revervol hen overal na te sporen en ze op het goede spoor te houden. In
Freiburg (Baden) is een sekretariaat voor Italiaansche uitwijkelingen gesticht.
De Vrijheid van Onderwijs door Prof. Piavano. - ‘In eene welingerichte
maatschappij moet de Staat in overeenkomst met de Kerk het openbaar onderwijs
vrijwaren van al wat schadelijk is voor de maatschappij. Waar de maatschappelijke
toestand niet toelaat dat tusschen het godsdienstig en burgerlijk bestuur de
overeenkomst bestaat door God gewild, moet de Staat minstens de grondwaarheden
vrijwaren, eenige steun eener maatschappij. Voor het overige moet hij volle vrijheid
laten aan iedereen en dulden ter mijding van grooter onheil, dat waarheid en
valschheid dezelfde rechten genieten: dat is thans in 't algemeen de beteekenis van
“vrij onderwijs,” tegenover het Staatsonderwijsmonopolium.’
Het Fransch protectionism van den zeehandel 1ste deel, door Carolo Bruno. - In
1876 werd in de Fransche Kamer een ontwerp voorgesteld ten voordeele der
handelsschepen. In 1881 kende eene wet eene premie toe van 1,50 fr. per ton en voor
elke 1000 mijlen doorloopen afstand. Algemeen keurde men de wet af ter oorzake
van haren korten duur, daar de scheepsreeders geene nieuwe vaartuigen bouwden
die na weinige jaren op de toelage van den Staat niet meer konden rekenen.
Verslag der Italiaansche vereeniging voor de wetenschappelijke studien.
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Omroeper.
† In den nacht van 12n tot 13n Juli is te Antwerpen, na maanden lang lijden met
christene gelatenheid gedragen, godvruchtig in den Heer ontslapen Mejuffer Mathilda
Ramboux, geboren te Antwerpen den 31n October 1858.
Ons tijdschrift verliest in haar eene bekwame, verkleefde en hooggeschatte
medewerkster.
Onze vaderlandsche kunst zal treuren omdat de bestbekende der Vlaamsche
katholieke schrijfsters in den bloei der jaren ontvallen is, als zij, haar laatste
pennevruchten staan er borg voor, nog zooveel voortreffelijks had kunnen leveren.
De Heer heeft het anders gewild. Hij bestemt het uur waarop de rust en de belooning
verdiend zijn.
Het beeld der duurbare afgestorvene, beschouwingen over hare
levensomstandigheden en over haar werk, achten wij ons tot plicht in het volgend
nummer aan onze lezers te brengen.
Voor nu enkel nog deze verzen uit hare Godelieve:
o Arme vrouw, uw lijden is gedaan,
Ten goede komt u, wat gij hebt verdragen,
Geniet het loon van wat ge leedt en wrocht;
Zie uwe beden, door Gods welbehagen,
Alreeds de rijpste, schoonste vruchten dragen;
Juich, juich nu om hetgeen gij lijden mocht.
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In de Société archéologique te Brussel (Musée du parc du Cinquantenaire) heeft
de heer Destrée eene voordracht gehouden over de juweelen en andere kostbaarheden
van het K a r o l i n g i s c h e tijdperk, terwijl tot heden bijna uitsluitelijk Merovingische
oudheden van dien aard bekend waren. Vooral de graftomben maken die
kostbaarheden bekend. De spreker twijfelt er niet aan dat in de 7e en 8e eeuw de
goudsmeêkunst in Westelijk Europa even ver gevorderd was als in het prachtlievende
byzantijsche Oosten, en bewijst hoe belachelijk het is dat in onze scholen, op
afgesleten manier, nog steeds van ‘barbaren’ en ‘barbaarsche’ voortbrengselen uit
gene dagen wordt gesproken, alsof wij nog 400 jaren achteruit waren in de beschaving
en nog steeds afgoderij pleegden met de romeinsch-heidensche wereld, gelijk in de
15e en 16e eeuw het geval was.
De heer de Vlaminck heeft in den Cinquantenaire eene voordracht gehouden over
het oude grafelijk paleis te Gent, van den tijd voor dat in 1180 Philips van den Elzas
den ombouw daarvan heeft begonnen.
Chamberlain. - Een duitsch spotblad, dat zich anders nooit met politiek bemoert,
de Fliegende Blatter, teekende dezer dagen de huiskamer van den duivel en daarin
hing een levensgroot portret van Chamberlain.
Bouc van der Audiencien. - In de Acten en Sentencien van den Raad van Vlaanderen
in de 14e eeuw, uitgegeven door Jhr. Mr. NAP. DE PAUW, lezen wij, (Voorwoord)
dat de vrijgeblevene voor- en achterbladen dezer Acten gevuld zijn met spreuken
van raadsheeren of klerken uit lateren tijd, die, blijkens de noten van rechtspunten,
dikwijls op den rand der acten vermeld, het Register in de volgende eeuwen hebben
gebruikt. De omslagbladen behelzen o.a. de volgende Vlaamsche en Fransche verzen:
Drinckic, zo bederfvic;
Drinckic niet, zo sterfic;
Eist niet beter ghedroncken en bedorven
Dan niet te drincken en ghestorfven?

En de fransche navolging:
Dormir ne puys, se ne suys ivre,
Et sans dormir je ne peu vivre;
Dont faut-il, se je veu vivre,
Que je soye tous les jour ivre.

Geschiedenis der vlaamsche letterkunde. - Er is weder eene aflevering verschenen
van COOPMAN en SCHARPÉ (5e aflev.), bl. 129-160. Zij bevat b.v. schoone portretten
van Aug. Snieders en Guido Gezelle met vele kleinere. Th. van Rijswijck wordt erin
uitvoerig behandeld benevens Jan De Laet, P. Fr. Van Kerckhoven, Van Duyse,
Nolet, enz.
Boedekers Schweiz, nebst den angrenzenden Teilen von Oberitalien, Savoyen und
Tirol; is aan de 29ste uitgave. De tekst is
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merkelijk vermeerderd: van 508 (28e uitgave 1899) is hij op 544 bladzijden
geklommen. De nieuwe uitgave bevat een hoofdstuk handelende over het klimaat
en de badplaatsen alsmede nuttige aanmerkingen voor wielrijders. Benevens dit alles
is aan de landkaarten en gezichten veel verbeterd en toegevoegd, zoo dat thans het
werk met 59 kaarten 13 stadplannen en 11 panoramas versierd is. De vorm en de
druk is zooals vroeger zeer keurig. Deze uitgave, zooals de 28ste, kost 8 mark.
Koninklijke Akademie. - Zitting van Juni. Voordracht van Verdam over Van den
Leven ons Heren, in 1843 door P. Vermeulen uitgegeven.
De Nederlandsche Spectator vermaakt zich met het bespotten van de uitkomst der
verkiezingen in Nederland, waardoor de behoudsmannen onder Kuyper gezegepraald
hebben. Kuyper wordt voorgesteld als ploegende met een' os en een ezel, met den
tekst van Deuteronomium XXII, 10: ‘Gij zult den os en den ezel niet voor den ploeg
spannen.’ Dr. Schaepman zal schokschouderen!
De Nederlandsche stam komt het Letterkundig maandschrift vervangen. Een
vernieuwd tijdschrift! Gerard van Ekeren wordt medeopsteller. De uitgever is Gerard
Vormer, de prijs fl. 3,60 (fr. 7 1/2).
Op de Vlaamsch-Waalsche Taalgrens. - Wat het Vlaamsch in Belgie betreft, zou
men geneigd zijn aan te nemen ‘dat in België de strijd met ongelijke wapens gevoerd
wordt, en dat eindelijk het verdwijnen onzer taal het noodlottig gevolg van dien strijd
moet zijn. En toch voor wie de zaak van nabij beschouwt, is zulks in geenen deele
waarschijnlijk. Sedert eeuwen is de taalgrens haast onveranderd gebleven. En neigens
is er langs die grens eenig spoor van verplaatsing waar te nemen. Ik bewoon sedert
eenige jaren een Waalsch stadje van Brabant, in de onmiddellijke nabijheid der
scheidslijn. Waver is eene zeer handeldrijvende plaats, wier winkels en markten de
bewoners der naburige Vlaamsche dorpen gedurig in grooten getalle aantrekken.
Men zou zich echter grootelijks bedriegen, indien men daaruit ging opmaken, dat
zich die dorpen moeten verfranschen. Volstrekt niet. Men hoort elk oogenblik
Waalsche stedelingen, vooral handelaars, het Vlaamsch radbraken, om zich door de
Vlaamsche dorpelingen te doen begrijpen, doch men verneemt zeer zelden het
omgekeerde. En eenige mijlen van daar, te Halle, vinden wij gelijkaardige toestanden,
met enkel dit verschil, dat daar de bevolking der stad Vlaamsch en de van buiten
komende bezoekers der klanten ten deele Walen zijn. Brussel zelf met zijne
grootendeels Waalsche of verfranschte burgerij, oefent op de omliggende dorpen
niet den minsten invloed uit. In de herbeigen en “melkerijen”, door de Brusselsche
wandelaars bezocht, spreekt men wel wat Fransch, maar dat zijn ook al de
veroveringen, welke deze taal gemaakt heeft. Men mag dan in algemeenen regel
zeggen, dat de steden zonder invloed blijven op de omgangstaal der naburige
dorpelingen. En dat is niet enkel voor België waar. De burgerstand in de steden der
Slavische, Magyaarsche en Roemeensche landen der Donauvallei stamt bijna overal
van Duitsche “kolonisten”
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af. Bijna overal hebben die burgers de aloude Duitsche moedertaal der voorvaderen
behouden, doch nergens is het hun gelukt ze aan de omliggende dorpen op te dringen,
die echter in gedurig verkeer met hen leefden.
Wat de personen betreft die hunne geboorteplaats verlaten, om zich aan de andere
zijde der taalgrens te vestigen, indien zij hunne taal al niet grootendeels vergeten,
zoo voelen zij zich toch volstrekt verplicht die van het nieuwe midden, waarin zij
leven, aan te leeren. In vele gevallen zijn reeds hunne kinderen voor de moedertaal
der ouders verloren; het tweede geslacht is het altijd. In al de dorpen, en zoo ook in
al de Waalsche steden langs de scheidslijn, ontmoet men talrijke lieden met
Vlaamschen familienaam, en toch zijn zij even Waalsch, onder alle opzichten, als
het overige der bevolking. Een soortgelijk verschijnsel kan in de naburige Vlaamsche
dorpen en steden worden waargenomen.’ (Aug. De Vreught: Bedreigde Talen, in den
Vlaamschen Kunstbode, Juni 1901.)
Jury's. In het Staatsblad van 30n Juni komen de namen voor der leden van de
verschillende jury's, ingesteld ter beoordeeling der examens in de middelbare
normaalafdeelingen te Brussel, te Luik, te Thielt, te O.L.V. Waver, te Leuven, te
Nijvel, te Champion, te Doornik, te Eecloo, te Jupille en te Landen.
Wij vragen ons af, hoe het sommige dier jury's gedaan krijgen om te oordeelen
over de kennis der leerlingen in het Nederlandsch en in de vakken welke door middel
van 't Nederlandsch aangeleerd worden. Te Brussel is de jury samengesteld uit 14
Vlaamschonkundige Walen, tegenover 2 Vlamingen. Te Luik telt men 9 Walen
tegenover 1 Vlaming. Te Nijvel, te Thielt, te Landen, te Doornik, te Leuven, te Jupille,
te Champion worden door de Regeering regelmatig drie of vier Vlaamschonkundige
Walen benoemd, tegenover een, twee of ten allerhoogste drie Vlamingen.
De Maatschappij der Nederlandsche letterkunde te Leiden heeft tot buitenlandsche
eereleden benoemd MM. Th. Coopman en Is. Teirlinck uit Brussel, Jan Boucherij
uit Antwerpen en Styn Streuvels uit Avelghem.
Het Leesgezelschap van Hasselt vraagt eene geschiedkundige novelle, waarvan de
handeling plaats grijpt binnen het grondgebied der hedendaagsche provinciën
Limburg, van het begin der Hervorming tot het begin der Fransche omwenteling
(1517-1789), met vaderlandsche en katholieke strekking.
Het bekroonde werk wordt op kosten van het Leesgezelschap uitgegeven en de
schrijver ervan ontvangt buiten den eerepenning de som van vijftig frank.
Voorwaarden. - De handschriften moeten, minstens, 50 bladzijden 8o druks groot
zijn en goed leesbaar geschreven.
De mededingende stukken moeten vrachtvrij ten huize van den schrijver, (de heer
Eug. Leën, Nieuwstraat, Hasselt) ingezonden zijn vóór 1n Juli 1902.
Niet bekroonde werken worden, op aanvraag, teruggezonden.
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K. Vl. Academie. Plechtige openbare zitting van 27 Juni. Talrijke aanwezigen,
redevoeringen van den bestuurder den heer Coopman en van den heer Kluyver,
buitenlandsch eerelid. Uitreiking der belooningen in de prijskampen, waarvan wij
in ons laatste nummer de schitterende uitslagen gemeld hebben.
De heer Coopman sprak over het ‘Woordenboek der Nederlandsche taal’ en de
heer Kluyver over ‘Hugo de Groot als verdediger onzer moedertaal. Beide
redevoeringen, uitbundig toegejuicht, zullen verschijnen in de ‘Verslagen’.
Davidsfonds. Op 11 Juli hield Zele een feest tot herdenken van den slag van 1302.
De heer Honoré Staes voerde het woord. De vlaggen wapperden aan de huizen. - De
afdeeling Gent droeg ook het hare bij om het feest te doen gelukken dat op dien
heugelijken verjaardag, te Gent, jaarlijks gevierd wordt.
Donderdag 13 Juni vierde, te Leuven, het Davidsfonds zijn vijf en twintigjarig bestaan.
Plechtige mis in St Pieters en uitvoering van muziekstukken van Benoit. Algemeene
vergadering in de Premotiezaal der Hoogeschool waarop spraken de heeren de Potter
en Helleputte, secretaris en voorzitter. Opvoering in de Beriotzaal van Godelieve,
woorden van Hilda Ram en muziek van Edgard Tinel.
† Mejufvrouw E. Beernaert, de uitmuntende landschapschilderes, is na een langdurig
lijden te Brussel overleden. De edele, ongezochte toon van hare natuurtafereelen, en
de frissche lucht, welke er u uit tegenademt, zullen voor allen welke hare werken
herhaaldelijk hebben aanschouwd eene blijvende en weldoende herinnering zijn.
† Godfried Guffens overleed den 13n Juli, in den ouderdom van 78 jaren. Guffens
had zich, voor vele jaren reeds, roemrijk bekend gemaakt in samenwerking met
Swerts. Gezamenlijk schilderden en decoreerden zij toenmaals de St Joriskerk te
Antwerpen en waren de eersten, welke in België dergelijk meesterachtig
muurschilderwerk in onzen tijd tot stand brachten. Vervolgens leverden zij de heerlijke
tafereelen uit de nationale geschiedenis op de muren der later afgebrande beurs te
Antwerpen. Het Stadhuis te Kortrijk, enz. verhoogde hunnen roem.
Hunne groote verdienste deed hen naar Duitschland roepen, waar zij nieuwe
lauweren verwierven.
Teruggekeerd leverde, na het afsterven zijns vriends, Guffens eene reeks van
beroemde portretten, b.v. dat van Mejufvrouw Constance Teichmann. Vervolgens
bracht de kunstenaar jaarlijks eenige maanden in Italië door, van waar hij eene
schitterende rij kopijen naar onbekende werken van allerlei groote meesters, Melozzo
da Forli, Mantegna, Perugino, enz. terugbracht.
Voor een tweetal jaren trof hem een aanval van beroerte die zijnen werklust toch
niet deed verslappen, maar thans zijnen dood ten gevolge had. Hij stierf omgeven
van zijne twee dochters en andere vrienden eenen zaligen dood na een godvruchtig
leven.
† Johanna Spyri, Zwitsersche kinderschrijfster, waarvan vele werken in 't
Nederlandsch vertaald werden. - Louis Mast, Gentsché beeldhouwer van groote
verdienste.
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Het landleven in de letterkunde.
VI. - Duitschland.
VAN de ‘Terre qui meurt’ tot ‘Jakob der Letzte’ is geen overgang noodig. Beide
boeken behandelen de zelfde stof, zijn bezield met den zelfden geest. Zoo het werk
van den Oostenrijkschen schrijver, Rosegger, eerst verscheen, zeker is het dat René
Bazin er geene kennis van droeg, wanneer hij in Frankrijk de zelfde gedachten
verdedigde, de aandacht inriep op de zelfde vraagstukken.
Door de wereld gaan zekere stroomingen, zekere strekkingen, zonder dat men
zich, menschelijker wijze, daarvan rekening kunne geven. Zooals in den atmospheer
een tijd lang de zelfde winden heerschen, schijnt het ook in den geestelijken
atmospheer te zijn. Of moet men dat aan een hooger oorzaak toeschrijven en denken:
- ‘Spiritus ubi vult spirat?’
Wat er ook van zij, thans vergt het maatschappelijk belang iedereens aandacht, en
wel onder al zijne vormen. Het landleven vooral houdt de denkers bezig, daar het in
nauw verband staat met de vragen van uitwijking, vaderlandsliefde en
stamverbroedering.
Die bekommering vindt men zoo goed bij Rosegger als bij Bazin terug. Beiden
schreven een socialen roman, een tendenz-werk - ja, Rosegger nog veel meer dan
Bazin, want bij hem vindt men zelfs geen intrigue, geene aanknooping en ontknooping
eener liefdehistorie. Het is het eenvoudig verhaal van den
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ondergang, niet slechts van eene familie, maar van gansch eene gemeente.
Overigens zoo de stof de zelfde is, verschilt de bewerking hemelbreed bij de twee
schrijvers. - ‘La Terre qui meurt’ is een echt Fransch werk, klaar, duidelijk, vol licht
en lucht, bondig samengesteld, met een zweem van dichterlijkheid zeker, maar altijd
eene sierlijke, zelf-bewuste dichterlijkheid. In gang en gedachten speurt men den
Latijnschen geest.
‘Jakob, der Letzte’ zou bezwaarlijk zijnen Germaanschen oorsprong kunnen duiken.
Het is een boek vol innig, ingehouden gevoel, onuitgesproken leven en verborgene
poëzie, eerder groeiend tot een geheel dan samengesteld op een vast plan, met iets
zwevend, iets onbepaald in de lijnen.
Wat René Bazin aan de scherpzinnigheid zijner lezers overlaat, zal Rosegger ons
ontvouwen met echt Duitsche gewetensvolheid, in eene voorrede - ‘und ihre
Bedeutung!’
‘Wat mij vooral bekommert,’ zegt hij, ‘is de diepe, zedelijke schade, welke de
boerenstand tegenwoordig ondergaat.’ Hij bestrijdt het vooroordeel dat alom bestaat
tegen de boeren, alsof zij minder ontwikkeld, minder verstandig zouden zijn dan de
stedelingen. - ‘Vergelijke men enkel,’ zegt hij, ‘de levenswijze van den landman met
den toestand, met de gebruiken van den stadbewoner. Wie, gelijk de boer, aan de
natuur gehecht is, kan wel ruw, zinnelijk en baatzuchtig zijn; maar toch nooit zoo
zeer de gezonde wegen verlaten, als wel mogelijk is en inderdaad geschiedt voor
lieden, die, onder den invloed staan eener overdreven kultuur!’
Warm trekt de schrijver te velde voor zijne geliefde boeren. Zijn heel werk heeft
geene andere beteekenis: den boerenstand huldigen, rechtveerdigen, verdedigen. Dat
heeft hij in eene reeks boeken, eenige meesterlijke, gedaan. En geen wonder ook.
Rosegger is uit den boerenstam gesproten. Door
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zijne geboorte, door zijne opvoeding, door zijne vroegste omgeving, is hij nog de
echte boerenjongen. Vreemd - niet altijd zeer gelukkig - is daarop zijne kultuur geënt,
zijne fijnen-heersbeschaving. Het is vooral onder godsdienstig oogpunt, dat de
tegenstelling tot gapende kloof groeit: op den vromen, gezonden boerenstam schieten
de zonderlingste loten van nevelachtige wijsgeerige theoriën, wereldsche
vooroordeelen.
Geen vreemd verschijnsel is dit: Hoe menigmaal komen wij het niet tegen in ons
eigen land! Mannen, wiens gezonde, vrome, Vlaamsche boerenaard ontaard wordt
door aanraking met eene goddelooze wetenschap en eene verfranschte beschaving.
Hoe vele kloeke, stoere Vlaamsche jongens verlieten niet hun dorp, kuisch en
godsdienstig overtuigd, om zeden en geloof te gaan verliezen in de eene of andere
Universiteitstad! En - daar zij slechts de wetenschap leeren kennen door mannen
zonder geloof, - verwarren zij gemakkelijk de wetenschap met het ongeloof.
Rosegger biedt ons geen ander schouwspel. Van daar de tweevoudige strekking
van zijne werken: de eerste kerngezond, natuurgetrouw, vol diep godsdienstig gevoel;
de andere sceptiek, pessimistisch, de ernstige vragen en beginselen met lichtzinnigen
toon behandelend.
Jakob der Letzte is niet vrij van deze gebreken, maar de grondtoon is even waar
als gezond, de weemoed bij 't uitroeien van den boerenstand is maar al te zeer
gewettigd.
Wie, beter dan de schrijver, kende ook deze groene eenzaamheid, deze frissche
hoogten, dit natuurleven zoo vrij en zoo onbedwongen, gelijk de landman het alles
geniet in de Steiersche Alpen?
In zijn boek: ‘Mein Weltleben, oder wie es dem Waldbauernbuben bei den
Stadtleuten erging,’ doet Rosegger - misschien wat breedvoerig - zijne
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gansche geschiedenis uiteen. De eerste bladzijden zijn hoogst belangwekkend. De
schrijver stelt ons het portret voor oogen van zijn eigen vader - een echten, diep
vromen landman, die noch lezen noch schrijven kon. ‘Van zijne ouders, boerenlieden
uit het woud, had hij, in zijne kindsheid, de christelijke leering, meer door voorbeeld
dan door woorden, ontvangen; in zijne parochiekerk en in de andere kerken zijner
streek leerde hij den katholieken godsdienst kennen en de geboden der Kerk
onderhouden. Dat werd en bleef voortaan de grondslag zijns levens.’
Schoon wordt ons deze man geteekend, heilig in zijn eenvoudigen levenswandel,
alles beoordeelend naar het belang voor de eeuwigheid, alles terugbrengend op de
vraag der zaligheid, eerder bekommerd dan verheugd wanneer een zijner zonen - de
schrijver - gevierd en met roem bezocht wordt. ‘Zoo veel geluk, zoo veel genot, zoo
veel eer - dat is geen goed teeken voor de arme ziel,’ was zijn bezwaar.
‘Nooit heeft de Katholieke Kerk een meer geloovig, inniger toegedanen zoon
gehad,’ getuigt van hem de zoon, die eenige bladzijden later op lichtzinnigen,
sceptieken toon gewaagt van de vruchtelooze poging eens priesters om hem, voor
zijn huwelijk, te doen biechten.
In ‘Mein Himmelreich’ - een verderfelijk boek - leeren wij den schrijver kennen
van naderbij. Dat voorvaderlijk geloof zal wegbrokkelen bij den verwaanden geleerde.
In zijnen hoogmoed en zijne zelfbegoocheling meent hij nog de volle waarheid te
kunnen rechthouden met de machtspreuk: ‘Ich glaube, weil ich gerne glaube’, maar
meer en meer helt hij naar het rationalisme over.
Een pijnlijken indruk, onder godsdienstig oogpunt, laten de werken na van de
schrijvers uit de katholieke deelen van Duitschland. Niet alleen de Oostenrijker
Rosegger, ook de Beier Anzengruber, kwetsen zoowel het godsdienstig gevoel door
hunne
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onverschilligheid of spotternij als het gevoel van kieschheid door zeer grove
tafereelen. Men zou geneigd zijn zich af te vragen of deze ongeloovigheid niet te
wijten is aan de geestelijkheid van deze landen; of de priesters, in deze van oudsher
katholieke streken, niet in lauwheid en onverschilligheid vervallen zijn. Nadeelig
werkt eene te lange rust.
Doch welke de persoonlijke meeningen van Rosegger ook zijen, het boerenvolk
dat hij ons schildert blijft meestal godsdienstig. Jakob, der Letzte, de held van het
verhaal, is een landman van top tot teen: - ‘Zijn vader had Jakob geheeten, en diens
vader had ook Jakob geheeten, en zoo ook de grootvader en de oud-grootvader; ieder
huisvader op Reuthof had Jakob geheeten, daar de man die, eeuwen te voren, de
doening gesticht had, den grond bewerkbaar had gemaakt en de steenen uitgeroeid,
Jakob geheeten had: Jakob, de Steinreuter (steenenuitroeier)’. - Laatste telg van een
heel geslacht pachters, is Jakob Steinreuter het beeld van den buitenmensch in al
zijne eenvoudige schoonheid, vroom, eerlijk, getrouw aan haard en stam,
hartstochtelijk verkleefd aan den grond, een huisvader van de primitieve tijden.
Hoe pijnlijk moet het zulk eenen niet vallen, wanneer hij het buitenleven, den
boerenstand moet zien ten gronde gaan! Dat toch geschiedt in het boek. Altenmoos
- ‘das liebe Altenmoos!’ - is eene bloeiende gemeente, bestaande uit groote en kleine
pachthoeven, in het gebergte gelegen. Met het dorp en de parochiekerk Sandeben,
daar beneden in het dal, is Altenmoos verbonden door de groote baan, waar langs
de Sandach loopt - een snel waterken, dat van de bergen afstroomt en onder allerlei
bruggen en planken kronkelt. Boven Altenmoos stijgt de weg naar de hoogte toe,
onder loover en twijgen, door hazel- en elzenstruiken, het woud in, waar, op vele
plaatsen, de rook der koolbranders blauwt. Hooger nog treft men enkel ontzaglijke
rotsblokken, met mos
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en kruiden overgroeid, en heel omhoog niets dan water en steen. De weg wordt een
smal padje, slingerend rond een helder-diep meer, door een geweldigen waterval
gevormd. Die afgezonderde plaats heet: ‘Im Gottesfrieden.’
In deze groene eenzaamheid, in deze landelijke omgeving leeft eene gansche
bevolking pachters: - de Sepp in der Grub, de Rodel, een aantal andere - onmogelijk
ze allen te noemen. Welnu, al deze hoeven, kleine en groote, moeten verdwijnen om
plaats te maken voor uitgestrekte bosschen, waar het wild in vrijheid kunne leven
en zich vermenigvuldigen: zoo wil het de booze geest der gemeente, de boschwachter
Ladislaus, een vreemdeling, een Hongaar of Pool, een Jood wie weet? Dit heerschap
staat ten dienste van den ‘Kampelherr’, een schatrijk man uit de stad, den aankooper
van al de boerengoederen in den omtrek.
Een voor een geraken Jakobs geburen aan het wankelen, een voor een vallen ze
en verkoopen hun erf; zelfs de grootboer, de macht van de streek, Franz, de
Guldeisner.
En nochtans hoe heerlijk was zijne doening! - ‘Het Guldeisnerhof met zijne talrijke
aanhoorigheden lag boven op de bergvlakte, als een dorp..... Schier hoogmoedig
schouwde het neer op de rond verstrooide geburen.’ Nooit sprak Jakob aan zijne
kinderen van den grootboer, dan met een soort van ontzag. Zoolang deze rechtstond
in de streek, was er nog bescherming, standvastigheid voor de kleinere pachters;
maar wee Altenmoos! indien deze sterkte begon te wankelen, indien deze hoogte
ook eens aan 't zakken geraakte.
Jakob spaart geene moeite om zijne geburen te waarschuwen, tegen te houden.
Deze eenvoudige man, zwijgend en ingetrokken van natuur, vindt in zijne
verontwaardiging, in zijne overtuiging de welsprekendste woorden. - ‘Hoe kan een
mensch zijn

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1901

121
huis verkoopen?’ is zijne uitroeping bij 't eerste geval. Maar vruchteloos blijven zijne
pogingen: Altenmoos gaat een wissen ondergang te gemoet, Jakob zal waarlijk Jakob,
der Letzte zijn, de laatste boer der gemeente, de laatste van zijn stam in zijne geliefde
bergen. Verlaten van zijne geburen, beroofd van zijne kinderen, eindigt deze door
en door vrome landman met den boschwachter dood te schieten in een oogenblik
van dolle woede en zich te verdoen in het meerken, dat tusschen de hoogste
bergtoppen sluimert: ‘Im Gottesfrieden.’
Treurig, somber is het einde van dit werk, en die treurigheid laat zich van den
beginne af gevoelen. Het eerste hoofdstuk: - ‘Ein seltsames Pfingstfest’ - is reeds
vol weemoedig voorgevoel.
Jakob blikt door de ruiten van zijne hoef op de dwarrelende sneeuw, die ondanks
het gevorderde seizoen, op de reeds groene boomen valt. De storm loeit en belet de
inwoners van het Reuthof, naar gewoonte, hunne Andacht (achternoendienst), in de
huiskapel te houden.
Om de mis te hooren, dalen de pachters naar Sandeben, maar iedere hoeve heeft
hare kapel, waar het hoofd des huizes in den namiddag de gebeden leest. Op het
Reuthof was het kapelleken den H. Jakob toegewijd en het houten beeld van den
beschermheilige werd volgens de overlevering. door den eersten Steinreuter gesneden.
Daar het weer niet toelaat dat men zelfs een stap buitenshuis waagt, verzamelt
Jakob heel zijn gezin, dienaars en werklieden inbegrepen, rond zich in het
woonvertrek. Daar ook, in een hoek, aan den muur is een outerken opgetimmerd.
Jakob nam er ‘het houten kruisbeeld van af, stelde het in 't midden der tafel en stak
er een keersken voor aan. Dan lichtte hij een langen rozenkrans van zijnen nagel,
knielde op een voetbanksken vóór de tafel, maakte met den duim, onder luid
uitspreken der
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woorden, het kruisteeken op voorhoofd, mond en borst, en begon te bidden.
“Laat ons,” zoo hief hij aan, “den Heiligen Geest om bijstand smeeken, opdat hij
ons verlichte in voor- of tegenspoed tot rechtveerdigen handel en wandel. En ook
zullen wij tot God roepen om een gezegend jaar op het veld en in den stal, voor ons,
voor onze geburen en al onze vrienden en vijanden. Wij zullen ook bidden voor allen,
die uit dit huis gestorven zijn - tot christelijke gedachtenis!” Toen baden zij den
“glorieuzen rozekrans” in herdenking van de Opstanding en de Hemelvaart Onzes
Heeren en van de Zending des Heiligen Geestes. De huisvader las altijd het eerste
deel des gebeds; in koor beantwoordde het gezin het tweede deel en dat klonk bijna
harmonisch als een gedempte orgelklank.’
Herinnert dit tafereel vol landelijke poëzie niet aan menige bladzijde uit Conscience,
aan de eenvoudige zeden onzer Kempische boeren? Overal heeft het zoete
buitengeloof zijne eeuwenoude gebruiken.
Onder het gebed is iemand ongemerkt binnen gekomen: het is een gebuur, de
Knatschel. Als de ‘Andacht’ afgeloopen is, toont hij aan Jakob de twee briefkens
van duizend gulden, die hij in ruil voor zijn goed ontvangen heeft. Het is de eerste
verkooper! Meiden, knechten, handwerkers, alles schoolt bijeen om het veel geld
van kort bij te zien; zelfs de gebochelde Luschel-Peterl, een oude dienaar van Jakob,
een van die komieke, oorspronkelijke typen, die Rosegger zoo meesterlijk kan
teekenen.
Volgens den Knatschel, kan Jakob niets beter doen dan zijn voorbeeld volgen.
Deze wijst hem met verontweerdiging af. Ook het werkvolk toont niet veel eerbied
voor dat papiergeld. Al heeft Luschel-Peterl de streek geschetst met de woorden:
‘Driekwaart winter en een kwaart koud,’ heeft hij tóch een antwoord voor de meid,
die het bankbriefken
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bewondert en zegt dat men daarmee ook den hemel kan koopen: - ‘'t Is waar, heel
waar, den hemel op aarde. De andere hemel - die daar boven - de hemelsche hemel
kost in 't geheel niets, niets als 't leven, hi! hi! waarlijk waar.’
Ondertusschen woedt de storm en in eens komt Jackerl, de oudste van Jakobs
kinderen, een bengel van de ergste soort, binnen gesprongen en zegt jubelend dat
een tak van den grooten boom op de kapel gevallen is en ze stuk geslagen heeft.
‘- Toen Jakob dat hoorde, sprong hij van zijne bank en werd bleek in zijn gezicht.
“De kapel!” riep Knatschel, “uwe St. Jakobskapel, daar buiten? Gebuur, als DAT
geen teeken uit den hemel is!” In de handen klappend, riep hij nog luider: “De heilige
Sint Jakob is heen! Reuthofer, verkoop uw huis!”
De huisvader ging in zijne hemdsmouwen, zoo als hij was, buiten de deur en, door
den loeienden storm heen, tot de verminkte linde.
In de lucht dansten de vlokken en de zwaluwen.’
Wij hebben dat eerste tooneel wat breedvoerig beschreven, omdat het ons in kennis
brengt met de bijzonderste personages van het boek. Deze Jackerl, dien wij dansend
zien binnen komen, is een onbedwingbaar kind, dat eindigt met weg te loopen uit
het houten kotje, waar zijn vader hem opgesloten had. De boschwachter, wel is waar,
bleef niet vreemd aan deze vlucht; hij draaide den sleutel open om den gevangene
te verlossen.
Spoorloos verdwijnt het kind; zelfs de kindervriend, de koolbrander, Pechöl-Natz
- nog een type op zijn Roseggers, vol oorspronkelijkheid en leven - heeft er niets van
gehoord. Daar men de schoenen van het jongensken vindt bij het bergmeerken ‘Im
Gottesfrieden,’ komt men tot het besluit dat Jackerl verdronken is. Een dienst heeft
plaats
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in de kerk en Jakobs twee andere kinderen, Friedel en Angerl, vinden het wel wonder
dat de ‘Jackerl’ een ‘Engerl’ is geworden. Een wild engeltje voorwaar!
Doch het kind is niet dood. Heel op 't einde van 't boek verneemt Jakob en de lezer
dat de woeste Jackerl een Nieuw-Altenmoos heeft gesticht in Oregon.
Het ontvluchten van den vadergrond door zijn eigen kind is als het voorspel van
Jakobs latere ongelukken en ontgoochelingen. Want, zooals het boek opent op een
tooneel van verwoesting, storm en afvalligheid, zoo gaat het geheel het werk door.
De Knatschel is maar een begin: een voor een volgen de andere pachters.
Merkwaardig is het hoe Rosegger deze anders eentoonige gebeurtenissen weet af
te wisselen, er zoo vele tafereelen van te maken, 't een vol frissche jeugd, 't ander
vol droeve en somtijds kluchtige voorvallen.
Ieder pachter heeft zijn type, zijne oorspronkelijkheid; maar voor Jakob behoudt
de schrijver toch de rijkste tinten van zijn palet; hij verzinnebeeldt voor hem den
boer en in zijnen mond legt Rosegger al zijne gedachten, heel zijne opvatting van
den boerenstand.
Zoo, bij voorbeeld, als de Knatschel uit de streek wijkt met zijne weenende vrouw
en zijne doofstomme zuster. Jakob, zijn kleinen Friedel aan de hand, ontmoet den
treurigen stoet op de baan.
‘- Was dat de man met de duizenden,’ vroeg de knaap, wanneer het gerij achter
den omdraai was verdwenen.
Jakob wendde zich om en trad tusschen de groenende havervelden. Hij was
ontstemd. Toen raapte hij eene aardkluit op en betrachtte ze peinzend.
‘Wat is dat?’ vroeg Friedel.
‘Dat is ons duizendbriefken, mijn kind,’ zei de vader. ‘Dat kan niet scheuren noch
verbranden. Tot
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stof kan ik het verwrijven, ik kan het strooien in de lucht, en toch zal het niet vergaan.
En zoo de mensch er voor zorgt en God uit zijnen hemel regen en zonneschijn zendt,
is het een veilig verzekerd goed en brengt alle jaar zijn percent op, of er oorlog of
vrede in het land zij.’
Geene andere gedachten verdedigt Jakob bij zijne vrienden, de andere pachters.
Wanneer hij hen bewegen wil om gezamenlijk eene poging bij den grootboer te
wagen, opdat deze het land niet verlate, meent er een - de Oberstöckel dat het niet
zal lukken: - ‘Ja, dat het niet die hoop geld ware!’
‘Het geld! het geld! en altijd weer geld!’ riep Jakob, nu voor goed opstuivend.
‘Hebben wij, Altenmoosers, er ooit zoo naar gevraagd? Als wij 't hebben, is 't goed,
en hebben we 't niet, wij leven er toch niet anders om, werken misschien gemakkelijker
en slapen des te beter. Wat wij van doen hebben, dat groeit op onzen grond: het brood
op het veld, de melk en de boter in de weide, het lijnwaad op den vlasakker, de wol
op de schapen en het leder op de runders.’
‘'t Is zoo, 't is wezenlijk zoo,’ stemden de anderen in.
‘Hebben wij vleesch noodig,’ voer Jakob voort, ‘dan vinden wij het bij de zwijnen;
de hennen leggen ons eieren. Handwerkers hebben wij in huis, Zout, tabak en zulke
kleinigheid, alsook het geld voor de lasten kunnen wij betalen met de opbrengst van
een paar beesten of met den verkoop van de haver. Wat hebben wij meer van doen?’
‘Waarachtig waar, 't is wezenlijk zoo’, zegden de anderen.
‘En tegenwoordig de lieden allemaal met hun geld, altijd geld, meer of veel geld!
Zij verkoopen hun hooi, hun bosch, en daarbij nog hun huis en hunne hozen om het
geld. Mij walgt dat!’
‘G'hebt gelijk, gebuur, g'hebt gelijk’, zegde de
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Rodel.... ofschoon eenoogig, zag hij toch veel klaarder en duidelijker dan vele anderen
met twee oogen. ‘Zij verkoopen ook hunne ziel, och arme! Het is eene vervloekte
zaak; ge zoudt zeggen dat het geld aanstekelijk is.’
Aldus redeneeren deze pachters, terwijl ze, op H. Sacramentsdag, naar Sandeben
dalen, om dienst en processie bij te wonen.
Maar al gaan zij naar een kerkdienst, het hoofdstuk heet toch: ‘- De kerkgang naar
het geld.’ Inderdaad, de geldduivel is in het eenzame, landelijke groene dal
losgebroken en woedt er in den persoon van den Kampelherr. Deze troont vandaag,
in Sandeben, in eene herberg en brengt de standvastigsten aan 't wankelen. - Niets
nieuws onder de zon: het gouden kalf werd van oudsher opgericht tegenover 't altaar
van den waren God.
Jakob neemt de gelegenheid te baat om zich te verstaan met zijne makkers.
Gezamenlijk zullen zij eene poging wagen bij den grootboer, Franz Guldeisner. Op
een langen zomeravond ziet men ook drie mannen - de Sepp in der Grub, de Rodel
en Jakob - den veldweg inslaan, die naar de groothoef leidt. Onderwege redeneeren
zij natuurlijk van hunne akkers; want ‘wat het kind voor den vader is, dat is voor den
boer het groenende korenveld - eene sidderende vreugd.’
Het Guldeisnerhof, waar de pachters zich begeven, ‘bestond uit talrijke gebouwen:
stallen, schuren, afdaken, dorschvloeren, graanzolders en twee woonhuizen, alles
heerlijk en in den besten staat.... Voor deze gebouwen bleven de drie mannen staan
en schouwden in 't rond, op het wijde land. Uit geen enkel huis in geheel Altenmoos
genoot men zulk een vrij en uitgestrekt verrezicht, als uit het Guldeisnerhof. Over
de boomen des wouds, die ginder den gezichteinder versperden, kon het oog reiken
tot aan de verre, blauwende bergen, die met hunne smeltende
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lijnen, buiten in den vreemde stonden. Als de zonne daar opging, was haar eerste
werk den Guldeisner in zijn bed, door de vensters heen, te verlichten.....
“Wat schoone plaats is het hierboven,” merkte de Sepp.
“Nochtans, het koorn wordt er schier acht dagen later rijp, dan bij ons beneden,”
meende de Rodel.
“Daarentegen is het zwaarder in de korrel,” hernam Jakob. “'t Is alles vaster en
vruchtbaarder wat hierboven groeit. Was dit goed van mij, ik zou het niet verkoopen.”
Aldus overleggend treden de pachters in het huis en zonder veel omslag in de
groote woonkamer. Zij zetten zich op de bank neer, langs den muur en stoppen hunne
pijpen. Maar Jakob smoorde niet, hij schouwde de zaal rond en dacht: “Schooner
dan de mijne is zij niet, maar wel grooter. Hier staan twee tafels, ééne zou te weinig
zijn voor de vele lieden. De heiligenbeelden in den hoek zijn niet anders dan bij mij.
De lepels aan den muur, bij de tafels, steken niet anders in hunne lederhozekens dan
bij mij. Alleen zijn er veel meer. Zes-en-twintig lepels, en groote nogal! Dat vraagt
wat, per dag, in zoo'n huis, zoo iets! Zes-en-twintig lepels! en daarbuiten nog wat ze
met de vork eten! en met de vingeren! En wat ze drinken! Slecht leeft men bij den
Guldeisner niet, naar men vertelt. Hij zelf verstaat de zaak en gunt zijne lieden ook
wat. Zoo 't schijnt, heeft hij nogal vele naverwanten onder zijn jong volk, de
Guldeisner. - Nu, ....”
Dat waren de overwegingen van den Reuthofer, terwijl hij met zijne makkers in
het ruimige, duister vertrek wachtte. “Alle vensters waren gesloten, maar dat de lucht
in zulk vertrek wat verduft, dat merkt een boer niet!”
Eindelijk worden zij bij den grootboer binnen gelaten. Deze, al is het zeven uren
's avonds, is sed opgestaan. Niet zeer stichtend leeft deze onge-
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huwde groote pachter, deze macht in Altenmoos, en hij plaagt zich niet geweldig
met den arbeid. Alle stoelen liggen vol met zijne kleederen. De pachters moeten ze
maar afwerpen. Hij zelf zit voor de tafel, in zijn hemd en onderbroek, zijn
morgenkoffie te drinken; maar aan zijn bezoekers biedt hij een “schnapsken”. De
samenspraak was algauw in gang en Jakob weldra aan 't pleiten: “Gebuur, uw hof
moogt ge niet verkoopen..... Gij van oudsher in dit gebergte geworteld, die er beter
en vrijer leeft dan een graaf, dien allen in den ronde geerne zien, wien alles naar
wensch en wil gaat, voor wien - zal ik zeggen - de boomen zelven in achting nijgen
en de steenen uit den weg springen - gij zoudt uw goed verkoopen, gij zoudt uitwijken!
Neen, Guldeisner, dat kan niet. Dat kan niet.”
“Dat kan niet?” vroeg de grootboer, en hij trommelde met zijne kneukels op de
tafel.’ Het zal toch moeten zijn... Waarom moet ik blijven zorgen en zweeten in 't
gebergte? Ik heb het niet van doen. Ik verhuis naar het Freisingdal; dan heb ik geenen
last meer van dienstboden en gebuurlieden, die alle oogenblikken komen bedelen,
deze om hout, gene om koornzaad, een derde om hooi of stroo, een vierde om gerij,
een vijfde om handwerkers, wat weet ik nog al! En de plagerijen met de lasten dan!
- Alle jaren iets anders, alle jaar meer, zonder dat gij er den zin van begrijpt of het
einde er van ziet. En gedurig die bekommernis: in 't voorjaar om regen, bij hooitijd
om schoon weer, in den tijd van zetten en planten weder om een weinig nat, daarna
om wind om het neergezegen koorn weer doen op te staan; als het koorn bloeit, moet
het loofstil zijn; is het maaitijd, moet de zon schijnen; als in den herfst het winterkoorn
in de kiem ligt, dan moet de sneeuw er seffens op vallen; gaat men 's winters het
hout neervellen, dan wil men eene glijbaan hebben - altijd en te allen kant is men
heel en
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gansch afhankelijk van den weerwendigen Lieven Heer! Gek zou iemand moeten
zijn!’
‘Wat gij zegt, is echt waar,’ viel Jakob in ‘heel en gansch is de mensch van Onzen
Lieven. Heer afhankelijk.’
‘Als ik eens daarbuiten in mijn kasteel zit en mijne coupons afsnijd, bekommer
ik mij den duivel niet meer om wind en weer!’ riep de Guldeisner.
De Rodel boog zich een beetje voorover: ‘Mogen wij vragen hoeveel hij u geven
wil?’
‘'t Is geen geheim,’ verklaarde de Guldeisner kort en beslist. ‘Gelijk het daar haait
en draait - dertig duizend gulden kogelrond.’ De boeren bezagen elkander.
‘.... 't Is vervloekt veel geld!’
Jacob legde zijne hand op den arm des Guldeisners en zegde: ‘Ik raad het toch af.
Gebuur, bedenk u.... Gij hoort bij ons. Uwe voorouders zijn op deze vlek geboren
en gestorven, zij hebben er een tevreden leven gesleten, zijn er oud geworden, zooals
zelden iemand daarbuiten.... Ge weet niet hoe een mensch met zijn grond vergroeid
is, met alle kruiden en boomen, die er staan, zelfs met het kevertje op den grashalm
en met den vogel op de twijgen, laat staan het vee op de weide.... Als ge iets
veranderen wilt, neem u dan eene brave vrouw in huis. Gij hebt maar te kiezen. Met
vrouwlief en kind zult gij eerst ondervinden wat zij beteekent, uwe hoef met hare
grondvesten. - Frans, beloof het ons! Blijf bij ons!’
Vruchteloos blijft al het aandoenlijke pleiten van pachter Jakob. De grootboer zal
vallen en met hem de gansche gemeente. In deze gebeurtenis ligt een geheel drama.
In 't wulpsche leven is het karakter van den boer ontaard; de machtige stam is
verkankerd en verdord en valt op den eersten slag. Later zal hij tot niet vergaan;
daarin ligt de beteekenis, de zedeles, wanneer wij den Guldeisner als bedelaar bij
Jakob, der Letzte, zien aankloppen.
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‘Der Guldeisner fällt’ - Zoo heet het kapittel waarin de grootboer den koop slaat met
den Kampelherr. ‘- Beneden aan de Sandach, als men naar Sandeben toe ging, heette
het laatste huis het Steppenhof. Dat was een der aanzienlijkste van Altenmoos.’ Deze
hoef, tot herberg ingericht, droeg op den buitenkant der deur het opschrift: ‘Heer,
blijf bij ons, want het wordt avond.’ Van binnen, recht over het wijwatervatje stond
te lezen: ‘Vandaag voor iet, morgen voor niet.’
De Stepper was vroeger een pachter geweest, gelijk al de anderen; allengskens,
zooals de voordeelige ligging van het huis dit medegebracht, was de boerderij in
herberg veranderd, waar de baas, een droogkomieke, altijd een gereed wederwoord
voor zijne gasten overhad. 's Zondags natuurlijk had hij 't meeste werk, maar nooit
zooveel als op den Zondag, dat de Guldeisner zijn hof verkocht.
‘Breed geleund tegen den lindeboom, zat de grootboer daar en stelde zijne vuisten
op de tafel. Hij droeg eene koolzwarte pelsbroek, van de knieën af met stijf leer bezet
tot beneden zijne beslagen rijgschoenen; eene zwarte vest met een rij groote zilveren
knoppen. Ook droeg hij eene korte jas van donkerbruin goed en een zwarten
zijwolligen hoed met smalle, opgehaalde boorden. Aan zijne oorlellen blonken twee
gouden ringskens. Rond den buik had hij een breeden lederen riem, met witte zijde
bestikt; op de gesp, tusschen vele versiersels, stonden de letters F.G. te lezen. Dat
was Franz Guldeisner in zijne grootboerendracht.’
Tegenover den grootboer, zat een heer ‘met blond, goedmoedig lachend gezicht,
kortgesneden volbaard en knijpbril.’ - De Kampelherr!
Tusschen deze twee mannen gaat de strijd over het verkoopen van het hof. Rond
hen wemelt het van pachters, werklieden, nieuwsgierigen. Zal de grootboer vallen?
Is de ondergang van Altenmoos
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beslist? - Over het één en dertigste duizend is er verschil.
‘Heer Kampelherr,’ zegde de grootboer en zijne stem werd weeker, dan het hem
zelf beliefde, ‘het één en dertigste duizend maakt gij rond!....’
‘Dertig duizend zeven honderd gulden en geen kreuzer meer,’ zegde de Kampelherr
onverschillig.
‘Ten minste,’ fluisterde de Guldeisner en hij strekte zijn bovenlijf over de tafel
heen, ‘ten minste een goeden leenkoop daarbij!’(1)
‘Foei, duivel!’ bromde er een aan de tafel daar neven, ‘de grootboer bedelt!’
‘Leenkoop?’ vroeg de Kampelherr, ‘voor wie dan? Voor zoo veel ik weet, heeft
de Guldeisner immers geene vrouw?’
‘Dat niet, eene vrouw niet. Dat is zoo,’ stotterde de boer en hij dronk.
‘Ik bid u, Stepper,’ riep de Kampelherr aan den voorbijgaanden waard, ‘zeg aan
mijn koetsier, dat hij inspanne.’
‘Zoo gezwind als de wind’, wedervoer de gedienstige man en hij spoedde zich
heen.
De Guldeisner had zeer roode kaken gekregen, zijne neusvleugels bewogen straf,
zijne oogen rolden heen en weer, en met de vingernagels trommelde hij op de tafel.
Plotselings rukte hij zijnen rooden zakdoek uit zijnen zak en wreef zich daarmee de
koude zweetdroppelen van het voorhoofd. De dennen en lorkeboomen van zijn woud
wenkten hem toe, ginds, van den bergtop. Achter het jong gewas, staken de kruinen
omhoog van de schutsboomen zijner hoeve. Een oogenblik was het hem of eene stem
door de lucht weende: Frans! Frans! blijf ons getrouw! - De stem der voorvaderen,
die in het graf sliepen. - De Kampelherr trok zijnen geldzak

(1) Leenkoop-extrageld, bijgave voor de huisvrouw.
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te voorschijn, om den waard het gelag te betalen en, als de Guldeisner de groote
banknoten zag, die gansch ordeloos in het lederen teschken lagen, geraakte hij van
zijne zinnen. ‘Om Godswille, Kampelherr, het Guldeisnerhof hoort u toe!’ riep hij
en topte in de hand.’
Op dramatische, ingrijpende wijze zagen wij den eeuwenouden strijd voorstellen
tusschen die heilige, diepingewortelde gevoelens van den mensch - den eerbied voor
haard en huis - en den onsterfelijken vijand van alle zedelijke grootheid: het geld.
Treffender nog wordt het tooneel, waar de plotselinge ommekeer zich gelden doet
in de houding der andere pachters tegenover hun vroegeren meerdere. Heel hunne
achting is in eens verdwenen. Hij is nu een rijke, gelijk zoo vele anderen.
Gemeenzaam spreken de handwerkers, de Luschel-Peterl, hem aan, alhoewel allen
van zijn bier drinken, zich door hem laten tracteeren. Tegen den avond wordt het
verschil nog gevoeliger in de wederzijdsche betrekking.
- ‘De Guldeisner was niet op zijn gemak. Hij zat nog aan de lindetafel, maar dacht
toch op het naar huis gaan. Naar huis gaan? Hij stond op en ging heen. Aan de brug
bleef hij staan, of hij in 't water blikte naar het spelen der forellen. Naar huis gaan?
- Een houtkappersknecht kwam voorbij: hij riep hem toe: of zij getweeën wilden
gaan?
“'t Is waar ook,” zegde de jongen; “wij gaan denzelfden weg.” Hij was gevleid dat
de grootboer hem zoo vriendelijk aansprak, vandaag. Maar de grootboer was bang
voor zijn geld en daarom zocht hij den eenzamen weg niet alleen te bewandelen.
Wat was hem dan in eens overkomen?... Bij dage en bij nachte had hij deze wegen
betreden: nooit was het hem ingevallen, dat iemand hem aanpakken of bestelen kon.
Het Guldeisnerhof en zijne wijde landen kon niemand hem ontvreemden, meedragen.
Nu was ieder wicht bij machte een aanslag op zijn
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vermogen te wagen, hem tot den bedelzak te brengen, zoo zwak was hij geworden.’
Tastbaar, om zoo te zeggen, maakt Rosegger het verschil tusschen het kunstmatige,
wisselvallige van den rijkdom en het grondvaste, bestendige van het boerenleven.
Met den val van den grootboer is de val van Altenmoos volbracht: éen voor éen
volgen de kleinere pachters, eerst de Klachel en de Waldstuber, later ook de weerd
van 't Steppenhuis, de Zwieselbaumer en zelfs de Sepp in der Grub, die met Jakob
den Guldeisner had teruggehouden. - ‘Aanstekelijk is het geld!’
Vooraleer uit de streek te gaan, willen de afvalligen, de uitwijkers, nog eens samen
feesten in het Seppenhof. De boschwachter, in naam van den Kampelherr, bekostigde
alles. De jonkheid danste, de ouden dronken. Ladislaus was overal te zien. Aan de
knapen toonde hij zijne zilveren horlogie; bij de vrouwen liet hij suiker in den wijn
gooien en koffie schenken. Aan eene schoone wierp hij zelfs een halsdoek van roode
zijde op den schouder. - ‘Ja, ja,’ zoo besloot hij, ‘dat gaat zoo en de kleederen maken
den mensch.’
‘En de lompen maken de luizen,’ voleindde hier de weerd het spreekwoord.
‘Voor schoon gewaad neemt men zijnen hoed af!’ hernam de boschwachter om
zijne wijsheid te toonen.
‘Men ontvangt den mensch naar zijn gewaad en schept hem op naar zijnen staat,’
gaf de weerd tot antwoord.’
De uitwijkers wilden nog eens de Altenmooser liederen zingen, waarbij zij groot
geworden waren: allaam- boeren- en houtkapperswijzen, woud- en liefdeliederen.
Daartusschen wierp de boschwachter allerhande zinnelijke operettenzangen, die de
Natz, de muzikant, op zijn cither niet spelen kon. Midden in
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't gejoel, in 't gerucht, zag men Jakob in de straat aankomen. - ‘Sedert eenigen tijd
was hij ernstiger en meer afgetrokken dan ooit. Het ongeluk met den knaap...’ Eenige
vrienden verplichtten hem binnen te komen. - ‘Zij namen hem bij den arm, hij ging
willeloos mee. Vijandig wilde hij zich niet toonen, hij ging mee.’
Juist was de boschwachter op het punt den ouden Sandler om te krijgen. Voor drie
duizend gulden deed hij hem vallen. - ‘Er liep den ouden Sandler eene rilling door
het hoofd, door de hand; dan sloeg hij toe. Zijn huis was verkocht.
‘Aldus weder een lijk!’ riep de boschwachter en hij sloeg den Reuthofer hoonend
de hand op den schouder.
‘Laat mij in vrede, aasgier!’ gaf de opgehitste boer terug.
‘En thans, Jakob!’ riep de Sepp in der Grub lachend, ‘thans gaat gij ook los geraken.
Laat los, het gaat in eens!’
‘En de aasgier,’ bracht de boschwachter er bij, ‘legt u vier duizend bare guldens
in de hand’.
‘Waarvoor?’ vroeg Jakob.
‘Voor het Reuthof.’
‘Voor het Reuthof?’ sprak Jakob, ‘dat is er nooit meer weerd geweest dan een paar
duizend. Of ware dat geld misschien voor den thuis van mij en mijne familie? Dat
is met geen geld te betalen. - Heden,’ zoo voer hij voort, ernstig, maar gansch rustig,
‘heden heb ik nagezien, ginder, in het boek der parochie. Het parochieboek bestaat
van over drie honderd zestig jaren, en dan reeds is er spraak van de Steinreuters, die
op het Reuthof in Altenmoos wonen.... Van de negen Steinreuters, die in het
parochieboek staan is, voor zooveel ik weet, geen een rijk geweest en geen een arm.
Eens is het Reuthof afgebrand, de Steinreuters hebben op God vertrouwd en zij
hebben het weer opgebouwd. Dikwijls heeft
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de hagel onze veldvruchten vernield of het woeste water de weiden met steenen
overstrooid, de Steinreuters zijn aan 't werk gevallen en hebben moed gevat. Zij zijn
voor het ongeluk niet uit den weg geweken en zijn het ook niet te gemoet gegaan;
zij zijn blijven staan, gelijk de denneboom voor den storm... Allen bijna hebben een
lang leven gehad. Vrijwillig doorgaan, in den vreemde gaan, een heer worden, daar
is op het Reuthof, zoolang het staat, nooit aan gedacht geweest.’
‘Zoo moogt gij er aan denken,’ zegde de Zwieselbaumer.
‘Wij zijn een boerenstam,’ voer Jakob voort, en zijne stem steeg en trilde een
weinig. ‘Wij hooren misschien ook eens gewagen van rijkdom en pracht, in de wijde
wereld. Wij gunnen het eenieder, die daarin zijn geluk kan vinden. Wij hebben het
niet noodig. Wij spraken er niet van, maar nu - nu MOETEN wij er van spreken, dewijl
men de heemstede tegen het vreemde opweegt. Ik doe het niet. Hoe zou ik de aardkluit
tegen de wolk gaan opwegen? - Er gaan huisversjachers rond, en gij verkoopt den
bodem, waarop gij staat. Geburen! als de wereld ten gronde gaat, dan begint dat zoo.
Eerst worden de menschen trouweloos tegenover hun thuis, trouweloos tegenover
hunne voorouders, trouweloos tegenover hun vaderland. Zij worden trouweloos
tegenover de goede oude zeden, tegenover den naaste, tegenover vrouw en kind. Het
kind werd vroeger THUIS geboren, doorleefde THUIS zijnen jongen tijd, gij verplaatst
het in den vreemde, op zand.’
‘Natuurlijk,’ merkte de boschwachter op, ‘wie van het groote Duitsche vaderland
nooit gehoord heeft, is seffens vreemd, zoodra hij uit zijne wieg stijgt.’
‘Groot Duitsch vaderland!’ zegde Jakob, ‘een goed machtwoord voor de
boerenaftruggelaars, en
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schooner nog als zij van Polen komen. Maar ik zeg: Waar geene liefde bestaat voor
het vasteigen huis, daar is er ook geene voor het vaderland. Als een blad van den
boom gerukt is, fladdert het nog eene poos ritselend in den herfstwind, vooraleer het
nedervalt en verwelkt. Thans is zulk een wind opgekomen, geburen! Ritselen zult
gij nog, maar nooit meer groen worden. Laf, zijt gij; gij loopt weg van den
boerenstand, omdat hij hard is en ernstig. De hoogmoed verleidt u, en wijl gij door
den wind gedragen wordt, beeldt gij u in dat gij vogelen zijt en vliegen kunt.’
‘Liever vogel dan mol!’ riep er één daar tusschen.
‘De mol is een nuttig dier,’ zei Jakob, ‘maar als hij vleugels wil krijgen en leeuwrik
spelen! Weg, duivel!’
‘Schoon kan hij preeken,’ lachte de boschwachter.
‘Bij een afscheidsfeest, past eene afscheidsrede, mijne Heeren,’ sprak Jakob, ‘zij
is gehouden. Gij zijt buiten, ik doe de deur toe. Helpe u God!’
Men merke op hoe Rosegger de vaderlandsliefde weet vast te knoopen aan de
gezonde liefde van den boer voor zijnen grond. Zeker is deze verkleefdheid de kern
van het patriotisme. - Hebben onze heldhaftige ‘jongens’ van den Boerenkrijg het
niet doorslaande bewezen? Bewijzen de roemrijke ‘Boeren’ van thans het niet op de
schitterendste wijze? - In het gemoed van den boer is deze verkleefdheid nog ruw
en onbewust, zich bepalend op den grond, dien hij onder zijne oogen, onder zijne
voeten heeft, dien hij met zijn zweet besproeit; maar kome de tegenspoed, het gevaar,
de bedreiging en in deze ruwe, omzwachtelde gemoederen ontwaakt in eens de
leeuwenmoed, eene taaie, onverwinnelijke heldhaftigheid. - Pro aris et focis! zal
weergalmen, zoowel in de Fransche Vendée, als in onze Kempische heide of op de
verre kusten van Transvaal.
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Op het indrukwekkend tooneel van het uitwijkersfeest sluit Rosegger het eerste deel
van zijn werk. Het tweede is de lange kamp, 't hardnekkig volhouden van Jakob tegen
de overweldigende wildernis, die hem te allen kant praamt en omgeeft.
Alleen is hij in deze groene eenzaamheid gebleven, alleen met vrouw en kinderen,
met eenige dienaars en getrouwen, zooals Luschel-Peterl en Pechölbrenner-Natz.
Zeer fijn weet Rosegger zulke landelijke typen te scheppen, vol frissche
oorspronkelijkheid, vol koddige en toch aandoenlijke eigenschappen.
‘Pechölbrenner-Natz had in zijn leven drie vrouwen gehad, niet de eene met de
andere; dat was in Altenmoos nooit gebruik, - maar de eene na de andere.’ De eene
hing heel zijne winst aan haar lijf; de tweede verdronk alles; de derde was arbeiden spaarzaam, maar eene heks. Van geene eene had hij kinderen gehad, hij, die zot
was naar kinderen. ‘- Zijn eenige wensch was koning te zijn in een koningrijk vol
kinderen. De drie vrouwen lagen nu al lang vreedzaam nevens elkander ginder, in
Sandeben. Als de Natz 's Zondags naar beneden ging, vergat hij nooit drie vader-onzen
bij hen te bidden. Dan keerde hij welgemoed naar zijne woudhutte terug. Zijn leven
begon nu maar eerst voor goed: hij was een oud kind met en voor de kinderen.’
Zulke gestalten en eenige schaarsche pachters, die ook een voor een moeten
zwichten, blijven Jakob bij. Ook zijn huisgezin; maar de kinderen worden groot.
Angerl is een lief meisje geworden, die de aandacht van den boschwachter op zich
getrokken heeft - geen veilige gebuur voor de kuischheid der boerendochters; Friedel
zal haast de jaren bereiken die hem bekwaam maken voor den krijgsdienst Gelukkig,
eene groote mare gaat door het land: - ‘Der Kaiser kommt!’ De vader van zijn volk!
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voor ieder toegankelijk, met iedereen bekommerd. Maria, de boerin, laat een
smeekschrift opstellen en gaat er mee op weg. - Eilaas! Zij wordt door het krijgsvolk
achteruitgeduwd, door de peerden vertrappeld. Men kan ze nog in haar huis brengen,
maar om te sterven. - ‘De schaduwen groeien.’
Hier raakt de schrijver eene diepschrijvende wonde, het gedwongen soldaatzijn,
hetwelk aan 't eenvoudige landvolk als een bloedsein tegengruwt. Ook René Bazin
wijst naar de ontaarding van het boerenvolk door den krijgsdienst. Bij François en
André heeft het soldatenleven een ganschen ommekeer teweeg gebracht.
De schaduwen groeien onverpoosd. Duisterder en duisterder wordt dit tweede
gedeelte. Het is niet het zacht geschemer, de bekoorlijke vrede des avonds; het is het
naderen van de donkere nacht.
Angerl wordt gezocht door den jongen Florian. Hare jeugd, haar minnen brengt
nog wat vreugd in 't leven van den ouden pachter; maar, na het huwelijk verlaat het
jonge paar ook de streek; en voor goed blijft Jakob thans alleen, vermits Friedel onder
de wapens is. - Tegen al dat verdriet, tegen al die ontgoochelingen, kent Jakob maar
een remedie: den arbeid, de verkleefdheid aan zijnen grond. Meer en meer klampt
hij er zich aan vast, bijna wanhopig, als de schipbreukeling aan de laatste plank.
Op zekeren dag komt de pastoor van Sandeben den pachter in zijne eenzaamheid
opzoeken.
- ‘Valt u de tijd niet lang, Reuthofer?’ vroeg de herder.
‘Eerder te kort, Heer Pastoor. De nachten alleen gaan langzaam voorbij...’
‘Ja, ik kan wel denken dat gij uwe zorgen hebt,’ sprak de pastoor, ‘en toch blijven
de lieden van Reuthof nog sterk vasthouden aan Altenmoos.’
‘Dat kan men wel juist niet zeggen,’ antwoordde Jakob, ‘ten deele worden zij
weggedragen,
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maar ten deele gaan zij ook op hunne voeten heen.’
‘Beter op zijne voeten heengaan, dan te wachten naar het heendragen,’ aldus de
herder.
Jakob staarde de lucht in en pafte veel rook vóór zich.
‘Is dat uwe meening niet, Reuthofer?’ vroeg de herder.
‘Mijne meening’, zegde de boer, ‘is dat ik wel zal blijven wachten naar het
heendragen.’
De pastoor legde zijne hand, de sigaar tusschen de vingeren, op zijne knie. ‘Voor
zooveel ik kan zien,’ ging hij voort, ‘is het woud u haast boven den kop
ineengegroeid.’
‘Er is schier niets anders,’ wedervoer Jakob met een treurig grimlachen.
‘Dat liet ik mij niet welgevallen, indien ik boer was,’ hernam de herder. ‘De
koornhalm heeft zonnelicht noodig en ook de mensch moet naar den vrijen hemel
kunnen opblikken.’
‘Wij, Altenmoosers, hebben er geen schuld aan, dat het duister wordt om ons
heen.’
‘Jakob Steinreuter,’ sprak thans de herder en hij bezag den boer vriendelijk in 't
gezicht, ‘voor ieder mensch is het recht, ja plicht zijn bestaan te verbeteren zooveel
hij kan. Dat hebben uwe geburen, de meesten althans, ook ingezien... De tijd heeft
een anderen loop genomen. Afgelegene bergstreken moeten weer wildernis worden.
Altenmoos ook.’
...‘Men hoort toch gedurig zeggen dat er aan onze kanten te veel menschen zijn,
dat zij uitwijken moeten naar Amerika, naar Bosniën, waar weet ik, om met hard
zwoegen de wildernissen te ontginnen. En het oude vaderland laten zij tot wildernis
vervallen. Ik begrijp dat niet, ik begrijp het niet.’ Aldus Jakob.
‘Rechtuit gezeid, ik begrijp het ook niet,’ antwoordde de pastoor. ‘De menschelijke
geslachten ondergaan veranderingen met een geweld zoo straf als

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1901

140
de natuurkrachten, als het afwisselen der jaargetijden, als ebbe en vloed in de zee,
als het vooruit en achteruitgaan der Alpengletschers, als het beven der aarde en als
het spuwen der vuurbergen. Men kan wel vragen of dit ten goede of ten kwade
geschiedt, maar verhinderen kan men het niet.’
‘Niet verhinderen kunnen,’ murmelde Jakob, ‘Wat de lieden niet willen, dat gebeurt
niet...’
‘Ja, als allen denzelfden onwankelbaren wil hadden!’ sprak de priester... ‘Mijn
lieve Reuthofer, wat hebt gij gelijk! Ik zie, ja, het kwaad nog veel beter in dan gij...
Ik zie de schade voor den godsdienst, die enkel in een vastaaneengesloten boerenstand
veiligen grond heeft. Ik zie de schade voor den politieken staat. Als in 't volk de
aartsvaders ten gronde gaan, hoe zal de staat recht blijven?’
‘En nochtans is in 't kort de wet op de jacht tot bescherming van den boerenstand
door de landvaders verworpen geweest,’ bemerkte Jakob.
‘Zooals gezegd, de zaken gaan hunnen gang,’ sprak de pastoor. ‘Voor jaren, als
de eerste boerengoederen aan 't wankelen gingen, heb ik de Altenmoosers bezworen
om Gods wille hier te blijven. Heden moet ik het tegenovergestelde zeggen...
Reuthofer gij zijt een verstandige man, ik eer uwe verkleefdheid aan den vadergrond,
eigenlijk is zij eene schoone deugd; maar dat blijft zij niet, zoodra zij anderen niet
ten nutte strekt en u zelven schaadt. Blijf gij zitten, zoolang en zoo vast gij wilt,
Altenmoos zult gij niet tegenhouden. Gij zult verlaten worden, gij zult omkomen en
de laatste Jakob van 't Reuthof zal een einde nemen onwaardig zijner voorvaderen.
Neen, vriend, de mensch hoort bij de menschen. Het is verkeerd de koude aardklont
meer te beminnen dan de levensgenooten. De menschenborst is ons tehuis, anders
hebben wij er geen op deze wereld. Jakob! Laat dezen bodem, dien gij zoo zeer lief
hebt, laat hem rusten. Laat er woud opgroeien voor een
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honderd jaar. Dan zullen er weer jonge, frissche menschen komen en ontginnen, en
hier gelukkig zijn. De loop der wereld gaat zoo.’
Zeer goed laat Rosegger blijken hoe ieder gevoel, hoe edel, hoe rechtvaardig ook,
door overdrevenheid kan ontaarden. Deze gewichtige samenspraak van Jakob met
zijnen herder bereidt het treurige einde. Maar eerst zal de schrijver toonen hoe al
deze afvallige van het landleven, al deze pachters, die tegen een handsvol geld hunnen
grond geruild hebben, een gewaarborgd geluk hebben verlaten voor een schijngeluk,
een zuurgewonnen welstand voor ellende en ondergang. Jakob gaat zijne vroegere
geburen bezoeken: allen betreuren hun vorig leven, allen beweenen den dag, waarop
zij Altenmoos hebben vaarwel gezegd - tot de knechten en dienstmeiden toe.
‘De dienstbode, die niet meer kan werken,’ zegt Rosegger, ‘komt in 't godshuis waar er een bestaat. De inboorlingen van Altenmoos hadden er geen in de stad, zij
mochten dus gaan bedelen. Van de lange feestavonden, van de gezellige feestmalen
op de patroonsdagen, zooals vroeger in Altenmoos, was ginder geene spraak. Zelfs
niet op de Zondagen konden zij hun eigen meester zijn. Immer en immer gehoorzamen
op den wenk van eenen heer! Een oude knecht meende ook in de stad, naar gewoonte,
den rozekrans 's Zondags hardop te lezen met de huisgenooten; hij werd uitgelachen
en gehoond, tot hij in zijn gebergte terugkwam, waar men ten minste een weinig tijd
over heeft voor zijne ziel.’
In ‘La Terre qui meurt’ doet Toussaint Lumineau zijne onafhankelijkheid gelden,
tegenover de daglooners aan den ijzeren weg. Hier ook wijst Rosegger op de edele,
fiere vrijheid van den boerenstam, deze fierheid, die in haar zelve reeds eene bron
van vaderlandsliefde is. Immers knechtschap gaat met dwangarbeid in de stad,
fabriekenarbeid vooral, gepaard. Is aan het verdwijnen van den boerenstand
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in Duitschland, deze neiging der Duitschen te wijten naar slaafsche gehoorzaamheid,
deze noodwendigheid om een meester te huldigen? - Onze brave geburen hebben
immers van vrijheid in den Vlaamschen zin niet het minste gedacht. Alles bij hen is
‘am strengsten verboten.’
In scherpe tegenstelling met den oproergeest der Franschen is deze knechtschap,
en nochtans hebben beide het zelfde uitwerksel: zij leiden naar dwingelandij. Niet
aan ieder volk is het gegeven de vrijheid matig genoeg te gebruiken om zijn eigen
meester te blijven.
Jakob, alleen en verlaten, kan niet onafhankelijk heeten. Hij is overwonnen. Boven
zijn hoofd groeit de wildernis.
Van tijd tot tijd krijgt hij eenig nieuws van Friedel. Deze, alhoewel onder de
wapens, vergeet toch niet zijn vader, zijn dorp, het meisje dat hij er gelaten heeft,
‘das liebe Altenmoos!’ Ach! bij hem is de verkleefdheid aan den vadergrond de
oorzaak van zijn ondergang. ‘- O Heimat, Heimat, du bist mein Verderben!’ - Hij
vlucht uit het leger, wordt déserteur; onder de oogen van zijn eigen vader wordt hij
aangehouden en met de schandelijkste strat bedreigd....
Hier wordt alles akelig en naar, liefde en leven zijn gevallen en verwoest, en, in
't verschiet, tusschen de barre rotskloven, wacht en zweeft het sombere van den
zelfmoord.
Een treurig boek is Jakob der Letzte.
Ook een ernstig boek. - Inderdaad geen enkele der levensvragen, die het
buitenwezen aanbelangen, laat de schrijver onaangeroerd.
In ‘la Terre qui meurt’ was de ondergang der boeren te wijten aan de afwezenheid
hunner natuurlijke beschermers, de rijken en grooten; maar andere oorzaken kwamen
er bij: ontaarding van het boerengeslacht zelf, vooral toe te schrijven aan
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den krijgsdienst; opkomende nieuwe gedachten van landverhuizing en van
gemakkelijker leven. In Jakob der Letzte zien wij de zelfde verderfelijke krachten
de zelfde noodlottige uitwerksels hebben; maar de onmiddellijke oorzaak is hier het
gedwongen verkoop van de boereneigendommen ter wille van de jacht.
Waar bloeiende hoeven stonden, vol werkzaamheid en leven, waar eene gansche
gemeente gelukkig en in voorspoed en in gezonden arbeid zijn dagelijksch brood at
en Gods lief zonnelicht genoot, waar de wuivende velden hunne blonde baren in den
gulden glans wiegelden, daar moet thans het groene woud alles innemen, schaduw
en duisternis brengen en geene andere bevolking kennen dan herten en ander wild.
- Weemoedig roept de Rodel uit, nadat een langdurig en vernielend proces hem uit
zijn goed heeft verdreven: - ‘In Altenmoos is niets meer te verrichten, op het
koornveld grazen de herten, op de weide zwemmen de visschen. Voor den boer is
geene plaats meer.’
Een lange tweestrijd zou het boek kunnen heeten tusschen het boerenwezen en de
hoogere standen. Aan de onachtzaamheid, aan de lichtzinnigheid, aan de eigenzucht
der laatsten is de ondergang der eersten te wijten. Deze eigenzucht wordt
verpersoonlijkt in den hatelijken boschwachter.
Bijna duivelsch is de werking van dezen kwelgeest onder de boeren van Altenmoos
en hoe zeer naar de natuur geteekend! Uitspattend met triomfantelijke
onbeschaamdheid weet hij het zedenbederf bij zijne onnoozele slachtoffers te
verspreiden. Hoe menigmaal, zelfs in onze streken, spelen deze agenten der rijken
een noodlottigen rol onder onze boerenbevolking! Wat al plagerijen door die jacht!
Welhoe, om eenige stonden vermaak te verschaffen zal de boer zich getroosten de
vrucht van weken, maanden taaien arbeid te zien vernielen! Men zegge niet: De
schade wordt hem vergoed. Al ware dat teene-
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maal waar, de zedelijke schade wordt niet vergoed. De boer bemint zijne velden.
Hoort liever met welke begeesterde woorden Rosegger deze waarheid verklaart:
‘- Veeteelt op, akkerbouw neder! gold thans als nieuw machtwoord in Altenmoos.
Jakob kon er niet toe besluiten in zijne doening eenige verandering te brengen; hij
beminde zijne velden, aan hen hing zijn hart en hunne bewerking gold hem als een
eeredienst.
Wanneer hij als zaaier over de kluiten trad en de korrels uitstrooide over de aarde,
deed hij dat op eene ernstige, bijna plechtige wijze, als verrichtte hij eene heilige
handeling.... Deze mensch met zijn kommer, met zijne hoop, met zijn zwijgend wee,
kon niets beters tot zijnen troost uitdenken, dan de opstanding van de zaadkorrel na
te gaan. In vredigen feestavondstond, als hij alleen, moedermensch alleen, op zijn
hoop steenen zat, verdiepte hij zich in heilige overwegingen.’
Om zijn held te schilderen vindt Rosegger aangrijpende woorden vol diep gevoel,
ingehouden kracht, verborgen poëzie. Met eene soort van eerbied, van ontzag gewaagt
hij van dezen mensch, die voor hem den ‘boer’ verzinnebeeldt, den arbeidzamen,
levenbrengenden boer, vol eenvoudige grootschheid en heilige beteekenis.
Daarentegen stelt hij de gestalte van den overlooper, van den vreemdeling, aan
geen enkel land met taaie wortels vastgegroeid, als een woekerkruid op het sap van
anderen tierend en slechts nadeelend werkend in de gemeente.
Jakob verbeeldt het vrome, zedelijke, natuurgetrouwe element; Ladislaus het
wereldsche, slechte, kunstmatige en verderfelijke. Hier ook, gelijk in ‘la Terre qui
meurt,’ moet het goede en rechtmatige onderdoen. Waar René Bazin nochtans in het
optimisme, in de levenskracht van zijn geloof
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een laatste straalje van hoop en opstanding vindt, daar eindigt Roseggers boek in de
donkerste schauwen, door een zelfmoord, dien de schrijver, wel is waar met
hemelschen vrede zoekt te omgeven, maar die den lezer niettemin in hopelooze
stemming laat. Dit pessimisme is volgens ons te wijten aan het gebrekkig geloof van
den Oostenrijkschen volksschrijver.
Dit geloof heeft eenige deelen der ware wezenlijkheid behouden, maar alles ligt
onder de waas eener persoonlijke fantazie. Roseggers laatste boek ‘Mein
Himmelreich’ gaf ons een staaltje van de zonderlinge verwarring, die in zijnen geest
heerscht tusschen de vroegere gewaarwordingen zijner opvoeding en de aangenomen
strekkingen van het ongeloovige Duitschland.
René Bazin, katholiek in hart en geest, helder van hoofd en warm van gemoed,
ziet wel het dreigend gevaar, het om hem heen heerschend verval, maar, op den
vasten grond der waarheid, blikt hij ook de redding te gemoet. Niet zoo de
half-geloovende Rosegger, die met zijne twijfelachtige, nevelachtige theoriën wel
thuis hoort in het land, in de taal van Kant, Hegel, Schopenhauer en Nietzsche.
Ook in de opvatting der liefde verschillen de twee schrijvers grondig. In Roseggers
boek komen tal van liefdeëpisoden voor, eerst frisch en bekoorlijk als de landelijkste
idylle, - eenige bladzijden zijn hem genoeg om deze te scheppen - maar haast
verschijnt een andere toon: Zinnelijke drift, wulpsche woestheid verdringt het kuische,
jeugdige gevoel en zeer grove tooneelen komen het landelijk tafereel ontsieren. René Bazin toch wist waar te zijn en kuisch te blijven. Ook was deze reine liefde de
redding der ‘Terre qui meurt’. Roseggers wulpsche drift is geene bron van opstanding
en leven; zij redt niemand, brengt noch troostende hoop, noch schemerenden lichtstraal
in den algemeenen ondergang; maar zaait enkel zonde en dood.
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Men kon zich te rechte verwonderen dat een Franschman kuischere voorstelling geve
van zijn volk, dan een Duitscher. Immers de zeden in Duitschland zijn doorgaans
reiner dan in Frankrijk, het familieleven is er meer in eere. Maar de Duitsche aard
biedt ons een zonderling mengsel van idealisme en materialisme; - de Duitsche
‘Schwärmerei’ houdt heel goed huis met den stevigen Duitschen eetlust - eene
stootende grofheid kan dus zeer goed bestaan nevens gevoelerige droomerij.
De neiging naar twijfel, kettersche uitwijding, rationalisme is even goed te
verklaren. In Frankrijk is men wel bedekt vuil, maar niet bedekt ongeloovig. De
helderheid van de taal, de logiek van den geest verbant deze tweeslachtigheid in
zaken van leering. Een Rosegger met zijn godsdienstig gevoel en zijne kettersche
verklaring zou eene onmogelijkheid zijn. In Duitschland komt hij niet als uitzonderlijk
verschijnsel voor.
Nog in hunnen schrijftrant verschillen Rosegger en Bazin geheel en gansch. Beiden
hebben een diep natuurgevoel, eene zeer poëtische opvatting; maar Bazin blijft de
beschaafde, geletterde heer in het buitenleven verplaatst - Rosegger de boerenjongen
levend in en voor de natuur. Zijn toon heeft iets innigs, ingehouden, hoogst dichterlijk.
Zijne tafereelen zijn bijna ongeëvenaard in frischheid en oorspronkelijkheid.
Onder alle opzichten is dus het werk van den Duitschen schrijver merkweerdig
en van evenvele beteekenis als de roman van René Bazin.
Mochten zulke schoone boeken als ‘la Terre qui meurt’ en ‘Jakob der Letzte’
eindelijk de oogen openen van regeerders en bestuurden, van hoogere en lagere
standen, van stedelingen en buitenlieden! Mochten de eersten er uit leeren de
gewichtigheid de eerwaardigheid van den boerenstand, en, door goede wetten, door
rechtzinnige bezorgdheid de
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kwestie van het landleven waarlijk ter harte trekken! Mochten de tweeden inzien hoe
noodzakelijk, hoe schoon, hoe heilig hun leven van taaien arbeid en gedurig offer
is, en het gelukkige, het gezonde waardeeren, dat hun stand medebrengt!
M.E. BELPAIRE.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1901

148

Edgar Tinel, door Alb. Vander Elst.
II.
Godelieve.
a) De oorsprong. - Godelieve een Muziekdrama, geen Oratorio. - De
grondgedachte. - Is Tinel een leerling van Wagner? - Tinel is modern. Melodie, motieven, polyphonie en orkestratie. - Staat Godelieve hooger
dan Franciscus? - Wat is Vlaamsche muziek? - Is Godelieve Vlaamsche
muziek en Tinel een Flamingant? - Guido Gezelle over Edgar Tinel. - De
stijl van Tinel's Godelieve en de vorm der moderne opera. - De schoonste
gedeelten van Godelieve. - b) Het Libretto. - c) De Pers, enz. - d) De
uitvoering te Leuven en de Solisten.
WE weten al dat de herinneringen uit zijn kinderjaren onuitwischbaar geprent zijn
in de ziel van den meester.
Nog op den schoot van zijn moeder gezeten, hoorde hij altijd van Godelieveke
spreken.... Die naam achtervolgde hem dag en nacht, veel jaren lang, en toen hij
eindelijk de aandoenlijke figuur van de West-Vlaamsche heilige geheel had leeren
kennen(1), was het beslist dat hij eens, zoo God hem daartoe de genade gaf, een groot
werk te harer eer zou schrijven. Hoe hij dit ideaal van zijn jeugd verwezenlijken
mocht, hebben al degenen gehoord, die 't geluk hadden op 't feest van den 13n Juni
1901 te Leuven aanwezig te zijn. Maar hierover later.
Godelieve is een muziekdrama. Waarom geen oratorium? zeggen velen.
Tinel heeft in de voorrede van Godelieve aangetoond, hoe 't muziekdrama de
verkieslijke vorm was tot uiting van

(1) Dit gebeurde ten gevolge van een bezoek aan het atelier van zijnen vriend Jozef Janssens,
die toen juist de prachtige schilderij Sinte Godelieve voltooid had.
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zijn dichterlijke en muzikale ideeën. Het martyrologium kan niet beslissen over den
kunstvorm, waarin zijn helden verbeeld moeten worden. De l e v e n s w i j z e van
die helden beslist daarover, en de o m g e v i n g waarin ze hun apostolaat hebben
uitgeoefend.
Wat nu Sinte Godelieve in 't bijzonder betreft, door den stralenkrans omgloord
van Maagd en Martelares, - men is overtuigd door een enkelen blik in haar leven,
dat zelfs het gedramatiseerde oratorium hier niet te pas komen kon. Alleen het
muziekdrama biedt voldoende gelegenheid om de heldin in haar geheel te doen
uitkomen, - en wel het muziekdrama, waaruit de koren niet zijn verbannen, maar
integendeel een groote plaats innemen.
De benaming ‘Muziekdrama’ moet men intusschen niet gaan opnemen in
Wagneriaanschen zin. Die naam toch mag worden gehecht aan ieder tooneelwerk,
waarin de muziek als dramatisch element de eerste plaats bekleedt. Wagner zelf was
met de benaming ‘muziekdrama’ niet gansch in zijn schik. (Verg. Gesammelte
Schriften v. Richard Wagner, D. IX).
Het tooneel is alleszins voor Godelieve de vereischte plaats ter opvoering. Daar
echter de componist een zeer groot gewicht aan de koren hecht, kan het werk enkel
op groote theaters of in concertzalen uitgevoerd worden. Daarom zal Godelieve
misschien spoediger de concertzaal dan het theater veroveren.
Wat aangaat het verwijt, dat men geneigd is te doen aan het werk, na enkele lezing
van het tekstboekje, namelijk dat er gebrek aan handeling is, - bij de studie van de
partituur verliest het al dadelijk allen grond. Schiet het libretto dramatisch te kort,
of grijpt het psychologisch niet diep genoeg, door de muziek worden alle leemten
overvloedig aangevuld. Overigens: in onzen tijd zet men geen woorden meer op
muziek - zooals men krieken op suiker of op azijn zet -; neen, de w o o r d e n worden
niet meer getoonzet, maar een g e d a c h t e wordt muzikaal (of onmuzikaal) vertolkt.
Wie 't niet voelt, mag in de overtuiging berusten, dat hij niet genoeg muzikaal is
ontwikkeld om 't muziekdrama te verstaan.
Onpartijdige kritieken als bijvoorbeeld Gustaaf Lagye in den Messager de
Bruxelles(1), als de Fédération artisti-

(1) ‘Godelieve, malgré l'ampleur de ses développements choraux, ne serait point déplacée au
théâtre. N'a-t-on pas représenté, avec éclat, à Weimar l'Elisabeth de Liszt? Dans Godelieve
il y a plus de mouvement. Les décorations et la mise en scène toujours pittoresque ou
pompeuse, figurent au livret et sur la partition même. Qui empêcherait MM. Kufferath et
Guidé de la monter l'hiver prochain? Il y aurait certainement un public pour ce drame religieux
aux envolées sublimes, et le miracle de Ste Godelive vaut bien, croyons-nous, celui du
chevalier Tannhäuser.’
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que(1), Ons Leven(2), ja het Berliner Tageblatt zelfs(3) en inzonderheid de Vox populi(4)
hebben het begrepen.

(1) ‘Tinel produisit en 1897 sa Godelieve, qui reste, sans conteste, le plus beau drame musical
qui existe. Godelieve, drame musical, telle est en effet la forme donnée par Tinel au poème
choisi, forme qu'il ne faut pas confondre avec drame en musique. La caractéristique toute
primordiale et la tendance toute musicale sont l'apanage essentiel de l'oeuvre. Le sujet trace
de l'héroïne une image simple et fidèle, se condensant dans la charpente du drame. Il ne prend
ses développements que dans les caractères des personnages et par leurs juxtapositions
provoque l'intérêt et la curiosité de l'auditeur. La tâche du musicien était superlativement
ingrate et par l'Art et la Science seuls pouvait-il arriver au merveilleux résultat qu'il a obtenu.
Il y a là pour Tinel une glorieuse victoire remportée, et pour notre amour-propre national
une heureuse constatation à faire.’
(2) ‘Dezen die zeggen dat dit drama te moeilijk valt om te vertoonen, geven juist geen vleiend
oordeel over onze hedendaagsche tooneelisten: 't is dan aan deze, niet aan den toondichter
dat het faalt. Men moet niet aannemen dat, vermits Wagner weinig koren gebruikt, dit een
algemeene regel dient te zijn: men vergete niet dat Wagner op 't einde van zijn leven, in vele
opzichten, reeds een omkeerweg aan 't inslaan was. Daarbij is er een groot verschil tusschen
de koren in Godelieve en die in andere opera's: b.v. het koor der genoodigden in Tannhäuser,
eens in de zaal binnen, staat heel flegmatiek; in het koor der Walkuren, in de Walkure, staan
de maagden op hunne rots rond te kijken; bij Tinel integendeel werken de koren al zingend,
en ik denk dat dit eene zeer groote levendigheid moet bijbrengen. B.v. het koor “Met tuilen,
festoenen, kransen van bloemen”, hoe schilderachtig indien onder dit kleurrijk, suaaf muziek,
de meiden veelkleurige bloemen samenvlechten!
Ik vind ook dat die koren op verre na den gang van 't stuk niet zooveel vertragen als de
sextuors, octuors, enz., der classieke opera 's, b.v. in den prachtigen Don Juan. En zien wij
niet in onze hedendaagsche operadichters eene neiging om eenen carnaval, een landjuweel,
de “cris de Paris” etc. in hun werk te weven, alhoewel deze tooneelen weinig betrekking
hebben met de handeling en alleen tot mise en scène verstrekken?’
(3) ‘Die ganze Anlage weist dieses Musikdrama auf die Búhne.
Die, ultramontaner Anschauúng entspringende, manchmal naive Fuhrung der Handlung
kommt durch Tinels Kunst der Tonsetzung dem Zuhörer kaum zum Bewusstsein.’
(4) Schrijver dezes heeft gedurende de pauze en na de uitvoering van Godelieve te Leuven met
meer dan vijftig personen gesproken. Er was er slechts een bij, die niet omtrent het volgende
zegde: ‘Van mijn leven heb ik iets zoo schoons nog niet gehoord! Maar 't zoude moeten o p
h e t t o o n e e l gespeeld worden. Dan zou 't werk eerst volledig zijn!’
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Tinel heeft overigens zijn dramatisch talent al vroeger getoond. De Duitsche
kunstkritiek wees er nadrukkelijk op dat Tinel in zijn Franciscus zich een gansch
nieuwen weg had gebaand; het eenige verwijt dat de Duitsche vakbladen hem deden,
was, zooals wij reeds gehoord hebben, juist dit: Tinel is eigenlijk een opera-componist,
hij loopt de grenzen over tusschen oratorium en opera, en sluikt ongemerkt het eerste
op den bodem van 't laatste binnen. De hoog dramatische adem, die door Franciscus
gaat, is een hoofdoorzaak van den geweldigen indruk, dien dit oratorio overal uitoefent
op 't publiek. Die machtige dramatische trek is geen aangenomen manier; hij schiet
op uit aanleg en opvatting van den kunstenaar, die langs om meer den weg naar 't
theater inslaat, om door de onweerstaanbare macht van het tooneel op de ziel van de
toehoorders te mogen werken.
Lijk in Franciscus is ook in Godelieve de zelfverloochening de grondgedachte
van 't werk; de groote beweegreden van deze schepping is het medelijden, dat echt
christen gevoel in de oudheid onbekend. Tinel heeft zijn heldin op de eereplaats
willen stellen, die de Kerk haar toekent. Een stof, onder zulk een aandrang gekozen,
is van natuur om steeds machtig te werken op de ziel van de hoorders; ze kan rekenen
op een bijval, misschien niet altijd onmiddellijk, maar des te meer gegrond en blijvend.
Belichamingen van een hooger gedachte, 't zij in de heldensage, 't zij in de
heiligen-legende, oefenen een macht uit, waarbij geen enkele gebeurtenis van heden
of verleden, waarheid of verdichtsel, het halen kan.
Is Tinel een leerling van Wagner, lijk sommigen beweren?
Wagner is ontegensprekelijk het gesternte, wiens invloed de muziek der 19e eeuw
beheerschte, maar heeft hij zelf niet in zijn Gesammelte Schriften aan de jongeren
den raad gegeven tegen zijn navolging op hun hoede te zijn?
Tinel is dan ook in Godelieve geen leerling van den grooten Richard geworden,
ofschoon zijn muziek, als die van Wagner, een mengeling is van objectieve schildering
en subjectieve gemoedsaandoeningen. Hij wortelt in klassieken bodem en dat juist
maakt hem sterk genoeg om op eigen voeten te staan. Daar nu, waar zijn princiepen
met die van Wagner overeenkomen, verraadt hij geenszins een machteloos aan-
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leunen tegen 't stelsel van den meester van Bayreuth(1), maar geeft hij blijk van eigen
gevolgtrekkingen uit eigen studies te maken, en van in zijn denken en scheppen zijn
ijzeren logika met getrouwheid te volgen.
Tinel behoort tot de meest modernen onder de hedendaagsche toondichters. Tegen
alle mogelijke poëtische en dramatische toestanden is zijn groote kunst opgewassen.
Zijn muzikale geaardheid helt zoozeer naar het melodieuse, vol beweging en zwier
en ‘Schwung’, dat hij de melodie meestal boven de muzikale declamatie stelt: en
hier gaat hij lijnrecht tegenover Wagner en diens nabootsers te werk(2). De muziekale
declamatie moet overigens bij de jongere componisten meestal melodieënarmoede
dekken.
Tinel verwerpt de chromatiek niet waar zij te pas komt, maar zij is bij hem nooit
‘gewild’ noch wild, zooals bij Wagner. Tinel's muziek oefent een weldadigen indruk
uit op hart en ziel, op geest en zenuwen, Wagner's muziek spant menigmaal te zeer
het verstand aan, of streelt en prikkelt te zeer de zinnen.
Ook het gebruik der motieven heeft Tinel gewijzigd.
Hij bezigt zoogenaamde t y p i s c h e motieven tot karakteriseering van de
hoofdpersonen, ook wel om psychologische toestanden in 't licht te stellen, en soms
om op bepaalde gebeurtenissen te wijzen. Zijn motieven treden niet te voorschijn
lijk bij Wagner met een noodwendigheid, die men in zekeren

(1) Ziehier wat de schrijver van Das Kunstwerk der Zukunft und sein Meister R. Wagner hierover
schrijft:
‘Godoleva ist ein Kunstwerk gestaltet nach Tinels individueller Auffassung der Principien
Wagners und mit dem vollen Einsatze einer vollendeten musikalischen Technik, wie das von
einem solchen Meister musikalischer Form nicht anders erwartet werden kann. Besonders
hervorragend ist er auch in dem Flusz der den Dialog führenden - “endlosen” - Melodie.
Diese bewegt sich so charakteristisch und in stets originellem Wechsel, dass sie der
ermudenden Breite, wie sie wenigstens im Nibelungenring auftritt, nirgends Raum gibt.’
(2) De gave der melodie is niet aan alle toondichters, hoe groot ook, gegeven. En er is misschien
iets waars in de verzen, die Grillparzer op Wagner dichtte, naar aanleiding van hetgeen
Wagner aangaande de Melodie geschreven had in zijn Gesammelte Schriften:
‘Man sagt, Du verachtest die Melodie,
Schon das Wort erfüllt Dich mit Schauer;
So ging's auch dem Fuchs, dem enthaltsamen Vieh,
Der fand die Trauben zu sauer.’
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zin fatalistisch mag heeten; zij hebben het opdringend karakter niet van Wagner's
Leitmotive; 't zijn ook bij Tinel geen stijve, onbuigzame vormen, waar geen hand is
aan te steken. Daarbij is hij er alleszins veel spaarzamer meê dan Wagner; zoo komt
het dat zijn motieven meer licht uitstralen.
In Franciscus reeds kan men dit procédé goed waarnemen, maar lang op zoo'n
breede schaal niet als hier.
Tinel's hoofdmotieven kunnen in drie groepen verdeeld worden: een op Godelieve,
een op Bertholf, een op de andere factoren in 't stuk. Tot de eerste groep kan men al
deze rekenen, die op Godelieve innerlijk of uiterlijk betrekking hebben; tot de tweede,
al deze, die in 't eigenlijke Bertholfmotief melodisch en harmonisch wortelen.
Iselinde's motief, de Wraak en de Veroordeeling spruiten voort uit het Bertholfmotief.
Onder de motieven van de derde groep (Saksen, Denen, Heinfried, enz.) dient
inzonderheid het Armenmotief opgemerkt, dat in zijn harmonische en melodische
soberheid voortreffelijk de hulpbehoevende armoede schetst. Ook de toonaard is
zeer merkwaardig. De meeste Armenkoren in Godelieve zijn in den ouden aeolischen
kerktoon geschreven. Tinel is immers op 't gebied van de oude kerkmuziek even
ervaren als op dat van den modernen stijl.
Daar zijn ook in Godelieve talrijke plaatsen, waar de toondichter, z o n d e r het
middel van de motieven, met macht en kracht het orkest laat spreken: op
adelaarsvleugels neemt hij zijn vlucht naar de zon. Met waarlijk overweldigende
virtuositeit weet hij het orkest - dit reuzeninstrument - te benuttigen, in de
ingewikkeldste polyphonie nog altijd klaar en natuurlijk blijvend.
Naar de eischen van 't moderne muziekdrama speelt het orkest de hoofdrol en is
de stem veelal een der hoofdinstrumenten van het orkest.
Reeds vroeger wisten wij dat Tinel in de polyphone behandeling van de
k o o r s t e m m e n een meester is, onder wiens hand de meest ongelijksoortige
intervallen versmelten in éen harmonie van klank. Maar zijn o r k e s t r a t i e bereikt
in Godelieve haar toppunt. Nu eens glanzend rijk, zou zij dan weer ascetisch mogen
heeten. Hij weet te spelen met het veelvuldigste orkest, juist lijk hij met een gering
getal orkest-stemmen klaar worden kan. Nu eens laat hij u met de eenvoudigste
middelen een rilling over het lijf gaan, dan
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weer verliest gij den adem onder de golven van die bruisende zee.
Zijn klankversmeltingen zijn soms zóó tooverachtig, zijn combinatiën, b.v. in de
houten blaasinstrumenten, zóó verrassend, dat gij spherenmuziek te hooren meent.
Velen, die Godelieve enkel kenden uit de opvoering in de tentoonstelling (1897),
anderen, nog talrijker, die ze volstrekt nooit hebben gehoord, maar als kunstkenners
willen doorgaan; eindelijk het nijdige gild der muzikanten van beroep, hebben beweerd
dat Godelieve niet op de hoogte van Franciscus staat. Daarop zij geantwoord met
de woorden van den heer Vanden Eynde: ‘Franciscus is de heerlijke zang van den
begaafden jongen man, Godelieve, het reuzenwerk van het rijpe genie’ - en vooral
met de woorden der Frankfurter Zeitung, waar voorzeker geen geurtje van
katholicisme is omtrent: ‘Godoleva ist einheitlicher, geschlossener, und trägt das
Gepräge reicherer Erfindung und fruchtbarerer Inspiration als Franciscus’. - Men
kan zich overigens door de studie der beide partituren zelf daarvan overtuigen.
Franciscus is vol frischheid en jeugdige geestdrift, maar de inspiratie is niet zoo
zelfstandig als in Godelieve, het orkest niet zoo doorschijnend; er is in Franciscus
niet zooveel evenwicht, zooveel wijze gematigdheid in den vorm als in Godelieve.
Kortom al zijn de Zang van de Armoede, de Hymnus van de Zon, het Lied van de
Liefde, de Angelus, enz. juweelen van de edelste soort, Godelieve, in haar geheel,
spant de kroon.
Er zijn er ook, die Tinel verwijten, dat Godelieve geen Vlaamsche muziek is en dat
hij zelf niet Vlaamsch genoeg is.
Wat is Vlaamsche muziek? Zijn er Vlaamsche modulaties, Vlaamsche harmonieën;
is er een Vlaamsch contrapunt? Neen.
Is er Vlaamsche melodie op Vlaamsche grondstem? Neen.
Is er een grammatica der Vlaamsche muziek? Neen.
De Vlamingen zijn van geen ras, dat ethnisch verschillend van de Germanen is:
en zoo is 't bestaan van een Vlaamsche muziek onmogelijk. Maar Vlaamsche
componisten zijn er zeker, en onder deze zijn er twee, die men dikwijls met twee
Vlaamsche schilders vergelijkt om wille van zeker verwante trekken: Tinel met
Memlinc, en Benoit met Rubens.
Zeker kunnen er muziekwerken zijn, die aard en gesteld-
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heid van de Vlamingen(1) openbaren - maar altijd a n a l o g i s c h - d.i. door
overeenstemming in zekere deelen - n o o i t r e c h t s t r e e k s .
Van den anderen kant konde men het volgende zeggen: Vlaamsch is synoniem
met godsdienstig, rein, edel, oprecht, gemoedelijk, hartelijk, diepzinnig, vasthoudend
aan de overleveringen(2). In zooverre is Tinel's muziek wel zeker Vlaamsche muziek.
Zonder iets of wat van den roem af te dingen van onzen diep betreurden Benoit,
- den grooten Benoit van De Oorlog, - moet ons toch 't volgende van 't hart.
Benoit's muziek, beweert men, is Vlaamsche muziek. In vele werken van Benoit
treedt echter de invloed van Parijs, waar hij Offenbach's operetten dirigeerde, duidelijk
te voorschijn, op kosten der vastheid van teekening, - aan Rubens eigen. Is dat
Vlaamsch?
In De Schelde laat hij Willem van Oranje zegevieren met de tonen van het
geuzenlied Wilhelmus van Nassouwen. Is dat Vlaamsch?
In den Schoonheidshymnus bezingt hij de zinnelijke schoonheid op een wijze, die
niets minder is dan godsdienstig, rein, gemoedelijk, diepzinnig, in een woord:
Vlaamsch.
Bijzonder in het 2e deel, De Dans, komt dit uit. Bij den dichter is die dans lichtop
en dartel, bij den componist is 't veel slechter nog. Lamlendig-wulpsch is ze, maar
Vlaamsch in geenen deele. In 't 1e deel van den Schoonheidshymnus vindt men reeds
Fransche gevoelerigheid (‘Waar verliefde paren droomen’), maar hier zijn wij in 't
Oosten. En voor sommigen is dat - en dat alleen - Vlaamsche muziek!
Welke ironie! Juist waar Benoit niet Vlaamsch w i l d e

(1) ‘Godoleva ist ein Stuck der feinnervigen Persönlichkeit Tinels. Neben dem katholischen
Grundzuge ist der vlämische Charakter des Werkes hervorzuheben. Und dass sich im
Vlamenvolke, das in den letzten Jahrzehnten so rühmlich fur seine Eigenart kämpft, eine
bervorragende Persönlichkeit erhebt und Werke schafft, die mit dem Ruhme des Schöpfers
den seines Volkes durch die ganze gebildete Welt tragen, ist eine Erscheinung, uber die sich
jeder Deutsche freuen sollte’. Zoo schrijft de protestantsche Crefelder Zeitung, (23e Nov.
1899).
Zie ook verderop wat het Journal des Débats schrijft: ‘L'esprit gothique des vieilles Flandres
revit dans l'art moderne de Tinel’, etc.
(2) Men leze Max Elskamp et la Poésie de Flandre door VICTOR KINON, 1898.
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zijn, is hij 't meest, b.v. in den Sanctus zijner Requiemmis: zoo zingen de engelen!
D a t is rein, edel, godsdienstig, d a t is Vlaamsch!
Men houde eens voor goed op met het enge: Dit is Vlaamsche, dit is geen
Vlaamsche muziek, en het stelselmatig afbreken van alles wat niet tot een bepaalde
school behoort. Vereeren we de kunstenaars, die oorspronkelijk zijn, den roem van
Vlaanderen de wereld ronddragen en ons volkskarakter in hun werken weerspiegelen!
Tinel's muziek is niet voor éen land, noch voor éen tijd; maar voor alle hoofden
en harten en voor alle tijden geschreven.
Tinel zelf is niet Vlaamsch genoeg, zegt men.
De Meester die ‘Vlaamsche Stemme’(1) schreef, is Vlaming met hart en ziel, maar
geen Flamingant.
Want Vlaamsch zijn is niet Vlaamsch s p r e k e n , maar Vlaamsch v o e l e n en
Vlaamsch l e v e n . Tinel is geen Flamingant. Hoevele Flaminganten zijn er niet, die
zich aan 't gebruik der Vlaamsche taal hechten en de innerlijke hoedanigheden van
den Vlaming vergeten! Tinel wil 't gebruik der Vlaamsche taal niet à tort et à travers
doorzetten lijk onpractische Vlamingen zouden willen, b.v. als men een orkest voor
zich heeft, dat gedeeltelijk uit Walen bestaat. Tinel spreekt a l t i j d Vlaamsch met
zijne kinderen. Ik ken Flaminganten genoeg die in hunnen huiselijken kring nooit
een woordje Vlaamsch bezigen... Ik ken er andere, voor wie het Flamingantisme
slechts is une jonglerie pour parvenir, wat ik eens door eenen Flamingant over hem
zelven hoorde zeggen. Hij is nu dood. Hoe zal S. Petrus, die een oprechte Flamingant
is, hem wel ontvangen hebben?...
Guido Gezelle, die de Flaminganten ruitenbrekers noem de, is een van de weinige
Vlamingen, die Tinel in dat opzicht volkomen hebben verstaan. In hem erkende de
congeniale Guido den echten Vlaming - niet den Flamingant - toen hij schreef, nadat
de Meester zijn werk voor Gezelle op het clavier had voorgedragen:

(1) Vlaamsche Stemme. Koor voor vier Mannenstemmen zonder begeleiding. Gedicht van L.
DE KONINCK, muziek van EDGAR TINEL. ‘Opgedragen aan Vlaanderens Vlaamsche
Mannenkoren’. Bij Loret, Mechelen.
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Hebt gij Tinel,
Edgar Tinel gezien,
gezien, gehoord, gesproken?
En heeft hij u
dat overstoflijk brood
van zang en spel gebroken,
op zijn clavier?
En heeft hij dit clavier,
bij felle meesterstreken,
schier levend doen
zijn woord, zijn hert, zijn' ziel
en zijn gedacht uitspreken?
Hebt gij Tinel
Edgar Tinel gezien,
gezien en hem verstanden;
en zijt gij niet
meer mensch weêr opgestaan,
van onder zijne handen?
Vereert ze dan,
vereert de kunst in hem,
de Godlijke, en buigt neder
voor God, dien al
dat kunst of kunstnaar is
terugbeeldt en geeft weder.(1)

En wat schrijft Hugo Verriest in De Nieuwe Tijd (18 Juli 1901)?
‘Guido Gezelle was geen Flamingant. Van geobjectiveerde Vlaamschgezindheid
was er bij hem weinig of geen sprake.’
De stijl van Godelieve?(2)
Wij durven 't zonder aarzelen zeggen, - en de Vox populi van den 13n Juni 1901
staaft ons bewering, - Tinel heeft gevonden een modernen opera-stijl, die het midden
houdt tusschen den vorm van vroeger dagen en den hyper-

(1) Uit ‘Tijdkrans’, bl. 261.
(2) Si Tinel a nourri sa pensée de l'oeuvre des plus grands génies qui l'ont précédé, il ne s'en est
assimilé que l'esprit et a su se créer un style éminemment personnel, souple, mobile et
protéiforme, où la gravité et la profondeur de l'art classique s'allient à une grâce éxquise et
enveloppante, et que pare une flore mélodique aussi luxuriante et somptueuse que nette et
précise en son contour. Et ces divers éléments de beauté se fondent en une harmonieuse
ordonnance, constituant l'oeuvre d'art telle qu'on la rêve, une en son inépuisable variété.
(Durendal, Juillet 1901).
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modernen, alle ensembles uitsluitenden trant der meeste werken van Wagner en der
slechtverteerde voortbrengsels van Wagneriaansche kost bij jongere toondichters.
Daarbij heeft Tinel 't geen aan Wagner dikwijls ontbrak: een onuitsprekelijke bron
van heerlijke melodie.
Wagner wilde de afschaffing van den vorm. Zijn hervormingsdroom van het theater
steunde op stelsels van eene doordringende philosophie, op onbetwistbare princiepen.
Wie zal de dramatische waarheid betwisten van de prachtig geschetste karakters:
Elsa, Tannhäuser en Elisabeth? Maar later, in zijn ‘tweede manier’, is Wagner te ver
gegaan, nl. in de Tetralogie. Voorzeker Wagner was een groot genie en het zou
belachelijk zijn hem de scheppingskracht te betwisten, maar in zijnen onbedwingbaren
hoogmoed heeft hij getracht alles wat hij niet was of wezen zou te vermorzelen.
Waarom den vorm willen vernietigen waar deze volstrekt noodig is, daar de reuzen
Mozart en Beethoven dezen in alle hunne werken uit nood gebruikt hebben en toch
wel genie en philosophie genoeg bezaten om een nutteloozen hinderpaal te vernietigen,
daar waar zij het voordeelig zouden geacht hebben tot het vervaardigen hunner
onsterfelijke gewrochten? En trots de zoo misachte vorm, ondanks Wagner's
colossaalste operas blijft de ‘Negende’ daar niet staan als het reusachtigste drama
dat ooit uit den geest eens kunstenaars het wezen bekwam?
De vorm der ‘tweede manier’ van Wagner kan de ware operavorm niet zijn, omdat
hij personen voorstelt die nooit geleefd hebben en deze laat optreden en handelen
op een wijze die niet menschelijk is en die wij niet kunnen verstaan, en ook omdat
hij reuzen, dwergen, reptielen, vogelen, enz. laat zingen en handelen... Zonder te
spreken van de moraal eener kunstleer die maar al te dikwerf bedacht is op het
wanstaltige, oneerlijke of ontuchtige. Immers de kunst moet de uitdrukking zijn van
het Schoone.
Voorzeker de operavorm van vroeger was verouderd, hij moest nieuw bloed en
leven, een verjongde ziel ontvangen. Tinel heeft de opera verjongd zonder anarchist
te worden en zonder nevelachtige philosophie.
Daarenboven zijn kunst maakt den mensch beter. Zij is de uitdrukking van het
Schoone. Zij voldoet aan het hoogste ideaal van de kunst. Zij staat in den dienst van
God.
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Gij vraagt mij nog: wat zijn de schoonste gedeelten van Godelieve? Dit valt moeilijk
om zeggen, want zwakke of banale bladzijden zijn er niet in dit werk, het meest
volmaakt, dat Tinel tot nog toe heeft geschapen.
't Ligt ook niet in ons bestek een thematische ontleding van het werk hier te geven.
We verwijzen daartoe naar de uitstekende werken van de HH. Closson en Vanden
Eynde(1).
Maar wij voelen ons verplicht de talrijke stukken of gedeelten aan te stippen,
waarover we lof hoorden uit den mond van uitmuntende toondichters en kunstenaars,
die we op den dag van de uitvoering te Leuven, den 13n Juni jongstleden, en later
nog hebben gesproken.
Eerst en vooral de machtige, prachtige, kleurrijke, glansrijke Ouverture, een
synthesis van geheel het drama.
In 't eerste bedrijf: het koor der Kamenieren ‘Met tuilen, festoenen’, een stuk
gekenmerkt door 't geen de Franschen noemen: ‘une rare élégance d'âme et d'écriture’,
zonder dat de Germaansche diepte van gevoel daarbij te kort schiet; - de zoo
suggestieve ballade, die, midden in de feestvreugde, reeds wolken, zwanger van
stormen, opjaagt aan den horizont; - het machtige koor ‘Gegroet zij graaf Eustaas!’
en het kleine, maar fijne ‘Vreugde heersche op Londefort!’; - het eerste optreden van
Godelieve, schitterend schoon als een hemelsch visioen; de heerlijke modulatie van
E naar A, met een korte tweespraak tusschen Bertholf en Godelieve, meer innerlijk
dan uiterlijk, en waarbij geen liefdesduet uit de heele muziekliteratuur het kan halen.
't Is ook 't eenig oogenblik in gansch het werk dat hij, de leeuw, de beer, tegenover
Godelieve's bekoorlijkheid en reinheid zachtaardig en mak is geworden. Daarom
immers komt ze met zulk vertrouwen ‘in zijn handen heur levenslot verpanden’.
Verder een echt Tinelsch koor, waarin de machtige krijgstrompet het machtig zwaard
van Bertholf illustreert; - al de antwoorden zonder uitzondering van Godelieve

(1) Analyse thématique de Ste. Godelive, par ERNEST CLOSSON, Leipzig, Breitkopf et Härtel,
1897.
Edgar Tinel's Godelieve. Overzicht van tekst en muziek, door JOZ. VANDEN EYNDE, met
portret van den toondichter. Bij Victor Delille, te Maldeghem, 1901.
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aan Bertholf en aan Heinfried; - de koren: Ter kerke, waarin Tinel een paar maten
uit het Sanctus van zijn Mis op. 41 heeft gebezigd(1) en ‘Gezegend Godelieve!’; - het
kleine koor achter de schermen ‘Thans, jeugdige reien’; en de puike toast van
Heinfried; - de tranen van Godelieve, zoo hartroerend door den hobo geweend; - het
wegsleepende Tafellied, waarvan het Polonaise-rythmus een vondst is; - Godelieve's
Vaarwel aan Londefort en de twee prachtige Armenkoren, waarin gansch de
verhevenheid ja de heiligheid der Armoede, die het lot was van Gods Zoon op aarde,
zoo aandoenlijk is geschilderd.
In het tweede bedrijf: het voorspel en het Rondgezang; de hoogst dramatische
tweespraak tusschen Iselinde en Godelieve; - het krachtige, reeds populair geworden
Drinklied ‘Schenkt in den beker’ en het Jachtkoor met de machtige jachthoorns(2); het bekoorlijke ‘Vogellijn’ en de tweespraak tusschen Godelieve en Elsa, een zoo
fijn berekend contrast met de tweespraak tusschen Iselinde en Godelieve; - het geheele
tooneel met de armen van Ghistel, en het tooneel met Riprim, met zoo'n kunst
aangebracht en zoo ongedwongen de handeling leidend naar de ontknooping. Hier
stijgt de componist tot een moeilijk te bereiken hoogte. Momenten als: ‘Een kind dat
nooit het daglicht heeft gezien!’ en ‘Gij kunt het redden met een bede!’ enz., alsmede:
‘Vrouwe, keer weg van 't pad der zonde!’ stellen schitterend de uitstekend kunstige
opvatting in 't licht van de taak des toondichters in 't muziekdrama.
Daarna de dialoog tusschen Bertholf en Godelieve, merkwaardig om de treffende
karakteriseering der personen niet enkel, maar nog meer om de fijne uitwerking van
het zielkundig proces: de ruwe gezel ondergaat meer en meer den invloed van zijn
heilige vrouw (dit tooneel wordt gedeeltelijk begeleid door de muziek die haar eerste
optreden schilderde) en dit zou ten slotte op haar zegepraal uitkomen, zoo niet op 't
beslissend oogenblik Iselinde daartusschen

(1) Zonder twijfel om op drastische wijze aan te duiden welk verschil er moet bestaan tusschen
kerkstijl en operastijl.
(2) Jachthoorns in mi bémol, voor Godelieve door M. Mahillon te Brussel vervaardigd.
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kwam. Wild-schoone muziek vertolkt de rede van die duivelsche vrouw!
Niet te vergeten het bacchantische slotkoor, op een ouden toonaard gebouwd,
waarin de muziek krachtig uitdrukt dat het mannenhart zich niet onder een vrouwenjuk
buigt...
In het derde bedrijf: het voorspel, waarin men het onheil aankomen voelt, en de
tweespraak tusschen Iselinde en Bertholf; - het heele tooneel met Radbod en den
afgezant des graven van Vlaanderen, een middeleeuwsche schilderij; - ‘Neem mij
terug!’ reeds uit de Ouverture bekend; - de orchestrale inleiding van den Moord en
de spotduivelkreet: ‘Ai mij! Wat was ze blij!’; - het Armenkoor en de strijd van
Godelieve's ziel tusschen doodsvrees en heilige gelatenheid, een prachtig uitgewerkte
zielstoestand.
Van gansch eigenaardig rythmischen bouw, met het geweld van haar hollenden
vloed, is de orkest-phrase(1), die 't sluipen der moordenaars over het tooneel begeleidt.
Tot slot de schreeuw van het Godelieve-motief.... Dan een stilte des doods... Het
motief der Veroordeeling met een lang aanhoudend accoord..., het Engelenkoor dat
zich daarbij aansluit en dat door 't invallen van het orgel zijn volle mystische
inkleeding krijgt en eindelijk losbarst in het overweldigende kerkmotief, in ut majeur
omgezet, glanzend van instrumentale en vokale pracht. Het onmiddellijk plots
ingrijpen van dien verafgelegen toonaard werkt verblindend. Bij de opvoering in een
concertzaal vervangt ze volkomen de tooneeldecoratie. Dit tooneel is zóó gansch de
Stem van de Kerk en de samenvatting van Tinel's geloofsbelijdenis, die de ziel is
van 't heele werk!
Aangrijpend is verder de boetende Bertholf en de zang van bisschop Radbod is
een juweel:
‘O schoone bloem van Vlaandrens grond,
Geloofd de Heer, Hij die u zond!’

(1) De muzikale opluistering is met verstandige kunstenaars-beperking niet uitgevoerd in den
stijl van Berlioz of Richard Strauss. Tinel laat enkel vermoeden wat achter de schermen
gebeurt. Berlioz overigens en zelfs Strauss bekomen geen uitwerksels evenredig aan de
gebruikte middelen.
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Daarop volgt het slotkoor, Godelieve ten lof, een eeren danklied aan God: uit den
machtigen samenklang van zang en orkest rijst als laatste muzikaal symbool het
Heiligenmotief of ‘de Stem van de Kerk’; voor 't muziekdrama een heerlijk en
verheerlijkend slot.
Al de deelen van 't werk zijn als een eindelooze rei van schitterende paarlen,
wedijverend in waarde. Maar op 't gevaar af, voor ‘Philister’ door te gaan, wagen
we het te meenen dat dit voordeel van gelijkmatigheid terzelfder tijd het nadeel heeft
zeer hooge eischen te stellen aan de muzikale ontwikkeling van een gewoon
concertpubliek; zooveel schoons kan op een gewoon gestel op den duur kwalijk
werken. Een andere toondichter, met denzelfden overvloed van muzikale ideeën,
had dien bulkenden rijkdom ten minste in twee werken uitgegoten. Maar ondanks
de lengte van 't kunstwerk, waren om 't even welke afknottingen zeer te betreuren,
ja onverantwoordelijk.
Bij een theater-opvoering echter zouden de genoemde bezwaren verdwijnen; de
levendige beweging op het tooneel en de onvergelijkelijke verscheidenheid in de
vertooning zouden den toeschouwer meer dan verpoozing genoeg bieden. Een
régisseur, met de gansche theatertechniek volkomen vertrouwd is hier alleszins
onontbeerlijk.
Wij sluiten ons aan bij Theodor Schmid, den gevierden meester wenschende een
grootmoedig Maecenaat, dat hem een ‘Festspielhaus’ opene, waar in plaats van
bloedschande en overspel, het leven en lijden van een Heilige op de ziel van de
massa's werken moge!

B. - Het Libretto.
Men heeft gezegd dat het libretto van Godelieve in dramatisch opzicht te wenschen
overlaat. Dat is waar. Maar men vergete niet dat hetgeen overdreven schijnt in de
karakterschildering(1) aan de geschiedenis zelve moet worden

(1) Bertholf's ruwheid (een oogenblik gedempt onder den invloed van Godelieve's buitengewone
schoonheid) en zijn zwakheid tegenover zijn heerschzuchtige moeder; Iselinde's haat en
wraakzucht, niet alleen omdat Godelieve jong en schoon is, en nu meesteresse gaat worden
te Ghistel, maar vooral omdat ze van een ander ras is. Reeds de kronijkschrijver Drogo laat
Bertholf's moeder zeggen: ‘Cur cornicem de terra aliena adduxisti?’ Eindelijk en vooral
Godelieve'slijdzaaamheid. Godelieve is het offer van ouderlijke berekening. Bertholf vroeg
's meisjes hand; de ouders bekommerden zich niet om de innerlijke drijfveer van Bertholf's
handelwijze (Bertholf wou zich wreken op een gehaten medevrijer, Volkhert van Uxem); ze
taxeerden enkel in hem den rijken, machtigen, edelgeboren heer van Ghistel. Aan zoo'n heer
gaven ze hun dochter weg, wier gehoorzamen en zwijgen en lijden kenteekenen waren van
haar hooge deugd. De woorden van Godelieve, door Tinel zoo heerlijk op muziek gezet,
werpen niet enkel een opluisterenden maar ook een ophelderenden straal op haar gansche
wijze van handelen: ‘God, u had ik bestemd al wat een maagd kan schenken; was de gift te
gering?... Heer! dat Uw wil geschiede!’
(De Fransche staatkunde mag ook wel in dat huwelijk betrokken zijn geweest. Men wilde
voorzeker door de trouw van een Fransche jonkvrouw met een Vlaamschen edelman den
band met Vlaanderen bevestigen.)
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geweten; en dat, gelijk we reeds gezegd hebben, de muziek de leemten aanvult van
den tekst(1). Er zijn in Hilda Ram's Godelieve schoonheden, die men te vergeefs in
andere, beter gebouwde drama's zal zoeken.
Ongeëvenaard blijven b.v. de heerlijke asclepiadische verzen, Godelieve's Vaarwel
aan het teerbeminde Londefort:
Droefnis teistert mijn ziel! Wolken van stormen zwanger,
Hullen haar in een nacht, nimmer gekend vóór heden,
Is dan waarlijk me ontgaan al wat mijn jeugd bekoorde?
Blinkt geen straal in mijn droefheidsnacht?
Londefort, 'k heb u lief! Zal ik u nooit meer weerzien?
Nooit in weiden en bosch smaken uw lentevreugde?
Straks verdwijnt ge uit mijn oog, smelt ge in de blauwe verte:
'k Bied u heden mijn afscheidsgroet!
Hij, wiens brandende blik, scherp als een zwaard mij kwetste,
Hij, zoo somber en stug, steeds in gepeins verzonken,
Zal dan de eenige zijn, wien ik mijn hart mag oopnen?
Hij, mijn eenige steun en troost?
God, U had ik bestemd al wat een maagd kan schenken;
Was de gift te gering?... Heer! dat uw wil geschiede!
Beter weet ge dan ik, wat u het meest verheerlijkt:
'k Wil U loven in vreugd en smart.

(1) ‘Ce n'est pas un des moindres mérites de M. Tinel d'avoir su dominer cet obstacle redoutable:
le manque d'action de l'ensemble.’
(Alb. Solvyns, in den Bien Public, 14 Juni 1901).
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Een bekoorlijke lyrische uitboezeming is ook 't lied van Elsa uit het tweede bedrijf:
‘Vogellijn’.
Men heeft den tekst van Hilda Ram fel besproken en afgebroken. Maar is hij niet
honderdmaal beter dan vele opera-teksten, die met grooten lof worden begroet, omdat
de componist weet te boeien en te verblinden door meer wereldschen aard en
strekking?(1)
En doet het geen deugd eens in een anderen dampkring te ademen dan in dien van
de Germaansche godenleer (Nibelungenring en Fervaal) en van den typhus - anders
kunnen we 't niet noemen - in 't 2de bedrijf van Tristan geschilderd; eens te kunnen
ontsnappen uit de bras- en doodslagpartijen, uit de tooneelen van echtbreuk in al
haar geuren en kleuren, uit al het gezochte of gemeene, waarop men ons sedert zoo
veel jaren vergast?

C. - De Pers.
In de spoorhal-achtige feestzaal van de tentoonstelling te Brussel, waar in 1897
Godelieve werd opgevoerd, was de acoustiek zoo slecht, dat men op enkele plaatsen
bepaald niets hoorde, en op andere niets dan tegen malkander inschreeuwende klanken
vernam; op de meeste klonk in de ooren een onduidelijk ruischen der tonen, waarin
rythmus en nuancen ondergingen. Eenige weken vóór de uitvoering, zei de bekende
Poncelet, toen de eerste clarinettist van 't orkest: ‘Si la première de Godelive se fait
à l'Exposition, c'est partie perdue.’ Men hoopte echter door een stampvolle zaal de
acoustiek te verbeteren. De proef-uitvoeringen in den Munt-

(1) Wat zegt P. Schmid over den tekst van Tristan?
‘Der Text zu Wagner's Tristan ist nicht allein eine Totsünde gegen Gottes Gebot: sie ist auch
eine Totsünde gegen die deutsche Sprache’ (Das Kunst werk der Zukunft und sein Meister).
En de tekst der tetralogie dan? Of bewondert ge verzen als deze:
‘Weia! Waga! Wagalaweia!
‘Heiajaheia! Wallalalla lalala leiajahei!’
‘Flickst du mit Flausen den festen Stahl.’
‘Wie führ' ich den Huien zu Fafner's Nest?’
‘Lungern lass ich den Lauf.’
‘Mit Bappe back ich kein Schwert.’
‘Eine zierliche Fresse zeigst du mir da:
lachende Zähne im Leckermaul.’
‘Göttliche Ruhe rast mir in Wogen.’ enz. enz.
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schouwburg waren overschoon. De beroemde Russische toondichter Glazounoff
woonde een der orkest-repetitiën bij en riep geestdriftig uit dat hij nooit in zijn leven
iets zoo schoons had gehoord.
De dag van de uitvoering kwam. Zes duizend personen waren aanwezig Maar de
acoustiek was slecht, zeer slecht.... Poncelet kreeg gelijk. De afgunst, de nijd en de
partijhaat deden het overige. Godelieve werd in de pers door het slijk getrokken,
zelfs door de katholieke Vlamingen, omdat het werk in 't Fransch werd uitgevoerd.
Ja! maar waarom werd het in 't Fransch uitgevoerd?...
Door een aantal invloedrijke personen werd in 1897 de gemeenteraad van Mechelen
verzocht, een subsidie te verleenen tot een eerste uitvoering van Godelieve (in 't
Vlaamsch natuurlijk), zooals in Oogst 1888 met Franciscus gebeurd was. Niet te
doen! - De Fransche Concerts populaires van Brussel, die, lijk men weet, nooit in 't
Vlaamsch zingen, vroegen de toelating, de eerste uitvoering van Godelieve op touw
te zetten, en wel ter gelegenheid van de World's fair. Die vraag, bekend gemaakt,
moest ze voor de Vlamingen geen spoorslag zijn? Vrienden van Tinel deden pogingen
om elders een Vlaamsche uitvoering tot stand te brengen Alles te vergeefs! Geen
Vlaamsche stad, geen genootschap, geen comiteit bood zich aan, wou zich de moeite
en de kosten van een uitvoering getroosten! Wilde men de opvoering, men moest
het voorstel van de Concerts populaires zich laten welgevallen, en het werk op de
cosmopolitische tentoonstelling te Brussel in 't Fransch ten gehoore brengen.
Tinel was zoo diep verontwaardigd over de verwijten, die men hem hieromtrent
heeft gedaan, dat hij zich niet eens de moeite heeft willen geven, erop te
antwoorden.....
In 1901 kwam eindelijk het uur der vergelding.
In eene bestuurszitting van Met Tijd en Vlijt, het aloude taal- en letterlievend
studentengenootschap der Leuvensche Hoogeschool, werd een voorstel omtrent een
uitvoering van Godelieve gedaan en met geestdrift door de bestuursleden ontvangen.
De groote zwarigheden, vooral de onkosten aan zulk een feest verbonden, deden
evenwel aan de uitvoerbaarheid twijfelen. Doch er vormde zich weldra een comiteit(1)
en de

(1) Het comiteit was samengesteld als volgt: MM. F. Schollaert en P. Alberdingk Thijm,
voorzitters; L. Du Bois, ondervoorzitter; Kanunnik J. Sencie, schatbewaarder: E. Vliebergh
en Ch. Martens, secretarissen; Mej. E. Alberdingk Thijm en M. Belpaire, MM. Adams, Ben
de Dieudonné de Corbeek-over-Loo, H. Ponthière en J. Van den Eynde, leden.
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hoop ontlook de zaak tot een goed einde te brengen. Er werd nu besloten den geheelen
inhoud der kas van 't genootschap voor deze gelegenheid ter beschikking te stellen,
het Davidsfonds en de Regeering om subsidies te vragen. Dit geschiedde. Het
Davidsfonds verleende een subsidie van 4000 fr., tot voorwaarde stellend, dat het
feest zou gegeven worden op den dag der viering van zijn jubelfeest en dat het
genootschap geenerlei verantwoordelijkheid zou moeten op zich nemen. De Regeering
gaf eveneens een hulpgeld.
Wegens den korten tijd die aan het Comiteit overbleef en aangezien de groote
moeilijkheid der uitvoering van Godelieve, moesten de Koren en het Orkest uit
Brussel komen. Een groot orgel werd door de firma Schyven ter beschikking gesteld,
een machtig verhoog in de Bériotzaal gebouwd en alles in 't werk gesteld om de
acoustiek der zaal te verbeteren. Dit gelukte opperbest. De zaal was proppensvol.
En zoo konden de kosten der uitvoering, (ongeveer 22000 fr.) bijna geheel gedekt
worden.
Maar wat gebeurde er nu?
De bestuurder van een groot liberaal dagblad te Brussel verklaarde ‘qu'un journal
libéral qui se respecte ne peut faire de la propagande, même indirectement, en faveur
d'une oeuvre catholique.’ Met roerende eendracht lieten de liberale dagbladen van
Brussel de uitnoodiging van het Comiteit onbeantwoord.
Het licht had de korenmaat verbrand waaronder men het in 1897 gezet had. Nu
was het voorzichtiger eens ‘la conspiration du silence’ te beproeven.
Gelukkig waren er onafhankelijke critici genoeg afgekomen, die den roem van
onzen meester over geheel ons land verbreidden.
De hooggeschatte toon- en letterkundige Polydore Daniëlsschrijft in De
Onafhankelijke:
‘Wij weten dat er nog groote, Vlaamsche kunstfeesten zijn geweest.
Maar - ontegensprekelijk! - het grootste, het verhevenste was dit van den
13n Juni te Leuven.
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Wij bekennen het rechtuit: iets grootscher, iets schooner, iets verhevener
dan Godelieve kunnen wij ons niet voorstellen. Bij Benoit, den betreurden
Vlaamschen meester, was de ziel omtrent altijd wat geperst onder den
zwaren kant van een machtig en krachtig genie, dat wezenlijke
schoonheden voortbrengt; bij Tinel ontbreekt ook die kracht niet; maar
men voelt in die muziek een hooger ideaal, iets wat naar het Hoogste
Schoone wil, en al het menschelijke der inspiratie veredelt. En - 't mag
gerust gezegd - ook onder het opzicht van muzikale bewerking, van
technische kunst, zal het nageslacht, zooals velen reeds het doen, Tinel
ver boven Benoit stellen. Bij Benoit zal alles te zeer aardsch blijven; bij
Tinel wil alles hooger en hooger. Benoit zal dikwijls naar dat hooger
streven; Tinel bereikt het.
Halen wij nog eenige zinsneden aan uit liberale bladen.
Le Libéral van Leuven:
‘L'oeuvre est puissante, colorée, profondément sentie, merveilleusement
écrite. C'est une oeuvre de pensée et d'âme. Elle est d'une variété très
grande et d'une unité parfaite.’
L'Art moderne (Brussel):
‘Nous n'avons pas à découvrir ici les tendances ni les qualités de la belle
et difficile Godelïeve de Tinel. Tinel est un de nos plus grands musiciens
nationaux. Sa conviction, sa hauteur de pensée, l'entièreté de son caractère
font de lui une belle personnalité d'art. Sa science est grande; il a beaucoup
étudié et s'est formé au contact des meilleurs, En tous cas la parenté de
Tinel est germanique.
Salle catholiquement décorée, illustrée de la souriante présence d'un
archevêque dilettante, toute vibrante d'une nuée d'ecclésiastiques, trop
heureux de goûter, avec permission ouvertement accordée, un peu de
beauté dramatique, un peu d'art humain.’
Le Matin (Antwerpen):
‘Sur ce poème, Edgar Tinel a écrit une musique d'une facture superbe,
toujours distinguée, orchestrée et harmonisée avec une science musicale
qui a fait l'admiration de tous les connaisseurs.’
Eindelijk en vooral het Journal des Débats van Parijs, waarin H. Fierens-Gevaert,
de veelzijdig begaafde, door zijn bevoegde pen algemeen bekende kunstcriticus en
fijne letterkundige beoordeelaar en stylist, schrijft:
‘Edgar Tinel est dans la force de l'âge; de tous les musiciens que je
connais, il est l'un des plus actifs, des plus érudits. Son exaltation pour
l'art et pour tout ce qui embellit la vie, le brio, la fougue de sa
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conversation, la pure ardeur de ses convictions catholiques lui valent, en
Belgique, un respect et une admiration unanimes. Trois passions animent
sa vie: sa foi chrétienne, son enthousiasme artistique, l'amour de la famille
(il a toute une lignée de fils). Interrogez l'existence du grand Bach; vous
y trouverez ces trois religions.
Edifiée sur les plus belles traditions de l'art religieux, l'oeuvre de Tinel n'a
rien de “vieux” cependant; “Sainte Godelive” est un drame musical
infiniment moderne par la coupe des scènes et les tendances techniques.
Le livret expose les principaux épisodes de la vie d'une sainte très aimée
dans les Flandres, Godelieve, bienfaitrice des pauvres, qui mourut
assassinée par les ordres de son mari, Bertholf, lequel, après de longues
pénitences et un aveu public, reçut le pardon. Il semble qu'avec les données
fournies par l'hagiographie, M. Tinel ne pouvait concevoir qu'une oeuvre
exclusivement mystique, un oratorio où se dessineraient des personnages
aux teintes d'enluminures. L'artiste, au contraire, a placé ses héros dans
leur milieu historique, entourés d'un monde réel de suivantes, de guerriers,
etc.; son drame est écrit pour le théâtre; c'est faute de mieux qu'il consent
à le produire, comme à Louvain, sous la forme du concert.
Moderne par la science des harmonies, le dessin mélodique, l'ordonnance
des couleurs orchestrales, la libre richesse de la polyphonie vocale et la
vie individuelle des personnages, “Sainte Godelive” reste malgré tout dans
la tradition des grandes oeuvres religieuses par le souffle d'abondante et
loyale piété qui circule d'un bout à l'autre de l'oeuvre. “Sainte Godelive”
est un acte de foi; cela seul suffirait à lui assigner une place exceptionnelle
parmi les productions contemporaines. Et la force de cette inspiration
religieuse éclate tout particulièrement dans les admirables chorals,
dramatisés si je puis dire, où M. Tinel renouvelle la forme classique avec
une délicatesse, une sûreté et une aisance qui lui sont absolument
personnelles. La page culminante de la partition à cet égard est le
commencement du dernier tableau, où le peuple chante les louanges de
Godelieve devant la châsse de la sainte, tandis que Bertholf, perdu dans
la foule, s'apprête à l'expiation publique. La scène est d'une ampleur, d'une
justesse, d'une religiosité magnifiques.
Après avoir contemplé dans la matinée la façade dentelée du palais
communal et les oeuvres de Thierry Bouts à l'église Saint-Pierre, j'ai écouté
cette péroraison de “Sainte Godelive” avec une surprise joyeuse. L'esprit
gothique des vieilles Flandres revit dans l'art moderne de Tinel. Ce grand
musicien flamand est digne des maîtres pieux du quinzième et du seizième
siècle. D'ailleurs n'a-t-il pas jusqu'à leur allure physique? Tandis qu'à l'issue
du concert un public frénétique - la placidité flamande est, je crois, un
mythe littéraire - acclamait l'auteur qui venait de diriger en personne, et
lui jetait des fleurs, j'admirais la tête fine et sacerdotale, les longs cheveux
bouclés, la taille svelte du maître, et je songeais, malgré moi, à la
résurrection miraculeuse de quelque figure de Memling...’
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Belangwekkend is voorzeker ook het oordeel, dat de bekende Duitsche muziekcritikus
Julius Albert Jahn over Godelieve geveld heeft:
‘Die Aufführung von Godoleva hat uns die Bekanntschaft mit einem der
grossten Tondichter aller Zeiten vermittelt. Tinel ist Romantiker,
Dramatiker und Lyriker zugleich, und zu dem Universalen seiner Begabung
gesellt sich Eigenart der Erfindung, sowie der Anwendung der
musikalischen Mittel. Tinel beherrscht die grosse Form mit unumschiänkter
Gewalt und sein technisches Können hat die äusserste Stufe des Möglichen
erreicht, ohne je in Flachheiten der Orchestervirtuosität zu verfallen. Die
höchste Kunstbegabung verbindet sich demnach bei Tinel mit höchstem
Kunstkönnen, die Errungenschaften seines Fleisses und seiner strengen
Selbstkritik stehen auf dem gleichen Niveau mit den hohen Gaben, die
ihm die Natur verlieh. Tiefe der Empfindung und Grösse der Darstellung
gehen in seinen Schöpfungen Hand in Hand mit der scheinbar grössten
Leichtigkeit des Ausdrucks. Das echt religiose Gefühl, welches das ganze
Werk durchweht, muss auch den härtesten Skepuker weich ums Herz
machen und in Andacht gebannt halten. Der musikalische Werth des
Werkes est ein so bedeutender, dass es gleich einem Bels im Meere den
Brandungen des Zeitgeistes und der ihm unterworfenen
Geschmücksveränderungen für immer Stand halten wird.
Die Instrumentirung ist glänzend, farbenprächtig und geistreich, und wenn
auch der Einfluss Wagners manchmal hindurchblickt, doch individuell
und neu. Tinels melodische Erfindung bewegt sich in Bahnen die ihm
allein eigen sind; leichter Fluss und leuchtende Helle, gleich dem Reflex
emer sudlichen Sonne wechseln, je nachdem die Stimmung der Dichtung
es erheischt, mit kraftvollem bis zur höchsten Leidenschaft gesteigerten
Ausdruck. HABEN WIR AUSSER IHM ZUR ZEIT NOCH EIN GENIE VON
GLEICHER WAHRHEIT, KRAFT UND GRÖSSE?’

D. - De Uitvoering.
Een puike uitvoering! Een uitgezocht orkest, de koren vol geestdrift, onder 's meesters
leiding ten zege gevoerd, voortreffelijke solisten, een talrijk en opgetogen publiek,
trillend van aandoening, een schoon versierde feestzaal met goede acoustiek. Dat
zijn de kenmerken van den gedenkwaardigen feestdag van den 13n Juni 1901.(1)

(1) Men leze hierover het ‘Godelieve-nummer’ van Ons Leven, (verschenen bij F. Ickx, Leuven,
20 centiemen) 6 folio bladzijden druks, met de portretten van Tinel en alle solisten, het
volledigste wat er in de nieuwsbladen over Godelieve is verschenen.
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Over de zaal schrijft de heer Vanden Eynde:
‘Welke zaal! Men ziet onmiddellijk dat het hier een groot nationaal feest
geldt. Beneden en boven, in de arcaden tusschen de pijlers, golven
rijkgeplooide roode behangsels; in de pijlers prijken nationale en
Leuvensche vlaggen en schilden met den Leeuw of met eene gulden G;
aan den plafond wimpelen veelkleurige oriflammen. Recht voor ons rijst,
versierd met rood en wit(1) laken, met bloemen en palmboomen, de groote
estrade met hare vijf verhoogsels; op het voorplan, in 't midden, het hooge
gestoelte van Tinel, rechts de vier gulden harpen, links de zetels der
solisten; in den grond prijkt, insgelijks schoon in 't rood en wit behangen,
het groote orgel van Schyven en Cte, te Brussel.
Welk publiek!
Meer dan 1500 toehoorders! 250 uitvoerders. Weldra bemerken wij als
notabiliteiten: Z.H. de kardinaal Goossens, Z.H. Mgr. Walravens, bisschop
van Doornik, Mgr. Abbeloos en Mgr. Hebbelyuck, Heeren Schollaert en
Alberdingk Thijm, voorzitters van 't Comiteit, Helleputte, voorzitter,
pastoor Claeys, ondervoorzitter en Fr. De Potter, schrijver van het
Davidsfonds, E.H. deken van Leuven, Mgr. Rutten, Juliaan De Vriendt,
M. Verlant, M. Coopman, enz.
Vele toondichters: Gevaert, met zijne zilveren haren, Karel Mestdagh,
Radoux, Mathieu, Mertens, Ermel, Jouret, Gurickx, Thompson, Blockx,
Dubois, jufvr. Buyst, kan. Durez en Sosson, Dethier en vele jongeren,
Toondichters en muziekliefhebbers uit alle hoeken van 't Vlaamsche, vele
uit 't Waalsche land.
Vele muziekcriticussen: Fierens-Gevaert (Journal des Débats, Parijs),
Timmermans (Matin), Lagye (Messager de Bruxelles), Bultinck
(Fondsenblad), Systermans (XXe Siècle), Solvyns (Bien Public), De
Bruyne-Miry (Indépendant), Lesbroussart (Art moderne), de Golesco
(Durendal), Vander Voort (Handelsblad), Hardy, (La Dépêche), enz.
Een uitgelezen publiek.
Om één uur nemen de uitvoerders plaats op het verhoog. Daar neemt hij
de maatstok, hij, de meester, Tinel, met zijnen schoonen eigenaardigen
kop, ingelijst in zijn lang krollend haar. Alles is doodstil(2).
Het orkest der Concerts Populaires(3), samengesteld uit de beste spelers en leeraars
van Brussel, waaraan eenige

(1) Rood en wit zijn niet alleen de kleuren der stad Leuven, maar vooral de kleuren der
Maagd en Martelares Godelieve.
(2) Het Comiteit had het Stadsbestuur verzocht den toegang der rijtuigen in de Weezenen Rijschoolstraat van 1 tot 5 uur te verbieden.
(3) De régisseur was weer zooals vroeger Mr. Bérendès, de hooggeschatte Fagotleeraar der
Muziekschool van Leuven en Solo-fagot van den Muntschouwburg, alsmede begaafde
kunstschilder.
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Leuvensche virtuosen toegevoegd waren, had reeds bij de groote repetitiën in de
Grande Harmonie te Brussel, met zulke juistheid, zulke geestdrift en zulk gevoel
het machtig gewrocht vertolkt, dat de uitvoering te Leuven schier onberispelijk moest
zijn. Men voelde reeds bij de Ouverture, dat het orkest met gansch zijn ziel de lastige
taak had opgenomen.
Het koor, samengesteld uit den Choral mixte en een aantal leden van het koor der
hofopera te Brussel, was wel voorbereid door den bekenden leeraar van Solfège en
Koorzang aan het Brusselsch Conservatorium, Mr. L. Soubre, een Waal, die voor
deze gelegenheid Vlaamsch geleerd had. Zonder de koren der Nederrijnsche
Muziekfeesten te evenaren, die b.v. bij de uitvoering van Godelieve te Crefeld een
machtiger indruk maakten, en ofschoon uit dilettanten bestaande(1), blijken gaven
van uitstekende muziekale opleiding, moet het Brusselsch koor voor zijn correctheid
en buigzaamheid geprezen worden. Ook de uitspraak was zeer goed.
Jammer genoeg dat eenigen onder hen niet vrij waren van het afgrijselijke bibberen
(chevroteeren), dat in ons land eene school geworden is. Gelukkig was geen der zes
solisten door deze plaag aangetast!

E. - De Solisten.
Anton Averkamp schrijft daarover en wij zijn van dezelfde gedachte:
‘Ik moet zeggen, een goede genius heeft het Godelievecomiteit te Leuven den weg
gewezen bij de keuze der solisten die de hoofdfiguren uitvoerden. Het is ondenkbaar
zich deze rollen, ieder in hun eigen karakter, beter vertolkt voor te stellen. Het is
alsof het talent dezer artisten Tinel voor den geest gezweefd heeft bij het scheppen
van zijn werk.’
Mevrouw Aleidis Noordewier-Reddingius, uit Amsterdam, heeft eene ideaal
schoone, eene hemelsche sopraan-stem, klaar als bergkristal, de schoonste stem die
wij ooit hoorden.
Voor de reine, ingetogene, engelachtige Godelieve is haar orgaan en haar
bescheiden voorkomen als gemaakt en zij heeft zich in deze rol grooten roem
verworven. Er

(1) Hoeveel is er in dit opzicht nog bij ons te doen!
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lag iets bovenaardsch in haren zang bij de laatste woorden der Heilige: ‘Mij is de
dood geen hinderlaag.’ Er liep eene trilling door het publiek. Niemand durfde in de
handen klappen, en in menig oog pinkelde een traan.
Van 1886 tot 1890 bezocht Mevr. Noordewier-Reddingius het conservatorium te
Amsterdam, waar zij zang studeerde onder de leiding van Messchaert. In 1893
getrouwd met Dr. Noordewier, zingt zij sedert 8-9 jaren de sopraansoli in de
voornaamste plaatsen van Duitschland en van haar vaderland; nog onlangs te
Amsterdam (April) in de Matthäus-Passion, te Keulen (Mei) op de drie concerten
van het Nederrijnsch Muziekfeest, te Heidelberg (Juni) op de vijf uitvoeringen van
den Algemeenen Duitschen Toondichtersbond. Te Brussel, Luik en Aken, zong zij
de sopraanpartij der Missa Solemnis van Beethoven.
Vroeger was zij de eerste sopraan van het a cappella-koor van Daniel de Lange
en later in het beroemde Nederlandsch Vokaalkwartet (met Messchaert, Rogmans,
Jufvr. Loman) dat in alle groote steden van Europa lauweren verwierf.
Mr. Jos. M. Orelio, de eerste baryton van den Koninkl. Schouwburg te Amsterdam,
heeft Tinel reeds in 1892 in de baryton-rollen van Franciscus zoo buitengewoon
voldaan, dat men geen betere keuze kon doen voor de rol van Bertholf, die voor hem
geschreven schijnt te zijn. Met een takt die den ontwikkelden man verraadt, heeft hij
het karakter van Bertholf gevat en altijd met de ware kleuren uitgedrukt. Zijn machtig
orgaan vervulde de geheele zaal en 't was een waar genoegen hem, den door en door
muzikalen zanger, zoo vast in zijn schoenen te zien staan. Wellicht zal het den
uitstekenden acteur moeilijk gevallen zijn, zich van gebarenspel te onthouden. Evenals
M. Seguin in 't jaar 1897(1) drukte hij zijn spijt uit, de zoo dankbare rol niet op het
tooneel te kunnen vertolken.
Orelio is van zuidelijke afkomst; zijn grootvader was een Italiaan, zijn moeder
een Parisienne. Hij werd geboren te 's Hertogenbosch, in 1854, en zong dikwijls in
de cathedraal, waar zijne schoone sopraanstem van koorknaap ophef maakte.

(1) ‘Ah! si je pouvais jouer ce rôle!’ zegde Seguin herhaaldelijk.
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H. FELTESSE-OCSOMBRE.

TILLY-KOENEN.

J.M. ORELIO.
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A. NOORDEWIER-REDDINGIUS.

L. BICQUET.

ALB. DE JONGHE.
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Onderwijzer geworden zijnde, zong hij in 1875 in een groot concert, en de bekende
zangeres Mina Gips was zoo voldaan over zijne stem dat zij zich aanbood den jongen
onderwijzer zangles te geven. Orelio kon weldra het onderwijzersambt vaarwel
zeggen; hij werd leeraar van zang benoemd aan de muziekschool te Utrecht.
Hij volmaakte zich nog te Parijs en werd in 1886 verbonden aan den Koninklijken
Schouwburg te Amsterdam. Deze liet zijn gevierden zanger sinds dien niet schieten.
Hij moest de hem aangeboden plaats van leeraar van zang aan het Conservatorium
te Luik weigeren, tenzij voor buitengewone opvoeringen en concerten te Luik, Aken,
Keulen, Francfort, Strassburg, Mainz, Darmstadt, Bazel, Lausanne, Kiel, Moscoua,
St-Petersburg, enz.
Het repertorium van Orelio bestaat uit meer dan 80 Nederlandsche, Fransche en
Duitsche rollen. Hij is een ontwikkeld man en een kunstenaar in den meest
uitgebreiden zin van het woord. De Nederlandsche dagbladen luiden eenstemmig
over hem en schrijver het telkens weer: dat hij een meesterzanger is.
Dat hebben wij te Leuven ook ondervonden.
Mej. Tilly Koenen uit 's Gravenhage is nog zeer jong, maar heeft reeds eene groote
vermaardheid verworven in Duitschland en Engeland. Hare vertolking der ondankbare
rollen van de wraakzuchtige Iselinde en de hartstochtelijke Riprim getuigt van grooten
dramatischen aanleg. Zij heeft in hare rollen de scherpe tegenstelling met het karakter
van Godelieve opperbest doen uitkomen. Zij bezit daarenboven het ware alt-timbre,
dat tegenwoordig zoo zeldzaam is, en sedert den dood der beroemde Hermine Spies
hebben wij geen stem gehoord, die de hare evenaart. Een prachtig, warm, kleur- en
klankrijk orgaan! De talentvolle zangeres weet op buitengewone wijze duidelijkheid
aan welluidendheid te paren, zoo dat men bij hare voordracht geen tekstboek noodig
heeft.
Tilly is geboren in Oost-Indië, op Java, waar haar vader regimentskommandeur
was. Op achtjarigen leeftijd werd het kind naar Holland gebracht, naar de
muziekschool gezonden en verwierf op 18 jarigen leeftijd het Eerediploom voor
piano op het Conservatorium te 's Gravenhage en twee jaar later hetzelfde diploom
voor den zang. Zij moest onmiddellijk groote concertreizen in Duitschland en
Engeland ondernemen en
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werd overal even gunstig onthaald. Ook zij zong op het Sinxen-Muziekfeest te Keulen.
Cosima Wagner wilde haar dit jaar te Bayreuth doen optreden, maar de begaafde
kunstenares verkiest uitsluitend zich in de concertzaal te doen hooren.
Tilly Koenen teekent en schildert ook met talent. Haar lieftallig karakter en
natuurlijk wezen neemt iedereen voor haar in.
Mevrouw Hélène Feltesse-Ocsombre, die reeds in 1897 in de rol van Elsa eenen
welverdienden bijval verwierf, heeft ook nu ten zeerste voldaan. Een schoone stem,
veel gevoel en eene onfaalbare zekerheid van toon en maat zijn haar eigen. Sedert
Mei is zij aan den Koninklijken Muntschouwburg te Brussel verbonden.
Een Walin van geboorte, bestudeerde zij grondig de Vlaamsche taal en wij moeten
haar zuivere en aangename uitspraak roemen. Reeds herhaaldelijk heeft zij te
Antwerpen (in 't Fransch), te Gent op het concert van den Liederkrans (in 't Vlaamsch)
en te Oostende fragmenten uit Godelieve gezongen.
M.L. Bicquet, uit Leuven, die de drie kleine rollen van Heinfried, Hakka en Radbod
vervulde, werd natuurlijk min of meer in de schaduw gesteld door de overgroote
stem van Mr. Orelio, maar zijn voordracht is vol vuur en overtuiging. Zijn stem zal
zich door de studie ook nog zeer ontwikkelen.
Mr. Alb. De Jonghe, van Brugge, die aldaar in Februari en April 1901 het tenor-solo
van Tinel's Kollebloemen zong en daarmede 's meesters volle tevredenheid verwierf,
heeft een kloeke, zuivere stem en zekere voordracht, die voor de rollen van Graaf
Eustaas, van den Opperknecht, van Herman en Wolfhart zeer geschikt was.
Nu geven wij het woord nog eens aan den heer Joz. Vanden Eynde:
‘Dank aan de krachtige samenwerking van orkest, koor en solisten heeft Godelieve
eenen luisterrijken bijval genoten. Professor Alberdingk Thijm was voorzeker de
welsprekende tolk van gansch het publiek toen hij, onder een donder van
toejuichingen, aan Tinel den gulden palmtak aanbood.
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Toen na het slotkoor het in de zaal een orkaan van handgeklap en bravo's en hourrah's
was, terwijl de dames solisten en de dames van 't orkest eenen regen van bloemen
naar Tinel wierpen; toen de Meester het publiek groette, met eenen blik waarin men
scheen te lezen: Ik dank U, niet voor uwe toejuichingen, maar omdat gij mijn werk
begrepen hebt, omdat uw hart het mijne gevoeld heeft; toen daarna hij zelf zijne
zangers en zijn orkest toejuichte, was 't een aandoenlijk oogenblik, en er pinkelde
een traan in menig gevoelig oog.
't Was ook geen wonder dat Tinel, toen hij op straat kwam, door honderden
studenten omringd en onder geestdriftig geroep door de straten begeleid werd. Mochte
die hulde der katholieke ontwikkelde jeugd, dier mannen van morgen, den Meester
eene waarborg zijn van zijnen toekomstigen roem!’
Eenige oogenblikken nadien zond Tinel zijnen gulden palmtak als geschenk aan de
kleine kapel der Paters Capucienen.
Edgar Tinel is een kunstenaar bij Gods genade, geschapen om het Ideaal aan de
kinderen der menschen te verkondigen. Wij roepen hem de woorden toe, die de
Armen van Ghistel aan Godelieve richten:
‘God geve u 't loon! Wij kunnen slechts u danken
Met woordenklank, onmachtig, koud!
Maar in ons hart zal nooit erkentnis wanken:
Onze eenge bede is uw behoud!’

Laat ons sluiten met de woorden van A.M. over Tinel in Onze Tijd (13 Juli 1901).
‘Eere zij den koning der moderne toonkunst!’
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Hendrik Hansjakob.
III.
GEN bijzonder gebied, dat Hansjakob in den laatsten tijd betreden heeft, is dat van
het in de Duitsche letterkunde meer dan elders beoefende geschiedkundig verhaal.
Aan katholieke zijde heeft in dit vak slechts een enkel schrijver, Konrad von Bolanden
namelijk, zijn krachten beproefd. Geheel afgezonderd staan de werken van dit slag
op het veld van Hansjakob's bedrijvigheid niet; ook hier is de schoone natuur van
den geboortegrond en het pittig karakter van zijn bewoners het tooneel waarop de
scheppende verbeelding van den dichter altijd nieuwe beelden te voorschijn toovert.
Twee der tot bewuste soort behoorende werken zijn plaatselijk-geschiedkundige
verhalen die Haslach tot omlijsting hebben; twee andere zijn eigenlijk
dorpsvertellingen, die hier enkel gerangschikt worden omdat zij in het verleden en
niet in het tegenwoordige spelen.
In het inleidend bericht van het eerste werk der bedoelde soort(1) zegt Hansjakob:
‘Ik noem deze geschiedenis opzettelijk een verhaal en niet b.v. een geschiedkundigen
roman. Zoo iets is een

(1) Der Leutnant von Hasle. Eine Erzählung aus dem dreissigjährigen Kriege. 3e uitgaaf.
Heidelberg. Weiss. 1900. 322 bl. Pr. 3.80 m.
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kunstwerk en kunstwerken zijn mijn gading niet. Zooals een oude eenzame bergvink,
op een stillen dennentak gezeten, haar lied samenstelt en zingt, zonder er zich om te
bekommeren of het met harmonieleer of kontrapunt overeenstemt, zóó vertel ik mijn
geschiedenissen. En zoo heb ik ook de geschiedenis van den luitenant verteld, slecht
en recht, zooals het mij door het hoofd schoot en zooals eens mijn grootvader
Eselsbeck voor de boeren vertelde.’
Dit is nu wel de rechte aanbeveling niet voor een historisch verhaal; dáár is immers
een goed samenhangende, kunstvolle schikking een hoofdvereischte. Zoo erg echter,
als men het naar de woorden van den schrijver zou kunnen verwachten, ziet het er
niet uit. Al geraakt de draad van het verhaal soms een weinig in de war, al vervalt
de voordracht hier en daar in den kroniekenstijl, toch verloochent zich geenszins de
groote vertellersgave van Hansjakob. Het boek geeft een zeer aanschouwelijk beeld
uit de verwikkelde tijden van den dertigjarigen oorlog. Enkele moderne wendingen
verhinderen niet dat de lezer dadelijk erkent, dat de vertelling de geschiedenis trouw
bijblijft en de tijdskleur over het geheel nauwkeurig weergeeft. Uit den somberen
achtergrond van den dertigjarigen oorlog, waarvan de schriken verwoestingsbeelden
geschilderd worden met een waarheid en aanschouwelijkheid die aan den
‘Simplicissimus’ herinneren, treedt de gestalte van een volksheld te voorschijn, die
dit letterkundig gedenkteeken waarlijk verdient. De luitenant van Hasle is de zoon
van een eenvoudigen herbergbaas, die ten gevolge van de oorlogerij en van de
eigenaardige beschikkingen van het lot, eerst van kloosternovice Zweedsch luitenant,
dan aanvoerder werd van zijn volk tegen de wilde huurtroepen en eindelijk als arm
Franciskaan den heldendood stierf, doch enkel nadat hij zijn landgenooten nog een
laatste maal naar de zege en aldus naar den vrede had
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geleid. Hij vereenigt in zich al de deugden van den wereldlijken krijgsman en van
den priester en overwint ook dapper de sterkste verzoeking, de liefde namelijk tot
de ridderlijke Jonkvrouw Anna von Blumeck. Een lichtgestalte dus, maar eene met
bloed in de aderen en merg in de knoken. Het verhaal werd door een Haslacher tot
een tooneelspel verwerkt en verscheiden malen in Hansjakob's vaderstad als volksstuk
opgevoerd.
Dezelfde gaven en gebreken treft men ook aan in het volgend geschiedkundig
verhaal(1). Niet alleen speelt het alweder in het Zwartwoud, maar ook de held is nog
eens een Haslacher. 't Is graaf Gottfried von Fürstenberg, wiens afbeeldsel in steen
en erts tot heden toe in de kerk van Haslach is bewaard gebleven, zonder dat de
bezoekers van het godshuis ooit den naam hebben gekend van hem, die door het
monument wordt voorgesteld. Daarom noemen hem de inwoners van Haslach enkel
den ‘steenen man.’ Hansjakob bepaalt zich echter niet bij dien held alleen; hij verhaalt
ons de lotgevallen van het gansche geslacht der von Fürstenberg-Haslach. De
beschreven gebeurtenissen, gaande van 1250 tot 1340, zijn bijkans een eeuw van
malkaar verwijderd. Het verhaal is samengesteld uit ‘Momentbilder’ en eerst de
tweede helft biedt ons een eenigszins afgesloten geheel. Hier is er spraak van dappere
helden en minzame kasteelvrouwen, van wakkere knapen, van minnezangers en
vrome kloosterlingen; de dichter voert ons in het hart der middeleeuwen. De Duitscher
is door het streng tijdgebruikelijke zijner cultuurhistorische romans - meestal door
geschiedkundige hoogleeraars geschreven - zeer verwend geraakt. Hij zal vreemd
opkijken wanneer hij hier ridders hoort

(1) Der steinerne Mann van Hasle. Eine Erzählung. Illustrirt von Curt Liebich. Stuttgart. Bonz.
u. Cie. - 3e uitg. 1898. 426 bl. Pr. 4 m.
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spreken van het ‘romantische’ Berneckdal, van de ‘krijgswetenschap’, of wanneer
ze b.v. een punt met ‘à propos’ te berde brengen. Zoo hij om dergelijke kleine
slordigheden meesmuilt en de voorstelling als historisch-onwaar bestempelt, dan
heeft hij ongelijk.
Over het geheel is toon en kleur van den tijd goed getroffen. Hansjakob heeft er
zich blijkbaar op toegelegd een grootsch beschavingsbeeld uit de middeleeuwen op
doek te brengen. Uitvoerige genrebeelden uit het leven van dien tijd vlecht hij met
dit doel in zijn verhaal; bijzonder omslachtig teekent hij het hoofsch kunstleven;
proeven van minnezangen worden in vrij groot aantal ingelascht; in welgeslaagde
tegenstelling staat daarmee de schildering der ‘Geissler-Fahrten.’
Met de volgende op historischen grond gebouwde werken van Hansjakob geraken
we reeds op het gebied van het dorpsverhaal. We moeten ze gaan zoeken in het
hoofdwerk van onzen dorpspoëet, t.w. in de ‘Schneeballen’. In het eerste deel van
dit werk treffen wij een vertelling aan: ‘Der letzte Reichsvogt’ die hoofdzakelijk
speelt op het einde der XVIIIe eeuw.
Het is een zeer belangwekkende schildering van het oude, trouwhartige,
goedmoedige, somtijds humorvolle rechtswezen. Het verhaal bevat echter maar ruwe
bouwstof die de schrijver zich de moeite niet geeft naar de eischen der kunst te
verwerken. Overigens toont het ons twee helden, waarvan de eene, de boer Gabriël
Brei, van grooter belang en dieper beteekenis is dan de titelvoerende held. De
karakterschets van zoo'n interessant man als Gabriël Brei - een boersche met
onwrikbaar rechtsgevoel begaafde Michaël Kohlhaas - eenigszins uit te werken en
kunstvol te toetsen, was voorzeker geen verloren arbeid.
De kunstvolle afgerondheid die wij in al deze

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1901

180
werken min of meer vermissen, wordt ons aangeboden door Hansjakob's laatste
schrift van hoogergenoemde soort: ‘Der Vogt auf Mühlstein’ dat men aantreft in den
eersten bundel ‘Schneeballen’ en dat afzonderlijk in een geillustreerde prachtuitgaaf
het licht heeft gezien(1). Het is een Zwaabsche dorpsgebeurtenis, uit het laatste vierde
der 18e eeuw, die Hansjakob te boek heeft gesteld volgens eenige geschiedkundige
gegevens en met behulp der overlevering, die nog voortleeft in den mond van het
nageslacht.
De voogd van Mühlstein is een harde, strenge man, die geen tegenspraak duldt,
wiens leus eenvoudig is: barsten of buigen. Het een en het ander overkomt des voogds
schoone dochter Magdalena. Zij heeft een wonderschoone stem; zoo schoon als zij
zingt alleen maar Oeler Hans, vulgo Oelerjok, en zingen die twee te zamen dan is
het hart geroerd zelfs van den ruwsten boer. En nu komt het oude deuntje: de harde
vader wil niet hooren van den armen Oelerjok, voor wien het hart zijner dochter zich
onder 't zingen heeft ontsloten; hij wil zijn dochter dwingen met den rijken Hermesbur
te trouwen; en daartoe dwingt hij ze werkelijk. Maar op den avond van haar bruiloft
treedt ze op haar opgedrongen gemaal toe en zegt: ‘Gij hebt des voogds Magdalena
in uw huis gebracht, maar een vrouw zult ge aan mij niet hebben. Ik wil de eerste
meid zijn op uw hoeve, stil en vlijtig, maar nooit uw gade.’ Dat drijft ze dan ook
door, zoodat zich de Hermesbur ten slotte bij den vader beklaagt. ‘Houw er maar
eens duchtig op los’, raadt deze aan, ‘dan zal ze wel wijs worden.’ De stokslagen
van man en vader maken haar waanzinnig. Twee maanden na de bruiloft laat men
haar lijk in het graf.

(1) Der Vogt auf Mühlstein. Eine Erzählung aus dem Schwarzwald. Prachtuitgaaf met 8
heliogravuren naar oorspronkelijke teekeningen van W. Haseman. Freiburg. Herder. in 4o.
II en 58 bl. Pr. 12 m.
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Met aangrijpende levensgetrouwheid worden hier menschen en toestanden
geschilderd: tot in de geringste bijzaken draagt alles den onmiskenbaren stempel der
waarheid; zoo'n meesterschap in het hanteeren van den realistischen stijl heeft
Hansjakob sinds niet meer aan den dag gelegd. Frisch en eenvoudig is de verhaaltrant,
op wonderbare wijze worden de zeden en gebruiken van het landvolk ingeweven;
bij elke bladzijde wordt men gewaar dat de zaken voorgesteld zijn door een man die
midden in dit volk is opgegroeid en er met zijn hart nog immer bijblijft. ‘Tot de
naïeve hoogte eener oorspronkelijke poëzie verheft zich Hansjakob in het verhaal
“der Vogt auf Mühlstein”, een perel in onze verhalende letterkunde, aangrijpend als
een oud volkslied... Zulke vertellingen zijn aan het hart van het volk zelf ontsprongen.’
Zoo luidt het oordeel van Albert Geiger in het meest gezaghebbende Duitsch
letterkundig tijdschrift, het ‘Litterarisch Echo,’ (15 April 1899).

IV.
‘Wilde Kirschen(1),’ zoo heet het eerste werk dat Hansjakob op zijn gebied bij
uitnemendheid, op dat der dorpsnovelle namelijk, voortgebracht heeft. De eerste
uitgaaf verscheen in 1888, dus vier jaar na zijn benoeming tot stadspastoor te Freiburg.
Eer hij naar den buiten trekt om daar ‘origineelen’ op te visschen, schildert hij de
hem van kindsbeen

(1) Wilde Kirschen. Erzählungen aus dem Schwarzwald. Heidelberg. Weiss. 4o uitg. 1897. 395
bl., Pr. 4 m. Ik geef hier overal de gemiddelde prijzen aan, daar de meeste werken van
Hansjakob in verschillige uitgaven zijn verschenen, in den laatsten tijd ook in goedkoope
volksuitgaven. Een volksuitgave van uitgelezen schriften - bij Weiss verschenen - behelst 4
deelen en kost ingenaaid 15 m., gebonden 19 m. Ze bevat: I. Uit mijn jeugd. II. Uit mijn
studententijd. III. Wilde kersen. IV-V. Dorre bladeren. VI-VII-VIII. Sneeuwballen. Deze
deelen zijn ook afzonderlijk voor kleine prijzen te verkrijgen.
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af bekende kleinburgers en werklieden uit zijn vaderstad Haslach. Hij heet zijn volk
wilde kersen ‘omdat de kers, zooals O.L.H. ze bij ons groeien laat, wild is. Ze wordt
niet verzorgd, niet geënt en veredeld, maar is veel sappiger en smaakt meer door dan
haar aangekweekte zuster.’ In dezelfde verhouding staan natuur- en
beschavingsmenschen, verklaart Hansjakob in het voorbericht. Uitdrukkelijk wijst
hij er verder op, dat hij zijn menschen streng naar de natuur en het werkelijk leven
geteekend heeft. Hij laat zijn Kinzigdalers opstappen zooals zij ‘leibten und lebten’.
Hierin verschilt hij van Auerbach en Rosegger, wier volksgestalten te veel sporen
dragen van de verbeelding van deze beide dichters; tegenover deze geniale poëten,
zegt hij, ben ik maar een arme stumperd. Ik voer geen groote en edele karakters op,
maar menschen met al de gebreken die het mensch-zijn aankleven; ‘geen geplaasterde
graven nochtans of geblaseerde beschavingsmenschen.’
Aan de beurt komen vooreerst de nagelaars van Haslach, wier dichterlijk handwerk
thans door de machine is verdrongen, iets wat voor den schrijver al een welkome
gelegenheid is, om dadelijk op den poëziedoodenden nieuwen tijd met al zijn
technische uitvindingen, los te varen. Weemoedig herdenkt hij het dichterlijk stilleven
van zoo'n nagelsmids in de enge steeg van een landelijk steedje.
De nagelaarsdeken van Haslach in Hansjakob's jeugd was zijn buur ‘Valentijn’(1),
een arme met een talrijk gezin en veel schulden geplaagde drommel, die al zijn
verdriet vergat, wanneer hij door zijn fluiten een vreemde duif vangen kon. Hij had
het vooral gemunt op de duiven van ‘Becke-Philipple,’

(1) ‘Valentin der Nagler’ is afzonderlijk verschenen in de onlangsbegonnen verzameling:
‘Wiesbadener Volksbücher’ nr 2, boekhandel van het ‘Volksbildungsverein’ te Wiesbaden.
Pr. 15 pf.
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doch hij wist zijn jongen vriend altijd weer te paaien, door hem de eieren en jongskens
van zijn kanarievogels te toonen, of hem, stierf er een kind van hem, tot kruisdrager
aan te stellen, een waardigheid, die den knaap zes kreuzers opbracht en hem
veroorloofde met een wit floers om het lijf, trotsch door de straten te stappen. 's
Zondags pronkte Valentijn met de afgedragen kleeren van zijn broeder, die
hoogleeraar was en hofraad te Freiburg. Trotsch wees dan de arme nagelaar op zijn
hofraadsgewaad, als op een ‘Abschlagszahlung’ voor het vaderlijk vermogen, dat
de hofraad verstudeerd en welks versmelten Valentijn tot martelaar had gemaakt.
Ondanks zijn martelaarsleven bewaarde hij toch zijn onuitputtelijke goede luim.
‘Hendrik,’ zei hij op zijn levensavond tot Hansjakob, ‘ik ben mijn leven lang een
martelaar geweest, maar ben er oud bij geworden. Het bevalt mij heden nog op de
wereld, en ik zou haast gelooven dat ik niet sterven zal.’ De levensbeschrijving van
dezen man vlecht de schrijver samen met humorvolle schilderingen van het leven
en woelen eener kleine stad; kostelijk schildert hij o.a. het gekijf tusschen patriciërs
en plebejers wegens het gemeentehout. Treffend is, als episode, het sterftooneel van
den ouden ‘Hermesbur’ (-boer) die, terwijl hij op den dood te wachten ligt, zijn zoons
en dochters naar den door het onweer bedreigden oogst zendt, een aan den haan van
zijn geweer vastgemaakt touw in de hand neemt, en aan de zijnen die buiten in het
veld aan den arbeid zijn, door een schot zijn verscheiden meldt.
In een tweede, ongelukkig wat verward en overladen hoofdstuk, laat Hansjakob
‘Valentijn's gildebroeders’ optreden: den wegens zijn venijnige tong alom gevreesden
‘Wendel Armbruster,’ die geen steenkoolreuk verdragen kon en derhalve nooit met
den trein reed; den steeds over de politiek wauwelenden nagelaar ‘Bührer’ die, omdat
men hem eens
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uit een voornaam bal, waar hij heimelijk ingeslopen was, had verdreven, een diepen
wrok had opgevat tegen de ‘heeren’ en gestadig van omwenteling sprak; ‘Hie
Verreck’, die zijn bijnaam kreeg, toen hij eens een niet voorwaarts te brengen geit
steeds toeriep: ‘Hie (vooruit) oder verreck’, tevens het ambt van policieman bekleedde
en in zijn bijkans onafgebroken zattigheid de dolste streken verrichtte. Daartusschen
duiken verscheidene eigenaardige karakters uit den Haslacher werkmansstand op;
zoo b.v. ‘kleine Beckle’, die 's nachts in zijn bed met zijn vrouw altijd de Latijnsche
vespers zong; de oude olieslager ‘Benz’, die geregeld bezopen naar huis keerde en
zijn vrouw in het zuiyerste Hoogduitsch toeriep: ‘Theresia, kent ge mijn stem niet
meer?’ Dit riep hij totdat zijn vrouw hem eindelijk antwoord gaf. En zij moest maar
zeggen: ‘Houd uw muil, gij zatte olieslager en kruip in uw bed,’ - dan was hij
tevreden, maar volstrekt stilzwijgen verdroeg hij niet. Ingeschoven zijn hier ook nog
de nachtwachters van Oud-Haslach. De gekke parten die men hun bakt en die ze op
hun wijze wreken door satyrische uitvallen in hun wachtersgeroep te vlechten, zijn
vermakelijk verteld.
Op de nagelaars volgen de metsers: Hansjakob toont er ons vijf exemplaren van.
De oorspronkelijkste is wel ‘Onkel Jörg’, die de manier heeft altijd keurig
Hoogduitsch te spreken, maar de woorden daarbij zoo verdraait dat hij den geksten
onzin aan den dag brengt. Hij is o.a. straatopziener en klaagt men over de vuilnis in
de straten, dan belooft hij hoogst ernstig en met het hem eigen pathos ‘mit Nachdruck
sich d'reinlegen zu wollen’. Is hij onwel geweest en vraagt men hem waar het hem
gehaperd heeft, dan antwoordt hij: ‘Ich war einige Tage ärtzlich und habe den Doktor
insultieren müssen, aber jetzt bin ich wieder ganz kupabel’. Voorts bericht Hansjakob
over de wederwaardigheden van een vernuftige Haslacher familie, die der ‘Sand-
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hasen’, niet zonder vaak andere portretten in te schuiven zooals b.v. dat van den
ouden barbier ‘Phrastes’, dat van den groentenman ‘Bergfidele’ en verhaalt dan
omslachtig de levensgeschiedenis van een telg van dit geslacht, van den ‘närrischen
Maler’. De zotte schilder is een door de kleingeestigheid en de vooroordeelen van
een kleinsteedsche omgeving te gronde gebrachte kunstenaarsnatuur, wier waarlijk
tragisch lot den lezer diep aangrijpt. De tegenhanger van den ‘närrischen Maler’ is
de lustige bierbrouwer en fluitspeler ‘Christian.’ Een feitenrijker en bonter leven
dan dat van den braven Christiaan, dien in zijn leven niets is meegegaan en die
niettemin - het eerste afscheid en het heimwee uitgezonderd - geen uur ongelukkig
is geweest, is nauwelijks denkbaar. Prachtig is namelijk de schildering van het
zwerversleven van Christiaan als werkgezel; de geheele poezie van het middeleeuwsch
‘Vagantentum’ herleeft daarin. Niet zoo eigenaardig als Christiaan is de volgende
held van het boek, ‘Siefert's Rudolf’, een brave, stille, vlijtige jongen, die het tot
postsekretaris brengt; een wilde kers is deze man niet. In een hoofdstuk, de ‘Hosig’
(bruiloft), vertelt de autor hoe in het Zwartwoud een huwelijk aaneengesponnen en
afgewerkt wordt en laat ten slotte de sympathie-dokters van het Zwartwoud voor ons
voorbijtrekken, die genezen door gebed en bezwering, en die de brave Hansjakob,
getrouw aan zijn Rousseau'sch beginsel, boven de ‘gestudeerde en geexamineerde’
geneesheeren stelt. Wien zulke dingen ergeren is een dwaas. Aardigheden, zooals
net voorstaan van de sympathie-kuur en van allerlei andere bijgeloovigheid, zou ik
in Hansjakob's persoonlijkheid niet gaarne missen: hij is immers ook een ‘wilde
kers’; hoe zerper, hoe sappiger.
‘Schneeballen’(1) zooals het volgende werk

(1) Schneeballen. 3 dln. Heidelberg. Weiss. 3e uitg. 1896. - 250, 266 en 322 bl. Pr. 3.00, 3.80
en 3.80 m.
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van Hansjakob heet, is slechts een ander benaming voor wilde kersen. Hij noemt zijn
helden, die hij ditmaal meest uit den boerenstand haalt, ‘sneeuwballen’, om
verscheidene redenen. Om een sneeuwbal te maken hoeft er weinig studie, om boer
te worden eveneens. Met sneeuwballen gooien de kleine snaken de ruiten uit van de
groote lieden, met het boerenvolk werpen de groote heeren de grenspalen van
elkanders landerijen om. Op den sneeuw rijden de beschavingsmenschen met de
slee, op den boer dorscht sedert jaren iedereen. De sneeuw beschut de bezaaide
akkers, opdat in den zomer alles brood hebbe, en de boer beschut de staten en verhoedt
dat alles revolutionnair worde. De sneeuw komt van den hemel en keert met de
dampen der aarde naar den hemel terug, en de rechte boer bewaart vooraf zijn schoon
geloof, dat hij uit den hemel komt en naar den hemel terugkeert. En zooals in het
voorjaar de sneeuw vergaat, eenzaam vergaat in de dalen en bergen en spoorloos
verzinkt in de aarde, zoo vergaat het leven van den eenvoudigen landman. Onbeschreid
vergaan deze sneeuwballen van het menschenleven bij honderdduizenden en
millioenen. Hansjakob onderscheidt twee soorten van sneeuwballen: de weekere zijn
boeren uit het Zwartwoud; de hardere, minder dichterlijke zijn de wijnplanters van
het meer van Constanz, die hij in het derde deel schildert. Mijn sneeuwballen, zoo
verzekert hij ook hier, zijn niet ingebeeld; ‘zij hebben lijf en leven gehad en leven
gedeeltelijk nog, zooals ik ze voorstel’.
‘Greift nur hinein in 's volle Menschenleben
Und wo ihr 's packt, da ist 's interessant’

ware een passend motto voor dit boek. Wat zijn dat allemaal kernige, uit stug
eikenhout gesneden gestalten, die Hansjakob ons plastisch en als tastbaar voorstelt.
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De vorm is net dezelfde als in ‘Wilde kersen’, eenvoudige schildering van land en
lieden, met veel humor gekruid, vol met allerhande opmerkingen en afwijkingen,
waarbij zooals immer van ter zijde geduchte slagen regenen op het moderne gedoe.
Het gaan en staan, het denken en streven van zijn lieve Zwartwouder-boeren ziet
Hansjakob met dichtersoog aan. Hij gaat van het grondbeginsel uit, dat het volksleven
zelf meer poezie en tragiek in zich besluit dan de koenste fantasie verzinnen kan.
Met wat dichterlijke fijngevoeligheid leest hij in de zielen van zijn boersche helden,
hoe menig wonderbaar zielkundig raadsel legt hij bloot. Het is geen klein voordeel
dat Hansjakob's lezer opdoet, dat bij de lezing, zijn blik in de verwikkeling van het
menschenhart scherper en de opmerkingsgave sterker wordt. Bij het lezen van zoo'n
boek is het werkelijk verbazend te vernemen, hoeveel men in kleine dorpen met en
aan de menschen beleven kan, zoo men maar nader tot hen treedt en men ze over
zichzelf en over anderen aan den praat weet te brengen. Alles is op een meesterlijk
aanschouwelijke wijze weergegeven. Stemming is er overal; frissche aardreuk waait
ons tegemoet; hart- en gemoedelijkheid treft ons allerwegen. Een dichterlijke wasem
hangt over het geheel. Er is een bijzondere gave toe noodig om het poezievolle in
de denkbeelden en gebruiken van dit landvolk zoo juist te treffen; den in 't volk
sluimerenden dichtschat op zulke wijze te hebben aan 't licht gebracht is een
onschatbare verdienste.
Een oorspronkelijk genrebeeld opent het eerste deel. 't Zijn zulke eenvoudige en
aanspraaklooze personen en toestanden, die Hansjakob ons daar schetst, dat zij in
de werkelijkheid bijna iedereen ontgaan zouden. Arme houtkappers bewonen de
‘Karfunkelstadt’ die de kleine Hansjakob, door dien schitterenden naam verblind,
zich als iets zeer heerlijks voorstelde; inderdaad echter bestaat die stad slechts
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uit drie schamele hutten, bewoond door rampzalige menschen wier lotsgevallen wij
vernemen. Een meesterlijke karakterschets van den procedeerzuchtigen boer brengt
ons het tweede verhaal: ‘Der Wendel auf der Schanz’ die in zijn hardnekkig
voornemen ‘geen onrecht te dulden’ door het gedurig zeggen van zijn vrouw ‘Fef’
(Genoveva): ‘Wendel, lid's (lijd het) nit’ - onophoudelijk gesteven wordt. De
belangwekkendste figuur in dit boekdeel is evenwel de steenklopper en vedelaar
‘Gotthard auf dem Bühl.’ Een van zijn vele origineele trekken is deze, dat hij den
schrijver verbiedt hem in ‘zijn boeken te brengen’; met zoo ‘ein Geschmier’ heeft
hij geen uitstaans; - anderen dringen zich aan Hansjakob letterlijk op, (zoo bericht
hij zelf) om door hem vereeuwigd te worden.
De tweede reeks brengt ons behalve den ‘Vogt auf Mühlstein’, eene met het bloed
der familieherinneringen gedrenkte prachtgeschiedenis, die van ‘Eselsbeck von
Hasle’, Hansjakob's grootvader van vaders kant, een type eenig in zijn soort, terwijl
ons in ‘Jaköbele auf der Grub’ het sterk uitkomen van het zuiver-menschelijke in
den bescheidensten levensloop op bijzondere wijze treft.
Het derde deel voert ons, evenals het tweede der ‘Dürre Blätter’, naar het meer
van Constanz. De parel van deze reeks is de geschiedenis van den langen ‘Kübele’,
den koster van onzen pastoor. Geen lezer vergeet ooit de wondere, innemende gestalte,
die lang geleden, terecht verontwaardigd omdat hij elken herfst zijn ‘süle’ (zwijntje),
in plaats van het te mogen opeten, aan schuldeischers moest overlaten, ten tijde der
Baadsche Omwenteling zich bij de vrijschutters aansloot en daarvoor in den kerker
moest boeten, maar die thans in zijn oude dagen een stoïsche wijsgeer in boerenkiel
geworden is. Een man vol idealisme, die tot zijn laatsten ademtocht toe ‘groote
gedachten’ had, leefde en stierf met
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den heldenmoed en de eenvoudige gerustheid van een arme. Prachtige gestalten zijn
ook de ‘Zwet Fürsten’, goedmoedige, onbekommerde zondagskinderen, zooals de
natuur er slechts in een lenteluim schept. Ook de schetsen ‘Unsere Dorfschneider’
en ‘Der Franzos’ borrelen over van klein leven, ofschoon ze dan juist geen zoo scherp
omlijnde karakterbeelden bieden. Hansjakob's boek eindigt met een weemoedige
klacht over het uitsterven der pittige gestalten. Heden zijn er bijna geen
dorpsmenschen meer in de wijnstreken langs het Meer. 't Zijn meest ‘Städtle-Dörfer’,
‘Zwitterdinger’. Hij besluit treurig: ‘Van jaar tot jaar apen de bewoners hoe langer
hoe meer de zeden en gebruiken van onze levensmoede stadsbeschaving na. De
kleeding wordt nagebootst, verlovings- huwelijks- en nieuwjaarskaarten worden
rondgestuurd, bij sterfgevallen gedrukte berichten verzonden en bij begrafenissen
rouwkransen geschonken. Binst de tien jaar dat ik van het Meer weg ben, heeft deze
onnatuur schrikkelijk toegenomen tot schade van huisgezin, staat en samenleving.
Maar iets is er dat Goddank niet kan beschaafd worden: de groote natuur. Het
Zwaabsche Meer slaat zijn machtige golven nog dag en nacht tegen de oevers, de
stormen gieren nog als vroeger boven zijn wateren, de door de avondzon omgloeide
ijsgletschers van 't gebergte werpen nog hun schaduwen over den vloed, de dennen
in den “Wigarte” ruischen nog in den morgenwind en naar het Meer ijlen nog immer
de beekjes. De menschen mogen veranderen: boeren en wijnbouwers met
cylinderhoeden, landmeisjes met stofmantels en parasols langs het Meer af en aan
wandelen, geen pastoor meer met zijn koster in den hoek achter de kerk zitten en
van oude tijden spreken, één zaak zal blijven, de groote, heerlijke schepping Gods,
de natuur.’ Op den rijkdom van bekoorlijke natuurschilderingen, die men voornamelijk
in het 3e deel

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1901

190
der ‘Sneeuwballen’ aantreft, zou ik ten minste toch de aandacht willen vestigen. Al
de toovermacht, die het Zwaabsche Meer, dit bevoorrecht stuk Duitsche grond, in
staat is uit te oefenen, werd misschien nooit aantrekkelijker geschilderd dan met de
volgende korte woorden: ‘Aan het Meer van Constanz is het nooit zoo schoon als in
September. Dan komt de hemel van Italië de Alpen over om een bezoek te brengen
aan het Zwaabsche Meer. Zuivere, blauwe aether stroomt dan van den Säntis in den
groenen spiegel af en verzilvert de wijnlanden en de wouden langs de oevers. Een
heilige stilte heerscht dan in de gansche natuur en boven het watervlak, als wilde
alles, wat leeft en zweeft, zwijgend wegsmelten in een hemelsche verrukking.’
Het was een zware taak voor Hansjakob de in ‘Wilde kersen’ en ‘Sneeuwballen’
bereikte hoogte in de volgende werken te boven te komen of zelfs maar te blijven
bezetten.
Dat hij daarin geslaagd is, kan ik juist niet zeggen; men schrijft niet licht een half
dozijn dergelijke werken, die op een gelijke waarde aanspraak kunnen maken. Daarbij
komt nog bij Hansjakob het eigenzinnig vasthouden aan zekere eigenaardigheden
van stijl, die men juist geen goede hoedanigheden heeten kan. In de voorrede van
het derde werk(1) van dit soort, zegt hij zelf hierover zijn meening. Menigmaal had
hem de kritiek de persoonlijke opmerkingen over allerlei dingen, die hij overal
inlascht, euvel geduid. Daarop antwoordt hij dat hij zijn boeken niet maakt zooals
een schrijnwerker zijn kasten en laden; die geeft niets van het zijne, terwijl hij,
schrijver, bij en in zijn werk wezen wil. Bovendien, gaat hij voort, ben ik als pastoor
en predikant gewoon, aan den

(1) Bauernblut. Erzählungen aus dem Schwarzwald. Heidelberg. Weiss. 3e uitg. 1900, 315 bl.
Pr. 3,60 m.
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voorliggenden tekst nuttige wenken vast te knoopen en die gewoonte breng ik
natuurlijk op mijn boeken over. Ofschoon er, mijns dunkens, in de vergelijking met
den schrijnwerker geen groote bewijskracht ligt, kan ik Hansjakob hierin toch niet
geheel en gansch ongelijk geven. Zoolang dergelijke beschouwingen het verhaal of
de karakterschildering niet overwoekeren, zoolang ze flink in toom gehouden, op
gepaste plaatsen aangebracht en met het geheel eenigszins versmolten zijn, kan er
van uit het kunststandpunt niet veel tegen aangevoerd worden. Dit nu valt bij
Hansjakob wel niet altijd voor, maar toch meestal. Het had alleszins aan de
kunstwaarde niet geschaad, indien de dichter, in plaats van zijn meeningen en wenken
vrij vaak op geweldige wijze uit te kramen, ze liever eenigszins verbloemd had. Een
bescheiden zinspeling werkt zoo goed, dikwijls nog beter dan een ruw vlakaf-zeggen.
Doch tegen zulke kunstgreepjes heeft onze kernige natuurdichter een hekel; die
behooren immers ook bij de verwenschte beschaving. Desaangaande volbreng ik
gaarne het verzoek van Hansjakob hem te nemen zooals hij is; veel min gaarne echter
wat betreft het onsamenhangende van zijn compositie. Hierover uit hij zich ook in
de genoemde voorrede: ‘Verder beknibbelen mij somtijds de critici, omdat ik slecht
samenstel en alles dooreen vertel. Hebben die heeren dan nog nooit een man uit het
volk hooren vertellen? Wanneer zoo'n man aan 't vertellen is, en onder 't vertellen
komt er een andere persoon te berde, dan laat hij voor een poos zijn verhaal in den
steek, en vertelt eerst van dien anderen persoon. Zoo vertelt een boer, zoo vertelden
mijn grootvader en mijn vader en zoo vertel ook ik. En past zoo'n wijze van vertellen
niet juist voor geschiedenissen uit het volk? Worden die niet juist daardoor echter
en volkscher? Moet dan alles verteld worden zooals het in boeken over spraakkunst
en redekunst in de scholen
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wordt aangeleerd? Ik wil niets te doen hebben, zelfs niet wanneer ik preek, met de
grijze theorie; 'k volg overal het leven en de praktijk.’
Daarmee vervalt Hansjakob regelrecht in de gronddwaling van het consequent
naturalisme, waar hij in de praxis onzeggelijk ver van verwijderd is. Daarmee werpt
hij weer de oude strijdvraag op, of de spelfouten der omgangstaal mede tot de
natuurwaarheid behooren.
Zijn grondbeginsel zou overigens maar kunnen toegepast worden, waar hij de
vertelling onmiddellijk in den mond van zijn boeren legt; dan zou, het getrouw
weergeven der werkelijkheid d.w.z. der onbeholpenheid der omgangstaal, kunstig
kunnen werken; niet echter, wanneer het bij het verhalen zelf werd aangewend. Het
is toch niets anders dan onbeholpenheid, dan onbekwaamheid om een zaak klaar en
bondig mee te deelen, wanneer een man uit het volk genoodzaakt is alles dooreen te
warren. Het is toch enkel onvermogen, wanneer hij niet bij de zaak kan blijven, zich
door de eerste bijgedachte de beste van zijn stuk laat brengen en dan gedwongen is
door vaste wendingen als: ‘Nu, wat ik zeggen wou’ en soortgelijke, den draad, dien
hij verloren had, altijd weer op te rapen. Dat kan zeer interessant zijn om op te merken,
maar is vast en zeker geen gave, en dàt zou nu volgens Hansjakob een gave zijn in
de kunst. Wanneer de dichter de schildering van den held eener schets dikwijls
onderbreekt, door lange berichten over ondergeschikte personen die den hoofdpersoon
in geen klaarder licht plaatsen; wanneer hij in een enge lijst te veel personen
samenperst, zoodat het voor den lezer een last wordt al de lieden uiteen te houden,
dan is het zonneklaar dat zulks vermoeiend en verwarrend werken moet. En allerminst
is dit uit het oogpunt van 't voor-het-volk-berekend-zijn te rechtvaardigen.
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Wanneer het voor een beschaafde al een zware taak is in al die namen, die e nsklaps
opduiken, dan weer verzwinden, dan opnieuw opduiken, niet te verdolen, wat zal
het dan wezen voor een lezer uit het volk? Verrassend werkte op mij het oordeel van
een schrandere volksvrouw, aan wie ik eenige schriften van Hansjakob had te lezen
gegeven. ‘Er staan te veel dingen door malkaar’, zoo begon zij haar lange, overigens
opgetogen kritiek. De schoolsche poëtiek, die Hansjakob haat evenals al wat naar
kultuur riekt, waant hij door de verwarring van de schikking een fermen knip te geven
en deet er zich zichtbaar aan te goed; doch hier wreekt zich de kultuur bitter voor al
den smaad dien hij haar aandoet. Tot de waarheid, de natuurlijkheid zijner schriften,
draagt zijn wijze van de dingen te schikken volstrekt niets bij. Zou een realistisch
drama natuurgetrouwer zijn omdat het gebrekkig opgebouwd is, of omdat een aantal
episoden de hoofdhandeling overwoekeren? Den indruk van de echtheid geeft on
Hansjakob door gansch andere middelen dan door van den os op den ezel te springen,
door innerlijke middelen, als ik aldus spreken mag, terwijl het geheel uiterlijke van
de indeeling hier volstrekt niet van tel is. De ‘kunstgreepjes’ alleen reeds - in den
ongunstigen zin van het woord - welke de dichter bij zijn stelsel aanwenden moet,
zouden hem tot gezonder denkbeelden kunnen brengen; ik wijs maar op de
gestereotypeerde wendingen zooals: ‘Und nun zurück zu’ dezen of genen, die hij
allemaal zou kunnen achterwege laten, indien hij besluiten kon tot het gebruiken van
het ééne kunstmiddel: de eenheidvolle indeeling. Niet de ‘grammatiek’ en de
‘rhetoriek’, die hier overigens hoegenaamd niet te pas komen, maar het gezond
menschenverstand alleen eischen van den dichter, dat hij zich van den overlast van
stof niet late versmachten, dat hij het wezenlijke en kenmerkende uit den overvloed
der bijzaken uitleze.
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Gelukkig composeert Hansjakob instinktmatig veel beter, dan men van zijn
noodlottige theorie verwachten zou. Enkele schetsen slechts lijden werkelijk aan
overlast en verwarring. Hoe liever men hem heeft, hoe meer men het betreurt, dat
hij zichzelf vrijwillig, ten gevolge van een eigenzinnige gril, zoo schaadt.
Ofschoon ‘Boerenbloed’ de heerlijke gaven van Hansjakob weer rijkelijk ten toon
spreidt, toch staat het, door de schuld van een sterker uitkomen der zooeven gegispte
gebreken, niet gansch op de hoogte der twee eerste werken; het bevat ook wat meer
onverwerkt materiaal. Een pottenbakker en een bakker, verder louter huisknechten
of boerenknechten zijn de helden van de vijf vertellingen, geen boeren dus van echten
stempel, zooals de titel het zou kunnen doen vermoeden.
Een ware gestalte uit den goeden, ouden tijd is ‘Graf Magga’, de zoon van arme
ambachtslieden, die dank zij zijn natuurlijken aanleg tamelijk hoog klimt, maar wiens
wankelbare inborst hem belet lang in een schoone betrekking te blijven. ‘Martin der
Knecht’ en ‘Lorenz in der Buchen’ veraanschouwelijken op aangrijpende wijze het
eenvoudige plichtsgevoel en de diepe gelatenheid zooals die in 't boerenbloed leven.
Een stuk pakkende, volksche tragiek biedt ons de geschiedenis der beide huisknechten
van Hasle, ‘der Sepple und der Jörgle’, hoogmogende knechten uit den tijd der
postkoetsen en der zware vrachtwagens, ernstig en traag, ruw en trouw, met hun
geboortegrond vergroeid, gelijk de dennen van het Zwartwoud. In ‘Vetter Kaspar’
leeren wij ten slotte een eigenaardigen bakker uit Haslach kennen, die veel in de
wereld omreisde en veel dingen ondernam, maar te veel poëzie en philosophie en te
weinig wilskracht bezat, om het ver te brengen.
Nadat Hansjakob, zooals hijzelf in zijn volgend(1)

(1) Waldleute. Erzählungen. Illustriert von Hasemann. Stuttgart. Bonz. 4e uitg. 1900. 448 bl. Pr.
4 m. - Met dit boek te beginnen, verschijnen al de volgende werken van Hansjakob in den
door de uitgaven van Scheffel alom vermaard geworden boekhandel van Bonz te Stuttgart,
in smaakvol en kunstvol gewaad, met teekeningen van Hasemann, Engl en Liebich.
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werk zegt, zijn sneeuwballen en wilde kersen in het midden-Kinzigdal heeft gemaakt
en gebroken, trekt hij een station verder en zoekt de woudbewoners in hun hooger
gebied op. Drie verscheiden levensloopen legt hij ons in ‘Waldleute’ bloot; een
frissche tocht uit het vrije, groene woud waait ons uit het boek te gemoet.
Een groote natuurziel, een echte woudmensch, een boschwachter van het oude
bed is de held van het eerste verhaal: ‘Der Fürst vom Teufelstein.’ Hij heeft zich een
woudverblijf gebouwd, huiselijk, eeuwig groen, ver van de wereld, met wonderbare
poëzie omweven. De heele poëzie van het jagersleven legt Hansjakob in deze
geschiedenis. Hij is een prachtig origineel, deze boschwachter, die op zijn gangen
door het woud steeds te fluiten of te zingen placht om de kwaaddoeners tegen
verrassing te waarschuwen, die achttien tabakspijpen bezat en evenveel trompettende,
koekoekroepende klokken, die hij gelijk zette met zijn zonnewijzer, die op zijn ouden
dag van zijn woudeenzaamheid niet scheiden kon en liefst aldaar begraven werd,
onder zijn dennen. Tot in de kleinste bijzonderheden schildert de schrijver gansch
zijn leven, zijn familieleven, zijn leven met het volk, zijn kostelijke eigenaardigheden;
't is een krachtige, prachtige mannenfiguur.
Een echte woudmensch, alhoewel tusschenin aan zeepziederij doende is ‘Theodor
der Seifensieder’ zoon van den vlotschipper ‘Schang’ (Johannes). Niet ‘door school
en opleiding’, maar door ‘leven en gezond menschenverstand’, brengt hij het tot een
aanzienlijk vermogen dat hij op de edelmoedigste wijze tot het algemeen welzijn
gebruikt. In het stadje Wolf heet hij bij elk ‘Gutsele-Vater’ omdat zijn
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zakken altijd vol versnaperingen steken voor de kinderen. Hij heeft zelf zijn
levensherinneringen te boek gesteld; de dichter, aan wien hij ze toevertrouwd heeft,
bewondert er voornamelijk het onverstoorbaar optimisme in. Een ware geestdrift
voor deze edele menschenfiguur grijpt den lezer aan en weinigen zullen nagelaten
hebben den wensch te voldoen van Hansjakob, t.w. den braven Theodoor, ter
gelegenheid van zijn op 9n Januari 1898 gevierde diamanten bruiloft, met een postkaart
geluk te wenschen. In deze karakterschets is de gansche romantiek ingeweven van
de oude vlotschipperij van het Zwartwoud. De vlotschippers, die in den winter de
boomen velden en in den zomer door het ‘Heubächle’ in de Kinzig en van daar in
den Rijn brachten, waren door en door origineele gezellen, echte natuurkinderen,
ruw maar eerlijk, altijd dorstig en lustig.
Diepzinnig beschrijft Hansjakob de poëzie van dit bedrijf en met roerenden
weemoed bejammert hij 't verdwijnen ervan: ‘Waarom dat treuren in het elzenhout
langs de Hooibeek, en vanwaar de weemoed der oude vlotschippers? De lokomotief
floot door het boschrijke Kinzigdal, ze riep een baan te voorschijn in het daaltje van
de Hooibeek en de vlotschippers verzwonden. De godin Poëzie omhulde haar gelaat.
De beschaving hield haar intrede en alles is koud en eenzaam geworden’.
Het derde verhaal van het boek, ‘Afra’, is aangrijpend treurig, zwaarmoedig als
het dennenwoud, wanneer op een somberen najaarsdag de koude regen er geruischloos
doorheendringt, of de Decemberwind steenend door zijn takken vaart. De enkele
oogenblikken idyllische vrede zijn met zacht getemperde lichtvlekken te vergelijken,
welke de omfloersde zon voor een oogwenk op de natte pijnstammen legt, om ze
dadelijk weder in de duisternis te laten verzwinden. Het is de geschiedenis van het
zieleleed eener vrouw, - of liever van drie vrouwen - van het
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vreeselijk leed dat op de liefde volgt, een geschiedenis zoo echt tragisch, dat men
inderdaad zeggen kan: ‘Al de jammeren der menschheid vallen ons aan.’ Gelijk
Magdalena in den Voogd van Mühlstein, zoo is ook Afra een tragische heldin; gene
door de grootheid van voornemen en daad, deze door de grootheid van lijden,
volharding en geduld. Ook als kunstwerk is ‘Afra’ nevens den ‘Vogt auf Mühlstein’
te stellen; 't is veeleer een novelle dan een karakterschets.
Den held in den mensch te zoeken, is, blijkens dit boek voornamelijk, een der
kennelijkste strekkingen van den dichter. Dezen held zoekt Hansjakob, gansch in
tegenstelling met menig modern wijsgeer, in het volk. Wanneer b.v. Carlyle van de
brave ouders van een zijner helden zegt dat zij, bij de geboorte van hun kind, hun
levensdoel ten volle hebben bereikt, dan zal Hansjakob waarschijnlijk aan deze ouders
meer recht op den naam van held geven dan aan den door een geluksgolf op een
hoogen berg geslingerden zoon.
Hel heetbloedig temperament van den schrijver schijnt in dit boek verkoeld te zijn;
zijn bitsigheid is verdwenen. Hij schimpt niet meer, vermijdt ook zijn gewone uitvallen
tegen de talrijke voorwerpen van zijn haat. Voorts matigt hij zich zeer in zijn zucht
naar uitweidingen, naar door-malkaarvertellen, dat hier nog wel te bespeuren is, maar
lang niet in zoo stoorende maat. Hooger dan ‘Wilde Kersen’ en ‘Sneeuwballen’ kan
ik het werk evenwel niet plaatsen, omdat ook de gaven iets verzwakt zijn, omdat
namelijk de oorspronkelijkheid van deze helden de oorspronkelijkheid van de beste
gestalten uit de beide eerste werken niet ter zij komt.
Een dergelijk algemeen oordeel valt er ook te vellen over Hansjakob's laatste
werk(1), behalve dat

(1) Erzbauern. Erzählungen. 3e uitg. 1899. Stuttgart. Bonz. 498 bl. Pr. 5 m. Teekeningen van
Hugo Engl.
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de uitvallen hier weer talrijker voorkomen. Zij dienen hier bijna uitsluitend om lucht
te geven aan de demokratische gezindheid van den schrijver. Op de meest
verschillende tonen, vaak op zeer scherpe wijze, vaart hij tegen de vorstendienerij
los; de vorstenhaat der ‘Stürmer und Dränger’ schijnt in onzen Haslacher demokraat,
ofschoon eenigszins verzacht, te herleven. Zooals Hansjakob het in het voorwoord
verklaart, verstaat hij door ‘Erzbauern’ nu eens zulke ‘die zich van hun standsgenooten
onderscheidden door vermogen, die veel meer eigendom bezaten, groote boeren
bijgevolg, en dan weer zulke die “Erzbauern” genoemd worden volgens de beteekenis
van het woord “Erz” (erts)-metaal, bijgevolg boeren, die tevens ook mijnontginners
waren of nog zijn.’ In zekeren zin is dit boek dus een tegenstelling met ‘Boerenbloed’.
Daar treedt het boerenproletariaat op; hier de boerenadel. ‘Boerenvorsten’, zoo noemt
de schrijver zelf de helden van dit boek. 't Zijn meest heerschzuchtige naturen, over
hun omgeving regeerend, niet alleen met hun eigendom, maar ook omdat de
eigenschappen van hun stam, geestelijke en lichamelijke, zich bij hen bijzonder sterk
ontwikkeld toonen. Zoo rijzen zij voor ons op als de hoogste openbaring van
boereneigenaardigheid; maar grootheid was altijd gevaarlijk, ook boerengrootheid.
Deze boerenkoningen gaan te gronde, eenszijds door overschatting van hun macht,
anderszijds door de ontaarding van hun boerennatuur.
De meest typische gestalte is de ‘Vogstsbur’, dien Hansjakob enkel als Andreas
I laat optreden. Als een koning zat hij op zijn hof en van dag tot dag groeide zijn
rijk. Maar toen hij het werkelijk in den kop kreeg vorst te spelen, toen hij zelfs een
lijfwacht aanstelde en in de badstad Rippoldsau alleen nog met gekroonde hoofden
verkeerde, dan ging het achteruit met Andreas den Eerste. Hij eindigde in 1873, als
arme raadsschrijver. En evenzoo gaat
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het met den heer van het Seebenhof aan het Wildmeer, en evenzoo met den
boerenvorst Simon, die een actievennootschap sticht met het doel erts te ontginnen
en zich daardoor ruineert. Het is een halfverzonken wereld die Hansjakob ons hier
schildert. Het is psychologisch en kultuurhistorisch hoogst belangwekkend, Hansjakob
over den wandel en het lot van deze boeren te hooren vertellen. 't Zijn pittige gestalten,
vast en zelfbewust als de reusachtige dennen van het Zwartwoud, die soms tot een
ontzaglijke hoogte opwassen en vaak, evenals deze, eensklaps door de scherpe bijl
van het lot worden geveld.
Als toonbeeld van den ‘Erzbauer’ in den tweeden zin van het woord, verschijnt
‘Benedikt auf dem Bühl’, een bewonderenswaardig man, die jarenlang zonder geluk
en toch nooit ontmoedigd, dag en nacht met zijn kinderen in een van anderen verlaten
groeve daalt, zich vleiend met de hoop er toch eens fortuin mee te maken. Door die
hoop begoocheld, laadt hij schulden op schulden en heeft bovendien nog zeven
kinderen te kweeken. De noeste vlijt van dezen eenvoudigen man, zijn bijna ziekelijke
aanhankelijkheid aan de onderaardsche wereld, zijn echte boerentaaiheid en
-wilskracht grijpen den lezer geweldig aan. Het is een voorbeeld, een type van
vastbesloten werkdadige kracht; trouwens meest al de helden van dit werk hebben
iets typisch over zich.
Zooals in al de werken van Hansjakob is ook hier de locale kleur goed getroffen.
Geheel het romantisch karakter van het Zwartwoud, met regen, sneeuw, ijs, nevel
en zonneschijn, treedt in de herinnering op. Koele, frissche berglucht staalt de
zenuwen en hartige dennengeur verkwikt en verruimt de longen.
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Alles dooreen gerekend, is de man ‘met zijn boozen snuit, zijn spitse tong en zijn
democratisch gedoe’ een der eigenaardigste verschijningen van de hedendaagsche
Duitsche letterkunde. Merkwaardig op zichzelf reeds is die zoo vol tegenstellingen
stekende persoonlijkheid, met haar zonderlinge mengeling van humor en
zwaarmoedigheid, van strijdlust en moedeloos pessimisme, van milde goedheid en
vastberadenheid, van diepte en ruimte van blik en eenzijdigheid, van liefde voor
vrijheid en voor gezag, van vrijzinnigheid en bijgeloovigheid. Meer dan eenig ander
modern Duitsch dichter wortelt hij in den geboortegrond en uit dien grond schept hij
als uit een onuitputtelijke springbron zijn oorspronkelijkheid, zijn hartverheugende
frischheid en gemoedsdiepte. Met het hart is hij de Haslacher boerenzoon gebleven
die met waarlijk aandoenlijke trouw gehecht blijft aan elken knecht, aan elke
waschvrouw die hij gekend heeft. Dat juist rust hem uit tot volksschrijver, dat hij
innerlijk zoo geheel meeleeft met zijn Kinzigdaler boeren en kleinburgers en daarbij
door zijn levensweg toch ver genoeg van hen gescheid is, om ze uit kunstenaarsverte
zóo te kunnen teekenen, dat ook anderen er met hem genoegen van hebben. Gewis
bood hem zijn geboortegrond, het stadje Haslach vooral, een rijke voorraad van
origineelen; maar de blik en de voorstellingsgave van een schilder van beroep was
er toch toe noodig om dien schat voor den dag te halen. En wat rijkdom: van den
vrijen, als een vorst op zijn goed regeerenden hof boer tot den aartsvaderlijken
werkersbaas der kleinstad in zijn velerlei variëteiten, van den ruwen slachter en den
machtigen smid tot den mijmerenden schoenmaker en den lustigen snijder.
Teenemaal ontevreden met de ontwikkeling van onze openbare en maatschappelijke
toestanden, met het streven der hedendaagsche beschaving, leidt hij ons in het
vertrouwelijk thuis van het kleinsteedsch

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1901

201
en landelijk volksleven, in de simpele eenvoudigheid en genoegzaamheid van den
spoorwegloozen tijd zijner jeugd, in de stilte van het woudgebergte, en op het gebied
eener naïeve vroomheid die uit de aardsche drukte weg, reikhalst naar de rust en den
vrede van een betere wereld. Hansjakob's levensbeschouwing komt neer op den regel:
Tevreden zijn, dat is alles, en met hoe minder de mensch tevreden is, des te grooter
zijn geluk, zijn zielsrust.
Ondanks al zijn afkeer voor het moderne, is Hansjakob nochtans geheel modern
door zijn scherp uitspringenden zin voor werkelijkheid. Het liefdevol schilderen der
kleinigheden, het afkijken van de vluchtigste schakeeringen van een voorwerp, het
plastisch-tastbare uitbeelden maken van hem een voornaam vertegenwoordiger van
het dichterlijke realisme. Het mooier-kleuren, dat meer het uiterlijke raakt, dat meer
op den boerenstand in 't algemeen dan op een man in 't bijzonder wordt aangewend,
doet hier weinig ter zake. Zulke schilderingen als de zijne, konnen enkel in een tijd,
waarin het realistisch beginsel de gansche letterkunde beheerscht, eene zoo groote
belangstelling gaande maken. De eigen bekoorlijkheid der van het huidig realisme
zoozeer geliefkoosde ‘studie’, kenmerkt bijna al Hansjakob's gewrochten. Zeer gepast
heeft men zijn verhalen vergeleken met de studies van een genialen schilder, die zijn
scherp oog overal laat weiden en in de vlucht gestalten en schilderachtige hoekjes
met zijn palet opvangt.
Eigenaardig als de inhoud is ook de stijl van zijn schriften. Men gevoelt duidelijk
dat Hansjakob schrijft zooals hij spreekt, ras en warm. Zooals hij ongestoord, naar
geen theorieën omziend, praat gelijk het hem op de tong komt, zoo bekommert hij
zich ook weinig om een taal- en stijlkundig onberispelijke zegswijze. Een nauwgezet
spraakkunstenaar zou aan zijn stijl veel hebben af te keuren, en zelfs taalfouten
ontdekken bij de vleet. Maar wat geeft dat: zooals

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1901

202
die stijl is, is hij het rechte kleed voor het rechte lijf. Levendigheid, kracht,
aanschouwelijkheid zijn hem in de hoogste maat eigen. Een fijn gebeitelde stijl zou
de indrukken niet half zoo natuurlijk weergeven. Voor zoo veel frissche tastbaarheid,
zoo veel onverknutselde natuur mag men wel eenige vergrijpen tegen de spraakkunst
door de vingers zien. Onlangs bekende Hansjakob aan een criticus, dat hij zijn
handschrift nooit verbeterde, dat de eerste tekst gedrukt werd.
Hansjakob's eenvoudige, ruwe schrijfwijze heeft overigens het groote voordeel er
veel toe bij te dragen, dat ook het volk zijn schriften met genoegen leest. Bij Auerbach,
Anzengruber, Rosegger berokkent de stijlgekunsteldheid groote schade aan den
volkstoon. Zelden slaagt een schrijver erin een boek te schrijven, dat den beschaafde
evenzeer boeit als den lezer uit het volk. Het grootste gedeelte der dorpsnovellisten
schrijft meer voor den beschaafde dan voor den man uit het volk. De meeste
dorpsverhalen zijn ofwel zedelijk-stichtelijke vertellingen, uitsluitend voor het volk
berekend, ofwel kunstvolle schilderingen van het volksleven, die zich enkel tot den
beschaafde richten; tusschen die beide ligt niet veel. En tot deze weinige behooren
Hansjakob's schriften.
Ik houd dit voor een aanzienlijke gave, des te aanzienlijker omdat ze zeldzamer
is, en omdat grooter kunstenaars dan hij er niet kunnen op bogen. Verre van mij te
gelooven dat Hansjakob's dorpsschetsen een ongemeen boeiende volkslectuur zijn.
Een richtig begrip van deze dorpsgestalten en een echt kunstgenot daaraan, kan enkel
maar de beschaafde hebben. Het volk mist daartoe den vereischten afstand, afgezien
daarvan dat het zich niet licht voor zijnsgelijken in kunstwerken interesseert. Zelfs
halfontwikkelden, vooral lieden zonder eenige letterkundige opleiding, zullen
Hansjakob's kunst bezwaarlijk begrijpen zooals het moet. Een klassieke getuige is
de eerwaarde
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Collega, van wien hij zelf in de ‘Karthause’ vertelt. Aan een boer die hem om een
boek van Hansjakob vroeg, antwoordde die man: ‘Van dien heb ik niets; die schrijft
ook altijd zoo'n gekke histories van jeneverbroers!’ De lezer uit het volk verkiest,
zooals ik zelf ondervonden heb, Hansjakob's dagboeken boven zijn dorpsverhalen,
maar leest toch ook gaarne deze laatste. Afzonderlijke proeven hebben voorzeker
geen groote bewijskracht; doch, indien men het volk eenigszins kent. kan men ook
op zijn persoonlijken indruk bouwen. Daarbij komen nog eenige rechtstreeksche
getuigenissen van Hansjakob over den indruk van zijn schriften op het volk, zoodat
mijn bewering, als zouden zijn werken den ontwikkelde en den niet ontwikkelde
evenzeer boeien, gewis niet uit de lucht gegrepen is.
Voor een eenvoudigen katholieken pastoor was het geen kinderspel, zich in het
protestantsche Duitschland een zoo geachte plaats in de hedendaagsche Duitsche
letterkunde, een zoo algemeen erkend aanzien te veroveren, aan de zijde van pas
gestorven of nog levende groote kunstenaars, die op hetzelfde veld onsterfelijken
roem hadden ingeoogst. Alles trof hier samen, inwendige en uitwendige
omstandigheden van allerhanden aard, om een talent als dat van Hansjakob bij zijn
opkomen te versmachten. Nu dat de eerste en grootste moeilijkheden, welke slechts
een sterk, krachtig, eigenaardig talent kon overkomen, overwonnen zijn, zal zijn
aanzien zonder twijfel steeds toenemen. Is het zelfs thans nog niet mogelijk zijn
plaats in de Duitsche letterkunde, en in specie in de dorpspoëzie, nauwkeurig en met
zekerheid aan te wijzen, dit ten minste staat van nu af vast: Zijn plaats is eene die
blijft.
HEINRICH BISCHOFF.
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De opvoeding en de toekomst van den godsdienst.
(Vervolg blz. 78).
HET groote voorwerp der ware opvoeding is niet het geheugen te verrijken of het
waarnemingsvermogen te oefenen, maar den mensch met zijnen eigen geest te
versterken, hem tot hooger zelfwerkzaamheid aan te sporen, hem te verlevendigen,
versch geloof, hoop en moed te geven, den grondslag van zijn wezen te verdiepen,
zijnen waarheidszin te versterken en hem een helderder inzicht te geven in de dingen
zooals zij zijn. Alles wat ook verengt, verhardt, verslaaft is aan het voorwerp der
opvoeding vreemd.
Wij moesten niets zoo zeer vreezen als wat de geestkracht ondermijnt; want tenzij
's menschen hoogste vermogens geprikkeld en levend gehouden worden, vervalt hij
in zinnelijke weekheid, of wordt hij het slachtoffer van een zwak en twijfelzuchtig
gemoed, niet langer in staat iets met geheel zijn hart te gelooven, te hopen of te
beminnen. 't Is het gemoed der vervallende rassen, der ondergaande beschavingen
en der stervende godsdiensten.
Wanneer de mensch de macht verliest om levendig in God en in de ziel te gelooven,
hecht hij zich aan het schimmenleven van goedkoope en gemeene vermaken. Hij
zoekt goud en stand; hij vertrouwt in werktuigelijke middelen, in staatkundige stelsels;
hij aanbidt de rijzende zon; zijne waarheid is wat bij het volk beliefd is, zijn goed is
wat thans opgang maakt. Zonder vast vertrouwen op het Eeuwige en Oneindige,
gelooft hij in menschelijk kunnen, niet in de macht der goddelijke waarheid. Hij
vergeet dat alle waarheid rechtgeloovig is, en dat achter alle waarheid de
waarachtigheid

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1901

205
en de macht van God staat, die zich doet kennen in de wetten der wetenschap, even
als in de majesteit der eeuwigdurende bergen en der starrenhemels.
Even als een vriendelijk woord, uit liefde van God en den mensch gesproken,
godsdienstig wordt, zoo geeft eene goede meening, in welken kring ook, wijding aan
de menschelijke daad. ‘Wie waarheid spreekt’, zegt de H. Augustinus, ‘spreekt haar
met de hulp van Hem die de waarheid zelve is.’ Een vrome en verlichte geest ziet
alle dingen in harmonie om de voeten van den Eeuwigen Vader vereenigd. De kennis
bevestigt het geloof, en het geloof spoort aan tot kennis. De godsdienst voedt de
zedelijkheid, en de zedelijkheid versterkt en reinigt den godsdienst. De kunst, die
enkele zwakke stralen der oneindige schoonheid wedergeeft, opent gezichten van
het goddelijker leven. De wetenschap, die toont dat overal orde heerscht, zelfs te
midden van schijnbare wanorde, dat alle dingen aan de wet onderworpen zijn, geeft
ons een helderder beeld van Gods oneindige wijsheid en macht. De stoffelijke
vooruitgang zelf, die de aardsche dingen aan de menschelijke kennis en behendigheid
onderwerpt, volbrengt den wil des Scheppers, die alles voor den mensch maakte.
Zoo spant alles: wetenschap, kunst, vooruitgang met den godsdienst te zamen om 's
menschen wezen op te bouwen en hem steeds meer tot Gods evenbeeld te vormen.
Toch is het in den godsdienst dat de veroverende macht van den geest zich het
best veropenbaart, en dit volstaat op zich zelf om hem het overgewicht te geven. Het
is niet alleen eene wereldbeschouwing, eene geloofsbelijdenis en een eeredienst;
maar eene oorspronkelijke en geschiedkundige openbaring in het menschelijk leven
der oppermacht, die vervormt en vrijmaakt. Het is de doorbraak der innerlijke bron
van het wezen van God, die zich aan de armen van geest en de reinen van hart
veropenbaart, als het begin en einde van alles wat bestaat; als het Eene Eeuwig
volstrekte, in wien en door wien en voor wien alle dingen zijn. De ziel die er bewust
van is dat de godsdienst op dien immerdurenden grondslag rust, is, met betrekking
tot deszelfs waarheid of nut, niet door wantrouwen ontsteld. Het is de in het
innerlijkste deel van ons wezen tegenwoordige God; het is Christus met den
Almachtigen Vader werkende om den mensch van de onderworpenheid aan het
vergankelijke en schijnbare af te koopen, nl. van de vleeschelijke lust, van de
begeerlijkheid
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van wat alleen de zinnen dient. Derhalve is het eene onafhankelijke wereld, een
koningdom op zich zelf, kunnende duren en hetzelfde blijven te midden eener orde
van zaken die steeds verandert en voorbijgaat. Wat wijzigingen in de beschouwingen
van den verstandelijke mogen plaats grijpen, welk verval of vervorming van
staatkundige of maatschappelijke instellingen mogen voorkomen, de godsdienst, de
Katholieke godsdienst van Christus zal blijven, steeds, na den duur van hoeveel
eeuwen ook, begiftigd met zijne oorspronkelijke frischheid en kracht. Naarmate ons
geloof in den Goddelijken Meester en in zijn werk levendiger wordt, meer deel
uitmaakt van al ons denken en handelen, des te gemakkelijker zullen wij de schijnbare
tegenspraak en hinderpalen, welke ook hun oorsprong zij, kunnen te bovenkomen;
des te klaarder zullen wij inzien dat onze grondige ondervinding en hoogste intuitie
in overeenstemming met Zijne waarheid zijn, zonder welke elk leven, hoe gelukkig
ook omgeven, onsamenhangend is en doelloos; want zoo er geene mogelijkheid is
van levende vereeniging tusschen het goddelijke en het menschelijke in de innerlijkste
diepten van ons wezen, is alle hoop en geloof en liefde ijdel, het bezit eene foltering
en de kennis een bedrieglijk licht dat naar verwoesting heenlokt: en naarmate het
haken naar verlossing van den dood, het haken naar onsterfelijk leven dieper en
levendiger in het menschelijk bewustzijn dringt, zooveel te meer zullen wij er toe
gebracht worden den godsdienst als onze wezenlijkste behoefte te beschouwen, als
de ziel des levens, en zooveel te minder zullen wij geneigd zijn hem met staatkundige
instellingen te vereenzelvigen of hem tot een middel voor wereldlijke doeleinden te
verlagen. De godsdienst zal ons hoofdzakelijk duurbaar zijn omdat hij vertroost en
opbeurt, niet omdat hij onze tijdelijke belangen en bezittingen bewaart en beschermt.
Wij zullen hem om zijnentwil liefhebben, als datgene waarvoor de mensch alles
geneigd ware te verkoopen wat hij heeft; als de onwaardeerbaarste gave Gods, de
gave waardoor Hij Zichzelf schenkt. Dan zullen de machtigen ons weder leeren
beminnen; koningen zullen hulde komen bieden, niet met gemaakten eerbied of
zelfzuchtige bedoelingen, maar omdat zij zullen voelen dat er in de Kerk eene opene
bron des levens is, van het leven dat allen, in hunne beste oogenblikken, 's menschen
wezenlijkste behoefte gevoelen te zijn.
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Dan zullen boven allen de armen, de bedroefden en de onterfden, die Christus
vreugdig aanhoorden, en die altijd zijne Kerk liefhadden, wanneer zij hun niet als
een spotbeeld werd voorgesteld, rondom ons verzamelen; voelende dat de reinste en
teederste liefde in ons met de hoogste gedachte en de zekerste kennis vereenigd is;
dat het wezenlijkste punt de goede wil en de rechtschapenheid is; dat het scheppen
van een recht hart het opperste doel is en dat het schoonste, in wereldlijke kennis en
macht, daarmede vergeleken, theatraal en ijdel is: een hol vertoon dat uiteenvalt en
zelfs geen wrak nalaat. Van ons zullen zij leeren verstaan dat een man waard is wat
de dingen die hij kent, en bemint en gelooft met gansch zijn hart, waard zijn; dat zijn
leven niet bestaat in wat hij bezit, dat te zijn meer is dan te bezitten, dat stand en
glans en ceremoniën overbodig zijn waar groote zielen leven en handelen. Wij zullen
in staat zijn de menigte omhoog te leeren zien en nieuwen moed te scheppen in eene
wereld die nog nooit de hunne was. Wij zullen niet gaan als verontschuldigden wij
ons, wij zullen niet met ingehouden adem spreken, als vreesden wij dat de wereld
ons zal hooren; wij zullen weten, en dit de menschen kunnen doen verstaan, dat het
leven hetwelk geleid en bewaakt wordt door de begrippen van waarheid, schoonheid
en goedheid, gelijk degene in Jezus Christus veropenbaard, volstrekte en onverjaarbare
waarde bezit. Evenals de groote verstanden der eerste Kerk hunne geestesontwikkeling
in de wijsbegeerte en letterkunde van Griekenland en Rome zochten, en uit dezelve,
spijts de dwalingen die ze ontsieren, versche kracht en nieuwe bewijsredenen putteden
tot verdediging van het geloof, zoo zullen wij in de hedendaagsche wijsbegeerte,
letterkunde en wetenschap, wier verstandelijke, zedelijke en godsdienstige inhoud
zooveel rijker is dan degene die aan de schriften der ouden waarde geeft, hulp leeren
vinden voor hoogere opvoeding en breeder zichtspunten. De wijzen zijn bereid om
van iedereen te leeren, en de goede verwerkt wat slecht is tot goddelijke gebruiken.
Een rijk moet blijven veroveren of het zal ondergaan. Eene geestelijke macht moet
nieuwe dingen voortbrengen, of de oude zullen hunnen naam verliezen. Zoo wij ons
zelven laten vreesachtig worden, indien wij verlegen en aarzelend worden, indien
wij weg gaan van den vijand instede van hem het
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hoofd te bieden, hoe zullen wij hopen ooit vertrouwen in onze oprechtheid of in de
deugdelijkheid onzer zaak te doen opvatten? Willen wij het geloof verspreiden, dan
moeten wij gaan in de wereld waar men denkt en handelt, wij moeten gereed zijn
om tegenover alle tegenstanders te staan en om alle opwerpingen te beantwoorden.
Wij moeten denken vooraleer wij gelijk denken kunnen. Wij moeten trachten
andersdenkenden te begrijpen, want overeenkomst is alleen mogelijk wanneer wij
elkander begrijpen. Indien het Kristenplicht is de menschen in hunne zonden en
ellenden genegenheid toe te dragen, kan het goed zijn onze genegenheid te weigeren
aan de dwalenden? Zijn wij niet veelmeer zwak dan boos, niet veelmeer onwetend
en blind dan verdorven? Sluiten wij ons dichter bij elkander aan, gelooven wij aan
den goeden wil der meesten, wat het wezenlijke goed is. Zoo wij Katholiek zijn,
moeten wij niet in de eerste plaats Katholiek zijn in onze liefde, in onze
bereidvaardigheid om elke waarheid te aanvaarden, en aan alle menschen goed te
doen? De zekerste wijze om onze medemenschen beter te maken is hen zoo te
behandelen als of zij waren wat zij behoorden te zijn. Onze plicht is ons tot het beste
te wenden dat in den mensch is, allen aan te moedigen: eenlingen en volkeren, de
giften die God hun schonk tot het beste gebruik te besteden.
Laat ons niet denken dat eene doode gelijkvormigheid het opperste goed is.
Erkennen wij, met den H. Paulus, afwisseling in de gaven, en verblijden wij er ons
om dat het mogelijk is God en den mensch op verschillende wijzen te dienen. Nog
nooit was er een echte denker, of dichter, of kunstenaar wiens werk niet kan gebruikt
worden, zoo wij maar sterk en klaarziende genoeg zijn, om de zaak van den zuiveren
godsdienst te dienen. De godgeleerde, de predikant en de apologeet die onbekend
zijn met het beste dat gedacht en gezegd werd bij de scheppers van de
wereldletterkunde, kunnen de ontwikkeling, de verstandelijke kracht, de openheid
en buigzaamheid van den geest niet hebben, zonder welke, tenzij door een wonder,
het niet mogelijk is de goddelijke waarheid aan een verlichten tijd te verkondigen.
Zij die voor roeping hebben openbare [...]jn, de denkwijze te vormen en de gedachten
te leiden, moeten meer kennis hebben, eenen wijderen, een vaster begrip van
geestelijke wezenlijkheden, dan degenen die zij willen ver-
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lichten en leiden. De diepste waarheid schijnt oppervlakkig in den mond der
lichtzinningen; de heiligste dingen schijnen half hunne heiligheid te verliezen, indien
zij aan ruwen en onwetenden worden toevertrouwd. Het is niet genoeg dat de
bedienaar van den eeredienst een rein en liefhebbend hart heeft en een sterk en aan
tucht gewend verstand: hij moet ook de hoffelijkheid en de ontwikkeling van eenen
heer hebben. Manieren zijn niet nutteloos - ze wortelen in de innerlijke waarde - zij
zijn de bloem van een hoog denken en volle leven. Christus was, zooals het gezegd
werd, de eerste heer der wereld, en zij die in Zijnen geest leven en handelen, moeten
heeren zijn. Zoo wij majestatische tempels bouwen, zoo wij onze altaren uit kostelijk
marmer vervaardigen, zoo onze gewijde vaten en priesterlijke kleederen van goud
en zilver gemaakt zijn, en met edele gesteenten versierd, waarom zouden zij die Mis
doen en het Evangelie prediken niet gehouden worden zindelijk en betamelijk, lief
en minzaam te zijn? Indien het ijdelheid is met gemak en sierlijkheid te spreken,
eene zuivere en fatsoenlijke uitspraak te hebben, met juiste aanhef en kracht te lezen,
moeten wij dan niet zeggen dat het ook ijdelheid is prachtige gebouwen voor de
aanbidding van God op te richten, die, zooals de H. Paulus zegt, niet in door
menschelijke handen gemaakte huizen kan opgesloten worden? Moet de priester
opgevoed worden, zoo moet hij de degelijkste en volledigste opvoeding ontvangen.
Hij moet geheel op de genade vertrouwen, of hij moet geene moeite ontzien om zijne
vermogens tot de hoogste begaafdheden te ontwikkelen.
Thomas a Kempis spreekt waarheid wanneer hij zegt, dat een nederige landman
die God dient beter is dan een hoogmoedige wijsgeer, die zijn eigen volmaking
verzuimt terwijl hij de starren beschouwt. Maar zij die het beste dat is of zijn kan
trachten te kennen, hoeven daarom hunne eigen volmaking niet te verwaarloozen;
terwijl zij die met onwetendheid tevreden zijn noodzakelijk zorgeloos zijn ook omtrent
het ware. In den rechten geest arbeiden, het verstand sterken en verlichten, is er naar
streven meer aan God gelijk te worden, meer bekwaam om goddelijk werk te doen.
Leert de Heiland niet dat zij die het beste gebruik der hun toevertrouwde gaven maken
de schoonste goedkeuring verwerven? Zoo God de zwakken kiest om de
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sterken te beschamen, weigert Hij daarom den dienst niet van mannen met
buitengewone verstandelijke kracht en zedelijke sterkte, zooals des H. Paulus' roeping
het bewijst. Het bovennatuurlijke overtreft de natuur, maar vernietigt die niet, evenals
God bovenzinnelijk en toch immanent is. Hij is de macht achter het stoffelijk heelal,
evenals Hij de macht is in 's menschen ziel. Veropenbaring kan slechts aan redelijke
wezens geschieden, en de rede drijft aan tot het onderzoek van al het verstaanbare.
Den mensch te verbieden in welke richting ook te denken, is zich in strijd stellen
met de diepste en onverwinnelijkste strekking der beschaafde wereld. Ware het
mogelijk in dergelijke zaken de Katholieken tot gehoorzaamheid te dwingen, dan
zou zulks de versteening en inzakking van geheel ons katholiek leven ten gevolge
hebben. Meer en meer zouden wij van de levenwekkende bewegingen der eeuw
wegdrijven en ons ten slotte in een geestelijk ghetto ommuurd zien, waar niemand
reine lucht kan inademen of opgeruimd of sterk of vrij zijn. De jeugd die de hoop
der toekomst is kan alleen door de hoogste idealen gewonnen worden, in welker licht
zij van hoop kan trillen en gevoelen dat het iets gezegends is te leven en te werken,
den goeden strijd te strijden en, zoo noodig, voor eene waardige zaak te bezwijken.
Tot haar met minachting te spreken van wat de negentiende eeuw wrocht, van hare
wetenschap en letterkunde, van hare juister kennis van het verleden, van haren
scherperen critischen zin, van haren verbazenden vooruitgang in het volbrengen van
het goddelijk bevel dat alle dingen den mensch zouden onderworpen worden, van
haar welslagen in het bestrijden der onwetendheid, armoede en ziekte, zou haar met
minachting voor ons, als voor hartelooze en bekrompen menschen vervullen. Wel
is waar moeten wij haar waarschuwen tegen hoogmoed, opgeblazendheid en
dillettantism en halfheid, tegen oneerbiedigheid en waanwijsheid; maar het ware
eene noodlottige vergissing te denken dat wij niets dan nadeel kunnen doen, door te
trachten haar mistrouwen voor de wetenschap en ontwikkeling, of schrik voor hunnen
invloed op het godsdienstig geloof in te boezemen. Wij, beter dan andere menschen,
kunnen met vertrouwen de paden der kennis bewandelen, want in zaken van volstrekt
en altijddurend gewicht hebben wij eenen onfaalbaren gids. Daar het ons verheugt
geld
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te ontvangen en de gunst te genieten van hooggeplaatste lieden om ons in ons
geestelijk werk bij te staan, hoe zullen wij bereid kunnen zijn om de hulp van degelijk
afgerichte en verlichte verstanden te missen, de macht der gedachte te missen die de
onweerstaanbaarste kracht is door God aan den mensch gegeven? Zoo wij de
godgeleerdheid beschouwen alleen als een stelsel van gekristallizeerde formulieren,
als eene wetenschap die geene kennis van de algemeene ontwikkeling des tijds heeft
te nemen, tevreden met de oude waarheden op de oude wijze voor te dragen, als
slechts eenen grooten Catechismus, met eene omstandiger uiteenzetting van
bepalingen en wederleggingen, berooven wij haar van de macht om invloed op
menschen te hebben die allen leven met gedachten zoo dringend als het groeien van
vleugelen; die te midden der vraagstukken door de nieuwe wetenschappen opgeworpen
en op den voorgrond gezet onrustig geworden zijn en beginnen te twijfelen of het
menschelijk leven niet van zijnen geestelijken inhoud zal geledigd worden. Alle
wetenschappen staan in verband even als alle lichamen elkander aantrekken en in
hunne plaatsen houden: en zoo wij de veropenbaarde waarheid op doeltreffende wijze
hopen aan te prijzen en te betoogen moeten wij bereid zijn zulks in het volle licht te
doen dat door de nasporingen en ontdekkingen op de natuur en de geschiedenis van
den mensch werd uitgegoten.
Indien wij het derhalve noodzakelijk vinden stellingen te verlaten die niet langer
te verdedigen zijn, en te midden van nieuwe omstandigheden nieuwe standpunten
in te nemen, moeten wij gedenken dat, ofschoon de Kerk eene goddelijke instelling
is, zij daarom niettemin aan de wetten onderworpen is die de menschelijke dingen
veranderlijk maakt; dat al moet de waarheid dezelfde blijven, zij voor het ontvangen
van versche opheldering vatbaar is, en dat, zal zij levenschenkend zijn, zij steeds
opnieuw in het gestel van elken eenling en van elken tijd moet gewerkt worden.
Alleen dat is waarlijk het onze, wat door ons denken, bidden en doen aan ons
godsdienstig en zedelijk leven is aangeeigend. Hetgeen wij slechts voor den vorm
bezitten, is als een kleedingstuk dat zoo gemakkelijk aan kant kan gelegd worden
als het aangetrokken werd. De ziel, evenals het lichaam, hoeft onophoudend gevoed
en verfrischt te worden, of zij verzwakt en wordt onverschillig. Alleen zij die aan de
groote fontein van waarheid en goedheid blijven
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drinken, zijn bronnen van geestelijke macht en invloed. Zoo komt het dat, onverlet
leerwijze of gang, de beste opvoeding, deze die wij altijd en boven alles dienden te
verstrekken, degene is die in de ziel eenen onleschbaren dorst naar kennis en
rechtschapenheid doet ontstaan. Wanneer onze jongelingen de school verlaten houden
zij op zelf werkzaam te zijn en worden hulpeloos, omdat wij hun geene goddelijke
ontevredenheid, geen steeds tegenwoordig verlangen naar hoogere wijsheid en
waardiger daden hebben ingeboezemd. Zullen wij in deze belangrijke zaak verbetering
kunnen hopen, zoo moeten wij beginnen met onze collegiën, seminariën, hoogescholen
van degelijk opgeleide en ontwikkelde leeraren te voorzien. Elk dier teelt zijne soort:
de sterke verwekt sterke, de liefhebbende boezemt liefde in, die blijven groeien
wekken in anderen een verlangen naar onophoudenden groei.
Eene van de vijf wonden der Kerk, zooals Rosmini die ziet, is het geringere slag
van leeraren aan wie wij de opleiding toevertrouwen van hen, die de leidslieden, de
onderwijzers en modellen der menigte zullen zijn. Sindsdien kwam daarin weinig
verbetering. Dengenen die leerstoelen in onze onderwijsinrichtingen bezetten
ontbreekt het nog aan de beste opvoedkundige kennis en behendigheid, aan degelijke
bekendheid met de beste wijsgeerige, godgeleerde, wetenschappelijke en letterkundige
gedachten des tijds. Hun ontbreekt het aan de wijsheid die alleen eene lange en diepe
ondervinding des levens kan geven; met weinig uitzonderingen zijn zij nog
ontoereikend bezoldigd en zien nog ongeduldig uit naar den tijd dat zij eenen anderen
werkkring zullen hebben. Om den toestand te verergeren is er eene strekking om de
opvoeding der geestelijken tot de seminarien te beperken, wat eene daling van de
verstandelijke en wetenschappelelijke ontwikkeling onder de priesterschap ten gevolge
moet hebben. ‘De Kerk,’ zegt kardinaal Hergenröther, ‘zou haren doodelijken vijanden
geen grooter genoegen kunnen doen dan met het afschaffen der godgeleerde
faculteiten aan de hoogescholen, of met de geestelijke studenten ervan weg te roepen.’
In de dagen hunner grootste macht achtten de Pauzen het een voorrecht en eene eer
de hoogescholen, die een zoo groot deel in het scheppen onzer Kristelijke beschaving
gehad hadden, te ondersteunen en te beschermen. Wat goed en noodzakelijk was in
eenen tijd van
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betrekkelijke onwetendheid is nog meer wenschelijk en onmisbaar in onzen eigen
tijd, waar de opvoeding de machtigste faktor in den vooruitgang der wereld geworden
is, waar onze velerhande en immergroeiende wetenschap in onze handen nieuwe en
ongedroomde krachten heeft geplaatst tot leiding van en toezicht over staatkundig,
maatschappelijk en huishoudkundig leven.
Daar is thans niets dat niet nagevorscht en besproken wordt; niets, of het wordt in
twijfel getrokken; niets dat niet uit elk oogpunt wordt beschouwd. Wij weten veel
meer dan de doctors van Alexandrië, Cappadocië, Antiochië, die de gronden der
godgeleerde wetenschap legden; meer dan de HH. Augustinus en Hieronimus, meer
dan Alcuin en Scotus Erigena, meer dan de groote meesters van de schoolsche
godgeleerdheid, die met de Kristelijke letterkunde der tweede en derde eeuwen schier
geheel onbekend waren, die maar weinig van het Grieksch en het Hebreeuwsch
wisten en zelfs Aristoteles maar zeer onvoldoende kenden, wiens wijsbegeerte
nochtans de grond hunner leering was. De ouden behooren tot de jeugd der wereld,
terwijl wij oud zijn met de wijsheid en de wetenschap die de ondervinding, de
navorsching en de studie, de nederlagen en overwinningen van duizenden jaren ons
brachten. Niet alleen hebben wij meer kennis dan zij, maar wij hebben eenen critischen
en geschiedkundigen zin ontwikkeld dien zij niet hadden, en die den student een
helderder inzicht geeft van de beteekenis en den inhoud der Schriftuur, van de
ontwikkeling en geschiedenis der Kerk dan tot dusverre mogelijk was te hebben. Het
ware nutteloos te ontkennen dat de machtige beweging waardoor de eeuw
voortgestuwd wordt geene bedreiging is voor veel kostbaars, ja, voor veel van
volstrekte- en van levenswaarde. De uiterste waarheid, zegt men ons, is verfoeilijk.
God is een verdichtsel en nauwgezetheid een vloek; of, m.a.w., men bevestigt dat
niets kan gekend worden dan wat wij zien en tasten, en dat onze eerste en eenige
plicht is de wereld zoo te vormen dat het ons hier wel gaat, want daar is geene reden
om te denken dat er een ander en beter leven is. Het Eeuwige is slechts een stroom
van strekkingen welks gewoon drijven goed gedrag met geluk schijnt te verbinden.
Geene stem des hemels heeft ooit gesproken, en de goddelijkste waarheid die wij
kennen is die door het genie uitgesproken. Wij zijn onder de noodlottige slin-
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gering van een werktuigelijk heelal, en de vrije wil is eene begoocheling. Daarom
wenden eenigen zich tot de aanbidding van Mammon, en enkelen tot die van de godin
der wellust, terwijl de groote menigte den steun der eeuwige dingen verliest en
doelloos wandelt zonder God en zonder hoop. Hier valt de mensch in onverschilligheid
en vormelijke naleving; daar volgen zij lichtgeloovig elken verkondiger van een
nieuw geloof. Geene denkwijze is te oppervlakkig of te ongerijmd om volgelingen
te winnen; geen stelsel te hersenschimmig of te fantastisch om helpers te krijgen.
Evenals de wereld vol is van aankondigingen van geneesmiddelen voor allerlei
lichamelijke kwalen, zoo staan allerwege menschen op met wondermiddelen voor
al onze staatkundige, maatschappelijke en zedelijke ziekten. Te midden der algemeene
verwarring zijn wij, gelijk de oude Grieken, bereid om God toe te roepen ons te
komen onderwijzen en leeren. Is het mogelijk het groot, bewogen, verlangend,
twijfelend en lijdend leven van den mensch te beschouwen en geen oneindig verlangen
te gevoelen hem te helpen? Kunnen wij in ons innerlijkste wezen gelooven de woorden
des eeuwigen levens te bezitten zonder, als door eene stem van den hemel, uit onze
onverschilligheid en slaperigheid, uit onze gemakkelijke tevredenheid met vormelijke
opvoeding en halve kennis gewekt te worden? Wij behoeven geene nieuwe
godsdienstoefeningen en nieuwe relikwiekasten, maar eenen nieuwen geest, nieuwheid
des levens, verlevendiging van geloof, hoop en liefde, verschen moed en wil om de
bronnen der macht vast te grijpen, opdat wij alle kennis en wetenschap mogen
dwingen Christus hulde te doen en Gods kinderen allen op de edelste wijzen te dienen.
Wij moeten besloten zijn te werken niet alleen om de dingen te zien zooals zij zijn,
maar ook om ons zelven te zien zooals wij zijn. Waar zelfcritiek ontbreekt, zij het
in eenlingen of in samenlevingen, ontstaat verval en ontaarding. Zijn er ware en
gezonde ontwikkelingen van leven en leer, er is ook een valsche en ziekelijke
ontwikkelingsgang, waartegen wij steeds op onze hoede moeten zijn. Rustelooze
werkzaamheid is niet de prijs van vrijheid alleen, het is de prijs dien wij voor alle
geestelijk goed moeten betalen: en hoe zullen wij steeds waakzaam zijn indien het
ons verboden is ons zelven en de omgeving waardoor ons leven gevoed en beschermd
wordt te toetsen. Even als het gaan een voortdurend vallen
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en opstaan is, zoo is de vooruitgang eene opwaartsche beweging door dwaling en
tekortkoming naar waarheid en zege. Zooals het verval der rassen, het te niet gaan
der beschavingen, de ondergang der staten ten slotte blijken bevorderlijk te zijn aan
den vooruitgang der menschheid, daar zij niet gansch vergaan, maar iets van hun
leven aan degene die volgen meedeelen: zoo toont ook de geschiedenis der
menschelijke gedachte dat, terwijl stelsels opkomen en verdwijnen, de dwalingen
zelven van oprechte en oorspronkelijke geesten, verbonden zooals zij zijn met
waarheid, op eenige wijze aan den algemeenen vooruitgang van kennis en
ontwikkeling medewerken. Alles werkt te zamen voor degenen die God liefhebben.
De daad mag niet van de gedachte gescheiden worden, noch de gedachte van de
daad. Twijfel wordt niet door algemeenmaking en betwisting te boven gekomen,
maar door te doen wat wij moeten doen. Het verstand is niet het middenpunt en de
ziel des levens; en kennen is niet het geheele wezen. Het geloof is geen sluitrede der
redeneering. Wij kunnen ons lot niet bepalen bij de veroveringen van den geest. Wij
hebben het vermogen om te denken, maar onze hoofdwerkzaamheid is te handelen:
en daarom moeten wij altijd en altijd op het geloof, de hoop en de liefde en op het
gedrag dat zij inboezemen terugvallen, of wij zullen voortgedreven worden in de
streken der zuivere bespiegeling, in eene droefgeestige wereld van ledige vormen.
Desniettegenstaande kunnen de leeringen van den veropenbaarden godsdienst, in
eenen tijd als de onze, alleen doelmatig voorgesteld bewezen worden door degenen
die met wijsbegeerte en wetenschap, geschiedenis en letterkunde bekend zijn.
Vandaar dat de opvoeding die voorheen voldoende was het thans niet meer is. De
oude geloofstrijd tusschen Katholieken en Protestanten heeft, voor een groot deel,
zijne beteekenis verloren, omdat vraagstukken van een hooger belang onze aandacht
zijn gaan bezighouden. Met het oog op de critiek, thans op den Bijbel uitgeoefend,
hebben wij er minder belang bij te toonen dat hij geen volledige geloofsregel is dan
bij het verdedigen van deszelfs echtheid en ingeving. Het bespreken van zijn leerstellig
onderwijs, dat nooit, zonder een onfaalbaar gezag, bevredigend kan besloten worden,
ruimt de plaats voor een ernstiger verlangen om ons
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met den geest en het leven, in die bladzijden ademend, bekend te maken. Te lang
hebben wij, Katholieken zoowel als Piotestanten, ons met het twisten over teksten
bezig gehouden, terwijl wij van het alteeder, albeminnend Hart van Christus zijn
weggedreven. Wij waren te vurig om de Schrifttuur tot een voorwendsel van onze
redeneeringen en betwistingen te maken, en zijn de liefde vergeten, waardoor alleen
de menschen kunnen weten dat wij de volgelingen zijn van Hem die voor allen stierf.
Men heeft van den Bijbel, als geloofsregel beschouwd, zooveel misbruik gemaakt,
dat menigeen onder ons zijn goddelijk gebruik als werk van godsdienstige opvoeding,
van het hoogste, heiligst en gezegendst leven uit het oog heeft verloren.
Geene enkel menschelijke werken, hoe vroom, godvruchtig, verlicht en diep hunne
schrijvers mogen wezen, kunnen de plaats der Heilige Schrift, der woorden van den
Heiligen Geest zelf innemen: en hoe meer deze bron van godsdienstige ingeving, zij
het door geestelijken of door wereldlijken, verzuimd wordt, des te meer zullen wij
in de bloote vormen en gebruiken zinken, in eene werktuigelijke en levenlooze
aanbidding, in casuïstische nasporingen omtrent wat al of niet geoorloofd is, wat tot
strekking heeft de geesten in te krimpen, de gewetens te dooden en ons te doen
vergeten dat de menschen zelven zich in zekere gesteltenissen moeten bevinden om
de sacramenten te ontvangen. Waar zulk een geest voorheerscht, waar religiositeit
de plaats van den godsdienst vervangt, verliest het geweten zijne beteekenis van
Gods hoogste en echtste stem, wordt het karakter ondermijnd, ontaarden eenlingen
en volkeren, en worden zij ten ondergang gebracht. De prediker houdt op
geloofinboezemende, levengevende macht te hebben en bevredigt zich met het
aanprijzen van ceremoniën en godsdienstoefeningen, of met de alledaagschheden
der zedelijke sermoenen, onmachtig om woorden te vinden die uit het diepste van
zijn wezen borrelen, waar God tot de ziel spreekt en de door haar uitgesproken
boodschap staaft. De groote waarheid, dat de Kristelijke vroomheid veel meer gevoed
wordt door het overwicht van geestelijke begrippen dan door de overheersching van
kerkelijke personen, bestemt den gang onzer daden niet langer.
Niet alleen op het altaar, of in biecht- en predikstoel moet de priester zich als
Christus' dienaar kunnen toonen: hij hoeft de vereischte opvoeding en ontwikkeling
te bezitten
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om hem tot leider aller geestelijke bewegingen te maken, zij het voor breeder kennis,
meer vrijheid of zachter en reiner leven. Over welke onderwerpen ook van hooger
belang voor het menschelijk welvaren, moet het volk geneigd zijn hem te hooren,
even als de menigte rondom den Heiland geschaard, niet in de synagoog, maar op
de zeekust of de heuvelhelling en in de woestijn, begeerig de woorden des levens te
drinken. Door zijnen steun en medewerking te geven aan de zaak van de matigheid,
van de openbare zedelijkheid, van wet en orde, door te werken voor het opbeuren
der armen, voor het wegruimen van staatkundig bederf, voor het verspreiden der
beginselen van rein- en gezondheidsleer, en daarbij door het helpen voorkomen van
besmetting en pest, door te trachten de misbruiken van den schouwburg tegen te gaan
en de teugelloosheid der drukpers te betoomen, door te streven naar bevordering van
goeden wil en Kristelijke liefde, met samen te werken met zijne medemenschen, 't
zij hun geloof het zijne is of niet, in waardige ondernemingen - door dit alles werkt
hij met God voor het welzijn der menschen. Zoo aalmoezen te geven, gasthuizen en
toevluchtsoorden te bouwen, de onwetenden te onderwijzen en de twijfelenden te
raden deel uitmaakt van der Kristenen plichten: niet minder is het hun plicht, met
naarstige vlijt en met taai geduld, de middelen op te sporen waardoor zonde, ellende
er armoede kunnen voorkomen worden.
De priester toont het best de waarde van zijne sacramenteele macht en gezag, niet
door er op te steunen, niet door de aandacht er op te roepen, maar door niets ongedaan
te laten waardoor hij zich tot een waar, edel en hulpvaardig man kan maken; door
zijn ambt zóó te verrichten dat de menschen in hem eenen volgeling zien van den
goeden, zachtmoedigen en dienstwilligen Meester; een kind van den Eeuwigen Vader,
die al-wijs, al-machtig en al-beminnend is. Hij mag zich niet binnen kloostermuren
opsluiten, mag zich niet met eene ontwikkeling en tucht tevreden houden die enkel
godgeleerd en streng zijn: hij moet zich in de wijde wereld begeven als leidsman en
voorganger - in de wereld, getoetst door de denkwijze, beheerscht door doeleinden
en idealen, welke het zijne taak is meer en meer in overeenstemming te brengen met
de in Christus veropenbaarde waarheid en liefde. Hij moet weten dat wij, om
menschen te
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winnen, hen genegen moet wezen; dat wij, om hunne welwillendheid en hun
vertrouwen te verwerven, hen moeten doen verstaan en gevoelen, dat wij in staat
zijn en begeerig om hen te helpen. Alleen dàn zal het gebeuren dat wereldlijken een
werkzaam belang in het welvaren en den vooruitgang der Kerk zullen stellen, en het
mogelijk zullen vinden met de priesterschap samen te werken aan alles wat de zaak
van godsdienst en beschaving kan bevorderen.
Als Amerikaansch Katholieke heb ik gesproken over hetgene van de Katholieken
in den tegenwoordigen tijd vereischt wordt. Dit schijnt mij ook voor de geheele
Engelschsprekende Katholieke wereld waar te zijn; want in elk gedeelte der wereld
waar het Engelsch de volkstaal is, bestaat er, althans wat de Katholieken betreft,
overeenkomst van staatkundige, maatschappelijke en godsdienstige omstandigheden.
In het steeds zich uitbreidend gebied van het Britsche Rijk, in het steeds grooter
wordende Amerikaansche Gemeenebest, zegeviert de volksregeering; en in al die
wijduitgestrekte gewesten is er, met uitzondering der Anglikaansche Kerk, die eene
tot Engeland behoorende onregelmatigheid is, scheiding tusschen Kerk en Staat; een
scheiding die door hen welke bevoegd zijn om te oordeelen, als bestendig wordt
beschouwd. Overal is daar vrijheid om te schrijven, uit te geven, te spreken, in te
richten; en er is geen onderwerp der gedachte, geen werkkring, geen belang die van
den alles-opsporenden adem der vrijheid kunnen afgezonderd worden. Deze toestand
bestaat; elke invloed handhaaft en versterkt dien; en voor zooveel als wij vooruitzien
kunnen, schijnt het niet dat eenige aardsche macht hem kan veranderen of vernietigen.
Het is een toestand door de Engelschsprekende Katholieken aanvaard zonder
stilzwijgend voorbehoud, zonder wantrouwen, zonder verdriet, iets dat altijd
vruchteloos is, en het gemeene recht dat, te midden eener algemeene vrijheid, het
onze is, heeft in ons eene kracht van denken en handelen verwekt, die tot zegepralen
en veroveringen geleid heeft welke de Katholieken elders in de wondervolle eeuw
die nu eindigt of reeds gesloten is, niet hebben behaald. Honderd jaren geleden telden
de Engelschsprekenden voor niets in de Katholieke Kerk. Zij waren weinigen, arm
en onwetend. Hunne vaderen waren bij het oude geloof gebleven, ten koste van al
de aardsche zaken door de menschen meest gezocht en geliefd. In
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Engeland waren zij een handvol, vergeten en vergetend. In Ierland waren zij door
de strafwetten onderdrukt, het best geschikte der dwangstelstels ooit door de
vindingskracht der vervolgers verzonnen om een volk te verlagen en te ontaarden.
In Amerika was er een hoopje in de graafschappen Maryland en Pensylvania, zonder
opvoeding, zonder invloed, zonder aanzien. Het scheen al even waarschijnlijk dat
de aanbidding van Jupiter onder ons zou herleven als dat de Katholieke godsdienst
zou herbloeien.
Welk een wonderbare verandering heeft er in de laatste vijftig jaren plaats gegrepen,
- want het is weinig langer dat de herleving in de Engelschsprekende wereld begon.
Meer dan een vijfde der bisschoppen die bisdommen besturen worden thans in het
Britsche Rijk en in de Vereenigde-Staten gevonden. Er zijn twintig millioen, of meer,
Katholieken die Engelsch spreken. In de laatste halve eeuw hebben zij waarschijnlijk
zooveel kerken, scholen, kloosters en gestichten gebouwd als de overige twee honderd
millioen Katholieken. Zonder twijfel werden er verliezen geleden, maar in den strijd
zijn verliezen onvermijdelijk. Is er dan onder de Katholieken der andere landen geen
afval van het geloof, geene vermindering van het geestelijk leven geweest? De wortel
des kwaads ligt elders dan in ons eigen land. Toch toont de geschiedenis der Kerk
in de Engelschsprekende wereld gedurende de negentiende eeuw grooten en
werkelijken vooruitgang; en er bestaan goede redenen om te hopen dat wij zullen
blijven vooruitgaan, daar priesters en volk bezield zijn met den geest van vertrouwen
en moed, van edelmoedigen ijver en oprechten zin jegens het geloof. Beiden zijn er
evenzeer van overtuigd dat het niet mogelijk is het koninkrijk des hemels te
verspreiden en te verdedigen, zoo zij zelven zich niet onophoudend inspannen om
in het licht der idealen te wandelen, die in de woorden en het leven van der menschen
Heiland veropenbaard zijn. Ze gevoelen dat de Kerk zoowel eene school als een huis
des gebeds moet zijn; eene bron van kennis, wijsheid en macht zoowel als eene
fontein van geloof, hoop en liefde. Ze gelooven dat God in de wereld is, bereid om
diegenen te helpen die zich zelven willen helpen. Ze leven met de oude waarheden,
terwijl zij onbevreesd wandelen te midden der groote ontwikkeling van wetenschap,
beschaving en stoffelijke weelde, er voedsel uit putten en sterkte. Zij beminnen de
gewesten waar zij geboren werden of die zij
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gekozen hebben; ze beminnen Christus en de menschelijke volmaking, ze beminnen
de Kerk die Hij stichtte; en daarom zijn zij besloten geene moeite te sparen om
zichzelven en hunnen kinderen de beste opvoeding te geven, en zoo hunne wezens
tot hunne volle hoogte op te bouwen, opdat zij te doeltreffender voor waarheid en
rechtvaardigheid, voor vrede en rechtschapenheid, voor vrijheid en eeuwig leven
zouden kunnen werken. Zij erkennen dat de Katholieke godsdienst eerder een leven
is dat moet geleefd - dan eene leering die moet onderwezen en geloofd worden; want
alleen zij die het leven zoeken in het leven, wier gelooven werken is, wier hoop
blijdschap is en sterkte, wier liefde vruchtbaar is, kunnen goed de goddelijke waarheid
begrijpen en omhelzen, die Christus in de wereld is komen verkondigen
Mgr. JOHN LANCASTER SPALDING.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1901

221

Sambucus Nigra L.(1)
Vlienderboom, 't is al verloren,
dat ik, u voorbij geschoren,
henenvare, in 't snelgerij,
overal ontmoet gij mij;
overal voorbij mij drijven
zie 'k uw' witte blommenschijven.
's Zomers lange en schoone dagen
schijnen u, met welbehagen,
toevertrouwd; en evengoed
's avonds u de zonne groet,
als des vroegen morgens. Edel
groen zijt gij, van lijf en schedel.
't Moet entwat omtrent u wezen,
met u uit den grond gerezen,
door ons volk u toegedicht,
dat, voor mij, in 't donker ligt:
iets dat overal uw twijgen
vrijdom laat, en woonsteê krijgen.
Overal! 'k En weet geen hoven,
of gij zijt erin geschoven,
eens of anders; hier en daar
staat gij, Vlienderboom, entwaar:
bachten 't huis, aanzijds het water
zoo daar iets kan staan, gij staat er!

(1) Uit ‘Guido Gezelle's laatste verzen’. Worden binnen kort uitgegeven bij L.J. Veen.
Amsterdam.
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't Ovenbuur beschut uw zware
looverschaduwe en 't en ware
versch, ten gronde nieuw gemaakt,
't steenen huis daar Turk in waakt,
verre niet van 't messingbekken,
Vlienderboom, uw vlerken dekken.
Om den hoogen essche, in 't wenden
van den weg, daar 't water, tenden
't hofgat, hier en daar gedekt
met een brugge, zijwaards strekt,
ringsom de oude mote, schoone
spant ge alweer uw' looverkroone.
Ja en, lieflijk, uit der maten,
is 't, om zien, hoe al uw platen
vlakke witheid stijgen op,
trapwijs, naar den esschentop,
die daar staat, hij zonder blommen
treurig, in den wind te brommen.
Vlienderboom, gij schaduwt wielen,
wagenbossen, voor 't vernielen
van de zonne; en meermaals is
't kindervolk een kerremis,
als gij ze, aan uwe armen, zwingen
luide laat, en liedjes zingen.
Waterspeiten, klakkebossen,
zwartgezunde beiertrossen,
wijn daaruit, en zoetigheid,
heengehaald en toebereid,
voor die ziek zijn, doen de lieden,
al te male, u eere bieden.
Maar gij waart, in 't grauw verleden,
meer als om de dienstbaarheden
uwer goedheid, wel bekend:
gij waart heilig; u omtrent
biechtte men, te lijzer spraken,
't geen men wilde onweetbaar maken.
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Gij hebt ooren! 't zijn wel Heeren,
in de groote steên, die leeren
dat het zwammen zijn, gedaan
net als ooren, die u staan
om den lijve; maar, zij droomen:
ooren hebt gij, Vlienderboomen.
‘Ooren hebt ge, maar geen tonge,’
dicht het Volk; ‘en, wat men dwonge,
menschenmond en zou verraân,
't gene in de oore u is gedaan
diepe, en toevertrouwd.’ Nog roeren
hoort me', in 't Dietsch, van zulker voeren.
Edel beeld, uit vroeger dagen,
blijft maar vast de takken dragen
uwer schoonheid; houw en trouw
naast des Vlamings hofgebouw,
nijgt uw blom' en bezieschijven!
Houw en trouw zal Vlanderen blijven.
26/6/97.
GUIDO GEZELLE.
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Menschen en boeken.
Verspreide opstellen, Dr H.-J.-A.-M. Schaepman (Vervolg)
ZIJN godsdienstige studies heeft Sch. hoofdzakelijk in de 3e en 4e reeks ‘Menschen
en Boeken’ verzameld.
Hier ware 't verkeerd in Sch's leven naar een nieuwe phase van zijn
geestesontwikkeling te zoeken.
Hij zelf schreef al in '69: ‘Onder Gods bijstand zal geheel mijn bestaan slechts éen
stempel dragen: de korte belijdenis der catacomben: Christus, alpha et omega’,
voltooid door het ‘Credo in unam, sanctam, catholicam et apostolicam Eeclesiam(1).’
Dit is dan Sch's levensideaal, van hetwelk ik op de eerste bladzijde sprak.
‘La vie est une affaire du coeur’ zegt Bolo in een voorrede aan een van zijn
schoonste boeken(2) en dat Schaepman van zijn leven een zaak des harten heeft
gemaakt, dat heeft hij op een heerlijke wijze bewezen.
In duizenden prachtige verzen heeft hij zijn Christus, zijn Paus en zijn Rome
bezongen: altijd en overal heeft zijn donderend woord geklonken als de stem van
den Heer; van de ontelbare bladzijden, die hij geleverd heeft op alle gebied, geen
enkele, die niet een wapen is voor den goeden strijd en die niet het stralende kenmerk
draagt van het ‘pectus est quod disertos facit’. Al wat uitgaat van hem, is daad van
zijn hart.
Vóór we de twee deelen ‘Menschen en Boeken’ bespreken, gevuld met schriften
over Rome en den Paus, dient een woordje gezeid over de artikels uit de vorige twee
bundels, die om hun overheerschend godsdienstige tint geen plaats vonden in de
recensie van de letter- en staatkundige opstellen.
De studie over Schiller dankt haar ontstaan aan een pennetwist met Gunning
omtrent de allegorische beteekenis van ‘der Taucher’.

(1) Voorrede op: Het Lied des Konings.
(2) L'Abbé HENRY BOLO: Les Agonies du caeur.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1901

225
Als inleiding geeft Sch. een paar schitterende bladzijden om te bewijzen dat het genie
niet altijd gansch meester is over zich zelf, maar in oogenblikken van inspiratie
woorden spreekt, door een hoogere macht zijns ondanks op zijn lippen gebracht.
Tot die woorden rekent Sch. de bekende verzen uit Maria Stuart:
Die Kirche ist 's, die heilige, die hohe,
Die zu dem Himmel uns die Leiter baut,
Die allgemeine, die kathol'sche heiszt sie,
Denn nur der Glaube Aller stärkt den Glauben’

Hoe diep een saluade we weer voor den stylist van dit stuk moeten maken, toch dunkt
het ons overdreven aan Schiller's woorden hier de waarde te hechten van een
bijzondere ingeving, gedaan aan 't bevoorrecht genie: We hebben hier immers te
doen, niet met den zoo persoonlijk lyrischen Schiller van elders, maar met den
dramatist. Geen hoogere kracht heeft Schiller hier tot een veelbeduidende bekentenis
genoopt, maar de treurspeldichter heeft eenvoudig, naar de eischen van het tooneel,
zijn heldin haar eigen karakter gegeven en ze volgens haar katholieke overtuiging
doen spreken. Ging men met die thesis der ‘fine frenzy’ Shakespeare b.v. studeeren,
dan vond men ze duizendmaal met zich zelf in strijd. Ook buiten het theater kan bij
mijn wete Sch's theorie niet veel aanvangen met Schiller; met Kantiaansche berusting
toont hij zich in zijn werk hoe langer zoo meer aan zijn puntdicht getrouw:
Welche Religion ich bekenne? Keine von allen
Die du mir nennst. - Und warum keine? - Aus Religion.(1)

Daarom geven we verder Schaepman volmondig gelijk tegen Gunning, waar deze
beweert dat ‘der Taucher’ een ‘Selbstbekenntniss’ zou zijn, een beeld van Schiller's
leven aan het streven naar waarheid gewijd, waaruit blijken zou dat de dichter - al
was hij geen Christen in werkelijken zin, toch onbewust Christen zou zijn geweest.
In den tijd van zijn ommekeer, ja, heeft de twijfel hem scherpe smartkreten ontrukt,
die het duidelijkst in de ‘Philosophische Briefe’ van Julius aan Rafaël zijn te hooren;
't is niet voor niemendal dat hij zijn markies von Posa in Don Carlos zeggen doet:
..... Sagen Sie
Ihm, dasz er für die Träume seiner Jugend
Soll Achtung tragen, wenn er Mann sein wird,
Nicht öffnen soll dem tödtenden Insekte
Gerühmter besserer Vernunft das Herz
Der zarten Götterblume.....(2)

(1) Schillers sämmtliche Werke in 12 Bänden. Leipzig, Reclam 1er B.S. 248.
(2) Don Carlos, IVer A. 21er Auftr.
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Door eigen schuld heeft de man veel geleden; ook voor hem was het woord van
Fichte waar: ‘Ons philosophisch stelsel is meestal niets anders dan de geschiedenis
van ons hart’(1). Hij meende de rust, die hij zocht, in 't rationalisme van Kant te hebben
gevonden: toen het einde naderde voelde hij wel dat het wolkerig systema voor zijn
gefolterden boezem niets anders dan een kunstmatige slaapdrank was geweest....
maar bij die ontgoocheling is 't gebleven.
In zijn bladzijden over Schiller heeft ons Sch. den kamp tusschen waarheid en
logen met meestertrekken geschetst:
‘Het vreeselijk beginsel in den aanvang der zestiende eeuw uitgesproken, als
levensbeginsel aangenomen en toegejuicht, had eindelijk alle kringen des levens
doordrongen en vervuld. Lang had het leven gekampt en geworsteld met alle kracht,
met de hoogste inspanning, gekampt tegen de steeds stouter voortschrijdende
ontkenning, die iederen grondslag der wereldorde ondermijnde en vallen deed....’
Zoo gaat het voort, de stoutste verbeelding zich inniger en inniger huwend met de
diepste idee.
Een oogenblik ontmoeten Schiller en Lamartine malkander; maar over Lamartine
krijgen me meer te hooren in het opstel: ‘Moeder en Zoon’. De inleiding aan dit stuk,
die ons de begraving verhaalt van Lamartine's moeder, is een der meest
indrukwekkende bladzijden, door Sch. ooit geschreven. Daarna doorbladert Sch. het
dagboek van die moeder door den zoon uitgegeven. Hieruit spreekt een vrouw zoo
edel christelijk dat Sch. ze met volle recht een heilige noemt. Ach, had Alphonse
naar haar geluisterd, zijn moeder en zijn roem zouden schooner dagen hebben beleefd!
‘Liefde en vrede in de Polemiek’ is een welsprekend verweerschrift van ‘het
jaarboekje voor de H. Familie voor 1874’ tegen de protestantsche aanvallen. Boud
en stout moet het worden genoemd: Ook kon een hevig antwoord in ‘de Gids’ niet
achterblijven(2).
‘Een merkwaardige redevoering’, noemt Dr Sch. de Universiteitsrede van de
Savornin Lohman over het hoogste Gezag.
Hij huldigt het geloof, de beginselvastheid en het onvoorwaardelijk vertrouwen
in het recht, van dezen man, die een hoog en eerbiedwaardig rechterlijk ambt verliet
om als hoogleeraar aan de Vrije Universiteit te Amsterdam voor zijn overtuiging in
de bres te springen. Maar voor den anti-revolutionair Lohman is de Bijbel het hoogste
gezag; met scherpe logiek wordt die stelling door Sch. afgebroken.
En nu de groote strijdschriften voor de Roomsche Kerk in de 3e en de 4e reeks.
Hier zijn we getuigen van gevechten tusschen reuzenkampioenen. Want in de
wereld der ideeën zoo wel als in die van de feiten is het

(1) Aangehaald bij BAUNARD: Le doute et ses victimes, p. 339.
(2) De Gids, jrg 1876.
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oorlog altijd maar aan. In vollen wapendos treden de groote gedachten tegen
malkander in 't krijt: Aan deze zijde de leer der katholieke Kerk in haar blanke trouw
aan Christus' Evangelie en in haar wondere evolutie onder de leiding van den geest
Gods; aan gene zijde de menschelijke rede met haar 19-eeuwsche wetenschap,
schitterend als een veropenbaring; aan den eenen kant de verklaring van 's Pausen
onfeilbaarheid; aan den anderen kant de vrijdenkerij op weg naar ‘l'infinie
perfectibilité de l'homme’.
Vreeselijk bliksemen de zwaarden in de duisternis van den strijd. Maar Schaepman
ziet: ‘Post tenebras lux!’ ‘Voelt gij het, hoe, midden onder de physieke rampen, de
kwalen en jammeren van krijg en dood, de zedelijke hergeboorte stil maar krachtig
haar werk vervolgt? Geene eeuw als de onze, in alles wat stoffelijken vooruitgang,
wat den bloei der nijverheid betreft. Het zedelijk leven, - helaas, ging het niet in spot
of twijfelzucht, in ongeloof of ziekelijke aandoeningen te loor? Maar onder de
daverende slagen van den oorlog is de looden klok, die de geestkracht der volkeren
overdekte, vergruizeld; bij het dreunen der bazuinen zijn de sluimerenden uit hun
doodslaap opgestaan. Vreeselijk vaart het wraakgericht Gods langs de wereld; al wat
met het kwaad boeleerde, al wat den geest des gezags verwierp viel of wankelt ten
val. Nog zijn al de dingen niet voltrokken, nog hangen zwarte, zware wolken aan
den horizon. Maar helder schittert op dien donkeren achtergrond de boog met zijne
zeven kleuren, het teeken der belofte, dat de God des levens der menschheid
geschonken heeft. Neen, de dood zal de menschen niet meer beheerschen, al wordt
de maatschappij, waarin zich het kwade, het oproer belichaamde, het offer des doods.
Onverdelgbaar is het levensbeginsel, door den menschgeworden God in de wereld
gelegd, maar onverbiddelijk ook is de wet des levens: ‘Quicumque vult salvus esse,
ante omnia opus est ut tencat catholicam fidem.’
‘Over verleden en toekomst der Kerk’ is een historische bespiegeling, veeleer dan
een strijdschrift; maar dezelfde zending vervult het toch. Met reuzenschreden stapt
Dr. Sch. van de eene eeuwgebeurtenis naar de andere over. Ieder geschiedenisperiode
levert haar groote feiten als zoovele steentjes tot een mozaïek, waarin de
onvergankelijkheid van de Kerk in marmeren letters de tijden tart. Lijk het ijzervijlsel
in de natuurkundige proef van 't magnetische veld, zoo komen de eeuwen zich ordenen
om den zeilsteen der geschiedenis:
Gij Simon, Jona's zoon, zijt Petrus, rots der Kerke,
Die 'k als mijn bruid begroet; en wat de Hel ook werke,
Wat krachten ze ook ontplooi, wat stormen ze ook ontloei,
Mijn machtwoord breekt de golf en stilt het stormgeloei(1).

(1) SCHAEPMAN, De Paus.
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Drie groote perioden onderscheidt Sch. in het leven van de Kerk: de lijdende, de
heerschende, de strijdende. Het tijdperk van Catacomben en Coliseum; het tijdperk
van Charlemagne en St Thomas van Aquinen; het tijdperk van Luther en Voltaire.
‘Deze derde periode der Kerk zal misschien in veler oog de minst schitterende
zijn. Toch is zij de meest buitengewone..... Noch de mensch, noch de menschheid
vermogen hun hoogste ontwikkeling te behouden. Naast de laatste trede, die naar
boven voert, ligt de eerste, die naar beneden gaat. Eén oogenblik lang schittert de
bloem in vollen geur en kleur, het groeien en bloeien heeft uit, het verwelken begint.
Eén dag lang staat de mensch in zijn volle mannelijkheid, morgen begint hij grijsaard
te worden en ten grave te gaan. Alle menschelijke maatschappijen deelen in dat lot.
Op de hoogste schittering volgt het dalen der zon. Eéns baren de vorstelijke geslachten
den koning, dan volgen de rois-fainéants. De wet der vergankelijkheid is de grondwet
van het menschelijk bestaan, daar is geen behoud, daar is geen verdediging tegen
haar. Alleen de Kerk van Christus staat boven deze wet, zij is onvergankelijk eeuwig
oud en jong.....’
De opvatting van de geschiedenis door Sch. heet partijdig bij velen.
Wat is onpartijdige geschiedenis? Is het een photographie, waarop de trekken van
de verleden tijden staan geprint met mathematische juistheid van lijnen, waarop
feiten en personen met alle schakeeringen van licht en donker zijn afgedrukt door
de toovering der zon; waarop de stralen uit het hart van dien hemel, die enkel op den
jongsten dag een vonnis spreken zal, - niet komen werpen een aureool voor het goede
en een hellebrand voor het slechte, - maar deugd en misdaad in hetzelfde lichtbad
doopen? Is dat onpartijdige geschiedenis? Dan is het geen menschenwerk. Geen
enkele van ons geslacht heeft ooit in zoo'n camera obscura een blik mogen slaan.
Maar geniale schilders zijn er geweest... Met hun rijk palet zijn ze gedrongen in
de schachten, waar de tijden liggen begraven; en daar schittert geen eeuwig klare
zon; op die grijze mummies viel enkel het licht uit hun twee oogen - flikkerend van
genie, ja 't is waar - maar toch altijd twee menschenoogen. Voor het schoone hebben
ze in verrukking gestaan; voor het leelijke hebben ze gesidderd van afgrijzen: het
schoone en het leelijke, zooals zij het zagen. Dan hebben ze met een hand, bevend
van geestdrift of verontwaardiging, het penseel genomen, en Annales of Discours
sur l'histoire universelle of History's of England geschapen...
't Is partijdige geschiedenis.
Zoo heeft ook Schaepman partijdige geschiedenis geschreven...
Maar ik hoor Sainte-Beuve die zegt: ‘Il faut être sceptique pour être impartial.’
De sceptische Goethe verbetert al dadelijk: ‘Aufrichtig zu sein, kann ich versprechen,
unparteiisch zu sein aber nicht.’
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Ik wensch voor de rest dat al degenen, die in Nederland zweren bij Fruin of Moll,
eens bladzijde 74 en 75 mochten onder oogen krijgen van Morison's studie over
Macaulay.
‘Godsdienst en Volkswelvaart’ heet een lang artikel, waarin Dr. Schaepman met
al de kracht van zijn polemisch talent tegen de Laveleye uitvaart.
De Belgische staathuishoudkundige had in zijn ‘Revue de Belgique’ van Januari
'75 een artikel geschreven, waarin hij tot de slotsom kwam dat het protestantisme
voor de ontwikkeling der volken gunstiger is dan het katholicisme. Hierop heeft Sch.
geantwoord: Voet voor voet volgt hij de Laveleye's bewijsvoering en maakt door
immer klemmender betoogen de lauwerkroon van wetenschap en waarheidsliefde
los die kliekmannen om de Laveleye's hoofd hadden gevlochten.
Het is onwaar dat het Katholicisme den stoffelijken en verstandelijken bloei der
volkeren belemmert.
Het is een spotternij te beweren dat het zedelijke peil bij de Protestanten hooger
staat dan bij de Katholieken.
Het is domheid of lafheid het Katholicisme de slavernij te heeten en het
Protestantisme de vrijheid.
‘Een weinigjen ernst en een weinigjen waardigheid, mijne Heeren, ook waar het
geldt de bestrijding der Roomsche kerk. Het gaat waarlijk niet aan, haar alles toe te
dichten wat u in uw onwetendheid of in uw haat bevalt. Eerlijke strijd zoo gij kunt,
en anders de kampplaats af.’
Maar de brandende vragen van den tijd, die dan ook de meeste polemische
bladzijden vullen van de laatste twee bundels zijn: het Vatikaansche Concilie en de
wereldlijke Souvereiniteit van den Paus.
In de merkwaardige inleiding aan de IVe reeks en in ‘Duitschland en het
Vatikaansche Concilie’ leven we in Rome de groote gebeurtenissen van 1869-70
mee, Bij uitnemendheid dit laatste opstel toont ons Sch. in zijn volle polemische
kracht. Het is gericht tegen den apostaat Friedrich, en zijn ‘Tagebuch, während des
Vatikanischen Concils.’ Deze geloofsverzaker had gemeend zich zelven een voetstuk
te bouwen met het Concilie te schelden een werk van domheid en Jezuiterij. Met
argumenten die bonzen als plethamers, uit de diepste schachten van godgeleerdheid
en kerkelijk recht en geschiedenis te voorschijn gehaald, valt onze Dr. den geleerden
Friedrich op het lijf. En als hij ligt nedergeveld, dan snijdt de vlijmende ironie nog
door zijn duizelend oor: ‘De groote bron waaruit deze geschiedschrijver zijn zeggen
put is de onbereikbare “Man.” - “Man sagte mir;” “man erzählte mir”; “man theilte
mir mit” - waar men deze uitdrukkingen ontmoet kan men zich voorbereiden op een
lagen trek. “Man” en “Ich” zijn de twee groote personen in Friedrich's Dagboek. Het
zou echter onrechtvaardig zijn niet te vermelden dat “Ich” toch de grootste is der
twee.’
Had ik te veel gezeid, lezer, toen ik op een vorige bladzij sprak
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van verwantschap tusschen Sch. en Veuillot? Voelt ge 't hier niet: ‘...Daar is een
goddelijke ironie, een spottend lachen Gods dat zich openbaart in Nabuchodonosor
gras etend met de runderen.’
Als men ooit een boek verzamelt uit alle letterkunden met een opschrift als ‘Génie
du Christianisme’ of zoowat, dan zal men de volgende Nederlandsche bladzij niet
mogen vergeten:
‘De weg (er is sprake van Friedrich) is deze. Men gelooft kinderlijk, eenvoudig,
rein. De kennis des geloofs wordt grooter, het hart begint warmer te voelen, de geest
gelooft denkend en denkt geloovig. De weelde der kennis vervult de ziel. Ook de
kennis neemt toe, de wetenschap stelt haar wereldruimten open, de verbazing lokt,
de bewondering doet naderen, de geestdrift grijpt toe. Verder, verder die werelden
in, hooger, hooger naar de toppen der bergen, die alles beheerschen, aan wier voet
het heelal zich ontrolt. Is het geloof verdwenen! Neen? Men draagt het mede, niet
als de dagelijksche spijze, maar als een toegift, somtijds in kleiner mate genuttigd.
Met hoog geheven hoofd, met trillenden stap gaat men de lichtbaan der wetenschap
op. Sterft het licht des geloofs in dien glans? Nog niet, maar het schittert niet meer.
Daar ginds zetelt de wetenschap, trotsche Koningin in haar blauw gewaad met sterren
gezoomd, in de wemelende schittering hater kroon, die dof schijnt bij den glans der
oogen, trotsche Koningin nu haar hand den scepter beurt, die banen trekt langs de
hemelen en de diepten der aarde opent voor het licht. En hier gaat het geloof, edel
maar arm, in het witte linnen kleed, dat de vleugelen verbergt, met het kruis ten last
en ten steun, zonder krone, zonder diadeem, - soms vlecht de zon een lichtkrans om
het hoofd.
Wordt men der edele vrouw, die het kind geleidde, ontrouw om der Koninginne
ter wille te zijn? Dat nooit. Alleen laat der Koningin haar eere als Koningin. Vasalle
zij wie vasalle is. Gehoorzame, wie dienen moet.
Daar is veel veranderd. Men weet en denkt zonder geloof. Geen geloof dan in en
door de wetenschap.
De strijd ontbrandt. Het geloof laat zich niet bij de hand nemen en ten troon voeren
en knielt niet zoo op eenmaal voor de wetenschap. Gij meent het zoo gemakkelijk
te doen, gij hebt uw vasalle reeds tot de trappen geleid - daar ontplooit zij de vleugelen
in den gouden stroom van het licht, het licht meevoerend als den sleep van haar kleed.
En gij blijft alleen met uw wetenschap!’(1)
De wereldlijke souvereiniteit van den Paus!

(1) In naam van zulke bladzijden, vergeven we al gauw aan Dr. Sch. een oogenblik overhaasting,
b.v. waar hem ontvalt:
‘Hun zwijgen of hun tegenspraak zou een wanklank zijn’, bl. 55, IIIe deel.
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Na de noodlottige September-maand 1870 schreef de dichter:
Wij bidden en wij weenen
Van schaamte, smart en rouw
Maar door de tranen henen
Weerklinke onze eed van trouw(1).

En waarachtig bij bidden en weenen heeft Schaepman het niet gelaten. In het
‘Romeinsche Vraagstuk’, in ‘de Twee Oorkonden’, zoowel als in tal van
redevoeringen, elders te vinden (bijzonder de grootsche protest-meeting te Utrecht
'88 en de Rede te 's Hertogenbosch in '95) heeft hij de gelauwerde overwinnaars
roovers en dieven gescholden, de logen- en bedrogwet der Waarborgen aan de kaak
gesteld, Europa haar lafheid in het aangezicht geworpen en de hulde van zijn gloeiend
hart aan den Pauskoning gebracht. Met Bollandistische taaiheid heeft hij de
rechtsquaestie doorgestudeerd en doen zien dat l'Italia una een spotnaam is, dat de
Paus zonder Rome geen onafhankelijkheid heeft, dat, met het nationaliteitsbeginsel
als grondslag van een statenbond, de Kerkelijke staat een zegen voor Italië zou zijn;
dat de oplossing van het Romeinsche Vraagstuk een zaak is van Europeesch belang.
Ook den grooten Gladstone heeft Schaepman de vuist op de borst gezet, en hem
toegeduwd of het ‘zelfbedrog of ijdelheid’ was in zijn ‘Rome and the newest fashions
in religion’ en ‘Italy and her Church’. Met onmeedoogende waarheidsliefde legt hij
de zwakke zijde bloot van dien sterke en toont hij de geroemde veelzijdigheid van
diens geest aan een jammerlijke veelzijdigheid van karakter gepaard. De man, die
vroeger zoo schoon jegens de katholieken handelde, dat men hem dwong op den
duur openlijk te betuigen niet tot den schoot van Rome te zijn teruggekeerd, diezelfde
man treedt nu op met schotschriften tegen het Vatikaansch Concilie en tegen de
wereldlijke macht van den Paus. Betreurenswaardige val! De edele premier van
Engeland komt terecht in den ellendigen club van den Italiaanschen minister
Minghetti! Op Gladstone's eerste libellum hadden Newman en Manning geantwoord.
Voor 't laatste heeft hij met Schaepman te doen. Als met stormrammen beukt
Schaepman Gladstone's vesting en slaat ze tot gruizel: verbitterde hoogmoed hield
er zich achter schuil. In 't voorbijgaan past hij ook den apostaat Von Schulte eens de
maat.
In ‘Judae Iscariotes apologia pro vita sua’ komt de beurt aan den oud-katholieken
bisschop Reinkens die in '76 Revolution und Kirche schreef, en het venijn dat hij
sedert het Vatikaansche Concilie kweekte in zijn boezem uitspuwde in de stelling:
‘De Kerk is de gezworen vijandin van den Staat.’ Eerst geeft Schaepman een schets
van de oud-Katholieke richting: dan bonst hij Reinskens met mokerslag op moker-

(1) SCHAEPMAN, Nieuwe Gedichten, bl. 13.
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slag den grond in, tot hij terechtkomt in den diepsten hellekring van Dante... bij
Judas. Eindelijk slaat de goede Wachter nog een blik van liefde en trouw op zijn
lijdende Moeder... en men voelt in dat slotwoord al zijn hartebloed koken.
Naast de strijdkreten, de juichtonen. Naast Friedrich en de Laveleye ‘de Piusfeesten
te Rome in '69’, ‘Rome’ ('70), ‘Uit de gevangenis van het Vaticaan’ ('73), en ‘Rome
en de Paus’ ('77).
Van Schaepman's lyrische ontboezemingen op ‘de Paus’ in proza en verzen bestaat
de weerga niet; en met de bladzijden over Rome, geschreven door St. Leo den Groote,
door Gerbet, door Veuillot en door Schaepman, ware een van de schoonste boeken
saam te lezen, ooit door menschenhand geschreven.
Kon het wel anders of hij die het grootsche zoo lief heeft, moest al wat hij aan
geestdrift bezat, doen opvlammen in jubelpsalmen aan dien Pius, ‘den koning zijner
eeuw’, den koning martelaar, den man van liefde en den man van kracht, den man
van het Christus-lijden, maar ook van de Christus-zegepraal. Schaepman's hart zingt
zoo lang en zoo luid, de feestbazuin klinkt zóó voortdurend schel, dat men wel met
Franciscus zou roepen: Satis, Domine, satis! zooveel verdraagt mijn aardsche
zwakheid niet! Dit gelde echter niet als een grief, want wellicht kon Schaepman aan
ons, kleine menschen, dan antwoorden: Hadt ge een ziel lijk Joannes, ge zoudt er
tegen kunnen rusten op de borst van den Meester!
Niet enkel den geloovige valt hier te bewonderen; hier kunnen allen zich overtuigen
van de kracht die er ligt voor den kunstenaar in de geestdriftige trouw aan zijn ideaal.
Nog geen greintje van dat jongelingsenthusiasm is bij den vijftiger verloren gegaan,
nog geen zenuw verslapt, nog geen spiertje verlept, nog geen aartje verdroogd: ‘Dat
geloof en die hoop en die liefde, schreef hij in '98, zijn bij mij dezelfde gebleven.
Geen jaren, geen vierde of geen helft van een eeuw veranderen iets aan deze dingen.
Integendeel, ik gevoel mij ten opzichte van dit alles jonger dan in de dagen der jeugd.’
Artisten en artistjes met inspiraties als modegrillen, ziedaar wat het zegt, op zijn
twintig jaar een ideaal te kiezen, staalstoer schietend met zijn diamanten wortels in
een bodem van graniet, statig stout zijn eeuwigen top geheven in een eindeloos rijk
van hemelblauw en zonnegloed!
Schaepman's geestdrift is als een golfstroom in den oceaan van ons koude
Nederlandsche letteren. Of is er geestdrift bij de jongeren misschien? Hemel! ze
moeten meestal nog leeren dat enthusiasm enkel het kind van de oprechtheid kan
zijn!
Het opstel ‘Rome’ is een geschiedenisboek, omgeschapen in een hymne. Waar
het Rome geldt, schrijft Sch. geen historie, hij zingt ze met tonen, die bijna van dees
aarde niet zijn. Nergens beter dan hier heeft hij getoond dat Rome de bron is van zijn
geestdrift, de zenuw en spier van zijn kracht, de vlammende kern van zijn liefde, de
bloem van zijn heerlijke kunst.
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‘Rome... nu ik dien naam neerschrijf is het of mij de kracht tot verder schrijven
begeeft. Waren eerbied, liefde en geestdrift hier voldoende, stond het mij vrij te
spreken naar 's harten inspraak, hoe zou ik een hymne voor U zingen, o Rome, hoe
zou ik trachten al wat de gedachte aan teerheid en stoutheid, de taal aan kracht en
welluidendheid bezitten kan, saam te vatten in een lofzang voor U, U, de Koningin
der geschiedenis. Niet omdat ik U te zeer liefheb, deins ik terug voor het schetsen
uwer beeltenis, maar omdat ik weet dat mijne hand slechts zwak de lijnen zal
aangeven, die zoo diep gegrift staan in mijne ziel, dat mijn woord slechts flauw den
gloed zal vertolken, waarmede uw aanschouwing vervult.’
‘Rome, schreef hij elders, Rome is de liefde, die de eerste liefde is, de oudste liefde
wordt en die de jongste liefde blijft, de eeuwige...’
Vraagt men nu tot synthesis een bondiger teekening van den man uit zijn werk: dit
zij dan als slotwoord gezeid:
‘Credo, pugno’ heeft hij als motto doen printen op de omslagen van zijn boeken.
Voegt men daarbij dat hij die zoo spreekt een man is van buitengewoon genie en
verbazende werkkracht, dan zijn de groote trekken voor de teekening al aanwezig.
Geloover en strijder is hij uit één stuk. Halfheid is hem een vloek. Hij zegt met de
Schrift: ‘Wijl ge noch koud zijt noch warm zal ik u braken uit mijn mond.’
Niemand is meer ultramontaan dan hij; maar - of liever dus - ge zult in gansch
Nederland geen beter vaderlander vinden.
Al zijn sympathieën zijn voor het grootsche. De feiten, die geen wereldfeiten zijn,
tellen niet bij hem. Zijn vrienden zijn de reuzen die een aardbol torsen kunnen.
Men weet in Holland wat het is, als die man van eikenhout en ijzer tegen de
stroopoppen aanstoot. Hij gaat naar zijn doel, en niets of niemand kan hem een
duimbreed doen afwijken. Zacht is hij niet, en in zijn ‘colère de l'amour’ krijgt niet
enkel de zaak, maar ook de persoon soms een duchtig pak slaag; want, al heeft hij
zijn ‘Corviniana’ begraven, toch gevoelt hij soms nog groote lust ‘den boef bij de
keel te grijpen, en hem de knie op de borst te zetten; en terwijl hij met de eene hand
den gorgel omklemt, neemt hij met de andere het gloeiend witte ijzer en brandt den
bureaulist van Pilatus een merk op het voorhoofd dat alleen het berouw kan
wegnemen. Hij zou zijn leven geven indien de gestrafte daardoor dien traan van
berouw kon weenen. Maar eerst de straf.’
Moet hij strijden, dan is hij echter nooit venijnig, of bitter of boos; veeleer
opgeruimd, vroolijk en zelfs goedlachs. Zijn levensernst is gekruid met levenslust.
Zijn ontwikkeling als wetenschappelijk man is verbazend. Al de groote
veropenbaringen van het menschelijk vernuft neemt hij op in
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zijn geest; als wijsgeerig kenner van de geschiedenis zal hij zoo gemakkelijk zijn
weerga niet vinden. Hij heeft een open oog voor de ontdekkingen onzer eeuw op
natuurkundig gebied, maar hij walgt van haar zedelijke laagheid.
Hoezeer hij ook een man zij van kennis, toch is hij eerst en vooral enthusiast. Door
al wat hij schrijft of spreekt bruist de allesverterende gloed van zijn heilige
overtuiging. 't Is doorgaans zijn zaak niet, in scholastischen vorm streng methodisch
van atqui tot ergo te gaan. Uit het stof der boekengeleerdheid haalt hij met
onvermoeide studie de waarheid op; en dan werpt hij ze de wereld in, gedost in het
stralende kleed van de geestdrift.
Zijn veelzijdigheid en zijn enthusiasm concentreert hij op één vast, onwrikbaar
doel; en dát is de kunst der grooten van ons geslacht.
Eenig in ons letterkunde is zijn stijl. 't Is of de taal het voelt dat die man ijzer heeft
in zijn dwingende vuist. Zijn woord geeft juist en onmiddellijk weer wat hij denkt,
wat hij voelt. Iedere aandoening bij hem heeft haar taal. Zijn stem kan ruischen over
onze ziel als een stroom des levens, of ons voorbijvhegen als de bliksem die ratelend
treft, of ons kinderlijk lustig een lied zingen bij 't plukken van bloemen.
Om officieele taal bekreunt hij zich niet heel erg. Bij 't hooren van: ‘onder dit
opzicht’, ‘van dit oogpunt’, ‘meerdere’ in den zin van ‘verscheidene’, ‘op de eerste
plaats’, ‘passend’ voor ‘gepast’ enz. zal meer dan éen schoolmeester in bezwijming
gevallen zijn.
Onmogelijk is het Schaepman te lezen en aan het woord van Pierson niet te denken:
‘Een stijl fraai te noemen, wekt bij elk ernstigen schrijver een glimlach. Een fraaie
stijl is even fraai als een fraai geschilderde degen. Een stijl duldt geen adjectief. Men
heeft een stijl of men heeft er geen. Stijl heeft elk die zijn woorden zoo drukt in het
geheugen zijner lezers, dat zij tot hun blijdschap of tot hun ergenis die woorden niet
meer kunnen vergeten. Wanneer dit niet kunnen vergeten den lezer tot ergenis
verstrekt, heeft stijl onder ons zijn schoonste doel bereikt. Want wij, Nederlanders
hebben naar mijn meening aan niets dringender behoefte dan aan prikkels, die wekken,
die opscherpen, die geen rust laten. Verregaande onaandoenlijkheid is onze nationale
hoofdzonde. Wat maakt bij ons op het gebied van den geest een diepen indruk?
Waarvoor kiest men met eenige hartstochtelijkheid partij? Wij zijn helaas een volk
dat drie maanden lang een demissionnaire kabinet verdraagt. Deze vlek is uit onze
geschiedenis niet meer te wisschen. Indien een Jeremia onder ons opstond zou voor
dezen patriot Berlijn niet de plaats innemen van Babylon?’(1)

(1) PIERSON. Wijsgeerig Onderzoek: Prolegomena over Esthetiek, Inleiding.
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In een tijd van zenuwmannekes en neurasthenieken; in een tijd van eau de Cologne
om lekker te ruiken en stalen pillen om zich op zijn twee beenen recht te kunnen
houden; in een tijd dat men tusschen Thabor en Sinaï wandelen kan met de vraag
van Pierre Loti op de lippen: ‘Waar is nu een restaurant? Ik krijg dorst’; in een tijd,
dat Ibsen koning is en Zola tamboer-majoor, kunnen de werken van Schaepman voor
velen een Bethesda-bad zijn.
Maar wij allen, we kennen oogenblikken waarop de doodsangst der ontmoediging
klauwt naar ons hart; waarop we ons armen in een kruis over ons borst moeten slaan,
opdat we zouden bewaren wat moeder ons heeft geleerd. Als men op zijn
jongelingsbaan naar 't Excelsior daar zoo ineens vóór den afgrond der verleiding
staat, of als men dreigt te vallen onder 't gewicht van gebroken illusies; als men moet
worstelen door de drommen heen om niet te worden meegesleept langs hier naar den
prediker, die het uitgalmt van zijn wetenschappelijken troon: ‘Die Erfahrung und die
Betrachtung beweisen dasz das Nichts dem Leben vorzuziehen ist’(1); en langs daar
naar de hunkerende massa's die 't woord herhalen van den kleinen roi de Rome:
‘Laissezmoi jouer dans cette belle boue(2); als men 't geschater der menigte hoort
rondom zich omdat men alleen den moed heeft gelukkig te zijn - dan geen nood!
zoolang men een traan van liefde en van bewondering kan laten vallen op werken
als die van Mgr. Dr. Schaepman.
JULES PERSYN.

(1) SCHOPENHAUER.
(2) 't Woord is aangehaald door LASSERRE in zijn Fréface à l'Homme van HELLO.
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Boekennieuws.
Kulturstudien von Dr. RICHARD VON KRALIK. Münster i/W. Verlag der
Alphonsus-Buchhandlung, 1900. Kl. 8o 361 bl. fr. 2,50.
Kralik, de Oostenrijksche kunstkenner en geleerde, is ons reeds door eene rij van
werken bekend, die hunne eigenaardige waarde hebben wegens hunne gezonde
kunstbegrippen; deze berusten op het standpunt, dat de kunsten als uitvloeisel van
bovennatuurlijke gaven moeten worden beschouwd.
Als voorbeeld daarvan dient het door hem in 1892 uitgegeven werk Welt-Schönheit,
Versuch einer allgemeinen Aesthetik (Wien K. Konegen). Zoo toont hij b.v. aan, hoe
zekere, algemeen als zoodanig erkende schoonheden, na schijnbaren ondergang,
telkens zich weder verheffen en gehuldigd worden en herinnert hoe Shakespeare de
ware kunst betrachtte als een spiegel der natuur van een zeker tijdperk.
Het voor ons liggende werk is geene schildering van tafereelen des uiterlijken
levens van den mensch, maar omvat eene rij van schetsen uit het godsdienstig en
wereldlijk bestaan, bijzonder met terugblik op het christelijk en sociale leven door
de kunst.
Zoo vindt men hier een hoofdstuk Katholische Kultur-aufgaben, waarin de
ontwikkeling der beschaving bij den overgang der heidensche wereld tot de christelijke
met scherpe tonen wordt geschetst; zoo volgt eene schets van den tegenwoordigen
toestand der katholiek getinte letterkunde, waarin aangespoord wordt tot het zoeken
naar de hoogste en edelste ideeën, ter sterking van onzen schoonheidszin. Over
volksboeken, over de Graalsage, over geestelijke tooneelwerken en de toekomst van
het tooneel wordt op geestige wijze verhandeld. Over kerkmuziek worden de meest
gezonde raadgevingen medegedeeld, en eindelijk een hoofdstuk aan Die Wiener
Klassiker der Musik gewijd.
Kralik, zelf een Oostenrijker, beschouwt Weenen als het middenpunt van waar,
met de oudste tijden te beginnen, de muzikale beweging is uitgegaan, en als de stad,
die zelve oorzaak is geweest dat andere middenpunten der toonkunst haar de aloude
eer hebben afgenomen, of trachten af te nemen.
Na over de vroegste en latere middeleeuwen te hebben gehandeld, vervolgens die
van Maximiliaan en Karel V als tijdperk van muzikalen bloei te hebben doorloopen,
treedt de schrijver in nadere bijzonderheden over de vijf helden der Weener toonkunst:
Gluck, Haydn (met zijne vroolijke vroomheid), Mozart (‘eerst in later dagen’ door
den schrijver hooggenoeg geschat), Beethoven met zijnen miskenden diepzinnigen
‘humor’ en eindelijk Schubert, die de vroolijke natuur niet aanzag ‘mit dem derben
Auge eines Niederländers, sondern mit dem verschönernden Auge des Romantikers,
der seine eigene Gefühle allem aufprägt.’
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De schrijver komt tot het besluit, dat een terugkeer tot de eenvoudigheid der
toonzetting van Gluck niet uitgesloten is (Gevaert heeft dezelfde gedachte), want
(gelijk Gluck zeide) ‘die Zeit riecht wieder allzusehr nach Musik’. De muziek blaast
zich te zeer op. ‘Door overmaat van middelen, meent de Schrijver, mist men soms
het doel en de ware uitdrukking.’ Quod probandum. ‘De muziek’, zegt hij, ‘moet
trachten meer algemeen op het geheele volk te werken, zooals Tolstoï ook beweert.’
La Mutualité en Belgique par ALBERT SOENENS, avec la collaboration pour la partie
fiscale de D. PERPÈTE. Bruxelles, Ve Ferd. Larcier, 1901.
Een hoogst nuttig boek, dat wij in handen zouden willen zien van al wie in
maatschappelijke zaken en inzonderheid in maatschappijen van onderlingen bijstand
belang stellen.
In deze laatste 4 of 5 jaren zijn de mutualiteiten, bijzonder de ziekenkassen en de
pensioenmaatschappijen, als paddestoelen zoo dik overal opgeschoten, en met hen
ook de boeken en vlugschriften die er over handelen. Wie zich hiervan wil overtuigen
hoeft slechts de bijna volledige boekenlijst te doorloopen, hier gegeven, en bevattende
409 Belgische werken. 't Meerendeel echter zijn vlugschriften voor 't volk of
practische handboeken voor 't inrichten van volkswerken. Mr Soenens, in 't boek dat
hij aanbiedt, een uittreksel uit het groot werk Pandectes Belges, heeft niets wat de
mutualiteit aanbelangt willen aan kant laten, maar de bestuurders van volkswerken
zullen bijzonder tevreden zijn omdat zij hier de princiepen en de menigvuldige
rechtspunten die zich voordoen, zoo klaar uiteengezet vinden. Ook de rechtsspraak
aangaande de mutualiteiten is volledig medegedeeld. Zoo zullen het verschil tusschen
de erkende en de niet erkende maatschappijen, de kwestie der reglementen van
inwendige orde en wat zij mogen bevatten, de kwestie der boeten, de kwestie der
getrouwde vrouwen, leden van mutualiteiten enz., dank zij dit boek, veel beter gekend
geraken dan zij het gewoonlijk zijn. Wij mogen de kwestie der volksapotheken niet
vergeten die duidelijk uiteengedaan is.
De gewone methode der Pandectes belges, hier gevolgd, vergemakkelijkt veel het
gebruiken van dit werk; indien wij ons twee aanmerkingen mogen veroorloven ware
het dat wij in eene 2e uitgaaf wat meer zouden willen krijgen over de landelijke
mutualiteiten die nu wat kort behandeld zijn; voorts schijnt het ons ook dat schrijver
wat veel belang hecht aan sommige werken, die toch maar van tweede of derde hand
zijn.
E. Vl.
Das tägliche Brot, CLARA VIEBIG, roman in 2 deelen, 3e uitgaaf. Berlijn, Fontane,
1901. Pr. 8 m.
Deze roman is in Duitschland het boek van den dag en dat is zeer begrijpelijk.
Waarlijk belangwekkend, nieuw en dankbaar is het thema dat de schrijfster - Mevrouw
Kohn uit Berlijn, Clara Viebig is haar deknaam - heeft gekozen, de ellende namelijk
van de dienstbodenwereld.
Een feministische tendenzroman is het werk op verre na niet: niet haat preekt de
dichteres, maar liefde. Het boek is doordrongen van het innigste medelijden met die
arme sukkels, met die vrouwen die ternauwernood voor iets anders kunnen zorgen
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tegelijk, maar daarom wordt het niet onrechtvaardig voor de meesters.
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Niettemin bevat de roman voor hen een ernstige waarschuwing. Het zich ‘laten
dienen’ brengt een zware verantwoordelijkheid mee waaraan veelal niet gedacht
wordt; er is een menschlievende toenadering van noode om de kloof te dempen die
thans meer dan ooit tusschen bedienden en gedienden gaapt.
Het is de roman van één, of liever van twee dienstmeiden, die van den buiten naar
Berlijn komen, en wier lot een verschillende wending neemt naar den aard van hun
zeer gelukkig contrasteerende karakters. De eigenlijke heldin, de arme ‘Mine’, is
een der aangrijpendste en der waarste figuren die ooit door de fantasie eens dichters
werd geschapen. En met welke plastische kunst is de wereld geschilderd waaruit ze
stamt en de wereld die zij binnentreedt. Door dit werk, dat uitsteekt èn door het
levendige der karakterteekening èn door den zekeren gang der handeling, komt Clara
Viebig aan de spits van Duitschlands schrijfsters - wat haar vroeger werken reeds
lieten verwachten - en zeggen dat ze eerst in 1896 begon te schrijven. Dit boek is
bovendien een liefdewerk.
H. BISCHOFF.
Van twee Koningskinderen, door OMER WATTEZ. - Delille 1901, 24ste nr der
Duimpjesuitgave.
Vooraf eene kleine bio- en bibliographie van Omer Wattez, door den uitgever.
Hier hebben wij het met eene tweede uitgaaf te doen, bewijs dat de idylle Van
twee Koningskinderen bijval geniet.
Het waren twee conincskinderen
Sy hadden elcander so lief,
Sy conden bijeen niet comen
Het water was veel te diep.
Wat deed sy? Sy stac op drie keersen,
Als 's avonds het dagelicht sonc....

Wie kent niet dit oud gemoedelijk lied?
Men zou haast zeggen dat Wattez het heeft willen uitwerken: 't geldt hier ook twee
koningskinderen, Bert en Nilde, kinderen van Zuid-Vlaamsche boeren, zij hebben
malkander lief, maar de Schelde scheidt ze. Wat doet Nilde? Ze steekt haar lampken
aan als ze wil dat Bert komt.
De ouders en broeders van Nilde zouden deze liever t' huis houden; ze boeren
achteruit en Nilde heeft immers twee goe armen aan 't lijf. Maar Bert gaat 's nachts
zijn Nilde halen, en zoo krijgen ze malkander.
Wattez kan gemoedelijk vertellen, hij doet het in eene eenvoudige en, twee, drie
zinnen uitgezonderd, in vloeiende taal. Hier en daar zou men wel wat bijzonderheden
willen laten vallen, of sommige toestanden minder vreemd aangebracht zien. Zoo
het XXVe kapittel, dat kon wegblijven; zoo de dompelaar die in den waterput valt
(bl. 112), opdat Nilde op zijn geroep in de deur zou komen, en Bert, die daar al lang
stond, haar toch eens zou zien... Maar dat zijn kleinigheden; de lezer zal ze licht den
schrijver vergeven, deze schrijft zoo gaarne van zijn Zuid-Vlaanderen; alle hoeken
en kanten, wil hij vermelden, en hij is zoo waar, zoo Vlaamsch.
E. VL.
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De Zorg. - Vijf en twintig liedjes ter bevordering van het Werk, de Matigheid en het
Vooruitzicht, met muziek in noten en cijfers, door JOZEF DE GROOF-MAST. - Gent,
Siffer, 1901. - 1,00 fr.
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Bij het schrijven van dit boekje had de schrijver zich voor doel gesteld de deugden
van werkzaamheid, onthouding en spaarzaamheid te doen kennen en oefenen. Ook
mogen wij van hem geene hooge dichterlijke waarde vergen. Meer dan eens klinken
de verzen wat zonderling, maar, laat ons niet uit het oog verliezen dat dit geschreven
werd voor den arbeidersstand. Wat de muziek aangaat, deze is heel eenvoudig en
gemakkelijk om zingen. Wij hopen dat de schrijver met zijn werkje veel goed zal
stichten onder de arbeiders.
J.K.
Les grandes lignes de l'Économie politique, par VICTOR BRANTS, 3e édit. Louvain,
Ch. Peeters, 1901.
‘Wij plaatsen op dit boek de melding 3e uitgaaf. Een groot deel der stof werd
immers reeds behandeld in drie boeken die vooraf zijn gegaan: Lois et méthode de
l'économie politique. - La lutte pour le pain quotidien. - La circulation des hommes
et des choses. Elk dezer deelen werd tweemaal uitgegeven’.
Zoo lezen wij in de voorrede. Wie met dit lijvig boek (615 bl. octavo) van den
Leuvenschen hoogleeraar kennis maakt, zal wel rap overtuigd zijn dat hij hier niet
enkel te doen heeft met een herdruk, maar met een nieuw werk.
Prof. Brants schreef het voor zijne studenten; maar zoovelen stellen hedendaags
belang in de staathuishoudkunde dat wij niet mogen nalaten de aandacht op dit boek
te vestigen.
Over beginselen van staathuishoudkunde zijn er boeken geschreven met de vleet.
Het werk van hoogleeraar Brants heeft dit gemeen met de beste onder hen dat het
met veel methode geschreven is, door iemand die niet enkel de hedendaagsche
toestanden en stelsels kent, maar ook het verledene, die klaar en onpartijdig de
beweegredenen voor en tegen vermeldt en een algemeen overzicht maakt van zijn
studievak.
Aan dit werk echter is eigen dat het geschreven is door een katholieken geleerde,
die katholiek is ook in staathuishoudkunde, en weet dat deze moet onderworpen zijn
aan de wetten van godsdienst en zedenleer. ‘Ce qu'il faut combattre avant tout et
partout, c'est la séparation de la vie économique et de la vie morale, cette mensongère
indépendance qui ferait de l'homme privé? un Chrétien, et de l'industriel, commerçant
etc., comme tel, ou mammoniste. De cette séparation, sont issus les plus grands maux.’
Katholieke werken over staathuishoudkunde bezitten we wel, maar veelal beslaan
de punten die eerder van de wijsbegeerte afhangen er de groote plaats. Dit is hier
niet het geval. Het boek blijft het werk van een staathuishoudkundige.
Wij kunnen hier in geen bijzonderheden treden; wij hopen genoeg gezegd te hebben
opdat onze lezers die in staatshuishoudkunde belang stellen weten wat zij in 't werk
van prof. Brants zullen vinden en gading krijgen het te lezen.
Eene bedenking nog: er wordt weinig, om zeggens geene bibliographie aangegeven.
Schrijver zegt waarom ‘Il y a une foule prodigieuse d'écrits sur les questions traitées
dans ce volume. Les citer tous est d'une impossibilité complète; et aucun ne s'impose
d'une façon absolue. Dès lors, selon nous, c'est aux monographies, aux cours
approfondis, aux cours pratiques, qu'il faut réserver l'analyse des sources.’
Wij meenen dat het goed zou geweest zijn eenige der voornaamste werken aan te
duiden. Het boek van prof. Brants is bijzonder geschreven voor beginnelingen:
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studenten en liefhebbers van staatshuishoudkunde die zich in dit vak willen inwijden.
De nieuwsgierigheid opwekken door
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het aanwijzen van een boek, maken dat de lezer eens ga zien wat een specialist van
dit of geen punt meent, kan, ons dunkens, niet schaden.
E. VL.
Regenboog uit andere kleuren en twintig Vlaamsche koppen (eerste deel), door
HUGO VERRIEST. Gedrukt bij Jules De Meester, te Rousselare.
Eerw. heer Hugo Verriest stond, voor lange jaren reeds, op den voorgrond toen
de leerlingen uit de bisschoppelijke gestichten van West-Vlaanderen de heugelijke
Vlaamsche beweging in gang zetten. Zijne rondborstigheid, zijn mild en altijd gelijken welgezind gemoed, zijn helder verstand, zijne heel eigenaardige wijze van
bemerken en spreken, hadden hem, vanwege zijne leerlingen van Rhetorica te
Rousselare, een diepe achting en een onbeperkt vertrouwen verworven. Later trad
hij menigmaal in al de steden van het Vlaamsche land als voordrachtgever op, en
verwierf overal met zijn bekoorlijk woord den meesten bijval. Schrijven deed hij
min; of beter hij schreef meest in studentenbladen, doch bleef onder een deknaam
verdoken. ‘De Nieuwe tijd’ een blad door hem en eenige zijner vrienden gesticht,
heeft hem gedwongen zijn schuiloord te verlaten, en wordt sedert zijn bestaan, bijna
wekelijks, met opstellen van Verriest zijne hand vereerd. De twee zooeven vermelde
boekdeelen, zijn verzamelingen van eenigen dier bijdragen.
Het zij maar seffens gezeid dat de twee werken grooten ophef hebben gemaakt,
en menigen lezer bewonderend hebben doen opzien naar den schrijver, die het wel
ten rechte verdient.
In Regenboog, schildert Verriest sommige zijner landslieden met dewelke hij leeft,
en die hij tot in het innigste van de ziel heeft doorkeken. Zijn kort voorwoord, een
brief aan vriend Ambrosio, legt ons klaar zijn gedacht bloot. ‘Dikwijls, schrijft hij,
hebbe ik mogen bespeuren, door U, hoe ons aardig volk vol slapende krachten zit,
vol droomend goed, vol wachtend kwaad, vol wordenden vrede, vol dwingenden
spijt, vol lust, vol wee, vol veerdig leven. Ik brenge U wat ik hier en daar gevonden
hebbe en gezien: eenen regenboog; en hope dat gij hem goedwillig en genietend zult
bekijken.’
In het eerste deel van de twintig Vlaamsche koppen (het tweede is tot heden niet
verschenen) biedt hij ons tien mannen aan waarmede hij geleefd en gewrocht heeft,
en in wie hij, kunstenaar, eene gedokene, ontluikende of glanzende kunstenaarsziel
heeft mogen bespeuren: Dichter De Bo, Pieter Busschaert, Karel de Gheldere, Alfons
Vanhee, Eugeen Van Oye, Gustaaf Delescluze, Albrecht Rodenbach, Constant
Lievens, Renaat Adriaens en Kamiel Watteeuw.
Regenboog en twintig Vlaamsche koppen hebben, boven vele andere, deze
verdienste de allergetrouwste weerglans te zijn van eene goeddoorkeken en
diepgevoelde werkelijkheid.
Regenboog bijzonderlijk is een prachtig werk. Schrijvers neemt zijne lieden waar
hij ze vindt in hunne lompen, in hun armzalig hutteken, op het ziekenbed, op den
akker, en beeldt ons zoo net hun lijf en hun stap en gansch hunne doening, dat wij,
verrast, genegen zijn te roepen: Ik zie ze. Minder dan aan menig ander schrijver, past
hem het mistroostig woord dat hij, in zijn eerste stuk, zijne veder laat ontvallen:
‘Kom eens hier, Meunier, en duim ze mij en boetseer ze, zooals gij dat kunt en giet
ze in levend brons.’
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Wie zal o.a. ooit den bedelaar vergeten ‘die de strate heeft ingezwolgen?’ Is het
niet waar dat hij onuitwischbaar in ons geheu-
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gen staan blijft en daar ‘teekent zwart, in zwarte kobberoering, op den rooden glans
der ondergaande zon?’
Daarbij Verriest is eene edele ziel. Waar schoonheid, grootheid, ellende, of vrede
schuilt, Verriest voelt er meteen de diepe ‘zindering’ van door gansch zijn wezen;
en waar zijn oorbeeld te berde komt, daar staat het doorgeurd van zijne minnende
en medelijdende ziel, als met wierook uit een heiligdom. Vandaar ook komt het dat
wij waarlijk weenen over de zieke en overledene Alma; dat wij de kinderen en ouders
genegen zijn, daar waar ‘Zwarte Armoe woont’; en dat wij zelfs Jan Braecke
welgezind groeten al komt zijn handel niet altijd gansch overeen met het Recht dat
hij anderszins, als ware 't eene Godheid, eerbiedigt.
In een woord gezeid, Verriest is geen dezer ‘realisten’ die hun volk liefst in den
modder zoeken en dan ons een onmeedoogend, walgelijk beeld voorstellen dat ons
hert erbij keert; min nog een dier ‘pessimisten’ (of hoe dat al genoemd?) die eeuwig
en ervig een noodlot over het menschdom hangen, om dit naar ziel en lichaam plat
te duwen, te onteeren, te verkrachten.
Neen! Verriest is geen bloote toeschouwer van 't menschelijk spel, maar een
overgevoelig hert met snaren voor alle blijdschap, alle lijden, alle hoop; daarbij zijne
schatrijke verbeelding vertolkt die stille aandoeningen met een heerlijk zingend en
schilderend woord.
Hetzelfde daaromtrent mag van zijne twintig Vlaamsche koppen gezeid worden.
Daar ook heeft hij het beeld van zijne vrienden naar de waarheid gevormd en in de
genegenste gevoelens van zijn hert gebakken. Hij is zijne koppen zoo genegen dat
hij, bij vreemden, soms den schijn heeft er lauweren rond te vlechten die zij niet
verdienen. Voor dezen integendeel die de bedoelde mannen kennen, schijnt er niets
dan waarheid door die genegene lofspraak.
Het zij enkel bemerkt dat de schrijver, waar hij aan de zielen roert, soms bij gebrek
aan genoegzame zielkunde, soms bij gebrek aan woorden om kortweg de afgetrokken
begrippen uit te drukken, door een overvloed van beelden zijne gedwongene armoede
verhelpen wil, en ons dan wel eens in eene warreling van ‘hoogten en diepten’, van
‘metelooze en openspoelende zeeën’ naar eene wel afgeperkte duidelijkheid
vruchteloos laat zoeken.
Doch waar hij ze in hun dagelijksch doen gadeslaat, waar hij het eigenaardige van
hun kunstgeest of van hunne kunstwerken naspeurt, daar is hij meester; en ofschoon
zijn breed en goed hert in die koppen eerst en meest, en uitsluitelijk zelfs, de gaven
ziet en gevoelt, toch schaadt dit gebrek aan schaduwboorden geenszins aan de
waarheid: dit moet iedereen die de Vlaamsche koppen in lijf en leven kent, getuigen.
Wat het lezen van dit boekdeel nog aangenaam maakt, is de levensblijheid die er
overal doorstraalt. Oude geheugenissen uit het blij verleden: een feestje, eene spreuk,
eene klucht komen als zooveel vroolijke zonnestraaltjes beurtelings over het tooneel,
en doen den lezer eens welgezind opkijken en meêmonkelen met den schrijver. En
welke eigenaardigheid! De opvoeding, de navolgingsgeest, de betrekkingen, de
overeenkomst, zijn zooveel oorzaken die in ons eigen wezen het wezen van andere
menschen laten binnendringen, en die onze eigenaardigheid onder een mengelmoes
van elders opgeraapte denk- spreek- en doenwijzen versmachten. Niemand meer dan
pastoor Verriest is van dit bederf vrij gebleven. Hij bemerkt met zijne eigen oogen,
spreekt zijn eigen woord, uit zijne eigene ziel,
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zoo onvervalscht, dat één regel van een opstel uit zijne hand hem bij iederen lezer
verraadt. In ‘de Nieuwe Tijd’ b.v. staat niet een enkel zijner opstellen geteekend, en
nochtans ieder lezer, zegge ieder lezer, zal Verriest bij een eerste overloopen ontwaren.
Daaruit komt het ook dat hij altijd gretig gelezen wordt, zelfs wanneer hij zijne
‘gecrystaliseerde’ gedachten over de kunst andere en nog andere malen uiteenzet.
Enkele beoordeelaars meenen dat Verriest de verdiensten van zijne Vlaamsche
mannen te hoog schat, uit een overdreven gevoel van genegenheid en vaderlandsliefde.
Dat meenen wij niet. Zijne mannen zijn wat ze zijn: De Bo, de gemoedelijke dichter,
is ‘geen dichter van hooge vlucht, neen; ook geen kleurschakeerder; geen dichter die
grootsche wondere beelden schiep, in wondere droomen; geen fijne kunstenaar
spelend dat wonder spel van woorden, klanken en maat; maar, onder hoog verstand,
een goed, braaf, gevoelig hert, met innige, fijne snaren, die zinderden en zongen in
hem, zoo diep en zoo waar’. Is dat De Bo niet, gelijk wij hem gekend en gelezen
hebben?
Maar ja! indien men denkt dat enkel de hoogvernuften verdienen, zwart op wit,
vermeld te worden; indien alleen de groote godsdienstige, staatkundige,
wereldhervormende gebeurtenissen door de hand van de kunstenaars mogen
vereeuwigd worden; dan zijn Regenboog en twintig Vlaamsche koppen twee
misbakten.
Maar nog eens dat meenen wij niet. Integendeel wij gelooven dat E.H. Verriest
een goed werk heeft gedaan, wanneer hij deze echte Vlamingen, die veel hebben
bijgedragen door werk en voorbeeld tot het herontwaken van het eigen leven in
Vlaanderen, op den lichter heeft gesteld. Ieder wakkere Vlaming moet er hem
dankbaar om zijn.
Ten anderen schuilt de ware grootheid en schoonheid, de ware adel, niet dikwijls
in de borst van den ongekenden wroeter? Zekerlijk en 't is en, van de groote
verdiensten van ‘Regenboog’ dat de fijnste vezeltjes van het edel-mensch-zijn in de
borst van den kleine wordt opgespoord, en liefdevol aan de liefde van den lezer
worden voorgesteld.
Ten slotte, twee prachtige boeken die ter eere strekken van de Nederlandsche
letterkunde.
Rond het klavier, Gedichten, door LAMBRECHT LAMBRECHTS. J. Leherte-Courtin,
Ronse. Prijs 2 fr.
Ik heb zelden een dichtbundel in mijn handen gehouden die zoo oprecht uitgaf als
deze wat zijn hoofding beloofde! Muziek, muziek en nóg muziek! Trouwens de
dichter is een muziekant, een zeer begaafd zanger nog wel; zijn vrouw is ook een
kunstenares; zóó, ze zijn natuurlijk verzot op muziek. Nu, muziek en poëzij zijn
tweelingzusters, zoo men zegt.
De verzen van L. Lambrechts zijn muziekaal, ze klinken goed, ze zingen. Verzen
als deze, die ik op 't geraak aan opgeef, zijn niet zeldzaam in Lambrechts poëzij:

De lispeltongen van den Zomerwind.
....Maar zelden denk ik aan het nevelkleed
Waarin de zwaan bewoog langs poort en wal,
Zoo stil alsof hij door een sage gleed.
(Brugge).
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In Februari.
Ik hoor een gouden tooverfluit,
Beneden in den appelboom;
De merel zingt haar eerste lied.
- Voorbij de grauwe winterdroom!
En vóór het rijzen van de zon
Zingt even luid en even blij,
In 't bottend werken van mijn hart,
De merel van de poëzij.

Onschuld.
Wie zou die bleekgewiekte tortel
Van liefde en zonde durven spreken?
Wie zou met zijn besmeurde handen
Die jonge lelie durven breken?
Een sluier op die oogen werpen,
Of koortsvuur in die borst ontsteken?
Mij dunkt, o, dat ik vóór haar voeten
Van schande en schaamte zou verbleeken!
Mij dunkt dat ik de Serafijnen
‘Erbarm! Erbarm!’ zou hooren smeeken!

Edoch, 't is rechts tegen zijn al te ontwikkeld muziekaal gevoelen dat ik den dichter
wil waarschuwen. Schoone klanken: heel wel. Maar de gedachten moeten er ook bij
zijn. Een zekere onbepaaldheid van gevoelen en van gedachte mag en moet ik dulden
in poëzij; immers poëzij raakt al gauw aan 't Oneindige, aan 't Onspreekbare. Maar
poëzij werkt toch met woorden, en woorden beteekenen gedachten. Engesproken
poëzij en mag nooit zoo verre gaan in 't onbepaalde als muziek, die bekwaamste taal
van 't mysterie.
't Gave mij wonder, kon de dichter mij uitleggen wat hij zeggen wilt in stukjes
als: Keus, Foscari, Trillers en Akhoorden, De Paternoster, Siegfried, en nog al andere.
Dan, er zit wat te veel Schwärmerei in zijn poëzij,
Lambrechts is begaafd met een weelderige verbeelding, met een gevoelig hert en
een onbetwistbaren dichtergeest. Maar hij moet zijn eigen besnoeien. 't Meeste deel
zijner gedichten, ik voel dat, staan beneden zijn kunnen; ze zijn niet genoeg door-leefd,
ze zijn te gemakkelijk gekomen. Als Lambrechts wil kan hij een onzer uitstekende
dichters worden, maar hij moet de Latijnsche spreuk indachtig zijn: non multa sed
multum.
Laat mij, om een gedacht te geven van Lambrechts beste poëzij, twee stukken
aanhalen, die mij bijna volmaakt schijnen.

Onmacht.
Waar vind ik kleuren op mijn dichterscherven,
Om 't jonge bloed, dat in uw wangen beeft,
Om 't zieleschoon, dat in uw oogen leeft,
Op de effen bladen van een boek te verwen.
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Waar vind ik woorden, die niet zullen sterven,
Om uit te spreken wat geen einde heeft,
Den glans te loven, waar geen smet op kleeft?
Den lof beginnen is den lof bederven!
Zijt gij de dag, met rozen in den mond?
De blauwe zee, met perels op den grond?
De sneeuwsprei, pas gevallen uit de lucht?
Gij zijt dat alles en gij zijt veel meer!
Gij zijt een purperbloem, een gouden vrucht, Een vleeschgeworden glimlach van den Heer.

Alleen de Dichterscherven bederven mij 't genot van dit sonnet.

Ontginning.
Ik zie de Roomsche, bruingekapte wapenknechten
In de oude bosschen tegen wolf en ever vechten.
Ik zie hen reuzenstammen uit den bodem wroeten,
Door braam en distel waden met gescheurde voeten;
Ik zie hen, op hun gladde flikkerspa gebogen,
Door klei en kiezel breken, veen en vijver drogen;
Zij rukken, zagen, lossen heen en weder, zwoegen,
Bedwingen os en buffel, zaaien, eggen, ploegen,
Om op de barre gouw een hoekje te verovren
En dat in gouden korengolven om te toovren.
Ook in mijn harte lag een donker woud te groeien.
Wat taaie patersarbeid om dat uit te roeien!
Mijn dwaze trots, als eiken naar de zon gerezen, Gij sloegt hem neer en leerdet mij bescheiden wezen;
Waar booze netels tierden tusschen riet en bramen,
- Gebreken, grillen, die mij hedendaags doen schamen;
Verrees een tuin met waterbron en kronkelpaden,
Waarin ge uw deugden wierpt als milde bloemenzaden.
Nu zwem ik in den geur van rozen en seringen,
Nu hoor ik er den nachtegaal kantieken zingen!

Aan al diegenen die begrijpen en beseffen - hoe zeldzaam zijn ze eilaas! bij ons,
maar daarom rechts te meer verplicht! - welke rijke Godsgave een opkomende dichter
is, zeg ik: koopt dien bundel!
AUG. CUPPENS.
Levenswijding. - Drie voordrachten uitgesproken te Leuven voor het St.
Thomasgenootschap door J.-V. DE GROOT, ord. proed., hoogleeraar te Amsterdam.
Tweede, herziene druk.
Dat deze drij wijsgeerige voordrachten, die voor onontwikkelden niet genietbaar
zijn, na een jaar tijds een tweede druk mogen beleven, dit getuigt zeker voor de kracht
van het wetenschappelijk leven in onze Dietsche gouwen. Het is ook eene bevestiging
van den lof, dien wij verleden jaar aan de zoo merkweerdige redentrits hebben
toegezwaaid.
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Overbodig zou het zijn daar nog op terug te komen, nu waarschijnlijk meestal de
lezers van D.W. en B. het verheven schoone dier voordrachten zelven hebben genoten.
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Wij hadden den wensch geuit dat die redevoeringen mochten klassiek worden in
onze colleges en seminaries. Inderdaad zou men moeilijk in onze taal prozawerken
kunnen aanduiden die beter geschikt zijn om, op het einde der Rhetorika, den overgang
tot hooge studiën voor te bereiden. Door hunne beeldrijke dichterlijkheid behooren
die voordrachten nog wel degelijk tot de kunst van het woord; maar door de stof die
zij behandelen, grijpen zij reeds in de wijsbegeerte en doen dezer hooge
noodzakelijheid voor de huidige christenen uitschijnen.
Echter konden tegen het klassiekmaken dier kunstgewrochten twee bezwaren
geopperd worden, allebei van stoffelijken aard: het formaat was te groot en de prijs
te hoog. Bij deze tweede uitgave is dan ook het werk in een handiger, beter meegaand
kleedje gestoken. De prijs is gebracht op 1 frank, en, naar men ons verzekert, zal
voor colleges en seminaries een merkelijke afslag verleend worden.
Hopen wij dan dat zij, die in het begin van elk schooljaar me het opmaken der
studieprograms gelast zijn, den leergang van Vlaamsche Letteren met de studie dier
meesterstukken zullen willen bekroond zien.
F. DRYVERS.
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Overzicht van tijdschriften.
De Vlaamsche Kunstbode. Juli 1901.
Vierde bedrijf van Lod. Lievevrouw-Coopman's lyrisch drama Clodwig en
Clothildis. - De Ruwaard, derde zang uit het dichtverhaal Filips van Artevelde, door
Jan Boucherij. Sprookjes: De Zwaluw, waarom zij geschapen weid, Waarom de
musch niet gaan kan, Waarom alle dieren den kater vreezen, Waarom de hond zijn
pels kreeg, Waarom de kat eerst eet en daarna zich wascht, naverteld door Reim.
Styns. - Vervolg van Aug. De Vreught's schoone studie: Bedreigde talen. Van D.
Claes drie bladzijden over Gebruik van het woord ONTSLAG. ‘Zijn ontslag nemen is
niet se démettre, waardoor men ook zou kunnen verstaan: iemand in eene vlaag van
verontwaardiging of in eene kwade luim zijn ontslag naar den kop gooien, als men
nog kracht genoeg bezit om zijn ambt te vervullen; zijn ontslag nemen is, na
volbrachte plicht, bezadigd zijn ambt nederleggen: prendre sa retraite.
Iets min ongedwongen dan zijn ontslag nemen is zijn ontslag geven, aanbieden,
indienen, wat men altijd mag doen als men door geene verbintenis weerhouden is...
Er zijn dus twee gevallen te onderscheiden, en het Wdb. onderscheidt die min of
meer:
1. Men geeft iemand zijn ontslag, 't zij wanneer men hem om dringende redenen
uit eenen dienst ontslaat, waar hij nog aan verbonden was, 't zij dat hij, wanneer het
tijdstip van heengaan gekomen is, zijnen dienst niet wil verlaten.
2. Iemand, 't zij ambtenaar of bijzondere (als b.v. de voorzitter van eenen velo-club),
die, door geene verbintenis weerhouden, niet langer zijne plaats wil bekleeden, of
die, aan 't einde van zijn termijn gekomen, niet graag door zijne kornuiten zou
ontslagen worden of zijn ontslag krijgen, biedt zijn ontslag aan, geeft zijn ontslag’.
Uit de Kroniek moeten wij aanstippen wat er staat over de uitvoering van Godelieve
te Leuven:
‘Op 13 Juni werd te Leuven, door de zorgen van de afdeeling van het Davidsfonds
(dat is niet zoo) het muziekdrama Godelieve, van Hilda Ram en Edgar Tinel, ten
gehoore gebracht.
Ziehier hoe het blad Onze Tijd deze opvoering en het werk zelve bespreekt.’ Dan
volgt het bekend artikel van Onze Tijd. Dat Onze Tijd met zijne beoordeeling alleen
stond en de algemeenheid der bladen en tijdschriften anders oordeelden, daarvan
geen woord; geen woord eigen beoordeeling; geen woord er over dat Onze Tijd zelf
in gansch anderen zin over Godelieve heeft geschreven.
Waarlijk, Kunstbode, dat is niet Vlaamsch!
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Germania. Juli 1901.
De oorlog in Zuid-Afrika. Een rapport van Boerenzijde. Een brief van Generaal
Smeets aan President Steyn. Er wordt bijzonder gewezen op de wreedheid der
Engelschen. - Van Herman Obrie een verslag over de wijding van het vaandel der
Vereenigde Vlamingen te Verviers den 26n Mei ll. - M. Joksch komt op tegen de
Oostenrijksche politiek in de Balkanen, die, beweert hij, tegenstrijdig is met de
belangen van het Duitschdom. Dit artikel riekt nogal naar 't bekende Los van Rome!
- In dit nummer nog aan te merken een brokstuk (sic) van Reimond Styns, het uitgaan
eener processie op den buiten schetsende, alsmede de inleiding van een werk van Dr
Kuhlenbeck: Bismark's Reden und Ausspräche zur Deutschen Reichsverfassung,
waarin met nadruk betoond wordt dat Bismark geenszins voorstander was van 't
Imperialisme in Duitschland, maar de vrije ontwikkeling van al de kleine Duitsche
Staten behertigde.
Tijdschrift van het Willems Fonds. Juli 1901.
Slot van Maurits Sabbe's zeer lieve Brugsche novelle: Een Mei van Vroomheid Van kap. Van der Veur Een kijkje in het koloniaal Verslag van Nederlandsch
Oost-Indie voor het dienstjaar 1899. De koningin, door den Minister van Koloniën
en den Gouverneur-generaal, bestuurt de koloniën, maar is gehouden jaarlijks aan
de Staten-Generaal een omstandig verslag te zenden van haar beheer en van den
toestand waarin de koloniën zich bevinden. Als een bewijs van het belang van het
moederland in zijne koloniën worde hier gewezen op het aantal naamlooze
vennootschappen in 1899 opgericht in Nederlandsch-Indie en Nederland, voor zooveel
deze laatste hunnen werkkring tot Nederlandsch Indie uitstrekken: 86 in
Nederlandsch-Indie met maatschappelijke kapitalen van 17 millioen gulden en 40
in Nederland met kapitalen van 19 millioen gulden. Deze maatschappijen hebben
voor doel: handel, ijsfabricatie, exploitatie van suiker- en cultuurondernemingen,
koffiepelling, kalkbranding, veefokkerij, goudexploitatie enz. - Over het Sanatorium
van St.-Pol by Duinkerke, voor beenderzieke kinderen, eenige bijzonderheden door
A. Vermast. ‘Meest al deze kindertjes zijn de onschuldige slachtoffers van het
ongebonden leven, van de buitensporigheden der ouders. Vele van deze ongelukkige
schaapjes zijn de kinders van dronkaards, van gealcoholiseerden of van.....ontuchtige
moeders.’ Men rekent in het sanatorium op 88% genezingen. - Plastische
Heroprichting van den Pithecanthropus Erectus door Ed. Verschaffelt. In 1891 en
1892 vond E. Dubois, in het middengedeelte van Java, het bovendeel van een
hoofdschedel, een linker dijbeen, twee bovenkiezen, een onderkies en een brok van
een onderkaakbeen. Met deze enkele overblijfselen heeft hij beproefd eene plastische
heropbeuring te boetseeren der uitwendige vormen van dit wezen uit de geologische
tijden, dat niets anders is, meent hij, dan de aapmensch met rechtopgaande houding.
Het is te zien geweest in de Wereldtentoonstelling te Parijs in 1900, in het paviljoen
van Nederlandsch-Indië. Voor den schrijver van dit artikel lijdt het geen twijfel of
wij hebben hier wel met den aapmensch te doen. ‘Door het ontdekken van de
overblijfselen van dien overgangsvorm, werd de diepe kloof gevuld die in de
wereldorde den mensch scheidde van de hem het naastbij komende wezen van het
dierenrijk, namelijk van de onthropemorphe of staartlooze apen!’

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1901

De Boer. Oogst 1901.
Dit is wel het belangrijkste nummer, dit jaar verschenen. Benevens
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het verslag der algemeene vergadering, van den Boerenbond gehouden te Leuven
den 1 Juli l.l., vinden wij kier ook de redevoering door Mr Helleputte, uitgesproken
op de feesten van den Boerenkrijg te Hasselt. Wij knippen uit:
‘De zending van ons volk straalt uit al de bladzijden onzer geschiedenis, en zij is:
het bewijs leveren van den invloed, dien de getrouwheid aan den Godsdienst geven
kan, om op stoffelijk, zedelijk en verstandelijk gebied, de beschaving te verspreiden,
tot aan de uiteinden der wereld; niet door het geweld, maar door de vreedzame macht
der waarheid.
In vrede levende met al de volkeren, willen wij hunne achting verdienen en de
neerstige bie gelijken, wanneer wij alle goed, alle waarheid, 't is gelijk van waar zij
kome, tot ons eigen goed verwerken, om ze dan aan alle minder bedeelden te
schenken!
Wij zijn het vereenigingspunt waar alle beschavingsstroomen komen samenvloeien,
de streek waar iedere mensch, onder welken luchtkring hij ook geboren zij, zich kan
thuis achten. Wij willen op het klein stipje gronds, dat Gods voorzienigheid ons
geschonken heeft, de christelijke verbroedering verwezenlijken, die ons nog voorkomt
als een droombeeld, als eene hersenschim, en waarvan nochtans het geluk des
menschdoms afhangt.
Dáárop wil ons volk zijne grootheid grondvesten.
Dáárom is er vrijheid noodig, met reine zeden en met het aloude christen geloof.
Deze drie schatten heeft de Boer voor ons bewaard.’
Revue Sociale Catholique, 1r Août 1901.
La Caisse d'Epargne et de Crédit de Rillaer, begin eener monographie der eerste
Raiffeisenkas van België, door Em. Vliebergh.
De lezer maakt hier kennis met de omgeving, het ontstaan der kas en hare
werkzaamheden. Aan te merken de wijze waarop, vóor het stichten der kas, de kleine
menschen uitgebuit werden door het huren van koeien. Zij betaalden 30, 50, 100 ja
meer dan 100 ten 100 kroos! De schrijver deelt hier ook al de werkzaamheden der
kas mede, aanduidende voor de uitleeningen het bedrag, den termijn, het beroep van
den ontleener en het doel der ontleening; voor de spaarstortingen, het bedrag, het
beroep van den spaarder en, in geval de spaarstortingen teruggetrokken worden, het
waarom. - Vervolg van F. Passelecq's studie: Presse Américaine. - Presse Moderne.
- Ook nog in dit nummer een verslag van het uitstapje der Société d'économie sociale
naar de werkhuizen en sociale inrichtingen van M. Valère Mabille te Morlanwelz.
Durendal, Juillet 1901.
Georges de Golesco bespreekt, zeer waardeerend, Sainte Godelieve van Tinel naar
aanleiding der opvoering te Leuven. ‘Si Tinel a nourri sa pensée de l'oeuvre des plus
beaux génies qui l'ont précédé, il ne s'en est assimilé que l'esprit et a su se créer un
style éminemment personnel, assez simple, mobile et protéiforme, où la gravité et
la profondeur de l'art classique s'allient souvent à une grâce exquise et enveloppante,
et que pare la poussée généreuse d'une flore mélodique aussi luxuriante et somptueuse
que nette et précise en son contour.... souhaitons que Godelieve soit montée à
Bruxelles l'hiver prochain, dans les conditions de perfectionnement absolument
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ainsi saluer de nouveau en Tinel un des plus merveilleux musiciens de
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notre époque, une des plus pures gloires de la Belgique comtemporaine.’
Verzen van F. Séverin, M. Olivaint en Franz Ansel. Die van F. Séverin zijn
bijzonder lief. - Fidelin, eene kindervertelling van G. Rency, niet slecht. Lezenwaard
artikel van Arn. Goffin: St. François d'Assise, naar aanleiding der jongst verschenen
werken over den Arme van Assise. - Rouge-Cloître, begin eener bijdrage van P.
Cuylits. - E.H.H. Moeller wijdt eenige geestdriftige bladzijden aan wijlen den
bouwmeester Jules-Jaak Van Ysendyck; bijzonder ingegeven door de critiek van
Fierens-Gevaert in 't Juninummer van Durendal. ‘Et d'abord, si je partage absolument
son aversion (van Fierens-Gevaert), bien légitime pour la restauration des ruines,
que je trouve absurde, je ne partage pas tous ses principes de restauration. Il est de
toute évidence qu'il faut empêcher un monument pas encore en ruines de le devenir.
Mais il y a manière et manière de le faire.... Il était absolument temps de restaurer
l'église du Sablon. Mais la restauration à l'état primitif étaitelle possible? M.
Fierens-Gevaert le nie, moi je le prétends.’ Voorts worden verscheidene
onnauwkeurigheden in 't artikel van M. Fierens-Gevaert terecht gewezen.
Revue ecclésiastique. - 3, bevat een artikel van C.M. Kaufmann over de heilige bron
in den tempel van Hiërapolis, eene bijdrage tot de kennis der Christelijke beeldspraak
(hier vooral toepasselijk op de H. Maagd, en anderszins op Christus zelven) en van
den Griekschen roman.
In de Mélanges vinden wij mededeelingen belangrijk voor de kennis der
oud-christelijke letterkunde.
De Arbeid. 3e jaarg. Afl. 10.
Een harteleed, schets van Joh. W. Bakker. - Vervolg van Lode Backelmans
langdradig en zinnelijk Marieken van Nymegen. - In de Lente onzer Liefde door W.
Graadt von Roggen. Een Smart, lieve vertelling van Frans Holleman.
Neerlandia. Juli 1901.
Te lezen De taal der Hollandsche wetenschap van A. Kluyver en Een Belgisch
blad (la Flandre libérale) over onze taal door prof. Dr Kern. ‘Uit het feit dat er
Hollandsche wetenschappelijke mannen zijn die in eene vreemde taal schrijven volgt
niets hoegenaamd tegen het gebruik van 't Nederlandsch als taal van 't Hooger
Onderwijs. Zij is dit in ons land, en te durven beweren dat zij als wetenschappelijke
taal achterstaat bij Fransch, Duitsch, Engelsch, of welke andere taal ter wereld is
zotteklap.’
De Katholieke Gids. Augustus 1901.
Het Scheppingsprobleem naar het Duitsch van prof. Dr Wilhelm Waagen. Het slot
luidt: ‘Niet alleen bevredigt het scheppingsverhaal (der Genesis) sedert duizenden
jaren het jeugdig gemoed zoowel van ieder in het bijzonder als van de volkeren die
zich nog in hunne kindsheid bevinden en schenkt het hun de kennis der hoogste
waarheden, maar ook is de geleerde na tientallen van eeuwen gedwongen te erkennen,
dat het scheppingsverhaal gegevens bevat, welke door de moeielijkste studiën op
velerlei ander gebied slechts kunnen bevestigd worden.’ - A.-J. Oostdam hekelt
duchtig Eene Roomsche lier, het boek verzen van pater Van Kerkhoff, in de
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N.-Nederlandsche Kioniek van D.W. en B. van Juni II. breedvoerig besproken. Zijne
kritiek, schrijft hij, zij aangeboden ‘als een welgemeende aanvulling op het mooie
Warande-
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artikel,’ - J.H.S. begint eene ontleding van Schaepman's Aya Sofia om te toonen hoe
de jongeren Schaepman als dichter niet naar waarde schatten. In den maçonnieken
ban door Hein de Jong, waarin de schrijver toont hoe hij de vrijmetselarij heeft
verlaten en van 't protestantisme tot het katholicisme overgegaan is.
Ons Tijdschrift. Afrikaansch familiënblad 1901, nr VI.
Sedert een heelen tijd staat er weinig belangrijks te lezen in dit Zuid-Afrikaansch
tijdschrift. In dit nummer zijn enkel aan te stippen de doodmare van prof. Dr Bellaert
Spruyt, leeraar in wijsbegeerte aan de hoogeschool te Amsterdam en het slot van Uit
den Ouden Tijd. De belegering van Mozambique door de Hollanders.
Vragen van den Dag. Augustus 1901.
Van Dr H. Blink beschouwingen van Graanproductie en Graanhandel ‘Argentina
met zijn deugdelijken bodem, belooft in de toekomst nog veel voor den korenbouw,
daar groote vlakten der Pampa's nog ongerept liggen. Hier is betrekkelijk nog veel
minder goede grond in beslag genomen dan in Noord-Amerika. Ook de
Vereenigde-Staten van Noord-Amerika hebben nog veel ongecultiveerd land; nog
249 millioen H.A. staatsland liggen uitgemeten, om verkocht te worden, doch zelfs
uit de officieele berichten blijkt het dat het beste land reeds in bezit is genomen. Zoo
zal Amerika in nog langen tijd de korenleverancier der aarde blijven, en de prijzen
op de korenmarkten beheerschen. Ook de invloed van Siberië op de graanmarkt zal
grooter worden’... ‘Volgens berekeningen zou op de graanbeurs van New-York wel
36 maal zooveel graan verkocht en gekocht worden dan er feitelijk wordt geleverd.’
- In dit nummer nog eene lezenswaarde studie Het Nieuwe wereldrijk van den
Australischen Statenbond. Vroeger bezaten ieder der verschillende koloniën:
Nieuw-Zuid-Wales, Victoria, Queensland, Zuid-Australie, West-Australie en
Tasmanië, eene eigene staatsinrichting met een Hoogerhuis en Lagerhuis, een eigen
verantwoordelijk Ministerie en een Gouverneur benoemd door de Engelsche kroon,
aan 't hoofd der regeering.
De Staatsorganisatie van den nieuwen bondstaat Commonwealth of Australie die
7,627,897 vierk. K.M. beslaat en rond de 4 millioen inwoners telt, komt op het
volgende neer: Aan het hoofd van den bond staat de Gouverneur-generaal genoemd
door de Engelsche kroon en bijgestaan door een ministerie. Het parlement bestaat
uit een Senaat, waarin elke kolonie 6 vertegenwoordigers heeft, rechtstreeks door 't
volk gekozen, en een huis der Volksvertegenwoordigers, bestaande uit een
afgevaardigde per 50,000 inwoners van elke kolonie.
Kiezers zijn alle mannen, 21 jaren oud, die drie jaren in het gebied der
Commonwealth gewoond hebben, Britsch onderdaan zijn, in Australie geboren of
sedert vijf jaren genaturaliseerd zijn.
Als de Gouverneur-generaal-zijn veto tegen een door beide Kamers aangenomen
ontwerp uitspreekt, is een beroep op de Britsche kioon toegelaten. In de afzonderlijke
koloniën, die nu Staten heeten, blijven de gouverneurs en de hooger- en lagerhuizen
bestaan, maar hunne administratieve en uitvoerende macht is beperkt. De belangrijkste
vraag met betrekking tot het buitenland, is de handelspolitiek die de nieuwe bondstaat,
zal volgen. In de koloniën zijn de toltarieven tot hiertoe verschillend geweest, Victoria
was beschermgezind, Nieuw-Zuid-Wales huldigde de beginselen van den vrijhandel.
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en
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zal daarom inkomrechten heffen op vreemde voortbrengselen. 3/4 van den handel
met Australie is nu in handen van Engeland; het moederland zou er onder lijden, ten
ware men differentieele rechten ten gunste van Engelands handel invoerde, zooals
Canada heeft gedaan.
Engelands politiek streeft daarnaar. De handel van Engeland gaat achteruit om
plaats te maken voor dien van Duitschland en Noord-Amerika. Daarom zoeken de
Engelsche staatslieden heil in een tolverbond met hunne koloniën.
Studiën. - Dl. 56, afl. 5.
C. Wilde vervoordert zijne geschiedkundige studie: Napels vóór 100 jaren.
Ferdinand IV en de Napolitaansche Republieken.
Over het ontstaan van het Episcopaat ontleedt P. Albers twee onlangs verschenen
boeken, één in het Duitsch van Stanislaus v. Dunen-Borkowski, S.J., en een in het
Fransch: L'Origine de l'Episcopat, dissertation présentée à la faculté de Théologie
de l'Université de Louvain pour l'obtention du grade de docteur par l'abbé André
Michiels, professeur de dogme au Séminaire de Malines (Louvain, Van Linthout).
De bespreking van het werk onzes landgenoots sluit P. Albers in dezer voege:
‘Na dit overzicht herhalen wij volgaarne dat het werk van Dr. Michiels de hoogste
belangstelling verdient. Het geeft in elken regel blijk van 's schrijvers onverdroten
werkzaamheid. In een stof, waarover zóó veel en in zoo verschillende richtingen is
geschreven, zal wellicht menigeen in enkele punten anders kunnen denken dan Dr.
Michiels. De katholieke geleerden zullen hem echter dankbaar zijn, dat hij aan de
effening van den weg, die door de geloovige richting altijd meer als de ware werd
erkend en afgebakend, met jeugdige kracht heeft gewerkt. Het pleit voor 's schrijvers
scherpen blik, dat hij tijd en talent niet verspilde om een nieuw systeem uit te vinden;
maar dat hij in de richting, door mannen als Duchesne en De Smedt reeds ingeslagen,
de ware oplossing van het vraagstuk trachtte te vinden; dat hij de bewijsgronden
vermeerderde en de reeds gelegde grondslagen door zijne groote eruditie versterkte
en bevestigde’.
Eene nagelaten studie van wijlen A. Van Gestel handelt over Seger van Brabant,
den doorluchtigen leeraar die te Parijs doceerde in den tijd van St. Thomas van
Aquine, door Dante in den hemel geplaatst en genoemd wordt: ‘het onsterfelijk licht’.
En nochtans is dat licht uitgestorven vermits er van zijne werken weinig tot ons
gekomen is, zoo weinig zelfs dat men niet met zekerheid weet of men met eenen
rechtof valschgeloovige te doen heeft. Volgens sommigen zou hij op sluiksche wijze
de dwalingen van Averioës tegenover de leer van St. Thomas hebben houden staan.
A Van Gestel toont echter dat die beschuldiging op geene ernstige gronden steunt
en dat hiertoe niets afdoende tegen Dante's heerlijke getuigenis, in den mond van St.
Thomas zelf gelegd, is ingebracht.
Th. Ermers steekt den draak met B. Tydeman, volgens wien de H. Ignatius zijne
Geestelijke Oefeningen uit Muzelmansche of Moorsche bron geput zou hebben.
De Gids, Augustus 1901.
Verzen van Hélène Lapidoth-Swarth. - Prof. R.C. Boer bespreekt Laboremus van
Björnson dat hem voorkomt ‘nauwelijks eene breede bespreking waard te zijn’.
‘A gid, a gid (geve God) dat Björnson, voór de zin hem velt, nog eens terug moge
komen van de tooneelschrijverij, waarvoor hij
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geen aanleg heeft, en die hem geene blijvende lauweren maar slechts voorbijgaande
volksgunst inbrengt, en ons nog eenmaal gelukkig moge maken door een product
van zijn wonderlijke gave der vertelling, zijn heerlijke naïveteit, zijn eenig lyrisch
talent.’ - Over Borneo, een artikel van J.F. Niermeyer, naar aanleiding van Dr G.A.F.
Molengraaff's boek Borneo-Expeditie. Geologische Verkenningstochten in
Centraal-Borneo. - Instantanés uit den Zuid-Afrikaanschen Oorlog door Jhr. C.G.S.
Sandberg, recht aardig. - In wetenschappelijke beoefening der moderne letterkunde,
methoden en problemen onderzoekt prof. van Hamel de vraag naar het
wetenschappelijk karakter van de geschiedenis der letterkunde. ‘Zoo wij dan, ten
slotte vragen, waarom, en in welken zin, de beoefening der moderne letterkunde een
wetenschappelijke arbeid kan wezen, dan moet het antwoord luiden: omdat zij, ernstig
opgevat, het karakter behoort te dragen van een historische, een philogogische en
een zielkundige studie...’
Reeds twee malen leidden onze beschouwingen over dit onderwerp tot het
aanbevelen van collectieve studie. Wij noemden toen, als wenschelijk apparaat een
groep van leerstoelen, om een centrum methodisch en sympathetisch gerangschikt.
Thans wijs ik, vooral met het oog op de jeugdige beoefenaars van dit vak, op een
anderen vorm van collaboratie: het stichten van zoogenaamde ‘seminaries’. En ik
bedoel nu niet zoo zeer bijzondere seminaries van Romaansche, Germaansche,
Slavische philologie, al acht ik deze, voor speciale vakstudie, van hooge waarde, maar een algemeen ‘Seminarie voor letterkundige studiën’, zooals er, een jaar of wat
geleden, te Brussel, onder de hoede der ‘Université libre’, een is tot stand gekomen.
Niet alleen de eigenlijke kweekelingen der Universiteit, maar ook zij die het geweest
zijn en met haar in contact zijn gebleven of gaarne blijven willen, zouden, in zulk
een kring, voor hun werkkracht en hun studiën een plaats kunnen vinden... Natuurlijk
zal zulk een letterkundig seminarie in aanraking moeten blijven met de historische
taalstudie, met de algemeene beschavingsgeschiedenis en met de moderne zielkunde.
Bovendien zal het, om het volle leven in zich op te nemen en het oude door het
nieuwe te leeren begrijpen, het levend contact met de kunstenaars zelve gaarne
zoeken. ‘Van G.H. van Waveren Nationaal landbouwbelang en klein-bedrijf. Schrijver
besluit dat het klein landbouwbedrijf, (minder dan 7 1/2 hectaren) niet wenschelijk
is voor Neerlands welzijn. De groote reden die hij inbrengt is dat het klein bedrijf
niet zoo goedkoop zou voortbrengen als het groot. Deze stelling is geenszins bewezen.
Integendeel, de onderzoekingen, deze laatste jaren in Duitschland gedaan door
Stumpfe, Auhagen. Schulte, Luberg en von Kalten bewijzen gansch 't
tegenovergestelde. - Vervolg van Dr. Byvancks studie: Dorus' droefheid. - Verzen
van Frank van Maerle.
Caecilia, 13, geeft Kunst en kritiek, van H. Viotta: ‘twee dames, die het maar hoogst
zelden met elkaar kunnen vinden’. Beter is het opstellen te schrijven van algemeen
kritischen aard, maar het publiek wil ‘alleen de persoonlijke recensies’.
Nederlandsche Spectator, 26-29.
27 bespreekt Fährten und Träume deutscher Maler en de nieuwe uitgaaf der
Gedichten van den Schoolmeester met gekke verzen en ‘malle teekeningetjes’.
Aangekondigd wordt de bijeenkomst der Association voor wetenschap en kunst te
Glascow te houden. In
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26 en 28 bevindt zich iets leerrijks over het Forum Romanum van Pasquinelli, en
over de meubelzalen van het Louvre, door Johanna de Jongh. 29 bevat lof van Philippe
Zilcken's Souvenirs opgedragen aan Alidor Delzant. - Uittreksels van Kalff's Jacob
Cats: een gewoon mensch, met aangeboren zinnelijkheid, in toom gehouden door
een ietwat schroomvallige voorzichtigheid... met de hoop op een nog beter leven (J.
Koopmans).
De Katholiek. ‘Vervolg’ over Windthorst door Jansen. - De H. Kruisweg door V.d.
Loos; hierin wordt aangetoond wat zijne geschiedenis is, eerst sedert de 16e eeuw is
zij voltooid; zij hangt natuurlijk samen met de pelgrimstochten naar het Heilige Land.
- Pater van Hoogstraeten handelt over P.C. Hooft; hij prijst de verdienste van Stoett's
uitgave. Hooft is ‘een man van talent, maar niet van scheppend genie’. Zijn
‘Reisheuchenis’ is een ‘schraal dagboek’. Het ‘ideale’ van Hooft verheft zich zelden
boven de aarde, ‘zijne verdraagzaamheid spruit voort uit gemakzucht’ en zijne
‘liefdepoëzie’ wordt ‘zelden geadeld door een zuiver christelijk gevoel’.
Tijdschrift v. het Kon. genootsch. voor Munt- en penningkunde. - 2 en 3 bevat
eene menigte bijzonderheden betrekkelijk den Boerenoorlog en de hulde aan Kruger
in verschillende landen bewezen. Verder bevatten deze afleveringen aloude
bisschoppelijke gedenkpenningen van Utrecht en Bouwstoffen voor eene geschiedenis
van het geldwezen, zoowel in België (Henegouwen, enz.) als in Noord-Nederland.
Nr. 2 bevat daarenboven een schoon portret van den zeeheld Piet Hein en eene gravuur
der zeventiende eeuw, voorstellende den slag bij de Duinen in 1639.
Stimmen aus Maria Laach, 6.
Wij vinden hierin een hoogst merkwaardige studie van St. Beissel: Deutschlands
älteste Gotteshäuser. De schrijver zoekt naar de sporen der oudste
godsdienstoefeningen, te Bourges nog in de zesde eeuw, te Triër, enz. in bijzondere
huizen gehouden. Overigens stamt de oudste kerk van Triër uit de 4e eeuw n. Chr.
De schrijver wijst op de oudste sporen van den cultus in Beieren. Onder den invloed
der studie van het Romeinsche rijk kwamen de oudste bedehuizen tot stand, b.v. de
baziliek van Clermont, uit de zesde eeuw. Weldra werden de hoofdkerken kruisvormig
en met geschilderde glazen voorzien, gelijk onder andere te lezen is in het leven van
Eligius. St. Gereon te Keulen vertoonde de heerlijkste mozaïeken; in de 7e en 8e eeuw
verrezen alom nieuwe kerken, zoo van steen als van hout.
Das litterarische Echo. Augustus 1901.
Theatrokratie und Stilwirrnis, bittere klacht van Karl Strecker dat de
theaterliteratuur in Duitschland alle andere verdringt; dat theaterbestuurders uit goede
romans en novellen theaterstukken ‘snijden’ die weinig of niets beteekenen. An dem
ubertriebenen Götzendienst, dem Kniebeugen vor dem groszen Moloch Theater, hat
aber die heutige Tagespresse eine schwere Schuld. De dagbladen drukken gansche
kolommen vol over armtierige theaterstukken; over andere letterkundige werken
blijven ze stom. Das eine bleibt heute unverruckbar im Vordergrunde ruhiger
Betrachtung stehen: wir leben im Zeitalter des Theaters, der Aeuzerlichkeiten, der
Pose, des Plakates, der groszen Worte... In
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der Litteratur aber gehen Theatrokratie and Stilwirrnis Hand in Hand. - A. Brunneman
wijdt eenige geestdriftige, al te geestdriftige bladzijden, aan Anatole France, in
Duitschland minder bekend wegen seiner Anspielungen auf Zeitverhältnisse, die
eine grosze Kenntnis der sozialen und politischen Kämpfe in Frankreich voraussetzen.
Der Katholik. Juli. Mainn. 1901.
Die formelle Schönheit der Parabelen des Hernn door V. Schäfer. De parabelen
berusten op het vergelijkende neven elkander stellen van 't zinnebeeld en de daardoor
beduide afgetrokkene zaak. Elke parabel drukt eene natuurwaarheid uit en daarin
ligt hare schoonheid.
Randglossen zü Prof. Harnach's Schrift: ‘Wesen des Christenthums’ scherpe kritiek
door Dr Adloff.
Reform der Moraltheologie: antwoord op een artikel dat beweert een onderscheid
te maken tusschen de ‘hasnistische’ en de ‘scholastische methode van St. Thomas’
om de eerste te verwerpen en de tweede aan te nemen.
Die erwerbsarbeit in den Werken des Thomas van Aquino door Dr Hilgenreiner:
legt met menigvuldige uittreksels zijner werken klaar de gedachte van St. Thomas
daarover uit.
Das Vaticanische Concil und der sog. Culturkampf in Preussen; vertelt het lijden
der katholieken ‘de Meiwetten, de pogingen van Paus Pius IX bij de keizer om ze
tegen te houden, en de eindelijke nederlaag van het Staatsbestuur.’
Revue des deux Mondes, 15 Juillet 1901.
La conception de l'histoire dans Tacite, door Gaston Boissier. ‘Avec ses défauts
et ses qualités, grâce à la saisissante beauté des scènes qu'elle décrit, au souci qu'elle
a de la simplicité, de l'harmonie, des belles proportions, de la perfection de la forme,
à la part qu'elle fait à la morale, au soin qu'elle prend de peindre le moins possible
des êtres d'exception, et, en grandissant ses personnages, de leur laisser ce fond
commun d'humanité qui fait qu'ils restent en communication avec nous, et que, tout
en dominant la foule de leur haute taille, ils marchent au milieu d'elle, on s'explique
comment elle s'est trouvée être un admirable instrument d'éducation. Depuis la
Renaissance, elle a élevé toute la jeunesse du monde civilisé. On nous dit qu'en ce
moment le charme est rompu et qu'on s'éloigne d'elle. Je ne suis pas sûr qu'on ait
raison de le dire, et je doute que nos jeunes gens soient devenus aussi insensibles
qu'on le prétend aux beaux récits de Plutarque et de Tite-Live, qui ont ému leurs
pères. Ce que je sais, ce que je puis affirmer, c'est que le jour où l'histoire ancienne
aura disparu de nos écoles, il y manquera quelque chose.’ - Te lezen van Emile
Olivier, Napoléon III et Bismarck en Pologne, alsmede van Alfred Fouillée het
doorwerkt artikel: La morale socialiste. - Côtes et ports français de la Manche, Le
Nord de la Bretagne et le Cotentin door Ch. Leuthéric. - Klinkende verzen van
François Coppée, La Cloche du Faubourg. Van René Doumic een lezenswaard
overzicht: Les derniers travaux de la psychologie collective. Wij knippen hieruit:
‘Ce qui est vrai d'une multitude, l'est même de réunions qui ne méritent pas, à
proprement parler, l'appellation de foules. Presque toujours une assemblée est moins
intelligente que ses membres, un conseil de guerre moins que les généraux, un jury

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1901

moins que les jurés. Si tôt que les hommes sont réunis, le niveau intellectuel s'abaisse;
voilà au moins une particularité qui prête à la méditation’.
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Etudes. 5 Juillet.
A la recherche d'un ancêtre. - Hippolyte Martin, S.J.
De godtergende triomfzang door enkele stafdragers der zelfontwikkelingsleer vóór
den Pithecanthropus erectus aangeheven noopte den schrijver te onderzoeken: 1)
welke houding de Evolutiemannen doorgaans ten opzichte der spiritualistische
godsdiensten aangenomen hebben; 2) in hoeverre de katholieke godsdienst met de
Evolutieleer kan verbroederen; 3) de wetenschappelijke stevigheid van de grondvesten,
waarop ze dat stelsel gebouwd hebben. De antwoorden luiden achtereenvolgens:
1) Al de materialisten sluiten zich bij de transformisten aan doch niet het
omgekeerde.
2) Bij zooverre men eenen scheppenden persoonlijken God en de onsterfelijke
ziel niet wegcijferd.
3) Wij staan voor eene loutere hypothese.
Suggestion door Lucien Roure, S.J. Zoowel in extra-hypnotische als hypnotische
toestanden werkt de suggestie in op geest en wil, met ze aan een enkel ingedreven
gedacht gebonden te leggen.
Les missionnaires catholiques aujourd'hui et autrefois door Joseph Brucker, S.J.
- Le marquis de Vogué historien à l'occasion de son élection à l'Académie Française,
door Henri Chérot, S.J. - Lutte et Prière. Lofartikel over Coppée's ‘Dans la prière et
dans la Lutte’ door Victor Delaporte, S.J. - Bourdaloue a-t-il prononcé le ‘tu es ille
vir.’ Eug. Griselle, S.J. - Correspondance de Chine. Nouveaux décrets impériaux,
etc. Jérôme Tobar, S.J. - Adieux au Grec. Joseph Burnichon, S.J.
- 20 Juillet 1901.
Lettre de sa Sainteté Leon XIII aux supérieurs généraux des ordres et instituts
religieux. - A la recherche d'un ancêtre (2e art.) door Hippolyte Martin, S.J.
Schrijver bewijst voor enkele evolutiestelsels op hun eigen beschouwd, de
onvastheid en ontoereikendheid hunner uitleggingen. - Le centenaire du concordat,
Paul Dudon, S.J. - Le marquis de Vogué (vervolg en einde). - A travers les Ruines
de la Haute Egypte. A la recherche de la grotte de l'abbé Jean. - Monographies
Chinoises. - Maison de la famille Wang door R... - A propos d'une nouvelle vie de
Jeanne d'Arc. Henri Chérot, S.J. - Une ambassade à Rome sous Henri IV. Yves de
la Brière, S.J.
Dublin Review, no 129.
De leeraarsvorming door T. WILLIS. Eene onweerstaanbare beweging voert ons
naar 't onderwijs. Wat moet dit bijzonder beoogen: karaktervorming. Zulks is niet
mogelijk zoo men niet aan 't leven een éénig doel stelt: het plichtvolbrengen. Maar
die eenheid in 't leven kan men met verwezenlijken zonder wijsbegeerte: en inderdaad
het standpunt is dit: wat is plicht. Hoe daarop geantwoord zonder tusschenkomst der
metaphysiek. Daarbij moet ieder een oorbeeld nastreven. Maar zij stellen zich zoo
menigvuldig aan 's menschen inbeelding voor. De philosophie zal leeren kiezen: het
einde wel begrijpen is eenheid en vrijheid aan zijn handelingen verzekeren. Doch in
onze hedendaagsche hoogescholen is de philosophie op verre na niet meer geschikt
als vroeger. Om ze op eene vruchtdragende wijze in 't volk herin te brengen, moeten
wij welgevormde onderwijzers hebben, ‘die in beelderige spraak de droge ontledingen
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der wijsgeeren nopens het einde overbrengen.’ De drij vereischten van een onderwijzer
zijn: ‘science, technique, wisdom.’
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De Langobarden: kritische studie over hunnen oorsprong, taal, bekeering.
De Katholieke letterkunde in de 19de eeuw (Vervolg), door Rev. Kent.
De Italiaansche letterkunde begint met Latinisten als Mai, Ceriani en
oudheidskundigen als De Rossi; met philosophen als Gioberti, Romini. Silvio Pellico
schrijft tooneelstukken en ‘Le mie prigioni’. Manzsoni wordt wereldberoemd met
zijnen roman. ‘Spromessi sposi’. De Spaansche letterkunde heeft hare dichters:
Carvajal, de Mexicaan Ortiz. De ‘Filosofica fondamental’ van Dr Balmes, zijn werk
‘Catholicism en beschaving’ rangschikken hem onder de meest invloedhebbende
schrijvers der eeuw. Donoso Cortes als staatsman hecht een nieuwe perel aan de
kroon der Spaansche letteren.
In Portugal hebben wij de schoone godsdienstige gedichten van Villela; de novellen
en gedichten van Carvallis.
Aan Holland en Vlaanderen wijdde vooral de schrijver eene korte maar doordachte
studie.
Wij wenschen er hier een wat breedvoediger verslag over te geven om te toonen
wat men in den vreemde over onze letterkunde denkt. ‘Bij den eersten oogopslag
schijnt het dat men zich hier maar aan weinig kan verwachten: Holland en België
zijn de kleinste landen van Europa. Daarbij vormen de katholieke Hollandsche en
Vlaamsche werken maar de helft der nationale letterkunde. In Holland is de andere
helft protestantsch, in België is zij Fransch. Desniettegenstaande heeft de 19de eeuw
eene weelderige katholieke letterkunde zien bloeien.’ Volgt een overzicht van eenige
mannen: Nuyens, Thijm, Schaepman, De Groot.
In België toont hij de verdrukking van 't Vlaamsch en 't ontstaan der Vlaamsche
beweging. Ziehier zijn oordeel over Gezelle en de ‘Biekorf’: ‘bijzonder aan te merken
in dit tijdschrift, het gebruik van zuivere inlandsche woorden en uitdrukkingen, die
de Fransche algemeen gebruikte woorden vervangen, en voldoening schenken aan
de Germaansche puristen, die hunne ‘taal van alle vreemd onkruid willen zuiveren’.
Het is te hopen dat het Vlaamsch ‘will estend its conqets in the domain of theology
and Ethics.’ Te samen met de andere Teutonische talen, ‘would the flemisch and
dutch form a considerable body of varied and excellent catholic litterature.’ Austey
bespreekt in een volgend artikel het hoogeschoolleven in 't middeleeuwsche Oxford.
Rev. Chapman geeft eene studie over Apiarius en een laatste artikel bespreekt de
maatschappelijke zedenleer van Watt.
Rivista internationale de scienze Sociale, Juni, Rome. 1901.
G. Ellero bespreekt de nieuwe gedachtenrichtingen in 't begin der XXe eeuw. Hij
houdt zich bijzonder bij de rationalisten en hunne bijbelcritiek.
De vrijheid van onderwijs (vervolg) door Prof. G. Piovano. Ziehier de verschillende
thesen in 't artikel uitgebreid. 1. De liberale staat met het onderwijsmonopolium in
tegenstrijding met zich zelven; hij staat de vrijheid van drukpers toe met zoovele
anderen en maakt uitzondering voor de vrijheid van onderwijs.
2. Het staatsonderwijsmonopolium vertreedt het natuurlijke recht der ouders.
3. Het bevoordeeligt het socialisme
4. en verkracht het katholiek geweten.
Het fransch protectionisme der zeevaardij door C. Bruno. Bij 't bespreken der wet
van 1881 wilde men een ‘protectionisme à
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outrance’ voor de handelsschepen. Eene nieuwe wet van 1898 verleent grootere
premieën, maar sluit de schepen uit in den vreemde gebouwd.
La Lectura, Madrid, Juni 1901. - De Engelsche geschiedschrijver Martin Hume
bespreekt in een eerste artikel de Samenzwering tegen Isabella van Engeland,
samenzwering waarvan men lang dacht dat Filip II de aanstoker was. Steunende op
onuitgegeven Spaansche staatspapieren door hem in de nationale Fransche archieven
ontdekt, toont de schrijver dat die samenzwering eene legende en Filip II gansch
onschuldig is.
De Spaanschs theater door F. Navarro y Ledesma. Dit en de twee volgende artikels
zijn een waar klaaglied over de geestesontwikkeling in Spanje. Hier over muziek.
Geen enkele Spanjaard is op dit gebied gekend. De epische gedichten zijn vol
dramatische toestanden, maar geen genie om ze op muziek te zetten. ‘Het verlies
van 't nationaal karakter, de beweegloosheid van het uitgeputte ras, andere oorzaken
nog bewerken deze muziekale zwakheid’.
Fr. Acebal bespreekt de Schildertentoonstelling van 1901. De tentoonstelling was
onbeduidend in waarde, alhoewel er honderde schilderijen waren. ‘Welk is het
karakter onzer tegenwoordige schilderkunst? Het verschil van scholen springt
onophoudend in 't oog, zoowel in de onderwerpen als in techniek en uitvoering. Het
portret en de historieschildering zijn gansch verlaten. Overal ontbreekt eene strenge
teekening en stevige samenvatting.’ De schrijver helt hevig naar 't realisme over en
vraagt dat men niet alleen 's menschen kop voorstelle, om 't overige onder kleeren
te verbergen, maar dat men 't menschelijke lichaam schildere lijk het is.
Eelay Ondre spoort de Spaansche geestestoestand na in dagbladen, boeken,
tijdschriften. Overal vindt hij dat de letterkunde te kort gaat aan vruchtbaarheid,
oorspronkelijkheid, juistheid en strengheid in de gedachten.
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Omroeper.
Toonkunst. - In de Guide musical 29-30, vindt men een artikel van Fierens-Gevaert,
over Bruneau's verslag betreffende de muziek in Frankrijk, van de 13e tot de 20e
eeuw, waarin wordt gewezen op den invloed der buitenlandsche op de Fransche
muziek. ‘L'art n'a point de patrie. Il est faux de prétendre qu'un artiste pour devenir
grand doit se développer dans son milieu natal’, zoo schrijft althans Bruneau.
Zuid-Nederlandsche maatschappij voor taalkunde. - In de zitting van Juli hield
de heer Verhees eene voordracht, waarin bewezen werd, dat de Germaansche invloed
op de Sloweensche volkstaal veel grooter is dan de Romaansche. Een aantal
voorbeelden duidde dit aan, waarvan wij alleen brustuken voor ontbijten (frühstücken),
Ravchfenk, voor schouw (Rauchfang) willen noemen.
De belangrijke mededeelingen van den heer Verhees dienden om het beweren van
prof. Kurth te wederleggen, die de omgekeerde meening heeft voorgedragen.
Toonkunst - Het nieuw tijdschrift Onze eeuw bevat een leerrijk artikel van den
begaafden toonkunst-criticus Dr. J. de Jong over de geschiedenis der jongste
toonwerken in Duitschland, Italië en Frankrijk.
De schrijver voorspelt aan de meeste dier werken geene lange toekomst; hij meent
toch dat door de ‘verbetering en vermeerdering der instrumenten.... de muziek bijna
alles kan uitdrukken.’ Dat ‘bijna’ moet (gelooven wij) zeer ruim genomen worden.....
‘Wie niet in Wagner's geest componeert is verloren’, meent de schrijver, en wie het
wel doet, eigenlijk half’...‘Ergo (zoo luidt het slot), waar gaan wij heen?’
Maxim Gorki, de Russische novellist, is onder de vreemde schrijvers wel deze die
nu in Duitschland het meest besproken wordt. In deze laatste maanden werden 9
zijner werken in 't Duitsch vertaald. In de tweede helft der maand Juli verschenen in
de dagbladen niet min dan een half dozijn Gorki-Feuilletons.
Christoffel Columbus is langen tijd in zijn vaderland onbekend gebleven. In zijn
werk Cristoforo Colombo nella poeisa epica italiana, verschenen in 1891, wijst
Steiner er op hoe, in de oude Italiaansche poesie, niets of bijna niets over Columbus
gevonden wordt. Tot hiertoe meende men zelf dat in de 16e eeuw geen enkel lofdicht
op Colombus was ontstaan. In de Nuova Antologia van 1 Juli ll. deelt Vittorio Cian
een sonnet mede van den Bologneeschen prelaat Ludovico Beccadelli, den
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biograaf van Bembo en bekende verklarer van Petrarca. Cion meent dat het geschreven
werd tusschen 1530 en 1550. Hij vond het in de bibliotheek van Parma met andere
onuitgegeven gedichten, ter eere van bekende tijdgenooten van den dichter:
Michel-Angelo, Tiziaan, Bembo, Vittoria Collonno, Contarini enz. Als gedicht staat
het nu wel met zeer hoog.
Ledeganck. - De Stad Eecloo brengt andermaal, in hare nummers van 23n Juni, 14n
Juli en 4n Oogst een drietal gedichtjes van Ledeganck; van twee dier stukjes wordt
echter ten onrechte beweerd dat zij onuitgegeven zijn. Ware Liefde, naar het Fransch
van Millevoye, en dagteekenend van 1830, is, behoudens eenige onbeduidende
veranderingen, reeds gedrukt geworden in den Almanak voor Blijgeestigen van 1831;
de H. Fr. de Potter nam het nogmaals op in zijne uiterst lezenswaarde Mededeeling
over ‘Onuitgegeven en weinig bekende Gedichten van K.L. Ledeganck’ (Verslagen
en Mededeelingen der K. Vl. Acad. 1897, bl. 606 en volg.), naar de Sluische uitgave
der Maatschappij ‘Tot Nut van 't Algemeen’ van 1830. - Het hekelvers, Het verschilde
slechts twee letters, met de zinspeling Barbier-Barbaar, op de kap van een
Barbier-rederijker (Calmeyn, van Staden), Ledeganck's gelukkigen mededinger in
een prijskamp te Thielt, naar Fr. de Potter mededeelt, werd door dezen insgelijks
opgenomen, uit de Lettervruchten ingezameld van wege het Departement Sluis der
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 1830; ‘het verscheen ook’, naar de H. de
Potter verzekert, ‘in een Belgisch Tijdschrift zonder dubbele vocaalspelling, en daar
heette het: Het verschilde slechts één letter (barbaer, barbier), gelijk Ledeganck het
oorspronkelijk schreef.’ Het komt insgelijks voor in den Almanak voor Blijgeestigen
van 1831. - De woordspeling barbier-barbaar heeft later ook Van Duyse tot een
rijmpje verleid, dat men in het tiende deel zijner nagelaten gedichten aantreft, op bl.
255, met de aanteekening dat ‘de verdienstelijke dichter Bellens’, zoo Snellaert in
het Kunst- en Letterblad den man geheeten had, bedoeld is:
‘Hier sluimert een poeet-barbier,
Die altijd tastte naar de lier.’
- ‘Gij mist: 't was een poëet-barbaar,
Die altijd tastte naar het haar.’

Met betrekking tot het onuitgegeven versje ‘Aen mijne Schoonzuster’ leze men
Ledeganck's brieven aan Blieck, een paar jaar geleden in den Vlaamschen Kunstbode
door den H. Cosyn medegedeeld.
Uit den Almanak voor Blijgeestigen van 1830 deelt de H. de Potter een rijmpje
mede ‘Aan Lize’; in hetzelfde bundeltje komt er nog een tweede voor, dat de H. de
Potter in zijne ‘keuze’ van onuitgegeven en weinig bekende stukjes niet opnam:

De Moedertaal.
DE MOEDER.

ô jongen, 'k zal den hals u breken,
Wanneer gij nog zoo vloekt en zweert.
DE JONGEN.

Gij, moeder, hebt het mij geleerd,
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Koninklijke Vlaamsche Academie. - Zitting van 7 Augustus 1901. Lezing door
dichter Lod. De Koninck van een brokstuk uit een uitgebreid werk over het H.
Sacrament.
Verschenen: Verslagen Mei-Juni. Inhoud: Guido Gezelle door K. De Flou, Th.J.J.
Arnold door Dr Willem de Vreese, Verslagen der Wedstrijden van 1901, De krijgsman
en dichter Jacob Duym door E. van Even, Het Nederlandsch en de Wetenschap door
J. Mac Leod, Bibliographische aanteekening door A. Prayon van Zuylen over
Liefdelisten door Alfred De Smet en idem door J. Mac Leod over Paedologisch
jaarboek door Dr Schuyten.
Jaarboek voor 1901 met de portretten en de levensberichten van Guido Gezelle
en Th. Arnold, de Wetten der Academie, de verordeningen der prijskampen, de lijst
der leden en de lijst der afgestorven leden. Dit jaar bevat het Jaarboek ook een
kalender met gedenkdagen uit de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde en den
Vlaamschen taalstrijd, eene alphabetische lijst van Middelnederlandsche doopnamen,
de lijst der bekroonde laureaten in de prijskampen der Academie sedert haar bestaan,
die der bekroonden in den Driejaarlijkschen wedstrijd van tooneelletterkunde en in
den vijfjaarlijkschen wedstrijd voor Nederlandsche letterkunde sedert de instelling
dezer prijskampen.
† Dr. Jan Ten Brink, professor aan de Universiteit van Leiden, buitenlandsch eerelid
der Koninklijke Vlaamsche Academie. Hij was een der vruchtbaarste schrijvers van
Holland, deed aan critiek, schreef een aantal romans en gaf eene geschiedenis uit der
Nederlandsche letterkunde. Veel verdienste bezat de aflijvige, doch was niet vrij te
pleiten van een zekere oppervlakkigheid. Hij was een gewezen predikant die een
paar jaren in Indië verbleven heeft. Hij was een trouwe bezoeker der Nederlandsche
Congressen. - Paul Alexis, romancier van de school van Zola. - Mgr. Isoard, bisschop
van Annecy, schrijver van verscheidene godsdienstige werken. - Henri d'Orléans,
zoon van den hertog van Chartres. Hij deed verschillende ontdekkingsreizen in Azia
en Abyssinië en schreef De Paris au Tonkin, A travers le Thibet inconnu, Six mois
aux Indes Chasse au Tigre. Een zijner reizen deed hij met Bonvarlet en Pater Dedeken.
Hij is overleden te Saïgon in den ouderdom van 34 jaar. - Nordenskiold, Zweedsche
ontdekkingsreiziger en schrijver van merkwaardige studiën over de Poolstreken.
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† Hilda Ram.
ANTWERPEN'S geliefde dichteres is niet meer Toen wij, onder eenen machtigen
toeloop van vereerders, die 't zij in hare godsdienstige, 't zij in hare Vlaamsche
gevoelens deelnamen, haar stoffelijk overblijfsel te Berchem in den familiekelder,
bij die haars vaders en haars broeders ter ruste legden, baden mij hare beste vrienden,
de taak te aanvaarden om in ‘Belfort-Warande’ hulde te brengen aan de talentvolle
ontslapene.
Priester, had ik mij liefst bepaald bij innig gebed voor de zielerust der vrome
Christinne; oude vriend van haar en heur gezin, had ik liever den rouw mijns harten
slechts in den engeren kring harer naaste verwanten uit te storten - het groote publiek,
toch, had niets daarmee te stellen.
Mijn eerste antwoord, derhalve, was eene weigering. Ik verzond de vrienden naar
haar, die er eerst van allen voor aangeduid en best van allen voor toegerust was door
hare innige betrekkingen met de betreurde dichteres - naar Hilda's hartsvriendin,
Juffrouw Marie Belpaire. Men antwoordde mij, dat juist zij mij had aangewezen.
Wat zou ik doen? Geen verder tegenstribbelen hielp, en mijn hart zelf spande wel
eenigszins samen met mijne aanvallers.
Ik liet me gezeggen en aanvaardde de taak, ofschoon ik betreurde, door
ambtsbezigheden verhinderd, over zoo luttel tijds te beschikken, om ze ten uitvoer
te brengen.
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Men verwachte, dus, geene grondige studie over de dichteres en hare gewrochten:
men staat enkel voor eene ongekunstelde levensschets en een algemeenen blik over
Hilda's talent en haar karakter, een eenvoudige uitboezeming des harten, eene nederige
hulde aan eene echt Vlaamsche Vrouw gebracht.
Men beschuldige mij, eveneens, niet van partijdigheid of vooroordeel. Vast wel
zie ik haar en haren arbeid aan met het oog der vriendschap; doch die vriendschap
heeft juist haren grondslag op jarenlange ondervinding van haar karakter, van haren
handel en wandel, van haar leven en streven - heeft, derhalve, juist haren grondslag
op werkelijkheid en waarheid.

I.
Mejuffrouw Mathilda Ramboux werd te Antwerpen geboren den 31 October 1858.
Hare ouders behoorden tot den gegoeden burgerstand. Hare moeder, die de smart
heeft haar te overleven, is eene vrome, Vlaamsche vrouw van den ouden stempel;
haar vader, den 23 October 1899 overleden, was een rondborstige, koene strijder
voor de Vlaamsche rechten, een gul hart onder ietwat ruwe schors. Voor zijn
doodsbeeldje schreef Hilda - en het was waarheid:
Daar ligt hij nu met saamgevouwen handen,
Die nooit van rusten noch van duren wist
Haast drijkwaart eeuws. Hij ligt in de enge kist,
Die nimmer menschendwang verdroeg noch -banden Hij had bereikt het doelwit van zijn streven:
Door noeste vlijt, door pogen onbevreesd
Zijn kroost te erlangen d'adel van den geest,
't Genot der kunst, en kennis, 't licht van 't leven.
In stilte heeft hij velen steun geboden,
Den werkman was hij innig toegedaan,
Met raad en daad hielp hij den kamp hem staan,
Sprak hoop den droeven in en moed den blooden.
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Hij toonde meer door werken dan door woorden
Hoe hij in kracht en waarheid minnen kon.
Door arbeid was het, dat hij 't hoogste won;
Hem volgen liefde en dank ter zalige oorden.

Vader Ramboux schonk zijn talrijk kroost - een zoon en zeven dochters - eene
uitgelezen opvoeding; dat ze tevens doorvlaamsch bleef, hoeft niet gezegd.
De jonge Mathilda, bij name, voltrok hare normaalstudiën in het gesticht van
O.-L.-V. Waver, en bracht vervolgens, om eene grondige kennis der Engelsche taal
aan te werven, een jaar over in het Urselienengesticht van Upton, nabij Londen. Dan
keerde zij naar Antwerpen terug, doch hield zich, buiten eenige bijzondere lessen,
niet verder met het onderwijs onledig.
Wat wonder? zij was er niet voor geschapen: haar geest, haar aanleg, laat ik zeggen,
een aangeboren neiging dreef haar onweerstaanbaar tot de poëzie. En toch daar had
ze nog geen wettig diploma voor, daar had ze, ja, nog geene normale studiën voor
gedaan. Al wat ze van prosodie en dergelijks wist, was enkel opgedaan uit het lezen
van dichters, instinctmatig opgevat en toegepast. ‘Ik lees - zoo schreef ze zelf in 1885
- ‘met aandacht en, ik hoop, met vrucht Van Duyse's Prosodie. Nu eerst zie ik mijne
vermetelheid in. Ik heb begonnen te dichten, zonder te weten wat het was. Kunt ge
gelooven, dat het grootste deel van mijn “Klaverken”, ik kan misschien zeggen
gansch het boekje, gepend was, zonder dat ik wist, wat een trochee of eene iambe
was? Hadde ik meer kennis gehad van de zaak, ik hadde nooit de pen durven opnemen.
- Mijn allereerste werk was eene vertaling van Longfellow's Evangeline - in
hexameters, denk eens na! Ik wist natuurlijk niet, wat hexameters waren; ik ging zoo
maar voort op den tast....’ En in een ander schrijven van hetzelfde jaar: ‘Ik heb Van
Duyse's
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Prosodie onder handen. Wat ik daar altemaal in vind! Nu ben ik waarlijk beschaamd
over mijne would-be verzen!’
Daar verscheen, eindelijk, in 1884, haar eersteling: Een klaverken uit 's levens
akker. Drie idyllen door Hilda Ram. En daar ging een kreet op in het Vlaamsche
land, een kreet van bewondering en van nieuwsgierigheid tevens: ‘Wat een lief
boekje! hoe keurig, smaakvol gedrukt! Ja, zooals de uitgever De Seyn er ons heeft
aan gewoon gemaakt. En de inhoud! hoe frisch en levendig! hoe eenvoudig en waar!
hoe innig en roerend! hoe getrouw naar de natuur, en toch hoe ideaal!... Maar wie is
Hilda Ram?...’ Ja, dat wist zoogoed als niemand, althans aanvankelijk. Doch lang
duurde het niet, of ze was verraden: zelfs de post - maar die weet ook zooveel bracht, enkele weken na het verschijnen van 't Klaverken, rechtstreeks naar de Meir
en naar Hilda's woning een brief uit Holland zonder nader aanduiding dan: ‘Aan
Hilda Ram, letterkundige te Antwerpen.’
Al ontbrak het ook, hier en daar, niet aan afkeurende critiek, toch werd, over 't
algemeen, het ‘Klaverken’ uiterst gunstig gelezen en warm geprezen; en het bracht
zijne schrijfster in betrekking met tal van letterkundigen. Tot dan toe was zij - door
hare natuurlijke schuchterheid wederhouden - even zoo vreemd gebleven aan al
dezulken, als zij vertrouwd was en innig omging, sedert lang, met hunne werken.
Slechts tot den heer Pol de Mont, die destijds te Doornik leeraarde, had zij het
gewaagd zich om inlichtingen en terechtwijzingen te wenden, en ‘veel’ - zoo schreef
zij zelf later - ‘ben ik hem schuldig: aanmoediging en terechtwijziging heb ik hem
in groote mate te danken. Zelfs mijn Klaverken had hij de goedheid voor mij te
verbeteren.’ Die goede betrekkingen hielden ook in Antwerpen nog een tijd lang
aan, doch verminderden langzaam om ten slotte gansch op te houden, naarmate beider
richtingen verder uit elkander liepen.
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Tot de vrienden der eerste ure, om van meer andere te zwijgen, behoorden de
ongenadige criticus van Vilvoorden, Dr J. Nolet de Brauwere van Steeland, die
aanvankelijk de arme dichteres den schrik op 't lijf joeg met het verzoek van een
gedicht voor zijn album(1), verder de grijze Vlaamsche kamper J.A. De Laat, die na
het verschijnen van het Klaverken, hare eerstvolgende stappen op het letterkundig
gebied aanmoedigde en geleidde; de geleerde Herman Druyts, wiens lessen over de
natuurkundige wetenschappen zij gretig volgde; dichter Jan Van Droogenbroeck,
die haar vooral inlichtte nopens de prosodie en haar zoo doende zijne eigene
kieskeurigheid mededeelde; Kanunnik Muyldermans, hier zooals elders zijne
dienstvaardige rol getrouw van het ontluikend talent aan te moedigen en te steunen;
maar vooral Lambert Van Ryswyck, wien zij eene innige dankbaarheid gewijd had
om al zijne belangstelling en vriendschap(2), en hare kunstzuster Juffr. Belpaire, die
zij zoo gemoedelijk ‘mijn Mieken’ noemde, en die haar tot het einde toe als eene
ware zuster getrouw bleef.
Die kring van bekenden en vrienden zou zich in

(1) Hij schreef me: ‘Hij (de heer De Seyn-Verhougstraete) zond ook mij Hilda Ram's “Idylen”,
welke mijne goede vrouw eerst las van A tot Z, en 't met mij naderhand eens was - ook met
u - dat die stukken met fijnen opmerkingsgeest zijn geschreven. Nr 2 is het minst boeijend,
en eentoonig wegens al de staande verzen. Ook zijn er, hier en daar, Vlaamsche
streekspraakwoorden: dat is alles wat ik op dat allerliefst boekje heb aan te merken.’
(2) In tal van brieven drukt Hilda die dankbaarheid uit. Aldus, den 7 Juli 1894: ‘Dat zijn nu
sombere gedachten, niet waar? Ik moet bekennen, dat me die plagen tegenwoordig! Gij kent
toch wel onzen ouden vriend Lambert Van Ryswyck? Hij heeft de laatste HH. Sacramenten
ontvangen en is op het punt de groote reis te ondernemen. Hij is een van die, welke mij het
eerst verwelkomd hebben op het veld der Vlaamsche letterkunde. Och! hoe weinig blijven
er thans nog over, en 't is toch maar een goed tiental jaren geleden!....’
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het vervolg aanhoudend uitbreiden, en het ware ondoenlijk desaangaande in
bijzonderheden te treden. Zeggen wij liever, dat zij voor niemand onverschillig bleef,
die hare overtuiging en haren kunstsmaak deelde, aan niets vreemd, dat haar
droombeeld - de Vlaamsche taalen de Vlaamsche kunst - aanbelangde, en nooit
aarzelde, waar het gold werken van verzedelijking of verchristelijking te stichten of
te steunen.
Onvergeeflijk echter zou het zijn, zoo ik hier niet eene afzonderlijke melding
maakte van twee der letterkundige vrienden, met wie zij in de laatste jaren in
betrekking kwam. Ik bedoel de dichters J. Lenaerts en Aug. Cuppens, de beide keurige
zangers, die de Limburgsche vlag zoo krachtig en koen ophouden, en door daden
toonen, dat het niet alleen ‘daghet in den Oosten,’ maar dat de zon er hoog en glanzend
aan den hemel staat. Hilda gevoelde innig al de natuurlijkheid en de
ongedwongenheid, al den eenvoud en de hartelijkheid der ‘Verzekens’ van Aug.
Cuppens; zij had het vooral hoog op - zooals overigens elk onbevooroordeeld lezer
het moet hebben - met dien schat van poëzie, volksoverlevering en kunst tot een
geheel versmolten in Lenaerts' ‘Verdwijning der Awelen,’ en toen dat degelijk
gewrocht, door den dichter nog degelijker gemaakt, opnieuw en ditmaal in
prachtuitgave verscheen onder den ietwat gewijzigden titel van ‘De verdwijning der
Alvermannekens,’ bevatte het van de hand der Antwerpsche dichteres, als inleiding,
eene hulde aan den dichter. En waar nu, in dit loopend jaar, door den Limburger
zanger eene tweede perel aan de kroon der Nederlandsche letterkunde gehecht werd
- zijn ‘Oda en Ylfken.’ - sloot hij zijn dichtstuk met eene ‘Narede aan Hilda Ram.’
Eilaas! dat die bij eene stervende op haar smartenvol lijdensbed moest nedergelegd
worden!
Doch keeren wij terug tot Hilda's letterkundige loopbaan.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1901

267
Het Klaverken had haren naam bekend gemaakt, en zij was jong en werklustig. Ook
volgde er thans een tijdvak van drukte bedrijvigheid. Er viel te studeeren; zij moest
nog ingewijd worden in de eigenlijke techniek der kunst, en hare nieuwe vrienden
stonden haar daartoe ter zijde met raad en daad. Zij had reeds een ruimen voorraad
van vroegere dichtproeven; doch dat alles werd nu nauwgezet herzien en gewetensvol
herwerkt. Wel druischte zij daarbij vaak aan tegen tal van moeilijkheden, waarin
sylbenmeting en rijm haar kwade parten speelden; doch zulks kon haar noch den
moed noch den lust ontnemen om onverdroten voort te werken. Volhouden ondanks
alle hindernis, was een trek van haar karakter.
Bij die vroegere proeven voegden zich aanhoudend nieuwe uitboezemingen van
haren dichtergeest, en toen Lambert Van Ryswyck, namens het Davidsfonds, haar
om eenen dichtbundel kwam vragen, kon zij hem eene verzameling aanbieden,
waarvan slechts een door haar en hare raadsliê uitgekozen gedeelte, in 1886, het licht
zag onder den titel van Bloemen en bladeren. Eene keurige proeve van oud-metrischen
verzenbouw, haar landgedicht Verhuizen verscheen in 1888, en bewees hoezeer de
dichteres ondertusschen op de hoogte was gekomen van de techniek. Zij zelve spreekt
in het alleszins merkwaardig voorbericht van dit werk over haar tastend rondzoeken
aanvankelijk, over het licht dat haar opging in Van Droogenbroeck's bekroonde
Verhandeling(1), over de moeilijkheden, waarmede zij verder te kampen had; en dat
alles bewijst, zonder dat zij het zelf vermoedt, haren hoogen eerbied voor de kunst,
haar helder doorzicht en hare noeste vlijt in 't arbeiden. Zij echter had het niet hoog

(1) Over de toepassing der Grieksche en Latynsche metriek op de Nederl. poëzie.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1901

268
op met dat voorbericht. ‘Ge zult, denk ik - zoo schreef ze mij desaangaande - over
mijn “Verhuizen” tevreden zijn. Maar één ding zal er u in misvallen, gelijk het mij
misvalt, en dat is... het voorwoord.’ (22 Januari 1888). Mij blijft de vraag: waarom?
onopgelost.
Een jaar later, in 1889, kwam haar bundel Gedichten van de pers. Zij nam er haar
Verhuizen in op, evenals het grootste deel van Bloemen en bladeren; voor het overige
volledigde zij het met nieuwe, onuitgegeven dichtstukken.
Kwam, in het voorgaande tijdvak, haar Klaverken reeds ernstig in aanmerking bij
de jury voor den vijfjaarlijkschen prijs van Nederlandsche letterkunde, ditmaal voor
het tijdvak 1885-89, kende de keurraad met eenparige stemmen den prijs toe aan
Hilda Ram's Gedichten.
Wie echter bekroond wordt, wordt niet zelden bedild. Dat gebeurde ook hier. En
zoo onverschillig als zij was voor het afbreken en gispen door andersdenkenden, zoo
gevoelig was zij voor de handelwijze van partijgenooten, van wie zij zich - 't zij te
rechte, 't zij te onrechte - miskend waande. Vandaar heure klacht, later:
‘Niet fier, maar blijde was ik te moed',
Toen ik voor 't eerst die gaaf (de dichtgave) heb bevroed.
Ik heb er den Heer om geprezen,
Dat hij macht mij schonk over 's menschen gemoed,
Dat ik zaaien mocht het schoone en het goed.
Maar... zij hebben te vroeg me een mantel omhangen,
Den mantel der eer, den zwaren, den langen.
Dra gingen nijd en afgunst hun gangen,
Ze wierpen met slijk, spuwden 't gif der slangen.
Och hadde ik mijn denken niet overgebriefd!
Maar kom! als het God maar aldus belieft!’(1)

(1) Wat zei, wat zong ‘dat kwezeltje’; blz. 102.
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Toch werkte zij onverdroten voort; te heftig zelfs; zoodat hare gezondheid er onder
leed, en dat niet enkel hare vrienden, maar ook de geneesheeren heur aanmaanden
haar geschokt zenuwgestel, en derhalve hoofd en verbeelding, eene noodzakkelijk
wordende rust te gunnen. Doch, ja, zulks was gauwer en gemakkelijker gezegd dan
uitgevoerd. ‘Alle dokters - zoo schreef zij aan eenen lettervriend - zeggen 't zelfde:
Ge werkt te veel “met het hoofd. Ge hebt, gij, 't ook gezegd.” Welnu ik werkte minder
sinds eenigen tijd of zocht ten minste gemakkelijker werk. Maar ja! 't werd nog erger.
Nu kan ik dagen lang zitten droomen en peinzen over gedachten, die mij invallen en
die ik dan opschrijf en wegleg voor later. Zoo heb ik soms gelijktijdig vijf of zes
onderwerpen aan de hand, en ze laten mij maar niet los. Ik zal maar terug gaan werken
aan een enkel stuk seffens; of... ik beken zulks begonnen te hebben! 't Is proza! 't Zal
er naar zijn.’ Dat schrijven dagteekent van 2 Februari 1891, en denkelijk is het
prozawerk, waarvan zij hier gewaagt niet anders dan haar later verschenen roman
De Familie Schrikkel, dien zij, naar eigen bekentenis, lang vóór zijn verschijnen
opstelde. Reeds vroeger, in 1885, had Lamb. Van Ryswyck haar aangeraden ook
proza te schrijven; doch: ‘ik heb - zoo schreef zij toen - daar geen devotie voor!’
De devotie was dus toch ten laatste gekomen, en, daarbij, ook voor het prozavak
had ze talent te over.
't Was echter niet met dat proza alleen, dat ze zich onledig hield. In 1888 was haar
de christen maëstro Edgar Tinel de ‘Godelieve’ komen voorstellen: ‘Een nieuwsje,
dat u zeker en vast genoegen gaat doen: M. Tinel, van wiens “Franciscus” gij gehoord
hebt, is me komen aanspreken voor de woorden van een tweede oratorio, “Godelieve”,
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waaraan we samen zouden arbeiden. Ik heb er lust en moed toe, en zoo onze lieve
Heer mij hulp en tijd gunt, ga ik er mijne krachten aan beproeven... Ik heb reeds drie
werken gelezen en daarin stof geput, zoodat het plan bijna in orde is. Tinel gaf de
groote lijnen aan, maar laat mij toch vrijheid nog veranderingen bij te brengen. Indien
ge iets bijzonders goeds hadt over Ste Godelieve, vraag ik het in leen. Ik heb reeds
de werken van Mw Bosboom-Toussaint, van L. Van Haecke en van Lefebvre’(1). En
't bleef ook daar niet bij; in dezelfden brief lees ik nog: ‘Ik heb nu iets anders af, eene
idylle in den aard van die van 't Klaverken.’
Hilda's wankelende gezondheid - gevolg der vroegere overspanning van haren
geest - verklaart ons waarbij het kwam, dat er door haar tusschen 1889 en 1894,
buiten wellicht hier en daar een stukje in tijdschriften, niets werd ter pers gelegd;
evenals hare drukke bedrijvigheid, destijds zelfs niet ten volle te dempen, ons uitlegt
hoe zij op een zoo kort tijdverloop (1884-1899) zooveel heeft kunnen voortbrengen.
Eindelijk, in 1894, verscheen een nieuwe bundel, Nog een klaverken uit 's levens
akker betiteld; het werd, evenals hare Gedichten, gedrukt door den uitgever A. Siffer
te Gent. Het maakte echter veel minder ophef dan zijn voorganger in hetzelfde vak.
En geen wonder: men stond hier niet meer voor al het verrassende van een nieuw,
een nog onbekend talent, en de eischen, aan de begaafde dichteres gesteld, waren
thans veel hooger geklommen. Hoe menig ander kunstenaar, wiens eerste pogingen
meestergrepen waren, heeft niet, te zijnen koste, dezelfde tegenheden ondervonden!

(1) Brief van 21 Nov. 1888.
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Ten andere, had de dichteres veel gewonnen in zaken van techniek der kunst, in
keurigheid van taal en vorm, zoo was er - misschien juist dien ten gevolge - wel wat
aan frischheid en ongekunsteldheid te loor gegaan: wat er van zij, ik denk, dat ‘Op
zes weken’ en ‘Tante-Moeder’ van het eerste Klaverken, zoowel als ‘Wanna’ der
Gedichten, altijd meer zullen roeren en beter gesmaakt worden, dan ‘Klaar’ en ‘Boer
Baltus’ van haren tweeden idyllenbundel.
Ondertusschen scheen ook haar oorspronkelijke tegenzin voor het prozaschrijven
meer te wijken: hare kunstzuster en hartsvriendin, Mejuffrouw M.E. Belpaire, stelde
haar omstreeks 1893 voor, met vereenigde krachten eene verzameling uit te geven
van sprookjes en vertellingen met het oog vooral op het kleine volkje; aanvankelijk
dacht men aan eenvoudig vertalen uit Andersen, later besloot men rechts en links te
putten uit Andersen, Grimm Asbjörnsen, de Fioretti, enz.; men zou er schetsen en
vertellingen bijvoegen van eigen vinding of door vriendenhand geleverd; de uitgever
was dra gevonden, nogmaals de heer Siffer, en zoo kwam Wonderland tot stand, dat
in vijf reeksen verscheen van 1894 tot 1899.
Inmiddels was ook de ‘Godelieve’ afgewerkt, doch wel gansch gewijzigd in den
uiterlijken vorm. Het oorspronkelijk plan van den genialen toondichter was een
oratorio in den aard van ‘Franciscus’; wij vernamen het reeds vroeger uit den mond
der dichteres. Het was in dien zin voltooid; doch er broeide een grootscher ontwerp,
ondertusschen, in Tinel's brein. Er schijnt eenig misnoegen door te stralen in wat de
dichteres daarover schreef, den 11 April 1891: ‘Heb ik - zoo luidt het - u al gezegd,
dat Mr Tinel een nieuw plan heeft opgebouwd voor zijn Godelieve? 't Moet nu een
Dramatisch Oratorium worden. Daarmee kan ik bijna
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opnieuw beginnen. Ik werk er aan bij poozen, niet onophoudelijk. Ik hoop wel, dat
die lieve Heilige mij 't een weinig zal vergelden, en zorgen zal, dat ik nooit het hoofd
verlieze, in geenen der menigvuldige zinnen door dat woord uitgedrukt.’
Dit misnoegen verergerde nog, toen, ten gevolge van spijtige omstandigheden, te
Brussel de uitvoering van het muziekdrama plaats had met de woorden van den
vertaalden Franschen tekst. Bij het vernemen dier aanstaande uitvoering, liet de
dichteres haren oorspronkelijken tekst, in 1897, te Antwerpen bij Jan Boucherij
verschijnen onder den titel: Sinte Godelieve; muziekdrama in drie bedrijven en zes
tafereelen. Jammer dat de verontwaardiging haar elders een al te bitter woord
afdwong! jammer ook, dat de prachtige uitvoering op den Nederlandschen tekst, te
Leuven in het loopend jaar, slechts als een zwak gesuis haar lijdensbed heeft bereikt
- een stervende echo in haar stervend oor!
Met nog eenen laatsten dichtbundel zou zij onze nationale letteren verrijken. 't
Was een perel van drukkunst, die den keurigen uitgever J.E. Buschmann ter eere
strekt. Hij verscheen in 1898, met den titel: Wat zei, wat zong ‘dat kwezeltje’ Hilda
Ram; - ja, ‘dat kwezeltje’, met zijne opzettelijk bijgevoegde haakjes, om te toonen,
dat het bepaald eene benaming was: zóó moest het gedrukt worden. En reeds vroeger,
in hare Gedichten, las men een stuk getiteld: Het kwezelken, een ouderwetsch
Refereintje op zijn Anna Bijns; en aanvangende met:
‘Ze zeggen, dat ik een kwezelken ben!
Dat had ik mijn leven niet eens gedacht.
Niet dat ik 't gaarne verblauw of ontken:
De titel kwam enkel wat onverwacht
En trok daarom op de zaak mijne acht.
'k Ging aan 't denken, aan 't peinzen en 't zinnen
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Op aard en gewoonte en kleederdracht;
Ja, zelfs beweeggrond bij mijden en minnen,
Bij arbeid en omgang riep ik mij te binnen,
En... 'k moet het bekennen, wanneer ik nu fijn
Het een en het ander aaneen ga spinnen,
Dan is 't geen verzinsel, dan is 't geen schijn,
Dan moet ik warempel een kwezelken zijn!’

Dat alles is een luchtig, gekscherend zinspelen op een gezegde, dat de dichteres ter
ooren kwam. Toen, namelijk, haar eerste Klaverken verscheen, en iemand aan een
der hoofden van de Antwerpener Vlaamsche liberalen vroeg, wie of toch die Hilda
Ram was, kreeg hij ten antwoord: ‘Och, dat is zoo'n kwezeltje, dat verzen maakt’.
De schalksche Sinjorin belgde zich niet, maar greep den bal in 't vliegen en speelde
er behendig mede.
Was ook Wat zei, wat zong ‘dat kwezeltje’ haar laatste dichtbundel, toch waren
werkkracht en levenslust nog niet uitgeput. In 1899 verscheen - een overdruk uit Het
Belfort - hare eenvoudig lieve vertelling: Token en Toon, een pereltje van gezond
realisme, een boekje zooals ons lezend volk er niet te veel kan hebben. Om dienzelfden
tijd (1898-99) kwamen ook te Maldegem van Victor Delille's pers, in de
Duimpjesuitgave, de twee deelen van haren uitgebreiden roman: De Familie Schrikkel.
Het zijn tafereelen uit het Antwerpsche burger- en volksleven, waarvoor de schrijfster
hare typen in den kring harer omgeving heeft gezocht, bestudeerd en geconterfeit.
Men hoeft zulks niet van elders te weten, om het aldra bij de lezing zelf op te merken,
zoodanig zijn ze naar de natuur geschilderd.
Nog een laatste schetsje, Slachtoffers voor Transvaal (in Antwerpsche spreekwijs)
schonk zij aan Dietsche Warande-Belfort (1901, I, bl. 29) en daarmede sloot zij hare
letterkundige loopbaan.
Want sedert eenen geruimen tijd reeds waren er
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treurige dagen voor haar en voor hare dierbaren aangebroken. Een eerste rouw in het
gezin dagteekende van enkele jaren vroeger, het verlies van den eenigen en geliefden
broeder Leon, aan wiens nagedachtenis zij het gemoedelijke dichtstukje Het
Kruisbeeld wijdde(1). Nu in de laatste jaren eischte de dood aan het gezin offer op
offer af: eerst was 't een engeltje, het kind eener jongere zuster, dat enkel de oogen
opende om zijnen ouders een laatste vaarwel te schenken; dan volgde het eenige
dochtertje harer zuster Louise, dat de onverbiddelijke aan de armen zijner ouders
ontrukte om het ten hemel op te voeren; daarna overleed haar vader, de rondborstige
Vlaming, die, door meer dan één aanval van beroerte getroffen, maandenlange zorgen
gevraagd had, en maandenlange treurnis verwekt in het droevig vooruitzicht. Zijn
oudste broeder, tot de laatste tijden zijn onafscheidbare gezel en vriend, vervoegde
hem weldra in 't andere betere leven: ‘Ik heb het toch zoo noodig - schreef Mathilda
aan eenen harer oude vrienden, den 27 December 1899 - ‘mijn gemoed eens te
verlichten, en dan zoekt men liefst zijne oudste, getrouwste vrienden op en bijzonder
nog die, welke ook al eens aan zwaarmoedigheid lijden. 't Is niet, dat er alweer een
nieuwe slag op ons gevallen is, alhoewel hij misschien hangende is: vaders oudste
broeder ligt nu, weder, op sterven. Ik ging hem gisteren bezoeken, en mijne gedachten
kunnen niet weg van hem. Och! ware hij maar al in zijne rust! Dat zal nu viermaal
achtereen om de zes weken een sterfgeval in de familie zijn.’
En haar eigen toestand? Ach! hij was ondertusschen die eener ware martelares.
Mathilda was reeds sedert eenigen tijd lijdend; jammer genoeg! er denkelijk geen
erg in ziende had zij gezwegen,

(1) Wat zei, wat zong, bl. 56.
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en toen zulks, na maanden, niet langer kon volgehouden worden, oordeelden de
geneesheeren eene operatie volstrekt noodzakelijk. Deze had plaats, en - naar men
zei - met goed gevolg, den 20 Juli 1899. 't Was echter niet van langen duur: de arme
dichteres herviel weldra, en door het lichamelijk lijden, gevoegd bij al den smartelijken
rouw, die juist in de volgende maanden het gezin trof, kreeg ook haar geestestoestand
schok bij schok. Zij zelve beschrijft het in den laatst aangehaalden brief: ‘Zie, zoover
ben ik nu gekomen en heb mijn best gedaan om ordentelijk te schrijven, maar daar
zal 't nu wel mee gedaan zijn. Door mijne wond schiet daar een verschrikkelijke
scheut, die de pen uit mijne hand doet vallen. Zoo gaat dat nu maar aaneen. Mijne
zenuwen zijn gansch ontredderd, en ik weet niet of ik nog wel ooit op zijn effen kom.
Maar de lichamelijke pijn heeft nog niets tegen het zieleleed... Lezen en schrijven
gaan in het geheel niet, en ik zit gansche dagen te bedenken hoe gelukkig ik geweest
ware, hadde de Heer mij gewild in Juli laatstleden. Maar zoo gaat het; die er te veel
zijn, gelijk ik, blijven er loopen, en die er noodig zijn, haalt men weg. Och, vergeef
mij u dit alles te vertellen: 'k moet het toch aan iemand kunnen klagen’.
Dat gedroomde, wrange geluk van ‘door den Heer gewild te worden’ zou weldra
het hare zijn, echter niet zonder nieuwe en grooter smarten; haar lijdensbeker was
niet geledigd; nog de droesem wachtte haar op den bodem.
Het oude vaderlijk huis, waar vóór jaren zoovele heldere stemmetjes van gelukkige
en vroolijke kinderen zich aan het bedrijvig getink en gebons van hamer en aanbeeld
paarden, en dat allengskens lediger liep en treuriger werd, terwijl tevens het smidsvuur
uitstierf met zijnen nasleep van beweging en leven, het vaderlijk huis moest in
December 1899 verlaten wor-
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den, om, ten gevolge der onteigening, onder den moker te vallen der afbraak. Aldus
werd, om zoo te zeggen, alles, zoowel in 't stoffelijke als in 't zedelijke, rondom de
arme dichteres gesloopt. Toch schreef zij: ‘Dat wij dit treurig huis verlaten, dat van
niets dan dood en droefheid spreekt, is een goed... Ik tracht er naar, hier weg te zijn;
want ik kan niet zeggen hoe zwaar mij het leed nog weegt. 't Is of het nooit beteren
zal.’ En met het oog op de nieuwe woning: ‘'t Is (in de Van Leriusstraat) de hoek
van het park, waar gedurig boomen en gras en vogelen te zien zijn. Me dunkt, dat
we daar zullen herleven. Wij hebben 't allen noodig; want we kunnen toch maar niet
op onzen stel komen.’
Herleven? De arme! zij zou er slechts voor enkele maanden, voor één zomer wat
uitzicht hebben op Gods lieve natuur, op de haar zoo dierbare boomen. gras en
vogelen. En dan nog, welk een zomer! In Juli 1900 werd er door de heelmeesters tot
eene nieuwe operatie besloten. De lijderes onderstond ze nogmaals, in het
Sint-Camillusgesticht, en na eenige weken kon ze schrijven: ‘Ik ben, God dank!
genezen. Morgen mag ik naar huis. Ik voel me op het minst tien jaar verjongd; en
dit zal zoo blijven, zeggen de geneesheeren.’
IJdele begoocheling, die alweder niet lang duren mocht!
Nog stak zij, in het najaar, eene reis aan om een bezoek te brengen aan eene gezellin
harer kostschooljaren, kloosterlinge in Hamont, die haar leven lang eene harer beste
vriendinnen bleef, en verder aan hare zusters te Luik en te Dinant gevestigd: het
scheen haar een herleven; inderdaad was het een laatste vaarwelreis. Reeds in October
werd zij gedwongen te bed te blijven, terwijl tevens hare folteringen immer
aangroeiden. Zoo sleet zij de lange, droeve wintermaanden van het vorige jaar.
Ook de lente bracht geene verkwikking, en
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langzamerhand moest aan de laatste hoop op behoud worden verzaakt; den derden
Paaschdag, 9 April, werd het eindelijk noodig geoordeeld haar de HH. Sacramenten
der stervenden toe te dienen. Zij ontving ze met de roerendste gesteltenissen van
geloof en godsvrucht, van overgeving en berusting in Gods goeden wil.
Vrome christene vrouw, als zij haar leven lang geweest was, volhardde zij in die
zelfde gevoelens, die haar rechthielden in het onverpoosde lijden, nacht en dag, der
treurige volgende weken, en toen zij dat lijden eindelijk, te middernacht den 12 Juli,
was doorgeworsteld, sloot zij de oogen met het vaak vroeger, maar vooral dien
laatsten avond herhaalde: ‘Fiat voluntas tua!’
Het was eene goede gedachte op heur doodsprentje hare eigene woorden te plaatsen,
getrokken uit de Godelieve:
‘O arme vrouw, uw lijden is gedaan,
Ten goede komt u wat gij hebt verdragen,
Ze zijn nu heen, die kommervolle dagen,
Voorbij is smart en treurnis, droef getraan.
Kom, neem uw plaats in 't juichend maagdenkoor;
Kom, u doortintle de eeuwige liefdegloor!
Zie, hoe de hemel zich om u verheugt,
Hoe roze martlaarsglans u komt omglimmen!
Hoor, hoe van de aarde stemmen opwaarts klimmen,
Uw goedheid roemend en uw sterke deugd!
Geniet het loon van wat ge leedt en wrocht;
Zie uwe beden, door Gods welbehagen,
Alreeds de rijpste, schoonste vruchten dragen.
Juich, juich, nu om hetgeen gij lijden mocht!’
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II.
Een ander doodsprentje der ontslapene luidt aldus:
‘Zachte, toch heldere ster aan den Nederlandschen letterhemel, - ster, wier glans
nooit door een minder reinen sprankel werd beneveld, was zij de geliefde dichteres
van het Vlaamsche volk, haar volk, welk zij zelve zoo innig liefhad. Uit het hart
opgeweld, drong hare poëzie tot de harten door, lichtend en stichtend, roerend en
zalvend.
Vrome Christinne, zonder vaar noch vrees, kende zij niet alleen geen weifelen,
waar het haren godsdienst gold, maar zij was een engel van Godsvrucht en van deugd.
Teeder minnende dochter, zuster en vriendin, was zij voor hare dierbaren een
schat, wiens verlies aan hunne harten eene ongeneesbare wonde toebrengt.
Haar gezin zal om dien ontnomen schat blijven treuren. Moge het Vlaamsche volk
zijne dichteres niet vergeten! Moge de Heer zijne dienares bekronen!’
Dat beeld met enkele lijnen geschetst is waarheid. Laat ik het in zijne hoofddeelen
een weinig bijwerken en uibreiden.
De dichteres werd meermaals en warm geprezen; toch ontbrak het ook niet aan
afkeurende critiek.
Ja, ze fabrikeerde geenen neveligen onzin: ze zocht het niet in zonderlingheid, die
men vaak met den valschen naam van eigenaardigheid stempelt; zij was geen
dweepster met tranen van somberen weemoed, wrevele levenszatheid en grondelooze
vertwijfeling; en daarom was zij ondichterlijk, alledaagsch, bekrompen, met één
woord, zij was zoo een soort van zwaluw, gestaag rondfladderend, nu rechts dan
links, laag over den grond, zonder ooit hooger vlucht te nemen.
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In werkelijkheid: hare Muze was te waar, te menschelijk en te christelijk; zij was te
door en door Vlaamsch, om in de oogen harer tegenstrevers veel genade te vinden,
of, ja, rechtvaardigheid.
Wij blijven bij dergelijke beoordeelingen niet langer stil; wij zullen ze noch verder
aanhalen, noch pogen te wederleggen: het artikel aan de gedachtenis der overledene
gewijd is geen strijdschrift.
Zullen wij nu onze dichteres onvoorwaardelijk en onvermengd prijzen?
Ik ken geen enkelen schrijver, ja niet eenen kunstenaar, voor wien zulks naar strikte
waarheid het geval is: des menschen werk zal of kan nooit het ideaal der volmaaktheid
ten volle bereiken.
Ook Hilda's talent heeft derhalve zijne schaduwzijden, zijne zwakke kanten; doch
zonder ze te loochenen of ja te verheelen, is het wel niet de rol eener bezadigde
critiek, en nog veel minder de onze, de schaduwzijden op den voorgrond te plaatsen
en nog zwarter te kleuren, of die zwakke kanten bij voorkeur uit te stallen en er het
krachtigere zooveel mogelijk achter te verduiken, zooals meer dan een harer bedillers
het deed(1).
Om echter mijne persoonlijke denkwijze niet op te dringen, en om tevens deze
hulde aan de ontslapene meer karakter van algemeenheid te geven, late men toe, dat
ik niet enkel en louter mijn eigen gevoelen uitdruk, maar liever en breeder dat van
anderen aanhale, met welke ik overigens meestal zelf instem.
Hilda's eerste Klaverken werd, o.a. besproken

(1) Toch zullen, denkelijk, sommigen van meening zijn, dat ik wel te veel en te onvoorwaardelijk
prijs. Men gelieve in 't oog te houden, wat mijn schrift is: in eene critische studie over de
schrijfster zouden zwakheden en gebreken niet mogen over het hoofd gezien worden: in eene
hulde aan hare nagedachtenis is zoo iets niet op zijne plaats.
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in Het Belfort (1886, bl. 537). ‘Eene milde inborst’ - zoo luidt het daar over het
kenmerk van het talent der dichteres - ‘met eene diepe opvatting, een breed besef
van 's menschen gemoed, ten dienste van eene rijke inbeeldingskracht, ter schepping
en schikking harer tafereelen.’ En verder na afzonderlijke bespreking der drie idyllen:
‘Natuurlijke eenvoudigheid schijnt vooral de hoofdbegaafdheid der dichteres te zijn;
doch het besef dier natuur, welk zij zoo eenvoudig weergeeft en afschildert, is het
kenmerk van eene diepdenkende ziel, van een gevoelig hart, van rijke geestvermogens.
In hare siervolle inbeelding, door vernuftige beradenheid gemend, heeft zij keus in
overvloed van zuiver schoons, om alle wanluidend kletterend klatergoud op zijde te
laten. En toch zijn hare karaktertrekken zoo fijn gevoeld, zoo juist gepast
wedergegeven, zoo dichterlijk afgeteekend en nauw verbonden met het verhaal.’
Datzelfde jaar drukte Het Belfort (bl. 622) eene breedvoerige critiek over Bloemen
en Bladeren; zij was van de hand van den geleerden Pater Serv. Dirks. Bepalen wij
ons bij twee uittreksels van algemeenen aard. Na verschillende stukken afzonderlijk
besproken en geprezen te hebben, zegt de schrijver (bl. 627): ‘Is er nu op Hilda's
poëzie volstrekt niets aftewijzen? Is die zoo volmaakt dat er de kritiek eigenlijk geen
vat op heeft? Om de waarheid te spreken, ik heb hier en daar, onder het lezen, wel
eens bij mij zelven gezegd: dat vers dunkt mij wat zwak; ik zou hier een ander woord
gebruikt hebben, of wel: die oversprong komt mij wat hard voor; - doch dat gebeurde
zoo zeldzaam, dat ik het de moeite niet waard geacht heb die weinige plaatsen te
onderstrepen.’
En ten slotte (bl. 629) stelt Pater Dirks de vraag: ‘Waarin bestaat nu wel het
eigenaardige, de bijzondere stempel, het echt dichterlijke van Hilda's talent? Als ik,
in mijn oordeel, op eigen gewaar-
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wordingen, op den ontvangen indruk mag voortgaan, dan durf ik beweren dat de ziel
van die poëzie de Weemoed is. Niet echter de Byroniaansche weemoed die tot
wanhoop voert; niet die dwepende zwartgalligheid van René, door Châteaubriand in
de mode gebracht en die zoo veel onheils stichtte; noch ook die laffe gevoeligheid,
die ziekelijke toestand dien de Franschen met het woord incompris aanduiden; maar
een zachte, stille weemoed, die, wel verre van aan de ziel haren vrede te ontrooven,
integendeel, een weldadigen invloed op haar uitoefent. Ik zou dien weemoed willen
beschrijven met die twee zoo vreemd aaneengekoppelde woorden, waarmede Homerus
de gemoedsaandoening schildert van Andromache bij het scheiden van haar gemaal
- eene stille, kalme, diepgevoelde vreugde die zich in tranen lucht geeft. Geen wonder;
die vreugd komt voort uit de christelijke zelfopoffering; uit eene belanglooze
menschenliefde, uit het bewustzijn dat men voor anderen, niet slechts, iets gedaan,
maar ook iets geleden heeft. In het offer is ook bitterheid, omdat het door een
menschenhart wordt daargebracht, op de puinen van het egoïsme, maar dat bittere
wordt verzoet door de genade en door de innige overtuiging dat men iets gedaan
heeft waardoor men waardig is onder Gods kinderen gerekend te worden. Zulk een
zaligen weemoed zal ook Jezus gevoeld hebben, toen hij, bij de voltrekking van zijn
offer, in de volheid zijner liefde, den overwinningskreet slaakte; Alles is volbracht!
Dat deze de echte geest is van Hilda's poëzie, zeggen mij de drie versregels
waarmede zij Wanna en den heelen bundel besluit:
Ze wist nu dat haar offer was aanvaard,
En in heur boezem woonde een stille vrede,
Een blijheid, als geen menschelijk hart ooit kende.

Gelukkig de mensch die dat gevoelt; gelukki-
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ger nog de dichter die dat gevoel aan anderen weet mede te deelen. Want dat is zijne
zending - te leeren, te troosten, te bemoedigen - de lastbrief dien hij, met zijn talent,
van den Hemel ontvangen heeft. Moge onze Antwerpsche Dichteres die dit alles zoo
wel begrijpt, zoo innig gevoelt; die haren lastbrief reeds in zoo ruime mate, zoo
moedig vervuld heeft, immer voortgaan hare lotgenooten door haar dichtertalent
weltedoen. En terwijl God haar een zoo buitengewoon vermogen verleend heeft om
harten te ontleden, zielewonden te ontdekken, en karakters te schetsen, zal zij ons,
hoop ik, nog dikwijls onthalen op zulke lieve, dichterlijke volksnovellen, waardoor
zij ons beurtelings eene onschuldige vroolijkheid en een zachten weemoed in het
harte zal brengen.’
Toen Hilda's Verhuizen in 't licht kwam, vond het een ernstigen en strengen - 'k
zeg niet onrechtvaardigen of ongunstigen - beoordeelaar in Dr H. Claeys, den
redenaar-dichter. Vinding, uitwerking, metrum, alles werd getoetst aan de eischen
van waarheid en kunst; doch, zonder de zwakke kanten van het werk te verheelen,
uitte de bevoegde recensent over Verhuizen, welk hij ‘eene gelukkige vondst’ noemde,
het volgende vleiend oordeel: ‘De lezing van het landgedicht zelf zal doen zien hoe
het verhaal ingekleed is, wat ruime plaats door de eigenlijke beschrijving van huis
en verhuizing wordt ingenomen, hoe schrander opmerkzaam de geest der dichteres
alles gadeslaat en opneemt, hoe zij het menschenhart doordringt en in de uitingen
des gevoels de juiste toetsen grijpt, hoe zij de sprekende trekken weet te kiezen om
het karakter der personen en de natuur der zaken naar waarheid en leven te schetsen.
De verdiensten van het werkje zullen den lezer zóó stemmen dat hij zich niet
ophoude bij vragen als deze: Is “Verhuizen” niet voor een groot deel enkel beschrijven
om te beschrijven, de vorm
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om den vorm, de kunst voor de kunst? Welk hoofdgedacht huist in dien fraaien vorm?
Maakt dit landgedicht ten slotte dien weldadigen, verkwikkenden indruk op het hart
dien een genre-tafereeltje uit het buitenleven als van zelfs meêbrengt, wanneer het
eene ingeving is des harten en, niet enkel tot verlustiging der verbeelding geschetst,
belangstelling wekt door roerende waarheid van gevoel?
De dichteres zal buiten twijfel het effect hebben bekomen dat zij heeft gewild.’
En wat verder: ‘In het landgedicht hervindt men dezelfde manier (als in het
Klaverken) die der dichteres onderscheidend eigen is; dezelfde opmerkzaamheid die
ook de minste bijzaken niet verwaarloost; dezelfde juistheid en levendigheid van lijn
en kleur, hoog te waardeeren hoedanigheden voor de beschrijvende poëzie...
Niemand daarbij zal ontkennen dat het verhaal langs natuurlijke, rechte wegen
naar zijne ontknooping wordt geleid.’
Wil men ook eene beoordeeling over het talent der dichteres ter gelegenheid van
een harer prozaschriften, zoo verzenden wij naar die van den heer F. Dryvers in
Warande-Belfort (1900, I, bl. 281). Daar lezen we, onder meer: ‘Hetzij de schrijfster
het Antwerpsche burgersleven afmaalt, hetzij ze met eene zekere voorliefde ons in
een stil Limburgsch dorpken laat verpozen, altijd is het eene schildering naar de
werkelijkheid: dat is doorleefd, en dat is doordacht. Vooral moeten wij in Hilda Ram
bewonderen dat zij met geringe middelen zooveel uitwerkt.
Vestigen wij nogmaals onze aandacht op de karakterschildering: in de toestanden,
waarin zij hare personen plaatst, in hunne handelingen en woorden is er dikwijls iets
fijn geestigs, iets schalksch en toch roerends tevens; iets dat den glimlach op onze
lippen wekt en terzelfdertijd diep in het herte grijpt.’ En wat verder: ‘Zoo is gansch
het gewrocht eene,
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wij zullen wel niet zeggen machtige, maar fijn vrouwelijke schepping. Als dusdanig
zal het eene bijzondere plaats in onze letterkunde innemen. Wel zullen sommigen
oordeelen, dat het geheele een mengsel is van realisme en idealisme en dus geene
vaste strekking houdt; wat ons betreft, wij denken dat een schrijver zich aan geene
school moet gelegen laten, maar wel natuurlijk schrijven volgens den aanleg van
zijnen geest en van zijn hert. En wanneer die geest en dat hert onverdorven zijn en
daarbij over scheppings- en zeggingskracht beschikken, zullen wij zijn kunstwerken
met wellust smaken, zij mogen dan idealistisch of realistisch zijn, subjectief of
objectief. Liefst toch zijn ons die werken, waarin de kunstenaar het beeld zijner
eigene schoone ziel op de meest stoffelijke werkelijkheid inprent, waarin hij ons de
werkelijkheid te aanschouwen geeft om er ons zachtjes boven te verheffen. En dit
doet de Familie Schrikkel.’
't Ware niet moeilijk tal van soortgelijke recensiën aan te halen; doch dat blijven
immer uitingen van persoonlijke gevoelens, wier waarde meestal afhangt van de
mindere of meerdere bevoegdheid der recensenten.
Laat ik liever nog wat plaats gunnen aan de oordeelen over Hilda's talent geveld
door de keurraden van den vijfjaarlijkschen wedstrijd voor Nederlandsche
Letterkunde. Hier immers hebben we meer dan een enkel individuëel gevoelen: de
richtingen toch, die men volgt, de stelsels, die men aankleeft, de beschouwingswijze,
die daaruit volgt, zijn bij de leden van zulken keurraad, niet alleen van nature zeer
verscheiden, maar meermaals tegen elkander aandruischend; de geopperde gevoelens
zijn dus veel minder eenzijdig, en het verslag, dat het gevoelen der meerderheid moet
weergeven, en, ja, des noodig, de ongunstige zijde niet mag verduiken, schenkt des
te meer gewicht aan de waardeering.
Driemaal werden het talent en de werken onzer dichteres besproken in die
verslagen.
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De eerste maal - voor het 7e tijdvak (1880-84) - kwam reeds haar eersteling, Een
Klaverken, in aanmerking voor den prijs met de Rijzende Blaren van Jan Van Beers.
Geen kleine lof, voorwaar, ligt in dat feit zelf. En het oordeel van den keurraad? ‘Een
klaverken uit 's Levens Akker - zoo zegt het verslag van den kieskeurigen J.A. Van
Droogenbroeck - is een eerste werk. De jury houdt dit boek voor het gewrocht eener
rijkbegaafde dichteres, die eerbied heeft voor de kunst en er zich ernstig op toelegt,
hare stukken zorgvuldig af te werken. De eerste der drie idyllen, Op zes weken, is
eene der fraaiste schilderingen van het eenvoudige burgersleven, die in onze literatuur
bestaan; zij verdient voorzeker eene plaats naast Messcherts Gouden Bruiloft, en
komt misschien wel onmiddellijk na Van Beers' Begga. De tweede, Tante-Moeder,
bewijst dat de dichteres niet alleen met uitmuntend talent weet te schilderen, maar
ook weet te verhalen en het hart der lezers diep te roeren; hier is meer vinding en de
inhoud grijpt diep aan.
Het laatste stuk, Vondelingen, is min gelukkig van keus en leiding; doch het behelst
eene menigte bewonderenswaardige natuurschilderingen.
De stijl is zuiver, de woordenkeus smaakvol en verrassend door juistheid, en,
wordt soms een dialectwoord of eene wending uit de volkstaal gebruikt, zoo gebeurt
dit met zooveel tact en gepastheid, dat deze niet schaden, maar door hunne
eigenaardigheid nog meer kleur bijzetten. Eenige leden maakten opmerkingen nopens
den versbouw; zij zouden liever 't zij berijmde, 't zij metrische verzen gebruikt zien
instede van blanke verzen, die wel eens in gewoon proza dreigen te verloopen.’
In het volgende tijdvak dezer wedstrijden (1885-89) werd, zooals wij reeds vroeger
zeiden, Hilda's bundel Gedichten bekroond, en dit wel met eenparige stemmen. Ze
stond echter nogmaals, evenals den voor-
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gaanden keer, tegenover een geduchten medekamper. Hooren wij de uitspraak van
den keurraad, aangeboekt door de wel versneden pen van haren verslaggever Theo
Coopman: ‘Het kenmerk van Hilda Ram's Gedichten is, vooreerst, de groote
kieschheid in de keuze der onderwerpen. Wel is waar zijn er verscheidene, in de
kleinere, die van niet veel gewicht zijn of voor welke - inzonderheid de lyrische - zij
nog niet gansch voorbereid schijnt. De dichteres moet het zelf gevoeld hebben: zij
bewerkte ze met minder zorg dan de grootere, waarin zij hare meerderheid laat
gevoelen en gelden, in zoover dat de beoordeelaar zich afvragen moet wat het meest
bewondering verdient, of de rijke verscheidenheid der stof, de zuiverheid van
opvatting, of de meesterlijk gebouwde verzen, bijzonderlijk de metrische.
Sommige deelen van Wachtend en van Verhuizen behooren tot de uitmuntendste
brokken, die in onze letterkunde sedert jaren geschreven zijn...
Hilda Ram's Gedichten zullen, over het algemeen, om hunnen eenvoud en omdat
zij spreken tot de verbeelding en tot het gemoed, evengoed begrepen en genoten
worden door den gewonen lezer, door de groote gemeente, als door den bevoegden
kunstgenoot, die ze nogmaals en herhaaldelijk zal ter hand nemen, om het volledig
verband tusschen hunne innerlijke en uiterlijke beteekenis en waarde na te gaan en
te schatten, en eindelijk te bevinden dat, uit vele stukken der Antwerpsche dichteres,
een menschenhart spreekt, eene warme en zielvolle stem stijgt, gedragen op de wieken
eener doorgaans zoetvloeiende en welluidende dichterlijke taal, welke niet als die
van Pol de Mont gansch en uitsluitend de aandacht van den ontwikkelden lezer op
zich trekt, maar wier rijkdom van tonen of schoonheid van vormen niettemin de
bewondering afdwingt, daar zij zich bepaalt bij de getrouwe en vaste, immer
bescheidene uitdrukking van de gedachten en gevoelens der
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zangster. Dezer ernstige, bewogen stem vergt, ter behoorlijke begeleiding of
inkleeding, een gebonden, gestrengen stijl, ingetogen als de melodie des orgels. In
dien zin - de harmonische en natuurlijke overeenstemming tusschen inhoud en vorm
- is Hilda Ram's werk volledig en wordt het des te aantrekkelijker omdat de geoefende
kunstenares als 't ware de eigen schaduw wordt van de dichteres, waardoor deze nog
meer en beter in het licht komt en de stroom van sympathie tusschen het hart van
den lezer en dat van de schrijfster door niets meer afgeleid of onderbroken wordt.
Uit dat alles kan nu wel eenige eentonigheid ontstaan, doch deze wordt ruimschoots
vergoed door Hilda Ram's groote gave van opmerking, haar overigens veelzijdig
talent, dat evenzeer uitblinkt in het tragische als in het louter beschrijvende.’
In het negende tijdvak (1889-1894) kwam de tweede Idyllentrits ter tafel van den
keurraad: ‘De rijkbegaafde dichteres van Een Klaverken uit 's Levens Akker en van
de bekroonde Gedichten - aldus het verslag - bood ditmaal, op de haar eigen zedige
wijze, Nog een Klaverken. En, in dit Klaverken is er een blad, het stuk
Krukken-Mieken, dat, om zijne nette bewerking, zijnen boeienden inhoud en roerenden
toon, niet onderdoet voor het schoonste en beste, dat onze letteren reeds danken aan
Hilda Ram.’
Minder gunstig - en, naar mijn bescheiden oordeel, te recht - is ditmaal het gevoelen
over de beide andere blaadjes van het drietal, die den keurraad als ‘wat te haastig
geplukt’ voorkomen. Voor nummer éen: Klaar, bepaalt zich echter de critiek tot den
uitwendigen stoffelijken vorm: metrum, rhythmus en wat dies meer. En dan sluit het
verslag met dit getuigenis: ‘Hoe het zij, en al is Boer Balthus, als vinding in 't geheel
niet gelukkig getroffen, de kleine bundel geeft nog altijd de beste blijken van de
gunstige zijde onzer dichteres: de fijnheid van
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opmerking, het volhouden van de karakters, het, ten onzent, bijna gadeloos penseelen
en, bovenal, Hilda Ram's frischheid van schildering.’
Mocht ik thans - na, met opzet, eene zoo groote plaats aan het oordeel van anderen
ingeruimd te hebben - beknopt mijn eigen gevoelen uiten over Hilda's talent en werk,
zoo zou ik vooral duiden op haren gezonden realistischen zin, die geene idealen
uitsluit, maar veeleer najaagt en ze met de werkelijkheid zoekt te verbinden; op hare
fijne opmerkingsgave, die karakters en toestanden zoo wel weet te vatten; op haar
schildertalent, dat hare tafereelen tot in de minste bijzonderheden zoo frisch en waar,
zoo levendig en belangwekkend afmaalt; op haren eerbied tevens voor taal en kunst,
die hare Muze immer in den toom houden en haar voor alle onordelijke uitspattingen
van den dichterdrift behoeden; op hare bezadigde en gegronde levensbeschouwing,
die, ofschoon weemoedig getint, immer zoo gelaten en ja bemoedigend blijft, als zij
christelijk en geloovig is; op de reinheid van keus en behandeling, die den meest
nauwgezetten lezer nooit aanstoot zal geven; op het edel doel, welk overal in hare
schriften doorstraalt: geen eigen roem, zelfs geen louter genot voor den lezer, maar
stichting, verbetering, veredeling.
Nog op veel meer diende gewezen te worden; doch dit zij genoeg, bijzonder met
het oog op al wat we reeds van anderen overschreven. Laat ik enkel er bij voegen,
wat ik zelf in een onuitgegeven studie aanteekende nopens haren laatsten - bij mijne
wete minder besproken - dichtbundel: Wat zei, wat zong ‘dat kwezeltje’!
‘Wat den vorm betreft, blijft de dichteres den eerbied getrouw, dien zij, in hare
vroegere werken immer aan den dag legde voor de kunst en voor dezer eischen en
voorschriften. Taal en stijl zijn zuiver en verzorgd; de verzenbouw is onberispelijk,
zoo waar metra der Ouden worden gebezigd als waar
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nieuwere vormen de stof inkleeden. En zulks mag, mijns inziens, wel degelijk in
aanmerking komen, niet enkel als een protest ten bate der ware kunst, maar tevens
als een bewijs van meesterschap en kunstvaardigheid, waar thans bandeloosheid en
willekeur maar al te veel door eene jongere school als eenige regel gehuldigd worden
of, juister gezegd, tot dekmantel dienen van onmacht en knutselarij.
Doch het boek bezit verdiensten van hoogeren rang. Wat de Antwerpsche dichteres
ons aanbiedt, is echte poëzie en tevens opbeurende, veredelende poëzie; het is poëzie
van het hart en van een rechtschapen hart. Poëzie van het hart! gemoedelijk en
eenvoudig; ongekunsteld, zou men zeggen. En toch daar is kunst en veel kunst in
het werk; doch die kunst ontsnapt aan het oog van den lezer en vergt, om ontdekt te
worden, het oog van den kenner; omdat de dichteres zelve er niet aan denkt, veel
minder nog uitstalling er van beoogt. Bij andere dichters, zelfs van de beste, zoo
elders als hier te lande, treedt de kunst niet zelden veel meer op den voorgrond. Ik
stelde mij wel eens de vraag, waarbij zulks mag komen, en 't ware een niet
onbelangrijk onderwerp van vergelijkende studie. Wat er van zij, wellicht is het niet
van allen grond ontbloot, redenen er van hierin te vinden, dat die schrijvers óf te
uitsluitelijk eenig stelsel aankleven, óf eene nauw bepaalde richting volgen, óf jacht
maken op effect. Hilda Ram, daarentegen, heeft en kent maar ééne hoofdzakelijke
bekommernis: hare denkbeelden en gevoelens vertolken zoo waar mogelijk, en ze
aan anderen mededeelen in al hunne levendige frischheid.
En vandaar - en dit wel vooral in haren laatsten bundel - eene andere hoedanigheid
en tevens verdienste: haar werk, namelijk, maalt ons de dichteres zelve af, zooals zij
is en denkt en gevoelt. De titel van haar laatste gewrocht had - in plaats van Wat zei,
wat zong “dat kwezeltje” - met alle waar-
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heid kunnen wezen: Wat dacht, wat voelde - niet de kunstenares - maar “de Vrouw”
Hilda Ram. Haast geheel het boek is, laat ik zeggen, subjectief, zelfs daar waar het
meer objectief schijnt. Aldus, bijv., in het dichtstuk “De Zon”: het is de kranke knaap
niet, het is Hilda zelf, die daar jubelt in het landhuisje, die daar treurt in de stad. Toen
ik dat stukje las, zag ik haar, beurtelings, in het eenvoudig buitentje van Katerheide
en in het steedsche huis van de Meir. En zóó elders. Zoo, bij name, ook voor hare
typen: Hare Wanna, hare Tante-Moeder, hare Klaar, hare Thecla, en andere, zijn
haar eigen ideaal, zijn niet anders dan hoe zij dacht en gevoelde nopens de Vrouw,
dezer karakter en dezer zending. Wie een diepen blik wil slaan in hart en geest der
dichteres, wie hare levensbeschouwing wil doorgronden, wie haar lief en leed, hare
verlangens en verzuchtingen wil kennen, wien het lust te weten, wat haar aantrekt
of haar afkeer inboezemt, leze enkel met aandacht, en met dit bepaalde doel, al “wat
het kwezeltje zei en zong”, want dat dacht het, dat gevoelde het, dat beleefde het.’
Eéne bijzonderheid uit haar leven gingen wij in het eerste deel dezer studie
stilzwijgend voorbij, deels om er het verhaal van Hilda's lijdensmaanden niet door
te belemmeren, deels omdat wij het aanzagen als hier vooral op zijne plaats, waar
wij meer bijzonder hare kunstwaarde beschouwen; want toch - hoe vaak ook andere
redenen bij zoo iets in 't spel komen - bij Hilda Ram zijn wij gerechtigd het te houden
voor niets anders dan eene plechtige erkenning van hare verdienste, eene loutere
hulde aan haar talent. Wij bedoelen het ridderkruis der Leopoldsorde, haar geschonken
bij Koninklijk besluit van 12 Mei 1900. Het Antwerpener Davidsfonds, waarvan
Mathilda lid was, vierde het heuglijk feit door eene feestzitting en door het aanbod
van haar portret aan zijne medeburgeres.
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Waar men aldus Hilda Ram, als dichteres en als letterkundige beschouwt, mag men
wel te recht getuigen, zooals het de heer Coopman, de huidige bestuurder der
Koninklijke Vlaamsche Academie, deed, in de hulde, die hij haar bracht in de zitting
van 17 Juli dezes jaars: ‘Ons volk heeft Hilda Ram bewonderd tijdens haar kortstondig
leven. Het zal hare gedachtenis vereeren en de te vroeg ontslapene blijven liefhebben
in hare werken, in de bloemen van haar rein gevoelig hart en van haren fijnen, edelen
geest’(1).
Zulks was de Dichteres.
En zulks was ook de Vrouw.
‘Godsdienst, Vaderland en Moedertaal’ - hoe afgesleten het gebruik van dit drietal
ook moge wezen, toch dient het hier nogmaals gebruikt, omdat het de kleuren bevat
van haar vaandel, den droom haars ganschen levens, het doel van geheel haar streven.
Vandaar dat op dit drievoudig gebied niets haar onverschillig liet. Vandaar die vrome,
ofschoon breede godsdienstzin, die in al hare schriften doorstraalt, zooals hij haar
zelve in gansch haar leven geleidde en bestuurde: niet het dichterlijke alleen van
haren godsdienst trok haar aan; ook in het practisch leven bleef zij hem immer
getrouw. En gelijk zij er de milde poëzie van gesmaakt had, en zich nauwkeurig aan
zijne voorschriften had onderworpen, zoo vond zijn in hem de beste en de meeste
troostbronnen in hare bittere lijdensstonden en, ja het berustend en vredig fiat bij
haar vroegtijdig ontslapen.
Geen wonder, dat bij die innige en diepe overtuiging haar wandel zoo rein en
vlekkeloos was als hare dichtgave en dezer voortbrengsels. Toch waren hare
godsdienstige gevoelens niet van bekrompen aard; werd zij ook al eens een kwezeltje
geheeten,

(1) Verslagen en Mededeelingen, 1901, II, bl. 10.
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en greep zij, in haren schalkschen geest, die benaming als met welgevallen aan, zij
was het volstrekt niet in de gispende beteekenis, die het woord meestal kenmerkt.
Al wie haar persoonlijk gekend heeft, weet het; en zij zelf dichtte met waarheid:
‘Maar denk niet, omdat ik een kwezelken ben,
Dat ik treur en knies bij avond en morgen,
Dat ik geen vermaken, geen vreugden ken,
Steeds denk aan den dood, die ons eens komt worgen.
Zelfs die beendrige bode baart mij geen zorgen,
Dan hij wil, na 't geen ik op aarde geniet,
Nog grootere weelde en heil mij borgen.
Des, blijde is mijn hart, kent angst noch verdriet,
Want licht is 't verleden en licht is 't verschiet,
Dat blinkt door der hope gazen gordijn.
Ik wandel door 't leven en neurie mijn lied,
Ken wroeging noch haat, noch wreevlig gegrijn!
Gelukkig, gelukkig die kwezelkens zijn!’(1)

Gansch aan haren godsdienst verknocht, was zij zulks ook aan land en taal. Niets
desbelangende liet haar onverschillig. Het welzijn en de roem harer Scheldestad
vooral waren haar dierbaar. Waar er gejubeld werd of getreurd, waar er gewerkt werd
of gestreden of geleden, was zij er bij, en eischte voor haar zelve een ruim aandeel:
Zij juichte den 16 Mei 1896 bij het jubelfeest, zij weende den 14 December
eerstvolgende op het graf van ‘Antwerpen's goeden Engel’, de onvergeetbare Juffrouw
Constance Teichmann(2). Zij huldigde, in vranke taal, den Vlaamschen meester Pieter
Benoit èn waar hij miskend, èn waar hij erkend werd(3). Zij spande de snaren, toen
Prins

(1) Gedichten. 70.
(2) Antwerpen's Goede Engel, Mejuffr. C. Teichmann, bestuurster sedert 1846 van het
kindergasthuis Louise-Marie. Gedenkenis van haar Vijftigjarig Jubelfeest (door Hilda Ram).
Antwerpen, Van den Broeck (z.j.) - Een Bloemkrans neergelegd op het graf van Juffr. C.
Teichmann, Antwerpen's Goeden Engel. Antw. Van Os-De Wolf, 1897.
(3) Wat zei, wat zong, bl. 49.
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Albrecht te Eekloo de Nederlandsche taal liet galmen(1). De Groeningerkouter gaf
haar gespierde verzen in(2). Zij voegde - een der eersten - hare stem bij het machtig
Belgisch koor ter verheerlijking der helden van 1798, ‘Onze Boeren’(3).
En wanneer er goede werken te stichten waren of te steunen, ontbrak nimmer hare
hulp. Aldus, bij de stichting van het ‘Universiteitsonderricht voor vrouwen’ te
Antwerpen, maakte zij deel uit van het inrichtingscomiteit, zooals ook het geval was
voor verschillende sociale werken ter ontwikkeling, verzedelijking en veredeling der
vrouw. Aldus, nogmaals, toen Belfort en Dietsche Warande tot één tijdschrift
versmolten werden, prijkte heur naam van eerst af op de lijst der leden van den
opstelraad.
Wat zij was voor hare dierbaren, 't zij in den schoot van het gezin, 't zij in de
vriendschapsbetrekkingen, zegt haar doodsprentje met een enkel woord. Wij zullen
den sluier van dat inniger leven niet verder oplichten: overigens in al hare schriften
straalt het helder door, hoe eerbiedig beminnend zij was voor hare ouders; en even
teederlievend was zij voor broeder en zusters, even vast in trouwe voor hare vrienden.
Voor die allen bevatte heur hart schatten van toewijding, bezorgdheid, erkentenis en
verknochtheid.
Met een woord, zij was eene echte Vlaamsche vrouw, in de edelste beteekenis,
die wij, Vlamingen, aan deze benaming vasthechten.
Meermaals hoorde ik over haar karakter praten. Men zei weleens, dat zij te
eigendunkelijk was, en te onafhankelijk; ook wel, dat zij te veel wist van haar eigen
talent.
Te eigendunkelijk en te onafhankelijk? Veel-

(1) Ibid. bl. 51.
(2) Ibid. bl. 27.
(3) Hulde aan onze Boerenkrijgers van 1798. Antw. Van Os-De Wolf (z.j.).
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eer was zij het niet genoeg; en de E.H. Claeys slaat den spijker op den kop, waar hij
in zijne beoordeeling van Verhuizen schrijft: ‘Wij drukken op dit punt, omdat wij
zien, dat Hilda Ram het oordeel van den lezer opzettelijk inroept en omdat zij blijkbaar
de beredeneerde kritiek in acht neemt; ja (en wellicht al te haastig) bijstemt.’
Ja wel! zij zelf bekende, dat een soort van onafhankelijkheid in haren aard lag, en
inderdaad zij had haar eigen denkbeelden, haar eigen oordeel, en wanneer die eens
voor goed opgevat waren, hield zij er onwrikbaar aan vast; maar wanneer goede
redenen er haar de onjuistheid van bewezen, zag zij bereidwillig af van hare
denkwijzen om de betere van anderen aan te kleven. Hare raadslieden in zake van
letterkunde, o.a., kunnen daarvan getuigenis afleggen. Slechts één voorbeeld ter
staving. De oorspronkelijke ontknooping van hare ‘Wanna’ was gansch verschillend
van de tegenwoordige. Zij had mij over dat stuk - evenals over de andere van Bloemen
en Bladeren geraadpleegd - en ik vond, het einde te moeten afkeuren. Den 15
September 1885 schreef zij mij: ‘Zoodra het af is, zend ik u het nieuw einde. Gij zult
tevreden zijn, en Mijnheer X. ook. Ik ben blijde u te kunnen bewijzen, dat, zoo ik u
naar raad vraag, ik er ook aan houd dien te volgen. 'k Zeg maar rechtuit, dat het mij
nog al wat gekost heeft mijn gedacht op te geven. Om dat einde aan te brengen, had
ik gansch het stukje opgebouwd; maar ik weet en zie, dat ge toch gelijk hebt’.
Dat zij te veel afwist van haar eigen talent? Maar is dat zelfbewustzijn niet
eenigerwijze noodzakelijk bij den kunstenaar om hem tot werken aan te sporen? Zou
iemand, wien het ‘Anche io son pittore’ niet in den geest ligt, zich wel wagen op een
terrein, welk hij voor zich afgesloten waant en moet wanen? Zelfs de christelijke
ootmoedigheid schrijft zoo iets
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niet voor. Weten, dat men talent heeft, is geene hoovaardij; wel, er zich op beroemen
als op eigen goed. Ook de mannen der parabel met hunne vijf en twee talenten wisten
het, zeiden het, en zij werden er niet om gelaakt; zij mochten er zelfs bijvoegen, dat
ze de som door hunnen handel verdubbeld hadden. Zij wisten, zij benuttigden, maar
zij verhoovaardigden zich niet: zij schonken alles - talent en aanwinst - als diens
eigendom aan den Gever terug.
En zoo deed ook immer Mathilda. Wij hoorden het haar, reeds hierboven, zingen:
‘Niet fier, maar blijde was ik te moed',
Toen ik voor 't eerst die gaaf heb bevroed.
Ik heb er den Heer om geprezen,
Dat hij macht mij schonk over 's menschen gemoed,
Dat ik zaaien mocht het schoone en het goed.’(1)

Echter haar talent overschatten, deed zij volstrekt niet: zij zelve - hare briefwisseling
getuigt het - stond meermaals verwonderd over den lof, die haar toegezwaaid werd;
en gegronde critiek was haar welkom en werd zorgvuldig benuttigd.
Doch genoeg.
Wanneer ik, navorschend, Hilda's karakter ontleed, dan dunkt mij, dat
teergevoeligheid, ik zei bijna nog liever: overgevoeligheid, er den hoofdtrek van
uitmaakt. En dat geeft de oplossing aan de hand zoo van haar leven als van hare
schriften: haar gemoed was uiterst ontvankelijk voor alle indrukken; zijne snaren
trilden onder den minsten adem. Vandaar de weemoed, die zoo vaak hare schriften
kenschetst, vandaar de opgeruimdheid eveneens en de speelsche geest, die tusschen
den weemoed in dartelen. Vandaar hare prikkelbaarheid en verontwaardiging
eenerzijds, anderzijds hare gemoedelijkheid en

(1) Wat zei, wat zong; blz. 102.
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hare mildheid. Vandaar hare fijne opmerkingsgave en hare frissche tafereelen. Zij
zelf wist en bekende dien hoofdtrek: ‘Ik word al langer hoe gevoeliger. 't Minste
kwetst mij; een woord, soms goed gemeend, gaat mij door 't hart als een scherpe
pijl’(1).
Met zulk een karakter en zonder godsdienst, ware zij wellicht òf een vrouwelijke
Byron geworden, de zangster van scepticisme, smart en wanhoop, òf eene Muze van
brooddronkenheid en liederlijkheid.
Doch God dank! zij had godsdienst, en veel godsdienst; en deze hield haar karakter
in bedwang, ja temperde, zuiverde en verhief het. Waar de tegenspoed haar tot
weemoed stemde, dacht zij aan Longfellow's vers, welk zij bijzonder liefhad:
‘Behind the clouds is the sun still shining,’(2)

en zij poogde te berusten in den wil Gods; wen de voorspoed haar toelachte, ging
haar hart op in eene jubelende dankbede tot den Heer.
Zoo was en bleef zij Hilda Ram, de ‘zachte, toch heldere ster aan den
Nederlandschen letterhemel’, de ‘ster, wier glans nooit door een minder reinen
sprankel werd beneveld’. Zoo, ‘uit het hart opgeweld, drong hare poëzie tot de harten
door, lichtend en stichtend, roerend en zalvend’.
‘Moge het Vlaamsche volk zijne dichteres niet vergeten! Moge de Heer zijne
dienares bekronen!’
1901.
S. DAEMS.

(1) Brief van 19 April 1897.
(2) Miscellaneous Poems; the Rainy Day.
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En is er een tijd van komen...
En is er een tijd van komen,
Zoo is er een tijd van gaan...
Maar tusschen het gaan en het komen,
En is geen tijd van staan.
Dat heb ik ondervonden
Zoo menigen, menigen keer!
'k Heb lang het overwogen,
Doch telkens verrast het me weer.
Gij, lieflijke tijd van komen,
Hoe dikwijls wordt ge miskend!
Ge zijt als de ontluikende bloesem,
Als 't groenen der jonge Lent'.
Naar volheid, weelde streeft ge;
Ze komen... maar al te snel:
Ze slenst, de ontlokene roze,
't Rijp gras verrot bij de wel.
Gij dwaas, dwaas ding van een harte,
Gij droomt van een hoogste punt,
Meer wenschend, veel, veel meer nog,
Dan al wat u wordt gegund!
Gij tuurt op de zon, die, bij 't stijgen,
Toch ééns den middag haalt...
Ei, zij en kent geen standpunt:
Zij stijgt... tot ze weder daalt!
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Hoe vele, vele menschen
Erkennen geen tijd van gaan;
Ze leven hun ledig leven
Geweven uit dwaasheid en waan.
Ze gaan, zooals ze kwamen;
Ze peinzen niet: waarheen?
Ze sieren hun grijze haren
Met kransen van blinkenden steen.
Wees gij toch wijzer, mijn harte!
Wat streeft, wat stormt ge weer aan?
Wat wilt ge nog zinnen op komen:
Uw tijd is daar van gaan!
Zie, de avondster, zij nadert
Zoo droomend zacht de kim.
Hoe liefelijk is heur dalen,
Hoe troostend heur laatst geglim!
15 September 1898.
† HILDA RAM.
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Mijn ziel.
Mijn ziel gelijkt den denneboom
Door teisterende Wintervlagen
Geschud, gerukt, bestormd, geslagen,
Maar recht zich houdend in zijn schroom,
Niet buigend of niet brekend!
Niet buigend of niet brekend, neen!
Maar schor en hard en zwart geworden,
Maar star en strak, of lang verdorden
De levenssappen, of tot steen
Versteven waar de stoere.
Een scherpe schaûw op grijzen grond,
Zoo strekt hij zijne steeklige armen
En schijnt te smeeken om erbarmen;
- Die, teistrend, vlaag op vlaag hem zond Den stuggen Winterhemel.
Och! zoo een nieuwe Lente kwam
Liefkozen, met haar vochtige wasem,
Haar warmen, weeken moederasem
Den zwarten den, zoo stijf en stram,
Hem nog eens leerde leven...
Och! Lente heeft zoo groote macht:
Zij kan, in hare sussende armen,
Wat stervend scheen tot leven warmen.
Zij heeft er velen weergebracht,
Die 't aas des doods reeds schenen.
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Ja! als ze teer aan 't streelen gaat
Krijgt ze ook de hardste botten open,
Groen staan ze, 't schulpjen uitgekropen.
Van licht en morgenddauw verzaad,
De zonne toe te lachen!
Och! kom toch Lente, Lente zoet,
Ik wil, ik ook, nog eens herleven!
Kom mij met jeugdig groen omgeven
En juichen doen om d'overvloed
Van uwe liefste gaven.
13 Januari 1900.
† HILDA RAM.
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Mijn woonst(1).
Ik huis in wuivende olmenkruinen
Gelijk het vogelvolksken doet,
Omzwaaid, omzwierd van rijs en bladen,
Waardoor de zon blij lonkend piept.
Een witte berk staat ginds te droomen,
Zoo recht en slecht, zoo rank en slank,
Met aan zijn voet een roze meidoorn,
Gelijk voor 't Lieve Vrouwebeeld
De bloemenkorf ter stille kerke.
Wat verder doomt, met hout omzoomd,
De wijde vijver. 't Onderst boven
Houdt hij de stronken in zijn schoot
En doet ze wiegewagend sluimren.
Alhier, aldaar schiet het gestraal
Der zon in sprankelende bane
Waarop hel flikkrend, flakkrend danst
Een diamanten peerlenregen.
Dan, als een blanke maagdenstoet
Komt ginds een zwanenrei gevaren,
Beroerend nauw het rustig vlak...
En, als de vogels in de takken,
En, als de stronken in den schoot
Van 't diepe, spiegelklare water,

(1) De dichteres woonde in de Van Leriusstraat, 61, te Antwerpen. Hare studiekamer was op
het 2e verdiep en gaf uit op het Park.
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En als het flonkerende gruis
Der diamanten zonnesprankels,
Of - traag, gelijk de zwanenrei Zoo huppelen, dommelen, dansen, zweven,
Zoo blij en vroolijk, kalm en stil,
Mijn onbedwongen zielsgepeinzen
Al om en rond hun vrij gebied...
Hoe onbeduidend van de hoogte
De menschen schijnen, die op 't net
Der wandelpaden zich bewegen!
En och! zij wanen zich zoo groot!
Wat zouden de olmen, medelijdend
Hun kruinen schudden, wisten zij 't!
Wat zoude 't vogelvolksken spotten!
En toch, en toch 't is menschen werk
Het planten van die boomengroepen;
Hij bracht het water hier te saam.
Dan, moog hij nog zoo nietig schijnen,
Hij heerscht, hij enkel door zijn geest;
Voor hem alleen is 't blij beseffen:
Al de anderen zijn en weten 't niet!
22 Meert 1900.
† HILDA RAM.
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Edith.
I.
HET was vakantie: eene zeer vroege Paaschvakantie en daarbij slecht, regenachtig
weder, zoodat de moeders niet wisten hoe de kinderen in bedwang te houden.
De met jongens geplaagde moeders waren er nog 't ergst aan. Zij hadden schoon
alle huisspelen voor den dag te halen, kinderbiljards, papieren comedies en
paardenkoersen, prentenboeken enz., 't werd alles half vernield terzij geworpen, en
het kwam tot rumoer en ruzie, ja, tot schelden en vechten. Weldra bleek de speelkamer
te eng voor het daarin opgesloten garnizoen; de troepen braken er uit los, namen
trappen en gangen, ja, zelfs kamers en zalen in om hunne krijgsverrichtingen kattekensspel of piepenborg of gendarm en dief - uit te oefenen; zoodat de meiden
aleerst en dan de mama's met de handen omhoog, in biddende, smeekende houding
stonden en riepen: ‘Kinderen! kinderen lief! breekt toch het huis niet af!’ En dan
moest nog dikwijls papa er bijgehaald worden om orde te brengen in die wilde bende.
Zijn zware stem en zijn krachtige hand brachten soms wat wapenstilstand te weeg;
maar al werden ook de hoofden van den opstand achter de grendels gezet, de
woelingen bleven broeien en braken weer los bij de eerste aanleiding.
In het huis waar we ons bevinden komt het nooit zoo ver: er is daar gezorgd voor
de kwade vakantie-
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dagen. Van een gebouw, dat vroeger tot stal diende, heeft Mijnheer Van Durmen
eene gymnastzaal laten maken, waar zijne vier jongens alle ruimte en gelegenheid
vinden tot lichaamsoefening. Een windas met koorden, bruggen en rekstokken van
allen aard zijn daar aangebracht, touters, wipplanken, klimstaken, al wat een
jongenshart van moed en vreugd doet zwellen, benevens raketten en werpschijven,
ballen en netten enz.
Daar speelden nu de vier jongens met hunne drij nichtjes: Edith, Fanny en Greta
Moenackers. Zij waren gewoon samen te spelen: hunne moeders, die zusters waren,
kwamen wekelijks een halven dag bijeen, en hielden urenlange gesprekken over
allerlei aangelegenheden, waarmede de kinderen, gelukkiglijk, nog niets te maken
hadden.
Nog was daareven de poort van het groote koopmanshuis niet geopend, of de drij
meisjes stormden naar de speelzaal toe, maar moesten, zooals altijd, door de
gouvernante achterhaald en teruggebracht worden om beleefdheidswille. Tante en
oom dienden zij een handje en een kus te geven voor zij aan 't ravotten gingen.
Dat was nu al geschied en zij hadden zich ook onderworpen aan eene tweede
onoverkoombare noodzakelijkheid: het uitdoen van hun wandelkleedje en het
aantrekken van den grooten, groven voorschoot met mouwen, die als
gymnastiekkostuum dienst deed.
Miss Holting, de gouvernante, had hare gewone plaats ingenomen: op een hoogen
stoel, bij het door ijzervlecht beschutte raam, zat zij te haken, doch hield, zooals het
haar plicht was, een waakzaam oog in 't zeil.
‘Wat gaan we nu doen? Met wat spel beginnen wij?’
Er waren zooveel antwoorden als hoofden, maar Otto's stem klonk luidst. Al was
hij niet de oudste der broeders, hij speelde toch den dwingeland en wat hij wilde
werd steeds doorgedreven.
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Was het omdat de jongen ruwer knoken en minder verstand had dan de andere?
Waarschijnlijk! doch hij had toch ook wat meer wilskracht.
Hoort eens, meisjes, voor we beginnen, wil ik u eene kunst laten zien. Maar 't is
geen meisjesspel, hoort ge? Hierheen! naar de barre fixe! De gymnastmeester deed
het voor en ik, ik alleen kon het hem nadoen!’
‘'s Anderendaags kon ik het ook,’ riep zijn broeder.
‘Toch denzelfden dag niet! ziet nu toe! met ééne hand neem ik de staaf vast, met
ééne, en... een, twee, drij... Ziet!’
Met een forschen zwaai had hij zich opgeheven en tevens omgekeerd, zoodat hij,
zonder behulp der andere hand te zitten kwam op de staaf.
‘Hoera!’ riep hij, zich zelven toejuichend. En spottend voegde, hij er bij:
‘Wel, meisjes, probeert het eens! Toe!’
‘Dat zal ik!’ antwoordde Edith, en hare zwarte oogen fonkelden. Hare donkere
haarlokken wild achteruit schuddend sprong zij op het toestel aan met iets uitdagends
in hare houding.
‘Gij denkt dat meisjes niets kunnen!’
Miss Holting hield op met haken. Haar blik volgde Edith met heel wat
belangstelling.
Doch de proef mislukte en de jongens klapten in hunne handen al dansend en
spottend met haar, evenals hare zusters:
‘Zij kan het ook! zie maar hoe goed ze 't kan!’
Dat roepen vuurde het meisje aan. Opnieuw zwaaide hare lange gestalte om de
staaf heen en... ditmaal was het raak!
Zij haalde er geen roem bij!
‘O! 't Is dat het voor eens treffen wilde! Eens mislukt en eens gelukt telt niet! Gij
moet opnieuw beginnen!’
‘Neen! zei Edith en stampte met den voet op den
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bodem. Ik doe het niet opnieuw! Ik wilde u enkel toonen dat meisjes alles zoo goed
kunnen als jongens!’
‘Fanny en Greta kunnen het toch niet!’
‘Dat staat ook niet voor juffrouwen, beweerde Fanny, een pruimenmondje zettend.
Edith is een halve kwaêjongen, dat zegt mama altijd!’
‘En gij, antwoordde Edith opgewonden, gij staat gedurig in den spiegel te kijken,
dat keurt mama ook niet goed!’
‘Ei! hoort maar! hoort wat de meisjes allemaal kunnen!’ riepen de jongens.
Miss Holting was van haren troon gedaald om den oproer te dempen.
‘Is dat spelen? vroeg ze plechtig. Laat de straatjongens schelden en ruzie maken;
voor deftige kinderen staat dit in 't geheel niet!’
Was er nu geen overwegende reden om den twist te staken in de vergelijking
tusschen straatjongens en deftige kinderen, toch werd het doel bereikt en dat genoegde.
Zij was zeer conservatif, Miss Holting. In de vermenging der standen kon zij geen
goed zien. 't Was maar erg voor hare kweekelingen... Die zouden, in het werkelijk
leven tredend, heel wat moeite hebben om zich op de hoogte van den tijd te stellen,
of, zoo ze dat niet deden, stond hun menige teleurstelling te wachten.
En nochtans was Miss Holting niet kleingeestig! Zij bleek bij nader kennis heel
wat anders te zijn dan de stijve, koel, vervallen grootheid, zooals Mevrouw
Moenackers haar placht te noemen.
Vervallen was ze, ja, van haren stand, maar het moest haar tot eer, niet tot schande
aangerekend worden.
Haar vader, een hoog vereerd Church of England leeraar, had het overgaan zijner
dochter tot den katholieken godsdienst als eene bloedige miskenning van
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zijn gezag aanzien. Zijne vaderliefde moest voor zijnen hoogmoed onderdoen, en
zijn kind had hij de deur gewezen.
In den vreemde droeg zij sindsdien de smart der verlatenheid en wat ze als erger
aanzag, de vernedering der dienstbaarheid. Immers, meer dan eene dienstbode werd
ze niet gerekend in het huis waar zij het zure, dagelijksche brood verdiende. Slechts
een persoon wist haar naar waarde te schatten, de huisheer, rechter Moenackers. En,
wat haar meer nog ten troost was, zij had Edith tot zich gewonnen, de woelig wilde
Edith, wier kwaêjongens uiterlijk zulke diepe teergevoeligheid verborg, uit wier
flonkerende oogen soms zulk zacht streelend licht opging, in wier ziel schatten van
liefde verborgen lagen, door niemand nog vermoed, dan door de gouvernante.
Dien avond aan het diné - er was niemand vreemds en de kinderen mochten spreken
- werd het voorval van den namiddag te berde gebracht.
Papa lachte hartelijk, maar mama scheen niet in haren schik, en weder deed ze,
wat ze zoo gaarne deed in het bijzijn van haren echtgenoot, ze vermaande de
gouvernante.
‘Gij waart niet daar, Miss? Anders haddet gij Edith belet zich zoo ongevoegzaam
te gedragen.’
‘Verschooning Mevrouw, ik was er tegenwoordig’ zegde de aangesproken op zeer
kalmen maar onberispelijken toon,
‘Zoo?..’
‘De heer doktor is uw beste vriend, niet waar, Edith? viel Moenackers in. Hij wil
eene eerste gymnaste van u maken! Gij doet hem eer aan... Waarom spreekt ge niet
en zit daar zoo te droomen?’
‘Ik ben kwaad, papa, barstte Edith los, kwaad op de jongens!’
‘Maar niet op mij toch?’
‘O neen, papa!’
En bij dat laatste woord was de harde toon harer
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stem opeens zoo week geworden en hare lip ging aan het trillen.
Ze dorst niet opzien; maar toen de anderen opstonden en zich verwijderden, liep
ze op haar vader toe en sloeg hare armen driftig rond zijnen hals. Hij werd gewaar
dat er waterlanders rolden.
‘Toe! toe! laat de jongens maar begaan, sprak hij fluisterend. Ik wil u om geen
tien jongens kwijt zijn! Ik ben fier op u! Is het goed zoo?’
Ja, ja, het was goed. Maar er moest in 't diepst van dat woelig hartje toch iets
overgebleven zijn van die haspeling met de jongens. Immers toen dien avond bij 't
slapen gaan Miss Holting den weelderigen haarbos van hare lievelinge borstelde,
trof haar de geheimzinnige vraag:
‘Miss, moeten alle meisjes trouwen?’
‘Zeker niet, lieve!’
‘Waarom doen ze het dan?’
‘Wel... om kinderen te hebben, die zij kunnen beminnen.’
‘Mama ziet mij niet gaarne.’
‘Dat denkt ge maar! En papa dan?’
‘O ja! hij wel!’
En hare gedachten, frisch als het lentewindje, gingen hunnen vrijen gang. Wat
vonden zij? Barre takken? En de groene bottekens dan aan elken knoop?
Op dit oogenblik was Edith het voorwerp van het gesprek harer ouders.
‘Ik weet niet of het voor haar goed is uitsluitend van Miss Holting onderricht te
ontvangen, sprak de zorgzame moeder. Er is iets zoo vreemds in dat kind, iets dat
zou moeten getemd worden. In een kloosterpensionaat zou men daar best weg mee
weten. Zij is de oudste en levert ons meer spel dan de andere twee. Ik vrees dat ze
tot eene echte excentriciteit opwasse.’
Moenackers blies den rook zijner cigaar in kringetjes omhoog. Die waren ook
excentriek, maar wat
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schaadde dat? Hemel! als nu zelfs de kinderen allen van eenen en denzelfden
modepatroon moesten zijn! Er is al zoo bitter weinig eigenaardigheid en
oorspronkelijkheid in het leven!
Het werd hem niet toegelaten zijne droomerijen voort te zetten. Antwoord werd
van hem vereischt.
‘Wees zoo goed mij te zeggen wat u daarover dunkt’ zegde zijne vrouw, dien ijzig
beleefden toon aannemend, waaronder zij gewoonlijk hare grootste gramschap
verborg.
‘Wat zal ik zeggen, antwoordde Moenackers, dan wat ik u zoo dikwijls over de
opvoeding van kinderen gezegd heb. Volgens mij moet dit de beste zorg en de liefste
bezigheid der moeder uitmaken. Is zij niet in staat hun het onderwijs te bezorgen,
les te geven in rekenen en lezen en schrijven, dan toch mag ze nooit te kort schieten
aan het verhevener doel der opvoeding: het geleidelijk ontwikkelen der menschelijke
ziel in het kind. Eene moeder mag niet zeggen: Ik weet niet wat ik aan mijn kind
heb! Er is iets vreemds daarin! zij beschuldigt zich zelve met alzoo te spreken, zij
bekent haren plicht verzuimd te hebben.’
‘O ja! dat gepreêk ken ik reeds zoolang, onderbrak met bitteren grimlach de
gekrenkte vrouw. Kondet gij mij slechts eene dame uit onzen stand aanwijzen, die
handelt volgens uw goeddunken. Dan ware de hoop niet verloren dat gij eenmaal
klaar uit uwe oogen zien zoudt. Immers, van de honderden bezigheden die ons gedurig
in aanspraak nemen, zou die zich geheel vrijstellen. Meiden en knechten onderrichten,
't oog houden op het huismaterieel, van keukengereedschap tot tafellinnen en
zilverwerk, het zorgen voor betamelijk voedsel en kleeding, het in stand houden van
betrekkingen, welke haren man eer aandoen, het rang bekleeden in de wereld, dat
alles zou die verwaarloozen om zich op te sluiten en de kinderkamer...’
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‘Toch niet, toch niet, onderbrak Moenackers, een weinig van zijne kalmte verliezend.
De dingen welke gij daar opsomt, de eerste bijzonder, dienen niet achteraan gesteld.
Wat alleen op te offeren ware, is de praal- en pronkzucht, waaraan de meeste vrouwen
't grootste deel van haren tijd verspillen; het meer en grootscher doen dan anderen,
niet tot eer en roem van hunnen echtgenoot, neen, tot voldoening van eigen ijdelheid,
tot bereiking eener zoogezegde voornaamheid, waaraan men juist de bekrompenheid
van geest erkent...’
‘Van lieden die eene opvoeding als de mijne genoten... Goed, goed zoo! Ik herhaal
u nogmaals, gij haddet u een onderwijzeresje tot vrouw moeten kiezen. Eene Miss
Holting, bij voorbeeld...’
‘Laat ons de zaak niet verder bespreken, mits het u onmogelijk is kalm te
redeneeren, sprak Moenackers. Gij maakt door uwe opgewondenheid alle goede
verstandhouding onmogelijk tusschen ons.’
En toen zij heengegaan was, bleef hij nog wat zitten droomen. Het deed hem altijd
pijn haar verdriet veroorzaakt te hebben. Hij dacht dan op vroeger jaren, toen hij
haar het hof maakte. Toen vond hij lust in hare lichtzinnigheid en hare kinderlijke
ijdelheid. Wacht maar wat, mijn veuleken, peinsde hij toen, ik zal u weleens den
toom opleggen!
Maar op de wijze dat hij 't gehoopt had, was het hem toch niet gelukt.

II.
Wat lag het daar schoon op den steilen heuvel, dicht bij den Maaskant, het klooster
der dochters van het Kruis. Een landgoed was het geweest vroeger, en eenige
stemmige ruinen met schietgaten en kanteelen, nu bijna geheel met veil overgroeid,
deden vermoeden, dat het slot, thans door zachtzinnige nonnen en vroolijke jonge
meisjes betrokken, er over
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eeuwen heel wat krijgshaftiger en grimmer had uitgezien.
De overblijfsels van vroegere strijdlust schenen echter de huidige vrede en rust
nog meer voelbaar te maken, en de hooge stevige ringmuur in opus incertum, die
gansch het park afsloot, was der levenslustige jonkheid meer tot zegen dan zij 't wel
vermoedde. Immers bij gebrek aan dien strengen, stevigen muur ware het omzwerven
in hoogte en diepte, het loopen en springen door bosch en beemd niet toegelaten
geweest. En wat is het een zaligheid, ook voor de onervaren, ontluikende gemoederen
de schoonheden van Gods natuur in volle vrijheid en onbedwongenheid te mogen
genieten.
Edith Moenackers - hare ouders hadden haar hier ter kostschool gebracht - stond
op eene vooruitspringende rots onbeweegbaar voor zich uit te staren. Over haar fijn,
bleek gelaat zweefde een rozig waas, en de glimlach op haar mond en de gedempte
gloed in hare zwarte oogen spraken bewondering, ja, verrukking uit.
Zij was ontwaakt! Het scheen haar of ze tot nu toe geslapen had, of ze niets gezien,
niets gekend, niets genoten had. Zij voelde duidelijk hoe onbewust zij geweest was
van al het goede, en al het schoone dat den mensch geschonken wordt met het leven.
Zij had, ja, vroeger, weiden en bosschen en stroomen gezien; maar per rijtuig was
ze daarneven afgereden, in de wel afgebakende steenwegen met hun velopad en
hunne telegraafdraden, waar menige boom voor verminkt wordt. En dan had ze in
zulke gelegenheden steeds hooren klagen over het stof van den weg, en dien
vervelenden wind, en de brandende zon. Jaarlijks ook had ze vertoefd met hare ouders
aan de boorden der zee; maar hoe die ruischende woelige onmeetbaarheid haar ziel
en zinnen had geboeid, haar denken en droomen noopte, nooit had ze mogen toegeven
aan dien innigen drang. 't Groot-
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ste deel van den tijd ging verloren aan uit- en aankleeden; dan kwam geregeld, op
gestelde uren het baden, het wandelen langs den dijk met Miss Holting en hare zusters,
de langdurige vervelende eetmalen en gezelschap van vreemden...
Zoo ook op reis, en in Spa en in Dinant. Men was zichzelven nooit meester, noch
zijn tijd, noch zijn gedachten en gevoelens.
Maar nu! o nu!
Zie, hoe de groote, roode zon, als vermoeid, traagzaam neerzijgt, alsof ze rusten
wilde op de heuvelklingen, die haar hunne armen toesteken. Hoe zij, weemoedig
lachend, half in slaap, heel het dal overziet, waaruit wierookblauwige nevel begint
op te stijgen. Hoe, bij het minste windje, het loover trilt en beeft en een regen van
gele bladeren neerstrooit. Stil zijn ze, maar toch niet droef, de hooge boomen, de
groote. Neen, ze hebben nieuwe kleederen aangetrokken. Hunne machtige bruine
armen houden het geel en rood en bruin gewaad omhoog geheven. Hunne forsige
stammen staan fier oprecht, onbewogen door het ruizelend gefluister van het schuchter
loof. Wel breekt hier en daar een tenger takje en zijgt neder; maar het komt zoo zacht
te liggen op het helgroene gras of het wemelend bed der dorre bladeren. 't Wordt nu
niet meer door den wind geplaagd, het mag rusten...
Edith nam zulk een taksken op en streelde het met de hand. 't Was een espentakje,
zoo fijn en lenig, met aan zijn top het kroontje van zes, zeven nog groene bladeren.
Zij deed het draaien tusschen hare palmen en de bladeren plapperden vroolijk, alsof
ze daarboven nog in den wind stonden.
Ze kon het niet wegwerpen, dat takje; ze stak het in hare ceintuur bij den glanzenden
hulsttwijg met zijn roode bessen, dien ze daareven had geplukt.
Nu trok de wilde wingerd haar oog, die in volle weelderigheid boven van de rots
hing. Hoe gloeide
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zijn loof in het rood der roode zon. Wat moesten zij gelukkig zijn, die bladeren. 't
Was immers wel te zien dat zij de zon beminden, de groote, goede, roode zon, en
dat ook de zon hen minde; mits zij ze streelde en toelachte en met hare eigene kleuren
kleurde?
Edith klaverde op de rots en brak een wingerdrank af. Eerst kuste zij de bladeren
en aanschouwde ze vol bewondering tot ze de rank tot eene kroon vlocht en die op
haar hoofd zette.
‘Edith’ riep onverhoeds eene frissche, jonge stem. Ik heb het wel gezegd dat ge
ergens te droomen stondt. Zuster Laura zond mij u halen. Straks klept het klokje en
dan komt ge weer te laat. En ge weet het, niet waar, in de kostschool geldt het ‘heure
militaire’. Och! wat zijt ge schoon! Wat voor een oogst hebt ge nu opgedaan?’
‘Het zijn bladeren; maar zie eens hoe schoon! Vindt ge 't niet?’
‘Och! wat is er aan een blad! Er zijn er zoovele!’ zegde dat praktisch vrouwtje in
spe. Wat kan er schoon zijn, dat niet raar is?
Daar kwamen ze samen bij zuster Laura aan en de andere juffrouwtjes van Edith's
klasse begonnen luidop te lachen als ze die wingerdkroon zagen, en de hulst en het
pappeltakje.
‘Zij wil zich schoon maken en doen opmerken’ zegde half luid een klein mager
ding met dunne, tegen de tanden gespannen lippen.
‘En als ze daar genoegen in vindt?’ voegde haar toe een goedhartig kind met wijd
open blauwe oogen en zachtzinnig gelaat.
Eenige zwegen en andere schudden het hoofd in hunne waanwijsheid.
Maar Edith's oogen waren op zuster Laura's gelaat gevestigd. Zij nam de
wingerdkroon af en begon de bladeren vaneen te rukken. Die algemeene lachlust
deed haar pijn, zij wist nog niet wat spotternij
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was en afgunst, maar toch ging het haar als een mes door het hart.
Dan zag zuster Laura traagzaam op van het werk waarover ze gebogen zat, en haar
blik gaf antwoord op dien van Edith. Ze maakte geene opmerking, ze bracht het jonge
volksken niet tot zwijgen; maar Edith was gerustgesteld en de schielijke hartepijn
ging over.
‘Het kloksken gaat luiden, kinderen, zegde zuster Laura. Doet uw handwerk in de
korfjes. En gij, Edith, wil mijn getijdeboek halen op mijn stoel in de kapel. Maar niet
luieren onder weg!
Edith wipte van daar in kinderlijke blijheid.
Dan zag zuster Laura rond en sprak zacht.
“Kinderen, een oogenblik”. Waarom wildet ge Edith bespotten en haar leed
aandoen? Hebt ge niet gemerkt, hoe haar de tranen in de oogen kwamen? Dunkt het
u dat het genoeg is niet juist te doen gelijk anderen om bespot te worden. Maar neen,
gij wildet niet spotten, daar hoort een slecht hart toe. Gij hebt alleenlijk niet bedacht
dat, evenals de menschen verschillend zijn van gelaat en gestalte, zij ook van aard
en gewoonten verschillen. Wat de eene wenscht is den andere tot kruis! Laat ons niet
denken dat wij alleen 't goed voorhebben, en dat dus alle anderen verkeerd denken
en doen’.
En de diepe blik der meesteres hechtte zich meedoogend aan het kleine magere
gezichtje met de fijne smalle lippen. Dan ging ze voort.
't Is eene van de schoonste dingen in Gods natuur, die rijke verscheidenheid ook
in het soortgelijke. Hebt ge daar ooit wel op gelet? Nooit zien we juist twee boomen
dezelfde, noch twee grashalmpjes, noch twee menschen. Daarom kunnen wij niet
oordeelen over de volmaaktheid van eenig schepsel, daarom moeten wij ons hoeden
van afkeuren en bepotten.
Van het twaalftal jonge meisjes, die zuster Laura aanhoord hadden, dachten enkele
ernstig na. Andere,
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de meeste, verstonden niets van die prêek, zooals ze iedere ernstige aanspraak
noemden. Alleen het kleine, magere ding vertrok haar fijne lippen tot een schamper
lachje en dacht: ‘Edith is het lieve kindje!’ De nijd was - al zoo vroeg - in dat arme
menschenhartje komen nestelen. Wat zou hij daar nog te rijten en te scheuren vinden
een heel menschenleven lang!
Ook de meesteresse volgde den loop van hare gepeinzen en, zich haren afkeer
voor het kleine, magere ding verwijtend, voelde zij eene zekere schaamte over zich
zelve en nam zich voor met meer liefde juist dat kind te behandelen. Zij herinnerde
zich de wijze spreuk
De steen welke de metsers verworpen hadden, is geworden de sluitsteen van den
boog.
Niet alleen Edith's zinnen waren ontwaakt. Eene nieuwe wereld, de wereld van den
geest was voor haar opengegaan. Zij begon nu te begrijpen wat al belangen en
aangelegenheden er bestaan buiten die gewone huishoudelijke dingen, welke zij
dagelijks hoorde bespreken thuis. Zij begon te verstaan, waarom haar vader zich
soms voor uren in zijn studeervertrek opsloot, zeggende: laat me toch ook eens denken
en rust vinden!
Miss Holting ook begreep ze beter, die met betraand gelaat en steilen blik zoo
vaak hare liefkoozingen had afgewezen, zuchtend: Och kind, gij verstaat nog niets
van het leven!
In de lessen en de boeken welke men haar gaf, vond Edith die openbaring van een
zielsbestaan, dat hoewel met het lichamelijk leven verbonden, zooveel hooger en
edeler is.
Gelukkig voor haar, dat hare ouders juist deze kostschool hadden verkozen. Immers
de leeraressen waren niet behept met de bekrompenheid welke, - eilaas niet altijd
zonder reden! - den personen van hunnen stand wordt aangewreven.
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Godsdienstzin sluit de breede opvatting van het menschelijk leven en streven niet
buiten. Gelijk de muur om hun park den blik dezer kloosterlingen niet belette het
afwisselend landschap en het veranderlijke zwerk in oogenschouw te nemen, zoo
sloot hun kloosterregel hen niet af van het ware menschelijke, van wat geen denkend
wezen onverschillig mag laten: de strooming der gedachten, den vooruitgang der
wetenschappen, den invloed der kunsten, het wel en wee van al wat mensch is.
De overste, eene uitstekende vrouw, die hij hare intrede in het klooster niet alleen
van haren gravinnentitel, maar ook van de vooroordeelen aan haren stand eigen
geheel afstand had gedaan, was al spoedig voor hare medezusters een apostel der
waarheid en der wijsheid geworden: een rein hart en een helder hoofd leggen heel
wat weg af, als ze zich ergens op toeleggen.
Zij deed hare medewerksters inzien hoe ernstig de taak der opvoeding dient
opgevat; hoe ieder van die jeugdige zieltjes aan hunne zorgen toevertrouwd naar zijn
eigen aard en bekwaamheid dient ontwikkeld te worden; hoe bijna ieder kinderlijk
gebrek door liefderijke bemoeiing tot eene goede eigenschap kan worden gebracht.
't Was ook zij die, het ‘non multa sed multum’ voor oogen houdend, het aannemen
der leerlingen beperkt had tot tien of hoogstens twaalf per klas. Immers 't was er niet
om te doen de jonge meisjes als soldaten in eene kazerne aan vaste regeltucht te
gewennen. Wat gewordt er van vrijheid en oorspronkelijkheid als ieder menschelijk
wezen wordt verlaagd tot een nummer, eene éénheid in het groote getal?
Het stilzwijgen was hier niet opgelegd, maar de babbelzucht werd ingetoomd. Aan
tafel en gedurende de lessen leidde de meesteresse het gesprek. Iedere klas was als
een huishouden, waar elk zijn
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woordje te plaatsen had. Die maatregel voorkwam de bovenmatige bedeesdheid
welke meest alle jonge meisjes uit de kostschool meêbrengen en werkte ook in tegen
die onnatuurlijke gewoonte, welke achterlijke mannen de vrouwen zoo gaarne
opleggen: het zwijgen in gezelschap.
Wat ook Aristoteles zegge over ‘het stilzwijgen der vrouw’, dat haar een sieraad
te meer is, de waarde der vrouw hangt thans van geene sieraden meer af, en het
meesmuilend mondhouden voedt meer de valsche aanmatiging en waanwijsheid,
dan het natuurlijke gedachtenwisselen, het vragen en antwoorden, dat den geest wekt
en scherpt.
Met welke lust volgde Edith die lessen van geschiedenis, waarin minder van datums
en namen gewaagd werd dan van het schetsen in groote lijnen der volksbewegingen,
van het opsporen der oorzaken van krijg of vrede, van het voorstellen der koningen
en grooten als menschen, behept met deugden en gebreken, welke deugden en
gebreken op het heil of onheil van gansche volkeren invloed hebben.
En dan die lessen van aardrijkskunde, die zich niet bepaalden tot het opnoemen
van grenzen en stroomen, van bergen en steden, maar den aard en de eigenschappen
der streek deden uitkomen en het voordeel dat de bewoners daaruit trokken.
Hoe werd tijdens den oorlog Transvaal bestudeerd met zijne ligging en natuurlijke
rijkdommen. Hoe werden de Engelsche legers over den oceaan gevolgd en stap bij
stap al hunne veroveringen nagegaan op de groote kaart, welke de leerlingen zelven
hadden geteekend en gedurig verbeterd en die thans den grootsten wand der klasse
bekleedde.
Maar wat buiten Edith's weet het meeste invloed op haar uitoefende, waren de
voordrachten over wellevendheid, welke de Eerweerde Moeder wekelijks gaf in 't
bijzijn van alle leerlingen en meesteressen.
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Dien naam werd niet alleen in den bekrompen zin van welgemanierdheid gebezigd.
Alles werd daar besproken dat niet slechts tot wel, maar ook tot goed leven aanleiding
gaf: de Godsdienst, de plichten van mensch tot mensch, de oude en nieuwe
opvattingen der naasteliefde, het streven naar zedelijke volmaking in zich en anderen...
Hoe hing Edith aan de lippen der spreekster, hoe doordrong haar dat levende woord
uit hart en ziel gesproten!
Heden was er over de vriendschap gesproken en Edith benuttigde het eerste vrije
uur om het park in te wandelen: ze kon daar zoo wel nadenken en genieten van elken
nieuwen gedachtenoogst.
De vriendschap! Wat was ze schoon, zooals de Overste ze daareven beschreven
had: sterk en vol toewijding, zonder de minste inmenging van baatzucht of
eigenbelang, zonder vleierij, zonder het uitwendig betoon dat bij jonge meisjes zoo
dikwijls vervalt tot eene gewoonte van streelen en fleemen, een geven en krijgen van
geschenken. De goede vriendschap kent men eerst te recht als ze tot steun en sterkte
wordt in tijden van beproeving; als ze de waarheid durft spreken, waar vleitaal en
zelfvergoding tot den verkeerden weg leiden.
Bestaat er wel één goed, dat door verlangen niet wordt overschat? Met weemoed
dacht Edith aan den blik van zuster Laura's zachte oogen... Ware die hare gezellin
en niet hare meesteres! Konde zij tot haar gaan en zeggen uit ganscher harte: Wees
gij mijne vriendin, ik bemin u zoo diep! Doch daar stond tusschen beiden de muur
van den eerbied. In dat arme kinderhartje bracht reeds de liefde haar lijden meê.
Op eens! Wie kwam er achter haar zoo vlug aangetrippeld! Op 't oogenblik dat
zij haar hoofd omwenden ging, sloten twee mollige handekens zich voor hare oogen
en eene lieve stem vroeg:
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‘Raad wie daar is, raad!’
‘Ei! zou ik uwe stem niet kennen, blonde Clara!’
‘Juist! Mag ik met u wandelen? zoo?’ - En hare poezele hand onder Edith's arm
schuivend, begon ze, half weifelend eene andere vraag:
‘Wilt ge mij tot uwe vriendin? Wij zijn immers beide van Brussel, en als we weder
thuis zijn, zal ik iemand behoeven zooals gij om braaf te blijven. Zeg, Edith, wilt ge
mijne vriendin zijn?
Edith stond stil en hare milde oogen drongen diep in Clara's blauwe kijkers. Hoe
zacht en teeder legde zich al het naïeve gevoel van die kinderziel bloot. Hoe bekorend
was die glimlach op het frissche, jonge wezen met de puttekens in beide wangen.
Hoe lief vloog het schuchter rood der schroomvalligheid over dat blanke gladde
voorhoofd.
Kon een gemoed als dat van Edith zulke uitnoodiging weerstaan?
Een gevoel van schielijke vreugde, een lichten der oogen, een hartelijke zoen, en...
de vriendschap was gesloten.
Zou ze voortleven? Zoovele van die teedere gemoedsplantjes ontkiemen in de
broeikassen der kostscholen en sterven zoodra ze in open lucht verschijnen. Maar
ook andere nemen eerst kracht van wasdom in den natuurlijken dampkring en bloeien
daar op tot weelderige planten.
Dien avond in de kapel, voor het avondgebed een aanvang nam, borg Edith haar
gelaat in beide handen en stortte een innig gebed.
‘Ik dank u, Heere, voor al het geluk dat Gij mij gunt. Laat mij nog meer voelen
en begrijpen van al die schoone, hooge dingen, die tot U leiden. Laat mij Clara's
vriendschap behouden, ook later, als wij geene kinderen en niet meer zoo gelukkig
zullen zijn. Leer mij van nu af haar en alle menschen, onze broeders, rechtzinnig te
beminnen, opdat ik
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hun later die liefde met daden bewijze. Wat mij betreft, Heere Jezus, doe met mij
wat gij verkiest, maar heel mijn leven lang beloof ik u, al wat gij van mij verlangt,
op het beste, en eerlijkste, en braafste te doen!’
28 November 1900.
† HILDA RAM.
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‘Godelieve’ als letterkundig gewrocht.
OVER Tinel's jongste muziekdrama heeft de wind der kritiek vinnig gewaaid; hevig
schudde hij dien boom, nam er wel eenige bladeren van mee, maar liet het geheele
ongedeerd in zijne overheerlijke schoonheid.
Zoo schijnt het niet gelegen met Hilda Ram's letterkundig gewrocht, dat Tinel
voor zijnen tekst nam.
De dichteres mocht den roem des toonzetters niet deelen. Integendeel, het werd
den dichter tot voorname verdienste toegerekend, dat hij de levenloosheid van het
opstel door de rijkdommen zijner muziek had weten te vergoeden. (Bien Public, 14
Juni.)
Elders klonk het: ‘drame mal charpenté, manquant d'action.’ (XXe siècle).
En indien katholieke schrijvers aldus spraken, hoe moesten dan de godsdiensthaters
niet smalen op dit kwezeldrama! Intusschen lag de schrijfster ervan te Antwerpen in
bittere pijnen te zieltogen. Gelukkig nog dat de meedoogenlooze kritiek dit sterfbed
niet meer naderde!
Doch zelfs zij die Hilda's verdediging opnamen, spraken zoo bedeesd! Zij
verontschuldigden eer dan zij verdedigden. Niet de dichteres, zoo hiet het, maar de
geschiedenis was verantwoordelijk ‘voor hetgeen overdreven schijnt in de
karakterschildering.’ Of er echter ook inderdaad overdrevenheid bestond, liet men
onbeslist.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1901

322
Welnu, naar ons oordeel, is niet alleen de minachting, maar zijn ook de
verontschuldigingen misplaatst, omdat er niets te verontschuldigen, maar veel te
prijzen is.
Dat het gedicht in kunstweerde niet de evenknie is van Tinel's toonkundig
meestergewrocht, geven wij geerne toe.
Een tooneelstuk, dat geschreven wordt ten dienste en als op commando van den
toondichter, zal moeilijk op zijn eigen een letterkundig meesterstuk zijn; de Poëzie
is in dit geval te zeer de onderhoorige der Muziek om vrij hare vleugelen te kunnen
reppen.
Gedicht
Uit plicht
Gelukt niet licht.

Wat dan gezegd van een gedicht dat niets is dan een dienst?
Ook bekennen wij geerne dat Hilda Ram zich meer moest thuis gevoelen in het
fijn en omstandig beschrijven van eene burgersfamilie dan in het werken voor het
theater, dat haar zeker meer vreemd gebleven was.
Maar toch beweren wij, en zullen trachten te bewijzen, dat Hilda Ram's
kenmerkende gaven in Godelieve zoowel als in hare andere gewrochten, ja, meer
dan in het grootste deel van hare andere werken uitstralen; die gaven zijn vooral:
hare fijne schakeering en trouw doorgevoerde schildering der karakters, haar diep
zielkundige blik, hare kunst om op eenvoudige wijze treffende toestanden te
verwekken, hare soberheid in woord en kleur, zoodanig dat ieder woord drager is
van eene gedachte of een levend beeld voor den geest roept.
Ook hare gebreken komen hier meer dan elders kijken: Hilda Ram heeft nooit een
volkomen meesterschap bezeten over het rijm; zangerig is zij doorgaans niet, wel
eens prozaïsch. Zij dacht meer dan zij zong.
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Die gebreken echter, meer den vorm dan den inhoud van het gewrocht aanklevend,
en dan nog slechts in enkele zijner deelen, zijn zoo aanstootelijk niet dat zij de hooge
kunstweerde wegnemen; zij wettigen geenszins de minachting waarmee sommigen
het gedicht bespraken. De redenen van dit misprijzen liggen elders.
Ten eerste konden ongodsdienstige beoordeelaars geenen vrede hebben met het
rein kristelijk ideaal, dat uit de woorden nog klaarder spreekt dan uit de muziek. Het
kristelijk verhevene is voor ongodsdienstige menschen iets onvattelijks: het ligt
buiten den kring van hun denken en voelen. Gelijk volgens St-Paulus' getuigenis het
kruis voor Grieken en heidenen een aanstoot, eene verergernis, eene uitzinnigheid
was, zoo is het nog heden.
De snaar die Tinel en Hilda Ram wilden doen trillen, bestaat niet in het hart onzer
stofaanbidders; doch Tinel overmeesterde ten minste hun oor door de rijkheid zijner
harmonij; zoo dwong hij hun nog ontzag en eerbied af voor zijne kunst. Integendeel,
van Hilda Ram's gewrocht blijft haast niets meer over, als men het christen
volmaaktheidsbeeld er uit wegneemt.
Doch ook onder de meer christelijk gestemde beoordeelaars in de Fransche pers
hebben sommige de schouders opgehaald voor het werk onzer dichteres. Waarom?
Wellicht omdat zij het Vlaamsch maar half en half of zelfs in 't geheel niet verstonden.
Of omdat zij in dwaze vooringenomenheid van onze letterkunde denken: ‘Quid boni
a Nazareth?’ Zeker heeft geen enkel hunner zich de moeite getroost het drama te
bestudeeren; en dit nochtans ware noodig geweest, want de kunst van Hilda Ram
was er geene die onweerstaanbaar meesleepte door iets verrassends of overweldigends;
die kunst was zedig en stil, deed zich niet bemerken door felheid van klank of van
glans; doch straalde zacht in den geest
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en in het hart van den lezer. Fijn en diep denken en voelen, een afgekeken tafereeltje
treffend weergeven, dit was de kunst der te vroeg afgestorven dichteres. Deze kunst
was dus niet in 't oog springend voor onaandachtige of min welwillende lezers.
Dat Godelieve slechts uit- en niet opgevoerd is geworden, heeft nog meer geschaad
aan de dichteres dan aan den toondichter. Alzoo ging al de handeling van het
letterkundig drama verloren. In dien zin is het waar dat de muziek het levenlooze
stuk bezield heeft.
Doch, om bij geene losse beweringen te blijven, zullen wij nu de verdiensten van
Hilda's drama schatten in drijvoudig opzicht: 1o van karakterschepping, 2o van
handeling, 3o van de hoogere beteekenis des gedichts.

Karakters.
Vooreerst hebben wij de heldin Godelieve.
Tegen dit karakter is veel ingebracht: ‘Godelieve, zegde men, is een heilig kind,
maar geen jonkvrouw om in echt te treden met Bertholf. Zij is al te schuchter, te
schuw. Zij denkt op hare ouders en op hare armen meer dan op haren man. Zij trouwt
uit gehoorzaamheid, niet uit liefde. Aldus wettigt of ten minste verontschuldigt zij
eenigszins den afkeer en de woede haars mans, die, vurig en heftig van natuur, van
zijne gade de liefde vraagt waar hij recht op heeft’. Dat Godelieve en Bertholf ongelukkig samenvielen en geenszins voor elkander
geschapen schenen; dat de edele dochter van Londefort zoo zacht en bevreesd was
als de heer van Ghistel ruw en uitspattend, dat zullen wij niet loochenen; dit juist
toont dat Hilda Ram hare karakters niet overdreef, vermits zij een deel der schuld
van hetgeen volgt, op het noodlot werpt, instee van ze gansch op Bertholf te doen
drukken.
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Ook is het echt dat politieke of godsdienstige beweegredenen van den kant harer
ouders en gehoorzaamheid van harentwege aanleiding tot het huwelijk gaven.
Doch is het waar dat zij enkel een politiek werktuig was, en alleen trouwde uit
gehoorzaamheid en geenszins uit liefde?
Ware dit alzoo, dan zou Godelieve eene onbezonnenheid, eene zwakheid begaan,
ja, haren bruidegom misleid en het huwelijk ontheiligd hebben.
Doch zoo is het niet.
Godelieve heeft die liefde niet die Bertholf van haar verlangt, namelijk eene
zinnelijke, eene vleeschelijke liefde: een gansch menschelijke liefde waardoor zij
alles om Bertholf zou vergeten en hem om zijne macht en grootheid als haren afgod
aanbidden.
Daarom mag Bertholf met reden vragen:
‘Wat menige vrouw het hart bekoorde
Laat u alleen dus onbekoord?
Wat ik in menigeen door koelheid moest versmoren
Heeft nooit voor mij uw hert en zinnen aangespoord?’

En verder, met meer schaamteloosheid:
‘Wat geeft mij braafheid, deugd, ja.... eer!
't Is liefdegloed dien ik begeer!’

Maar toch beminde zij hem met eene ware, echtelijke liefde.
Het was eene der lievelingsthesissen van Hilda Ram, die zij geerne in hare werken
belichaamde, dat de huwelijksliefde niet noodzakelijk moet naar den vleesche zijn.
Dat de edelvoelende dichteres hierin gelijk had, zullen diegenen getuigen, die
nader met den staat der zielen bekend zijn. Het is immers zulk geen zeldzaam feit
dat eene kuische jonkvrouw tot het huwelijk nadert, die zelfs haast geene kennis
heeft van den vleeschelijken omgang met het huwelijk verbonden,
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of, indien zij daarvan onderricht is, er eerder afkeer dan genegenheid voor gevoelt.
Althans in den aanvang van den echt is zulke gesteltenis niet buitengewoon.
Waarom, zou iemand kunnen vragen, trouwen zulke jonkvrouwen?
Het is omdat de vrouw in hare zwakheid eenen sterkere noodig heeft om op te
steunen. ‘Gelijk het klimop aan den eik, zingt ergens Longfellow. zoo rankt de vrouw
aan den man.’ Zij heeft iemand noodig op wien zij gansch kunne vertrouwen; en van
haren kant heeft zij dorst naar zelfopoffering: zij moet voor iemand kunnen leven.
Zij droomt van eenen kring waar zij door de liefde als koningin heersche en zegen
rond haar kunne uitstorten.
Welnu, zulke eene liefde was die van Godelieve tot Bertholf.
In volle rechtzinnigheid zegt zij:
‘Mijn hert is 't uw, genadig Heer,
In u stel ik mijn roem en eer
Daar gij mijn zwakheid wilt aan uwe kracht verbinden.’

Dat zij hem beschouwt, als haar door God toebeschikt, verflauwt zeker hare liefde
niet:
‘Mijn vader sprak: 't is Godes stem!
Ik volg en ik gehoorzaam Hem, (aan God)
Verzekerd dat in U ik liefde en trouw zal vinden.’

Ongetwijfeld klinkt dit alles nog zeer schuchter, weinig hartstochtelijk. Kon het
anders bij eene maagd, die tot dan toe in heilige afgezonderdheid onder de vleugelen
harer ouders geleefd had? Maar wat schat van eene vrouw zou Bertholf in haar
gevonden hebben, indien hij door eene oprechte liefde die schuchterheid overwonnen
had!
Want Godelieve was geene stijfhoofdige, die zich in stuggen trots voor de wereld
ongenaakbaar wilde maken. Zij zoekt niets beters dan Bertholf in te volgen.
Zij smeekt:
‘O God wil mij de liefde die hij wenscht, verleenen.’
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Het is te zeggen, die meer zinnelijke, meer vleeschelijke liefde (in zoo verre deze
niet zondig is). Zij, de reine duif, die tot dan toe in eene lucht van hemelschheid
gezweefd had, wil zich met meer aardschheid omhullen en zooveel mogelijk tot
Bertholf's grofheid nederdalen.
Godelieve zal nog verder gaan: om Bertholf te behagen zal zij toegang verleenen
aan eene vrouw die, volgens zijn zeggen, door toovermiddelen haar die liefde moet
instorten, ofschoon zij zelve daar geen het minste vertrouwen in heeft. Zoo slachtoffert
zij zich geheel en gansch. Godelieve is eene heilige, of liever, zij wordt eene heilige
in het drama.
Hierin toonde Hilda Ram zich eene meesteres, dat zij hare heldin niet van eerst af
als een beeld van volmaaktheid voorstelt. Slechts trapsgewijze voert zij haar op tot
de heiligheid, 't is te zeggen tot de volkomen zelfverloochening, tot eene versmelting
met de Godheid, waarin van het aardsche niets meer overblijft.
In den aanvang van het stuk is Godelieve wel heel deugdzaam: kuisch, ootmoedig,
menschlievend, gedwee; maar toch ook nog vol aardsche genegenheden.
Zij is b.v. met kinderlijken zin gehecht aan heur Londefort, waar zij opgroeide en
dartelde:
‘Londefort, 'k heb u lief! Zal ik u nooit meer weerzien?
Nooit in weiden en bosch smaken uw lentevreugde?
Straks verdwijnt ge uit mijn oog, smelt ge in de blauwe verte:
'k Bied u heden mijn afscheidsgroet.’

Zij hongert naar menschelijken troost en wanhoopt dien bij Bertholf te vinden:
‘Hij wiens brandende blik, scherp als een zwaard, mij kwetste,
Hij, zoo somber en stug, steeds in gepeis verzonken,
Zal dan de eenige zijn, wien ik mijn hart mag oopnen?
Hij, mijn eenige steun en troost.’
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Doch niet alleen is zij mensch, zij is ook vrouw.
Wanneer Bertholf schaamteloos belijdt dat hij haar vooral gehuwd heeft uit
wraakzucht om haar aan eenen gehaten mededinger te ontrooven, dan voelt zij zich
diep in hare vrouwelijke weerdigheid gekrenkt; gansch hare ziel komt in opstand
tegen die grievende gedachte en zij doet eene wanhopige poging om hare rechten
als vrouw op het hert van haren man te veroveren. Heel dit zoo bondig als roerend
tooneel dient hier vermeld:
BERTHOLF.
Wat mij 't meest ter harte lag,
Heb ik toch volvoeren mogen:
Mijnen vijand heb 'k onttogen,
Die hij als zijn bruid aanzag.
GODELIEVE
(hevig verschrikt).
God! wat hoor ik? Ach! die woorden,
Die mij 't hart zoo wreed doorboorden,
Bertholf, Bertholf, trek die in!....
(Zij weent).

ISELINDE.
Ze weent, de zwarte! Met haar glinsterblikken
Wil zij, mijn zoon, uw heldenhart verschrikken!
(Zij zoekt Bertholf naar de feestzaal mee te slepen).
Ter feestzaal, kom! Ik noodig u uit,
Tot lach en zang en vroolijk getuit!
GODELIEVE
(zich aan Bertholf's arm hechtend.)
O Bertholf! blijf!
ISELINDE.
Kom Bertholf, kom!
GODELIEVE.
O Bertholf, o mijn bruidegom,
Blijf niet voor mijne bede stom!
ISELINDE
(stoot Bertholf achter 't gordijn. Dan grijnzend tot Godelieve).
Ik zorg dat hij niet wederkom!
(Zij volgt Bertholf na.)
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Godelieve is dus overwonnen; verpletterd, blijft zij alleen en verlaten achter: Bertholf's
liefde blijkt haar voor goed ontrukt; toch geeft zij zich niet der wanhoop over, maar
grooter en sterker staat zij op uit dien kamp, waarin een stuk harer ziel haar ontscheurd
werd, zij richt haar smeekgebed tot den Hemel:
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‘O God! in u alleen kan ik mijn hope stellen:
Heb deernis met mijn lot!
Laat geen vertwijfeling uw dienstmaagd nedervellen!
Gun mij geduld, o God!’

Zoo wordt de ziel der christene maagd gelouterd en gepuurd, zoo wast zij tot eene
bovenmenschelijke sterkte.
Zij blijft aan Bertholf getrouw. Uit vrees van schande over hem te trekken, weigert
zij aan Elsa, met haar de vlucht te nemen. Doch een zwaarder slag wacht haar:
engelachtig kuisch gelijk zij zelve was, heeft zij nooit kunnen denken dat haar Bertholf
haar openbaar ontrouw was en in ergerlijke ontucht leefde. De schuldige vrouw,
Riprim, Bertholf's bijzit, komt aan Godelieve zelve haar misdadig leven belijden en
bidt om deernis voor het blinde kind van Bertholf. Welke pijnlijke hartverscheuring
voor Godelieve, maar ook wat schoone zegepraal, die de heilige op haar zelve behaalt.
GODELIEVE.
Maar 't arme kind
Kwam het ter wereld blind?
RIPRIM.
Ja, gij alleen kunt het genezen!
GODELIEVE
(opgewonden).
Hoe is in uwen geest die waanzin opgerezen?
RIPRIM.
Gij kunt het redden met een bede! Hoor, wees sterk!
Dit is uw eegaas kind! mijn schande was zijn werk!
GODELIEVE
(bijna waanzinnig).
Zwijg! Zwijg! het is niet waar!....
Hoe! Wat! ge buigt het hoofd! 't Is waar dan! werklijk waar?
O God vergeef het hem! vergeef het hem en haar!
'k Zal bidden, ja, 'k wil bidden voor het kind!

Men bemerke vooral dien eersten uitroep ‘Zwijg, zwijg! het is niet waar!’, zoo ras
gevolgd door de droevige erkenning der werkelijkheid.
En dan, nadat door Godelieve's vermaningen Riprim Bertholf ontvlucht is en deze,
als een brie-
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schende leeuw, op Godelieve afstormt om zijne woede op haar te koelen, hoe
hartstochtelijk blijkt dan hare liefde, waardoor zij haren gemaal zelf verteedert en
een oogenblik weer het eerste liefdevuur in hem ontsteekt.
Dat degenen, die spraken van Godelieve's ‘liefdeloosheid’, dit tooneel herlezen!
Doch vooral in de klaarte der naderende dood moeten wij het zuivere beeld der
heilige bewonderen:
Bertholf die nu liefde huichelt, maar reeds hare dood beraamd heeft, neemt afscheid
van haar:
BERTHOLF.
En nu, vaarwel een laatste zoen!
(Hij drukt Godelieve in zijne armen.)

GODELIEVE
(zachtmoedig, kalm.)
De Heer moog', Bertholf, u behoên!
(Bertholf drukt haar een langen zoen op het voorhoofd... Nu verlaat hij het tooneel links).

GODELIEVE
(nog immer beweegloos).
Wat somber voorgevoel doet huivren mij en beven?...
Die zoen, zoo ijzig koud, blijft op mijn voorhoofd kleven...
(Zij is eensklaps hevig ontzet.)
Mijn God, in u alleen heb ik mijn hoop gesteld,
Bescherm, ik bid u, Heer, bescherm mij voor geweld.

Wie was het ook die beweerde dat er in Godelieve geene schoone verzen
voorkwamen? Die heeft zeker geen acht gegeven op verzen als dit: ‘Die zoen zoo
ijzig koud blijft op mijn voorhoofd kleven.’
Doch niet alleen het maaksel der verzen, heel de toestand hier beschreven, is
treffend.
Het is het transeat a me calix iste, dat die kelk van mij wegga, van Christus in het
hofken van Olijven; het is nog de stem der natuur die spreekt; de onzekerheid van
het voorgevoel, de strijd tusschen hoop en vrees in Godelieve's hert, zet aan het
tooneel iets akeligs en beklemmends bij.
Somberder wordt de nevel die over Godelieve hangt; de armen komen haar
nogmaals danken, maar hun afscheidsgroet klinkt:
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‘Eens prijkt ge, een ster, in 's hemels hal.’

waarop Godelieve, na de armen achternageblikt en het venster gesloten te hebben,
in gepeins verzonken, zegt:
Dat klonk mij toe als een vaarwel!...
Mijn harte schrikt en beeft zoo fel!
(Angstig).
O Heer, o Heer! is het een wanen?
Of moest hun groet mijn ziel vermanen?
Sluipt de onverbiddelijke dood
Mij toe, met wapens, heimlijk, snood?
(Met stijgende ontroering).
O Heer, gij hebt het mij gegeven
In rampspoed en in smart te leven
Om te verdienen 't eeuwig Goed;
Maar 'k bid en smeek u, dat mijn bloed
Niet op het hoofd van Bertholf dale!
't Moge op zijn boosheid zegepralen!
(Smeekend).
Dat Bertholf niet verloren ga!
Troost gij mijn vader, gun den arme
Dat iemand hunner zich erbarme!...
(Kalm).
Ge aanhoort mij! Zachter klopt mijn boezem!...
Ik heb geen schrik meer.

Onder deze verzen zijn er zeer schoone, andere zijn het minder; doch
bewonderensweerdig is de opvolging der gevoelens. Zoolang het gevaar haar nog
onzeker voorkomt, klimt Godelieve's angst, de natuur strijdt nog tegen de genade;
doch wanneer zij de dood als zeker aanblikt, dan is ook de overwinning behaald, en
hemelsche kalmte daalt in hare ziel, kalmte in zoo verhevene eenvoudigheid uit
gedrukt: ‘Zachter klopt mijn boezem!... ik heb geen schrik meer.’ Zij heeft haar leven
voor Bertholf en voor de haren opgedragen: nu mogen de sluipmoordenaars komen.
- Wie denkt hier niet op het ‘non mea voluntas fiat, sed tua, niet mijn, maar uw wil
geschiede’, gevolgd van het ‘Eamus, gaan wij: de verrader komt.’
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Het tooneel der moord mag nu voor onze oogen verborgen blijven: bij Godelieve is
het offer reeds voltrokken.
Wij moeten bewonderen dat Hilda Ram heeft doorgeblikt in de diepten van het
mystiek leven, dat zij hare heldin zoo heilig en tevens toch zoo menschelijk
geschilderd heeft.
Minder moet het ons verbazen dat de ongeloovige, materialistische schrijvers,
gansch in stof en zinnelijkheid verzonken, over het drama gesproken hebben gelijk
blinden over kleuren.
Wij denken de karakterstudie van Godelieve te mogen besluiten met deze woorden:
Godelieve is wat zij zijn moest; het was onmogelijk, haar meer menschelijken
hartstocht toe te schrijven, zonder haar heiligheid te krenken. Zij is het verheven
ideaal van kuischheid en zelfverloochening, in sobere en zuivere lijnen getrokken.
Gaan wij over tot Bertholf.
Is dit karakter niet overdreven? Is het geen al te monsterachtig samenraapsel van
alle boosheden?
Neen: Bertholf is slecht, ongetwijfeld, maar doorslecht is hij niet van in het begin
des stuks. Een ruwe kerel, een trotsche snoever, een wellusteling, en daarbij
achterdochtig, wraakziek en geweldig, zoo doet hij zich aanstonds voor; meer dan
genoeg gewis om de schuchtere Godelieve den schrik om het hart te slaan. Maar die
geslepene boosheid, die huichelende valschheid, die laffe wreedheid, waar hij later
bewijzen van geeft, zijn er nog niet. Integendeel is er in zijne ruwheid eene mannelijke
kracht, die eenigermate aantrekt.
Hij is getroffen door Godelieve's schoonheid, door den glans harer deugd. Het is
geene doorslechte ziel, waaruit deze woorden opwellen, bij Godelieve's verschijnen:
Ze komt, ze komt!... Hoe eel en rank!
Hoe glanzend schoon, hoe schittrend blank,
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Gelijk, in stille nacht, de maan,
De sterren doovend op heur baan!
Mijn hert, wat klopt ge, woest en wild?
Mijn leden, waarom beeft ge en trilt?...

Hij bemint ze reeds, en wil ze blijven beminnen, als zij hem maar kan aanbidden en
zijne zinnelijkheid te gemoet komen.
Hij verstoot haar spoedig, doch meer uit ruwheid dan uit boosheid, omdat hij een
man is die van vrouwentranen niets verstaat en dit alles voor flauwe femelarij aanziet,
en vooral omdat hij luistert naar de opstokingen van Iselinde.
Na het gebeurde met Riprim laat hij zich opnieuw door Godelieve verteederen;
hij ware voor haar gewonnen, indien Islinde's helsche tong geen nieuw zwadder
hadde geworpen.
En nadat hij op de giftige taal dier heks heeft geantwoord:
't Is waar! ik zou een lafaard zijn!
Sleur haar van hier, de raaf, van hier!

dan woelt het in zijnen boezem nog van zelfverwijt en knaging. Hij moet zijne goede
gevoelens in den drank versmoren. Hoe natuurlijk dan die uitroep:
Komt, makkers, komt en schenkt den wijn!
Er klinke zang en luid getier!
Omhoog de bekers! weg de smart!
Geen ketens duldt een mannenhart!

Ook het straffend optreden van Radbod kan zijn hart niet vermurwen en heeft geen
ander uitwerksel dan eene gehuichelde onderwerping.
Het verachten eener genade is een stap tot grooter boosheid.
Gelijk Godelieve in heiligheid, zoo stijgt Bertholf in ondeugd, en die dubbele
opklimming, gelijken tred houdende, is eene der merkweerdigste schoonheden van
het drama.
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In het derde bedrijf is Bertholf een volslagen booswicht, die, koelboedig en
huichelachtig, den moord zijner liefderijke vrouw overlegt en de kroon op zijn werk
zet door den Judaskus bij het afscheid.
Later, maar slechts na jaren, komt Bertholf tot inkeer en verwerft genade. Die
ommekeer is voorbereid: 1o door het goede, dat op den bodem van Bertholf's natuur
gelegen had; 2o door het aandenken zijner engelachtige vrouw; 3o vooral door het
gebed van Godelieve en de opdracht van haar leven voor hem.
Een woord nu nog over Iselinde. Zij is eene heks, eene duivelin. Al wat het
vrouwelijk hart aan hoogmoed, nijd en haat, aan laffe wreedheid tegen hare
geslachtgenooten, kan bevatten, is in Iselinde opgestapeld. Hare boosheid echter is
van een bijzonderen aard. Zij is niet geslepen, integendeel woest en blind. Zij bezit
de zelfbeheersching van Bertholf niet en zou zich mede in het verderf storten. In hare
barbaarschheid en Noordsche ruwheid aanziet zij de fijnere ontwikkeling en den
zieleadel der Zuidsche Godelieve als eene ontaarding, die haar geslacht bedreigt.
Zoo krijgt hare boosheid een meer menschelijken grond. Het is immers zoo eigen
aan barbaren, de hoogere beschaving te verfoeien als eene verbastering. Wat al
apostelenbloed werd onder dit voorwendsel niet vergoten! Om slechts een voorbeeld
aan te halen, dat nog versch in ons geheugen ligt, was het niet om haar volk tegen
uitheemschheid te behoeden, dat de huidige koningin-weduwe van China het vreeselijk
bloedbad aanrichtte, dat heel Europa deed huiveren?
Iselinde's boosheid heeft dus niets onnatuurlijks. Toch heeft de dichteres rekening
gehouden met hare meer ingeroeste slechtheid, en laat ze niet, als Bertholf, zich
bekeeren, aldus niet den wansmaak involgende van vele christene martelaarsdramas,
waar, op het einde, allen tot inkeer komen, als door een donderslag van Gods genade.
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Over de andere karakters, bijkomende personaadjes, zullen wij niet veel zeggen.
Elsa, de droomerige, de zachte, de meewarige, geeft op dichterlijke wijze de indrukken
weer die de aanhoorders zelven ondergaan. Eustaas en Humfried munten uit door
statigheid, Radbod door gestrenge, maar toch gematigde en vergevingsgezinde sterkte,
de onderhoorigen van Londefort zijn beschaafder, die van Gistel ruwer, vooral de
ruige Hakka.

Handeling.
‘Handeling ontbreekt’ zoo klonk het hier en daar.
Zie, dat is nu een wonder verwijt.
Ons vaderland heeft aan het meesterstuk van zijn wereldberoemden toondichter,
na vier jaren, nog de eer niet gedaan het uit te voeren gelijk het volgens zijn inzicht
moest uitgevoerd worden: op het tooneel. Er is geene opvoering geweest; het drama
werd enkel afgezongen, (gelijk men van een letterkundig drama zou zeggen afgelezen);
het werd niet handelend op-, maar al zittende of staande uitgevoerd, en nadat men
alzoo het tooneelstuk in zijn wezen zelf verminkt heeft, komt men klagen: er is geene
handeling in.
Zeker, het opvoeren vergde groote kosten, en geerne erkennen wij dat het
Godelieve-comiteit van Leuven niet meer kon doen dan wat het, met zooveel moeite
en zelfopoffering, gedaan heeft.
Doch dat er in ons land geene genoegzame hulpmiddelen voor eene opvoering
kunnen gevonden worden, dat België, bij gebrek aan geld, niet in staat zoude zijn
om een nationaal drama, eenig in zijne soort, behoorlijk te vertolken, dit stuit ons
tegen de borst.
Zou echter die machteloosheid blijken, men bekenne die, in plaats van de gevolgen
ervan door de scheppers van het gewrocht te doen dragen en
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smalend te roepen: ‘Er is geene handeling’, als men zelf niet handelen wil of kan.
Kan men, intusschen, door enkel het drama te lezen of te hooren, eenigszins
oordeelen over de handeling die er in besloten ligt?
Ja, wel iets of wat: bijna gelijk men, bij het zien van eenen zittende of slapende,
eenigermate kan oordeelen over het leven, de spier- en beweegkracht die hem bezielen.
Welnu, wat wij in dit opzicht over Godelieve kunnen zeggen, pleit in het voordeel
van het stuk.
Wat gewoonlijk de handeling van een tooneelstuk verlamt, is dat er te veel in
verhaald en niet genoeg aanschouwelijk opgevoerd wordt.
In Godelieve is dit niet: er wordt niets in verteld, alles gebeurt vóór de oogen der
toeschouwers.
Langdradigheden komen er ook niet in voor. Treffende tooneelen als b.v. het
voorval met Riprim, de kortstondige verzoening van Bertholf met Godelieve, beslaan
nauwelijks twintig of vijf-en-twintig verzen; nutteloozen woordenpraal zult gij in
heel het stuk niet aantreffen. Elke zin vertokt eene nieuwe gedachte.
Wel zou men kunnen beweren dat de menigvuldige koorzangen de handeling
belemmeren; doch men moet aannemen dat zij gewild geweest zijn door den
toondichter, die ze anders wel zou uitgeworpen hebben. En inderdaad zijn het die
lyrische zangen, die den meesten lof der toonkundigen hebben weggedragen. Muziek
immers is de uitdrukking van gevoelens en kan dus vrijer hare vlucht nemen in eene
dichterlijke uitstorting des herten dan in redeneerende samenspraken.
Vele dier uitboezemingen zijn, ook in letterkundig opzicht, ware kunstperels, als
b.v. de afscheidzang van Godelieve aan Londefort, die reeds in D.W. en B. geroemd
werd.
Eene opvoering op het tooneel zou veel leven-
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digheid bijzetten aan die koorzangen, waarin ten andere blijdschap en
droefgeestigheid, vrouwelijk geween en mannelijke kracht elkander afwisselen.
Echter zullen wij toegeven dat in het midden van het tweede bedrijf de
droefgeestigheid wat te lang aanhoudt: op den treurzang van Elsa (op zijn eigen
roerend schoon) volgen de klachten der armen, dan de droeve historie van Riprim,
kort daarna weer de tranen van Godelieve bij Bertholf. Te veel nevels en wolken,
dunkt ons.
Overigens ontwikkelt de handeling heel eenvoudig en natuurlijk. Er is eenheid in
het geheel: het droevig lot van Godelieve bekommert ons van het begin tot het einde;
hoop en vrees wisselen elkander af. Felle verwikkelingen zijn er niet, en zouden
zeker misplaatst geweest zijn in een muziekdrama, waar het hert altijd een ruimer
aandeel moet hebben dan het verstand. Zelfs dunkt ons dat in het begin van het derde
bedrijf, waar Bertholf zijne snoode plannen uitlegt, de zaak wat te ingewikkeld wordt
en alzoo het verstand te veel in aanspraak neemt, ten koste van het gevoel. Het stuk
wordt daar wel eenigszins koud; wat echter weer eene voorbereiding is tot de
dramatische, gevoelvolle tooneelen die volgen.
De verschijning van Riprim en de dood van Godelieve hadden zeker kunnen
aanleiding geven tot heviger, meer dramatische tooneelen. Doch voor een
muziekdrama als dees, dat toch een gewijd drama blijft, en daarom niet al te theatraal
mocht worden, schijnen die tafereelen veel treffender en aandoenlijker in de stille
eenvoudigheid, waarin zij hier voorgesteld worden. Dat verblindt minder, maar gaat
dieper in de ziel.
Ten slotte herhalen wij nog eens: eer men over de handeling oordeele, voere men
het stuk op. Dat is een recht dat ons kunstlievend België aan zijne geniale kinderen
moet laten wedervaren. Meer bepaaldelijk hopen wij dat het rijke Antwerpen, de
stad
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van alle schoone kunsten, door zulke daad haren voorrang zal handhaven. Tot hiertoe
heeft zij immers nog weinig gedaan voor een meesterstuk, waar eene harer kinderen
de medeschepperes van was.

Hoogere beteekenis van het drama.
Wij zegden dat er eenheid in de handeling van Godelieve heerscht. Om er die echter
volmaaktelijk in te ontdekken, moeten wij de hoofdgedachte kennen waar heel het
stuk toe te herleiden is. Zouden wij in het drama niets anders zien dan de marteldood
van Godelieve, dan zou de bekeering van Bertholf maar een aanhangsel zijn; ook
zouden de zegenrijke gevolgen van het huwelijk, die voorspeld worden in Elsa's
ballade, maar gedeeltelijk hunne vervulling krijgen.
De hoogere gedachte die heel het drama samensnoert is deze: ‘De zegepraal van
de liefdekracht des christendoms op de Noordsche ruwheid.’
Bij de eerste lezing, ik beken het, stiet het mij tegen het hoofd, dat het Zuiden hier
zoo verheerlijkt wordt ten koste van het Noorden.
Ziet men echter nader toe, dan bevroedt men dat die verheerlijking niet het Zuiden
geldt, maar wel de christene beschaving, die, van Rome uitgaande, ons van het Zuiden
moest komen.
En het Noorden, dat hier verpersoonlijkt wordt in den woesten Bertholf, in de
razende Iselinde, in den ruwspottenden Hakka en zijne gezellen, was het Noorden
nog meer dan half barbaarsch, in den grond nog heidensch, schoon uiterlijk reeds
gekerstend.
Evenals bij eenen Clovis de heilige wateren des doopsels de barbaarschheid niet
afspoelden, en hij, discipel en voorstander van een gekruisten God, zijn wit kleed
met stroomen broederbloeds bespatte, zoo ook Bertholf.
Het huwelijk van de droomerige dochter van Londefort met Gistel's ruwen
kasteelheer is het
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huwelijk tusschen christene zachtheid en heidensche losbandigheid; zulke echt is
niet altijd vreedzaam, integendeel meermaals door onweerswolken en bloedige
bliksemflitsen gestoord.
Vooral was dit het geval met de ongetemde barbaren van het Noorden: zoo
onweerstaanbaar en voorthollend in hunne woeste driften als de baren en stormen
die zee en lucht rondom hen beroerden.
Het schijnt wel dat de kustbewoners van West-Vlaanderen, welke ook hun
oorsprong zij, reeds vroeg door hunne woestheid uitschenen.
Niet zonder wreede offers kon de Kerk die streek tot het geloof baren, die later de
bakermat zou worden van hare koenste verdedigers: van eenen Robrecht van
Jerusalem, van eenen Boudewijn van Constantinopel, van eenen Karel den Goede.
Nog heden is het een wonder land, dat West-Vlaanderen, zoo door en door christen
en toch dikwijls zoo onkristelijk woest. Zeker moeten wij nu nog het echte beeld van
West-Vlaanderen niet gaan zoeken in de realistische fantazieën van eenen Stijn
Streuvels, noch in de spotprentachtige Leieschuimers van eene Anna Germonprez;
neen, veel liever zouden wij bij Hugo Verriest te rade gaan, die zijne soms diep
kristelijke en wonderschoone beelden van de werkelijkheid afkeek; maar toch is het
waar dat er in dit Westvlaamsch karakter naast diep geloof en reinen zielenadel veel
grove zinnelijkheid en woestheid huizen.
In de Kamers sturen de steden van West-Vlaanderen ons veel schrandere en
welsprekende mannen; in de kunsten schonk het ons eenen Gezelle en eenen
Rodenbach, benevens eenen Benoit; dezen staan niet alleen, maar te midden eene rij
van geniale mannen.
En toch schijnt het volksonderwijs er min dan elders verspreid.
De talrijke misdaden, waar de dagbladen van
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gewagen, vertoonen er een zonderling kenmerk van woestheid.
Heel Vlaamsch-België, wel is waar, vertoont eene zekere ruwheid in den volksaard,
maar West-Vlaanderen toch meer, zou men zeggen, dan b.v. Limburg aan de andere
zijde.
Is ons volk daarom slechter dan andere? Neen, bedorvenheid is er overal; maar
zij neemt elders meer den vorm van week- en verwijfdheid, hier meer dien van woesten losbandigheid.
Daardoor is zij meer uiterlijk; en wie over ons volk moet oordeelen naar zekere
dagen van uitspatting en dolheid, als zijn de kermis- en lotingsdagen, moet het zedelijk
peil ervan maar laag achten.
En echter zou hij zich bedriegen. Want wie nader ons Vlaamsch volk heeft leeren
kennen in zijnen dagelijkschen handel en wandel, in zijne bedrijvigheid en huiselijk
leven, staat verbaasd over de schatten van wijsheid, van opoffering, van geduld, van
ongeveinsde vroomheid, van rechtzinnig- en eerlijkheid, die er liggen in opgesloten.
Zelfs dunkt ons dat zijne losheid, die dikwijls tot ergerlijke tooneelen aanleiding
geeft, veelal het gevolg is van zijne ongekunsteldheid. De Vlamingen zijn geen
hoogmoedig volk, als Franschen of Engelschen. Zij zouden zelfs mogen fierder zijn.
Er is veel ware kristelijkheid in de Vlaamsche gewesten, en dit is de vaste grondslag
van ons volksgeluk, benevens de aangeboren krachtdadigheid en werkzaamheid.
De geest van Godelieve zegeviert in Vlaanderen over den geest van Bertholf en
Iselinde, al is de strijd ook nooit volstreden.
Dien kristelijken geest moeten wij getrouw blijven, en ons niet, als Iselinde, tegen
zachtheid van zeden als tegen uitheemsche verbastering kanten. Weekheid van zeden,
neen! Een bestudeerd en valsch formalisme, als hetgeen sommigen van de Franschen
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willen afleeren, nog minder! Maar verfijning in den goeden zin, meer eenvoudige
deftigheid, meer uiterlijke waardigheid, ja! want deze, schoon niet de deugd zelve,
zijn er toch dikwijls de geleidsters van. Al degenen, die met 's volks opleiding gelast
zijn, moeten in dien zin werken.
En toch, wat wondere dingen lazen wij dees jaar desaangaande! Vooral naar
aanleiding van Benoit's dood.
Benoit, zoo hiet het, vertegenwoordigde den Vlaamschen geest, omdat hij machtig
was en wild. De Herbergprinses ook! Men ging zoo ver te schrijven dat het Vlaamsche
ideaal bestond in ruwe zinnelijkheid, van alle banden vrij; in het huilen en tieren
eener woeste menigte.
Tinel met zijne Godelieve, werd bijna voor verbasterend uitgekreten. (O
kwade-wijvengeest van Iselinde, waar gaat gij schuilen?)
Laten wij, in Gods naam toch wijzer zijn en niet het beste deel van ons eigen zelven
verloochenen.
Benoit, ja, was de Rubens der toonkunst; maar was Memling niet meer Vlaamsch
dan Rubens? Was Guido Gezelle geen echte Vlaming, en was hij ruw?
Rodenbach, ja, was krachtig in opvatting en uitdrukking; maar had hij geene
voorliefde voor de zachte ‘Weiblichkeit’ der Duitsche Letterkunde? En is eene zijner
schoonste scheppingen niet die van de diep voelende, droomerige Goedroen?
Gansch onze letterkunde, met Conscience aan het hoofd, is huiselijk en stil.
Op onze volksfeesten zal, benevens het boertige, altijd een roerend lied, dat tot
meewarigheid stemt, den meesten bijval genieten.
Leeren wij dan ons zelven kennen met onze gebreken en met onze deugden.
Godelieve is de weerspiegeling van de eene en van de andere; geene
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onverschillige weerspiegeling echter, maar een onrechtstreeksche poging om ons
volkskarakter te louteren en nader bij het ideaal te brengen dat ons past. Daarom is
Godelieve bij uitstek Vlaamsch en nationaal.
Antwerpen.
F. DRYVERS.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1901

343

De christene vrouw.
Rede, uitgesproken in den Mariakrans te Antwerpen, den 19den Augusti 1901,
door A. Verheyen, leeraar in het Sint Jan Berchmans' College.
ZEER EERWEERDE HEER DEKEN,
EERWEERDE HEEREN,
MEVROUWEN EN MIJNE HEEREN,
VANDAAG mag ik een welverdiende hulde brengen aan de Vlaamsch-katholieke
vrouw, die waarheid en schoonheid heeft doen stralen in de veredelende vormen der
kunst, aan de rijkbegaafde en gemoedelijke dichteres, die hart en geest en alle talenten
heeft dienstbaar gemaakt tot opbeuring en verheffing van ons gevoelige, christene,
Vlaamsche volk.
Maar die vrouw, met haren verstandigen blik, met hare edelmoedige ziel, met hare
medelijdende genegenheid, Hilda Ram, wier nagedachtenis de Vlaamsche Letterkunde
met eerbied en dankbaarheid zal bewaren, zij was ook de medestichteres van dezen
kring, van den Mariakrans, die, als een opkomende dageraad, weldadig licht en leven
begint te verspreiden in onze dierbare Scheldestad, Maria toegewijd. 't Was eene
noodwendigheid geworden, eene dringende noodzakelijkheid, dat de vrouw zelve,
- de verstandige, de edelmoedige, - niet onverschillig zou blijven bij den grooten
strijd, die er moet geleverd worden tusschen het socialismus
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en het christen-zijn; neen, de verstandige, de edelmoedige zal niet doof blijven voor
de stem van den grooten Leo XIII, den grijsaard, den wijzen man, den kloeken wachter
en ziener, die op de berghoogten staat van de wereldgeschiedenis, Petrus' opvolger
en Christus' plaatsvervanger, die alle strijdbare krachten samenroept om het gevaar
af te weren, om het recht van orde, zedelijkheid en waarheid te doen zegepralen.
Gij ook, Weledele Vrouwen, gij hadt uwen plicht verstaan, en de kloekmoedige,
reeds ziekelijke Hilda Ram zou geerne hare beste krachten, hare laatste, besteden
om uwe heilige onderneming te doen begrijpen en te doen opvatten in breeden zin.
Hare pen, die meesterlijke, prachtige pen, zou niet meer rusten, die zou schrijven
schrift op schrift, en de schrijfster zou elders in vreemde landen gaan opsporen wat
zij hier bij studie of ondervinding niet leeren kon. Die toewijding, die zelfopoffering
voor uwe beginnende werkzaamheden, voor uwen Mariakrans, dat was haar droom,
haar wensch, haar ideaal, hare levenstaak, hare belofte, gewild en gezworen in de
ziel.
Hoogachtbare Vrouwen, ik heb die edele gevoelens bewonderd, en voornamelijk
om die reden heb ik met dankbaarheid aangenomen in deze vergadering het woord
te voeren.
Ik wilde u geerne aanmoedigen en aanzetten tot hooger bewustzijn van uwe
eigenweerde, van uwe macht en van uwe omstandelijke plichten. - Vooraleer nog te
spreken van het tegenwoordige, van de huidige maatschappij, laat ons een toepasselijk
overzicht nemen in de geschiedenis der volkeren.
De vrouw is hare veredeling verschuldigd aan het christendom; alleen door het
christendom zal die adel behouden en bewaard blijven.
Als eerste gebod heeft de Messias herhaald en verkondigd:
‘Bemin God boven al, en Uwen naaste als U zelven.’ De vrouw is geene
verworpelinge, geene slavin, geene mindere: zij is de ‘evennaaste’.
De Zaligmaker ook heeft de banden van 't huwelijk geheiligd in hunne
onverbreekbare éénheid. Hier moeten wij ons herinneren wat het heidendom geweest
is, om de christene weldaad in al hare weerde te beseffen.
Bij de Grieken was de kunst vergoddelijkt in de vleeschelijke schoonheid en de
wijze Solon heeft geene wetten durven uitveerdigen om de zedeloosheid te beteugelen.
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In het Romeinsche Rijk is de ontucht allengs overheerschend geworden, en wetten
zijn gekomen om het overspel te betalen en te onderhouden. De wijsgeeren zelf, ook de welsprekende Cicero, - verstieten hunne wettige huisvrouw en leefden in vrije
liefde. - De vrouw was eene zaak, die men kocht en betaalde; en de vrouw zelve
bezat geene eerbaarheid. De Republiek had toegestaan, dat zij de echtscheiding mocht
vergen, en dan telde zij de jaren volgens het getal mannen die zij had weggezonden.
Hebt gij onlangs het opgehemelde werk gelezen van den Poolschen schrijver?
Geene christene dochter kan die voorstellingen der openbare wulpschheid nagaan
zonder het schaamrood te gevoelen; daarenboven, het lot der millioenen slaven was
het lot der redelooze dieren, en de moederliefde was eene bittere spotternij.
De Messias is gekomen, de langbeloofde, en naast Hem zag hij op, vol liefde, vol
eerbied, naar zijne maagdelijke moeder Maria. Op het kruis zal hij haar de zending
toevertrouwen om te wezen de Koninklijke, de Goddelijke Moeder van 't menschelijk
geslacht. Eeuw aan eeuw zal door de wereld de roem en de lof weerklinken van de
sterke Vrouw, die aan het diepgezonken menschdom den Verlosser heeft geschonken,
den Heiland, den Zaligmaker, Christus haren Goddelijken Zoon heerschend over alle
eeuwen in alle eeuwigheid. De kerkvaders, dichters en kunstenaars zullen haar
toezingen: ‘Tota pulchra es Maria et macula non est in te,’ de smeekende, geloovige
en betrouwende menigte zal haar toeroepen: ‘Troosteres der bedrukten, bid voor
ons!’ De volkeren zullen toestroomen, koningen en pausen zullen biddend
nederknielen in die bevoorrechte heiligdommen van haren naam, in die prachtige
tempels, haar ter eere opgericht.
De tijden zijn veranderd.
De leering van Christus en het beeld van Maria hebben aan de vrouw den adel van
haar wezen teruggeschonken. De vrouw zal komen, edel en fier, in kristene fierheid,
als martelares zal zij komen op het bloedig arena van 't Colliseum, en met verachting
en trots zal zij de machtige Cesars beschamen, hare oogen gericht op den gekruisten
Bruidegom.
De vrouw, de kristene, zal staan naast de apostelen en de geloofsverkondigers. De
H. Helena zal aan 't Romeinsche rijk een kristenen Keizer schenken, en Constantinus
zal eene kristene vrouw op den troon verheffen. De H. Clotildis zal
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aan Chlodwig, den Frankischen Koning, het waar geloof doen omhelzen. Hare kristene
kleindochters zullen als koninginnen vertrekken ter beschaving van Engeland en
Spanje.
Heilige kerkvaders zullen aan de zalige lessen eener godvruchtige moeder hunne
gezegende roeping te danken hebben. Aldus getuigen Athanasius, Basilius, Gregorius
Nazianzenus en Joannes Chrysostomus. - Gregorius de Groote, Ambrosius en
Hiëronymus blijven dankbaar voor de moederlijke bezorgdheid. En zouden wij den
H. Augustinus vergeten? Kent gij het beeld niet der H. Monica, in dichterlijk gebed
met haren zoon, op den oever der zee? De Heilige Belijder had zijne bekeering en
zijnen iever te danken aan de lessen en tranen en verzuchtingen zijner heilige moeder.
Naast dezen moederlijken invloed zal het maagdenbeeld als eener verrukkelijke
verschijning opdagen. De kloosters zullen bloeien als zoovele prachthoven, met
hemelsche bloemen versierd.
De geleerdheid zal roemen op eene heilige Theresia, de weldadigheid zal eene Ste
Elisabeth voorstellen, en de zelfopoffering zal verwijzen naar gasthuizen en
ongeluksoorden, waar de liefdezuster haar werk verricht.
Met de Renaissance kwam 't heidensch zedenbederf in de letteren terug; en het
Protestantismus heeft in den Bijbel eenen menschelijken uitleg gezocht, die alle
uitspattende wulpschheid van den Coran scheen te verrechtveerdigen.
Hendrik de Achtste, koning van Engeland, bekwam te Rome niet wat Luther in
Duitschland aan zijne volgelingen had toegestaan; en de kerkelijke scheuring ging
weldra gepaard met het wangedrag des konings. De Fransche Revolutie zal het later
uitbazuinen, in de katholieke landen en overal, dat de mensch volkomen vrijheid
geniet. Wee de rampzalige vrouw! Wee de rampzalige kinderen! Wee het rampzalig
huisgezin!
Het socialismus zal komen om de volle beteekenis te doen verstaan van die
walgelijke goddeloosheid, om de heidensche vernedering te doen begrijpen, tot welke
de vrouw nogmaals zou kunnen vervallen.
De vrouw heeft het recht der zedelijkheid, dat is hare koninklijke weerde; zij moet
heerschen in deugdzaamheid op het gemoed en op de ziel van den man, en zij moet
waken als een engel bij de wiege van haar kind. Dat is haar koningschap. Zij mag
ook dingen naar de eeuwige kroon der maag-
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delijkheid; dat is haar recht, dat is hare onafhankelijkheid en hoogste glorie.
Het socialismus verlaagt de vrouw tot een driftig schepsel, onbekwaam voor
trouwe, vaste liefde, onbekwaam voor moederlijke zelfopoffering, geschapen voor
eenige jaren van schandelijk genot, om dan te verkwijnen van haat en van spijt,
zonder hoop en zonder troost, alleen en ellendig.
De verwaande wetenschap heeft aan het socialismus de hand gereikt. Zij wil aan
de wereld doen gelooven, dat de Kerk van Christus geene waarheid bezit en dus
geene zedelijkheid mag opdringen.
Hier schijnt de aanval een nieuwe kracht te vinden; maar de Christi-kerk staat op
de rots gebouwd, en de poorten der hel zullen tegen haar niets vermogen. In de
uiterlijke verdediging heeft ook de menschelijke bemoeiing een aandeel. De katholieke
geleerden, en de priesters vooral, zullen deelnemen in den vooruitgang der
wetenschap, en het licht der bovennatuurlijke genade zullen zij aantoonen, als het
troostelijk flikkerend licht van eene Driekoningenster. Het scheppingsgedacht en de
veropenbaring zullen één en onverdeelbaar blijven in den strijd, omdat de God van
Waarheid ook de God der Schepping is. Nevens die priesterlijke zending heeft de
vrouw hare roeping om de godsdienstige overtuiging te verdedigen, te bewaren en
te versterken in huisgezin en maatschappij.
Een beruchte socialist heeft met pochende houding in de Kamers te Brussel durven
uitroepen: ‘De wetenschap zal de moraal vervangen.’ Hiertegen zullen wij in christene
beteekenis deze stelling vooruitzetten: ‘Beter onderricht, wetenschap voor de vrouw:
de moraal moet er bij winnen.’
De jonge dochter van den hoogeren stand moet weten en kennen; zij moet oordeelen
met klaren zin, want de jeugd rond haar is vol leugen en bedrog en vol lichtzinnigheid.
Helaas! de opvoeding is niet geschikt naar de vereischten van den tijd. Zij is niet
volgens de ware, ernstige belangen van 't werkelijk leven. 't Is meestal bluf en blaai
en Fransche mode. Er is meer noodig dan complimentenboeken en danslessen; maar
helaas! de geest blijft nu dikwijls ijdel en ledig.
‘De vrouw kent geene redeneering; ze weet niets!’ Dat is eigenlijk het veel
beteekend compliment, hetwelk haar, in de fijne salons, met zooveel plichtpleging
wordt aangeboden. En waarlijk, denken en doorgronden, dit kent zij niet. Haar
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spiegel is de leermeester, hypnotiseerend voor eigenwaan. Haar velo, dat is de
vooruitgang. 't Is eene verachting, wanneer de lichtzinnige dochter enkel op
lichtzinnigheid wordt onthaald; maar zij gevoelt het niet. En welk zijn de gevolgen?
Zij schenkt hare hand en haar levensbestaan den meestbiedende in huichelarij en in
zoogezegde geestigheden.
De ontgoocheling komt te laat. En wat bezit die vrouw tot waarborg van haar
christen-zijn? De eerste beschimping doet wankelen. En wat kan die moeder later
om haar kind te sterken en te vrijwaren tegen het bederf. Kan zij een redmiddel
vinden in hart of in geest? De vrouw, met hare zachte verstandelijkheid, zou heerschen
op den man, zij zou hem eerlijk doen blijven, of terugbrengen tot plichtbesef; en het
kind zou aan zijne moeder geluk en godsdienst verschuldigd zijn.
Weledele vrouwen, mag ik U vragen, dat gij op uw studieprogramma deze vraag
zoudt aanteekenen: ‘Welke middelen zijn er te beramen om het vrouwelijk onderwijs
te doen winnen in degelijkheid?’ Deze vraag heb ik u toegestuurd in den naam van
onze overledene dichteres. 't Was haar wensch en hare overtuiging, en in weemoedigen
toon spreekt dat verlangen en dat verwijt uit menige van hare nagelaten schriften.
Laat mij hulde brengen aan dat Hooger Onderricht, waar geleerde professors de
wetenschap toegankelijk maken voor de Antwerpsche vrouwen van hoogeren stand.
Naast Mejuffrouw Maria Elisa Belpaire, was het nogmaals Mathilde Ramboux die
voor deze verdienstelijke instelling hare genegenheid liet blijken.
In het opkomende féminisme ligt er waarschijnlijk eene overdrijving; maar zelfs
eenige kennis van rechten en van geneeskunde zou de vrouw voor de vrouw toch
met voordeel kunnen benuttigen, indien de voorafgaande studiën geen bijzonder
gevaar opleverden.
Over het vraagpunt der hoogere ontwikkeling wil ik eenige woorden van Mgr.
Spalding aanhalen.
‘Willen wij een ras hebben van verlichte, edele en brave menschen, zoo moeten
wij aan de vrouw de beste opvoeding verstrekken waarvoor zij vatbaar is. Zij heeft
hetzelfde recht als de man alles te worden wat zij kan, alles te weten wat kan geweten
zijn, alles te doen wat billijk, rechtvaardig en goed is. De zielen hebben geen geslacht.
Indien wij de
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helft van het ras onwetend laten, hoe zullen wij hopen de andere helft in het licht
van waarheid en liefde op te heffen? Laat het verstandelijk vermogen der vrouw
aangroeien, laat haren invloed toenemen, en steeds meer zal zij haren man ter zijde
staan in zijn strijden om Gods wil te doen zegevieren.’
Tot hiertoe heb ik voornamelijk gesproken van de vrouw in den hoogeren stand,
laat mij hier een woord bijvoegen over de noodzakelijke betrekkingen met de mindere
klas.
Hoogachtbare Dames, ik weet dat gij plichtig zijt, - toch velen onder u, - ik weet
dat gij leeft in dwaling, in vooroordeel, en mijn verwijt zoudt ge nog voor eene vleierij
kunnen aannemen:
‘Mademoiselle n'a pas l'habitude de parler le flamand, je suppose?...’ En zij lacht,
en ze is blij, ze neemt het op voor een lief complimentje.
De opvoeding is er de schuld van, ja, maar de ijdelheid zit er ook wel tusschen.
Geerne breng ik nogmaals hulde aan de Vlaamsche schrijfster, aan Hilda Ram, die
nooit hare Vlaamsche overtuiging heeft verloochend en die zoovele perelen heeft
bijgebracht aan de kroon der echt-nationale letteren.
‘Geen rijker kroon
Dan eigen schoon!’

En ons Antwerpen blijft toch nog een Vlaamsche stad.
‘Maar die Fransche geest brengt eene klove tusschen het volk.’ En die scheuring
zal de kracht van ons volk ontzenuwen, 't is een droevig schouwspel.
De mindere, de lagere klas verstaat genoeg om de verachting te begrijpen die haar
te dikwijls in de Fransche taal uit de hoogte wordt toegeslingerd; bij den brave is dat
eene pijnlijke wonde in 't hart, bij den goddeloozen wroeter is de grijnslach en een
helsche bedreiging zijn Vlaamsch-vloekend antwoord.
Weledele Dames, niet tegen U heb ik die bitsige taal gevoerd; want gij bemint ons
volk gij deelt den schimplach niet, en is uw tale dikwijls Fransch, uw hart en uw
geest zijn toch immer Vlaamsch. Daarom, gegroet met eerbied, en hartelijk dank, in
name van onzen kristen-Vlaamschen, ouden stam.
Antwerpsche vrouwen, gij die er tijd voor hebt, gij die
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bekwaamheid bezit, gij die misschien door de fortuin zoo rijkelijk zijt begunstigd,
leeft niet enkel voor uw eigen, gaat tot het volk en roept het volk tot U. ‘Een hartelijk
woord, goed geplaatst, kan dikwijls meer te weeg brengen dan eene gansche
redevoering.’
Tot begin en tot uitbreiding van een deel uwer opgevatte werkzaamheden, schreef
Hilda Ram op datum van 3den Mei 1900, een Ontwerp voor Raad en Hulp aan
vrouwen, onder bescherming van Antwerpens goeden Engel, Constance Teichmann.
Dat stuk moet bewaard blijven, en dadelijk wil ik het Ued. voorlezen; doch de
uitgesproken naam van Juffrouw Teichmann brengt mij eene herinnering voor den
geest, die ik niet voorbij kan.
Antwerpen kent het beeld van zijnen ‘Goeden Engel.’ Dit vrouwenbeeld is met
lichtstralen omgeven. Duizenden monden en duizenden harten blijven dankbaar en
noemen Constance Teichmann ‘eene heilige.’
Hilda Ram heeft die edele figuur geteekend, groot en grootsch in de eenvoudigheid;
en waar de dichteres de liefdevolle uitdrukking van het mindere volk wil verklanken,
daar dreunt er een hartelied, ingrijpend als een gloriezang.
Den lijkwagen heb ik in de Markgravenlei zien voorbijtrekken. De volksmassa
was eene menigte van duizenden en tienduizenden. Het katholieke Antwerpen bracht
eene stille - droevige hulde.
In den breeden langen stoet achter de bedrukte familie heb ik wereldberoemde
geleerden en kunstenaars bemerkt, doch op de zijkanten der straat heb ik schamele
arme vrouwen zien staan, weenende, met hunne kinderen aan de hand, ik heb er
werklieden gezien, met blauwen kiel, die daar bleven staan, teruggedrongen, maar
toch op de eerste rij, forsche ruwe mannen, die met hunne vereelte hand de tranen
uit de oogen wischten.
Juffrouw Teichmann was van hoogen stand, hare opvoeding was verzorgd en
volledig; zij was eene geleerde, eene kunstenares vooral; maar toch ging zij tot het
volk, niet alleen met een ‘misereor’ op de lippen, met een uiterlijk medelijden, doch
met een gevoel van liefde, dat deelde in smarten en rampen, - met een woord uit de
ziel, dat troostte en opbeurde, - met eene dadigheid, die persoonlijke hulp aanbood
en den overvloed van haar rijke fortuin niet spaarde.
Haar naam blijft u zeker lief, en haar voorbeeld zult gij niet vergeten.
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Geerne bracht ik die zalige herinneringen in 't midden, nu ik het Ontwerp lees voor
Raad en Hulp aan vrouwen.

Ontwerp van eene vereeniging.
Raad en Hulp aan vrouwen onder bescherming van Antwerpens goeden
Engel:
Juffrouw Constance Teichmann.
Eene liefdadige vereeniging moet tot stand komen waarin vrouwen uit alle rangen
en standen werkzaam zijn. Van de armste tot de rijkste moeten liefdadigheid oefenen
en kunnen dit; waar de wil is, is de weg. - Het is niet waar, dat de vrouw, uit hoofde
van hare bestemming en hare bezigheden, enkel het welzijn van hare eigene
huisgenooten moet behartigen; zij moet ook voor anderen medelijden en
hulpvaardigheid toonen; zij moet haar hert verruimen en zich bekommeren om 't wel
en wee van hare lots- en geslachtsgenooten. Gelijk geen mensch voor zich alleen
mag leven, zoo mag geen huishouden zich afzonderen in den baatzuchtigen wensch:
als wij 't maar goed hebben! En de vrouw, op wie het huiselijk welzijn steunt, moet
ook gaarne buiten 's huis een handje toesteken. Dat komt haar ten goede in den
welstand, maar ook en nog meer in den nood.
Vele vrouwen zijn er, die, goed van harte, zich afvragen: ‘Wat zou ik al kunnen
doen? Geld om weg te geven bezit ik niet!’ Alsof er niets anders te geven ware dan
geld! Andere zeggen: ‘Ik heb geenen tijd.’ 't Zijn gewoonlijk die van hoogeren stand,
welke niets anders uitzetten dan zich kleeden en omkleeden, uitzien naar nieuwe
modes, en alle middeltjes inspannen om die lange, vervelende dagen zonder bals of
soirées ten einde te krijgen. Och! wat zouden ze een gelukkig, goed gevuld leven
kunnen leiden, met wat minder op zich zelven te denken en wat meer op anderen.
Er zijn zoovele vrouwen die te veel te doen hebben; laat ons een handje uitsteken
voor hen.
Maar waar en hoe elkander ontmoet? Juist daar ligt de knoop, en dien losmaken
is het doel dat wij beoogen. Behoeftigen en hulpvaardigen moeten in betrekking
gebracht. Dat kan gebeuren met lokalen te openen, waar vrouwen van goeden wil
en ondervinding te raadplegen zijn. Zij dragen zorg toe-
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gerust te zijn met volledige inlichtingen aangaande alle bestaande middelen, tot hulp
en steun van jonge meisjes, vrouwen, weduwen, zoowel die door officieële
liefdadigheid aangeboden worden (door staat, provincie en gemeente) als door de
niet officieële: kostelooze raadplegingen bij dokters en advokaten, het werk der
kleeding, der huwelijken enz. Ook over alles wat scholen, patronagiën, spaarkassen
betreft weten zij uitleg te geven. Zijn ze niet op de hoogte van wat hun gevraagd
wordt, zoo verzoeken ze hunne klante terug te komen en gaan zelven op inlichting
uit. Steeds zijn ze gereed brieven te schrijven en andere kleine diensten te bewijzen,
doen hun best om kosteloos deftige meisjes en vrouwen in deftige betrekkingen aan
te bevelen, zorgen dat fatsoenlijke alleenstaande vrouwen onder dak geraken, enz.,
enz..... Alles aanhalen wat behoeftige vrouwen kunnen vragen is niet mogelijk; 't is
beter ineens te zeggen dat ze alles kunnen vragen wat mogelijk is.
Maar wie bijzonder genoodigd worden zich tot Raad en Hulp te wenden, zijn de
hulpvaardige vrouwen.
Wie, zelve arm en behoeftig, toch om Gods wille iets doen wil in een ledig uurken,
zullen wij zenden in een huishouden vol kinderen en geen geld, waar niet gekuischt
noch geschuurd wordt, zoo moeder de vrouw het zelve doen moet. Wie, wat
geleerdheid bezittend, die gaarne gebruiken zou tot andermans nut, zullen wij eene
winkelierster of stieldoenster aanwijzen, die niet in staat is zelve boek te houden of
rekeningen te schrijven, ofwel een half kreupel sukkeltje, dat toch zoo gaarne een
straatje om zou gaan, maar die niemand aan zijnen arm wil nemen - Wie door
droefheid en verlies van nabestaanden gekweld, niet wegdenken kan van zijn leed,
zullen wij een huis aanwijzen, waar zieken en droeven opbeuring en zorg behoeven,
en, met anderen te troosten, zal zij zoo niet de blijdschap dan toch den vrede
wedervinden. - Wie hoofd noch handen, maar alleen een goed hart heeft, zullen wij
vragen zich een kwijnend kindje aan te trekken, dat ze dagelijks bezoeken en
opwekken zal, met wat te vertellen of wat voor te zingen, en, wie weet, aleens in
haar gerij een toertje te gunnen. - Wie, alleen zijnde, te kort schiet aan genegenheid
en vriendschap, wijzen wij het middel aan om ergens in huis de goede engel te
worden. Och! er wachten er zoovelen op een goeden engel, die hen al eens een
vriendelijk woord gunnen zou en wat verheffenden omgang.
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Wie in hetzelfde vak of dezelfde kunst werkzaam zijn brengen wij in betrekking met
malkander. Wie tot uitboeting van vroeger kwaad of door aandrift tot meerder goed,
groote offers wil brengen, bevelen wij het nachtelijk bewaken van zieken of de
verpleging van gewonden aan. Wie door de jaren beroofd van genoeglijk huisverkeer
haar leven wat aan wil vullen, vertrouwen wij de zorg voor moederlooze kinderen,
die, schoon niet door armoede gekweld, toch behoeftig zijn aan wat de jeugd niet
kan ontberen: blijheid en goede leiding. Och! en kwam aleens iemand tot ons, die
met geld iets blijvens wilde stichten, voor 't goede harer geslachtgenooten, wat zouden
wij niet te vragen hebben!
Lokalen, waar 's winters vuur en licht voor niet te krijgen waren, waar de kinderen
hun schoolwerk konden maken en de jonge meisjes haar naai- of breiwerk verrichten,
waar de laatste, goed geborgen en van de straat afgehouden, aleens wat goede
aantrekkelijke lezing hoorden, en schoone liedekens leerden.
Werkinrichtingen, (zooals de tapijtweverij in St. Eligius,) waar meisjes van 12 tot
20 jaar een stiel zouden leeren, die hun het dagelijksch brood verschaft in een
onbedorven midden.
Goedkoope, ja kostelooze badhuizen, om vervuiling en ziekte tegen te gaan. Huizen
waar alle werkelooze vrouwen aangenomen werden en als loon hunne maaltijden
zouden ontvangen, of ook zouden betaald worden, indien men er werk te doen bracht
tegen een matig loon.
En hoevele schoone ondernemingen kunnen nog gesticht worden door
samenwerking van bekwame en welbedachte met rijke en weldadige personen.
Doch reeds te veel inbreuk is er gemaakt op het wenschelijke. Goed ware het te
beginnen met wat thans mogelijk is, d.i. het stichten van de Vereeniging: ‘Raad en
Hulp voor vrouwen’ en het in voege brengen van de raadpleging.
Zoo iedere parochie daartoe een lokaal wilde bestemmen, al ware 't, om te beginnen,
de katholieke meisjesschool, wanneer ze vrij is: Woensdag en Zondag namiddag.
Dan zou het volk al seffens verstaan van welke zijde deze poging tot zijn welzijn
uitgaat. En het valt niet te betwijfelen of in iedere parochie genoegzaam personen
gevonden worden welke zich daaraan toewijden. Ze zouden natuurlijk allen elkander
helpen en alzoo 't werk veel verlichten. Ook zouden ze niet
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een der bestaande liefdadigheidswerken in den weg loopen, vermits het bijzonderste
doel is die te doen kennen en uit te breiden(1).
Hilda Ram, gij waart eene oprechte ziel, ik bewonder uwe zelfopoffering, uw
verregaande christene liefde voor den evennaaste. Breed is uw gedacht: de
nieuwigheid en de uitbreiding zijn toch geene verbrokkeling der krachten, uw ontwerp
brengt eenheid, steun en verband. Ik durf hopen, dat de Heer uw streven heeft beloond,
met eeuwigen loon, en dat Hij ook op aarde uw werk niet onbekroond zal laten. Veel
is er tot stand gekomen, veel meer nog moet er geschieden.
MEVROUWEN EN MIJNE HEEREN,
Ik heb gesproken over Mathilde Ramboux in hare werking voor den Mariakrans,
laat er mij nog een woord bijvoegen over deze letterkundige, helaas te vroeg, al te
vroeg aan ons herwordend Vlaanderen ontrukt.
De kunst van Hilda Ram is geen behendig nadoen, 't is geen typeeren en schilderen
volgens de lessen eener school, zij is gansch eigenaardig, vrouwelijk teeder en
vrouwelijk sterk; zij heeft de natuur en 't leven afgezien, en die fijnere
opmerkzaamheid geeft overal juiste, licht-glimmende tinten en kleuren. De
eenvoudigheid is meestal de gelukkige stempel van hare verstandige poëzie. ‘Het
kenmerk van Hilda Ram's gedichten, is vooreerst de groote kieschheid in de keuze
der onderwerpen.’ Dit was het oordeel van den keurraad die in 1890, met algemeene
stemmen, haar den vijfjaarlijkschen prijs toekende. Zij beschreef het burgerlijk leven
in echt Vlaamsche tafereelen, naar werkelijkheid, doch met eerbied, ik zeg: met
liefde. Het realisme moet ook niet ontaarden in walg en spotternij. De kunst vraagt
naar waarheid, maar eerst en vooral naar edele, reine schoonheid. De kunst, de groote
kunst moet genietbaar blijven, en goddank! dat is nog de wensch en de wil en de wet
van ons dichterlijk Vlaamsche volk. Hilda Ram leefde met het volk en voor het volk,
ook in hare zinderende, schilderende kunst.

(1) Ik bedank hartelijk den Schrijver der Sociale Werking, Mijnheer W. VERELST, die mij
goedwillig dit handschrift bezorgde.
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Zij was de Vlaamsche vrouw, in ziel en gemoed, in haten en beminnen, in al hare
eenvoudigheid en in gansch haar wezen, 't verdient opmerking dat zij de
eenvoudigheid verkoos, als een dichterlijk sieraad boven alle andere, in een tijd
wanneer het praalvertoog en de declamatorische weemoed nog zoo hoog in achting
stonden. Zij heeft die nieuwe richting aangeduid, en op de baan is zij vooruitgestapt.
In hare laatste jaren wilde zij uitdrukkelijk het sociaal en christen godacht in
kunstvorm doen gloren. Hoe spijtig voor het goede, geloovige, kunstrijke Vlaanderen,
dat de gevierde dichteres haar standaardwerk niet heeft kunnen voltooien! Bij deze
pijnlijke gedachte blijft er slechts één woord, dat ook de ziekelijke stervende
kunstenares gedurig op de lippen had: ‘Heere God, dat uw wil geschiede!’
Om te eindigen mag ik een woord aanhalen over ons Vlaamsche volk, voor wiens
geluk en behoud, gij, Weledele Dames, uwe liefdadigheid zult uitoefenen. ‘Dat volk
zit vol wordend goed en vol wachtend kwaad.’ De toekomst zal wezen wat het volk
zal zijn. Als het wild-woest wordende volk zijne macht gebruikt en geene plichten
niet meer kent, dan zullen er rampen woelen over België, wraakroepend,
bloedstroomend en verdelgend. Wij leven te gerust, wij Vlamingen, en wij denken
nog niet dat aan den zuiderkant van de Vlaamsche taalgrens het vaderland verloren
is.
Moeten ook onze Vlaamsche steden allengskens overgaan in de macht van het
socialismus, dan is het de ondergang van België. Ons dierbaar vaderland, het
gelukkigste land der wereld, zal verzinken in ongeluk en ellende, zoohaast onze
Vlaamsche katholieke provinciën ontaarden: en daarom waakt en bewaart! Dat uw
Mariakrans eene verdediging weze voor de gansche stad Antwerpen, dat het ontwerp
van zaliger Mathilde Ramboux al de edelmoedige zielen moge vereenigen, en dat
het opbloeiende werk moge voortzetten overal waar het kan van dienste zijn.
Uwe edelmoedigheid, uwe zelfopoffering, uw medelijden en uwe liefde voor den
evennaaste zult gij niet sparen; en de zegen des Heeren zij met U.
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Ter gedachtenis.
Mgr Doutreloux.
DEN 24n Augustus 1901, om 10 ure 's avonds, ontsliep zacht en kalm in den Heer,
de hoogwaardige en doorluchtige Kerkvorst, Mgr. Victor Josef Doutreloux, sedert
den 24n Augustus 1879 Bisschop van Luik.
Den 18n Mei 1837 werd hij te Chênée geboren. Zijn vader stamde uit de stad der
oud-prinselijke abdij Stavelot; zijne moeder uit de stad Hasselt.
Door Gods besluiten voorbeschikt om eens den zetel van den H. Lambertus te
bestijgen, had hij het voorrecht te Papenhove, te dien tijde tot Belgisch Limburg
behoorend, tot de eerste H. Communie voorbereid en in onze christelijke leering in
't Vlaamsch onderwezen te worden door Pastoor Swennen, zijn oom.
Bisschop van twee provinciën die hetzelfde geloof, doch in twee talen, belijden,
schatte hij de kennis der Vlaamsche taal zeer hoog; dikwijls sprak hij die taal ter
oefening, om zich alzoo met het brave volk in Limburg in zijn tongval te kunnen
onderhouden.
Hoe aangenaam en nuttig zulks voor 't volk is kan eenieder licht begrijpen.
Gedurende de laatste jaren van den ons zoo onverwacht ontnomen Kerkvoogd, had
ik het geluk hem dikwijls in Limburg te vergezellen. Om al te groote vermoeinissen
te vermijden, belastte hij mij, bij gelegenheid van Vormsel of Kerkwijding, tot het
volk te spreken; doch op
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't einde der plechtigheid wilde Mgr altijd ook zelf eenige woorden zeggen. Als dan
zijne stem in 't Vlaamsch klonk, stegen alle koppen omhoog en allen waren blij hun
Bisschop in hun taal te hooren spreken.
Is zulks te verwonderen?
Verleden jaar woonde ik, in 't Duitsch gedeelte van 't Bisdom, eene groote
plechtigheid bij, te Moresnet. Het was het eeuwfeest van het mirakuleus beeld onzer
Lieve Vrouw. Met zang en muziek werd, door eene ontelbare menigte. de Bisschop
ingehaald en slechts één zaak bedroefde hem, namelijk dat hij zelf niet in 't Duitsch
zijne ziel in de zielen der vrome geloovigen kon uitstorten.
Omdat hij zelf ondervond hoe nuttig, ja hoe noodzakelijk het is de talen te bezitten
der geloovigen aan wier zielenheil de priester moet arbeiden, nam Mgr. de belangen
der Vlaamsche taal in zijn Colleges ter harte. Niet alleen stichtte hij nieuwe
inrichtingen van 't middelbaar onderwijs in Hasselt, Bree, Peer, Tongeren, en droeg
hij mild bij tot uitbreiding van het College der Kruisheeren te Maeseyck, om alzoo
aan de brave jongens uit de Kempen en 't Haspengouw de gelegenheid aan te bieden
in hun taal onderwezen te worden; ook in de provincie Luik werd de kennis der
Vlaamsche taal verplichtend en wel zoo, dat nu niemand tot de studie der Wijsbegeerte
wordt toegelaten, alvorens in 't examen der Vlaamsche taal geslaagd te hebben. Het
getal der uren werd voor 't onderwijs in 't Vlaamsch vermeerderd en menige Waal
brengt het bij ons zoo ver dat hij in die taal kan schrijven en spreken.
Van daar ook de missen met Vlaamsch sermoon in verscheidene parochiekerken
van Luik; van daar de bescherming door Mgr verleend aan het werk der Vlamingen
en aan de zoo verdienstvolle H. Familie der Paters Redemptoristen in dezelfde stad.
De H. Paulus zegt dat hij Jood was voor de
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Joden en Griek voor de Grieken. Zoo ook moet de priester, levend niet alleen in een
land maar in een parochie van twee talen, den Vlamingen een Vlaming, den Walen
een Waal zijn. Mag ik ook aanstippen dat Mgr Doutreloux van 't begin af de Dietsche
Warande en 't Belfort ontving?
Wat onze zoo diep betreurde en in geur van heiligheid ontslapen Bisschop deed voor
't geluk der hem toevertrouwde kudde zal later, wij hopen het, de geschiedenis
verhalen.
Mogen we kort een en ander aanstippen?
Alles voor allen, was de leus van Mgr Doutreloux; doch wel wetend, zooals nog
heel onlangs Z.E. de Kardinaal Rampolla, in naam des Pausen, seinde aan Mr Arthur
Verhaegen, welke groote gevaren het werkvolk op zedelijk en stoffelijk gebied
bedreigen, ging de voorliefde van zijn edelmoedig hart bijzonder tot den geringe, tot
den arbeider.
Uit die voorliefde ontstonden de drie Congressen der maatschappelijke werken
die, in de jaren 1886, 1887 en 1890, rondom den zoo voor zijn volk bezorgden
Bisschop, eene schare van doorluchtige kerkvorsten en prinsen der wetenschappen
vergaderden.
Allen, kan men zeggen, die over de toekomst der samenleving bezorgd waren en
naar heilmiddelen zochten om het dreigend gevaar af te wenden, stroomden toe uit
België, Frankrijk, Duitschland en zelfs uit Engeland en Spanje.
De Kerk was dan vertegenwoordigd door Bisschoppen als Mgr Korum van Trier,
Mgr Bagshawe van Nottingham, Mgr de Cabrières van Montpellier, om slechts van
de vreemden te spreken.
De Fransche geleerden, in 't algemeen gekanterd tegen de tusschenkomst van den
Staat om wanverhoudingen te doen verdwijnen, traden in 't strijd-
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perk tegen de Duitschers die sedert lang, ook bij den Staat, hulp zochten ten gunste
der arbeidende klassen.
Mgr Doutreloux wist de gemoederen eenigszins te bedaren door te wijzen op de
brieven die van Rome waren gekomen en waarin de strekking der Duitschers werd
goedgekeurd.
Eenige maanden later, den 15den Mei 1891, verscheen de wereldbrief des Pausen,
waarin het gevaar van 't dreigend socialismus aangetoond en tevens de hulpmiddelen
werden aangewezen welke Kerk en Staat, arbeidgever en werkman aanbieden tot het
voorkomen van de dwingelandij der socialisten en tot de opbeuring en herinrichting
der arbeidende klassen.
Die brief was de volle goedkeuring der Luiksche Congressen en het bewijs dat de
strekking van onzen doorluchtigen Bisschop overeenstemde met de zienswijze der
Roomsche Kerk.
Toen later, in 1894, Mgr Doutreloux, om den vrede in de waarheid te bevestigen,
zijn herderlijken Brief gaf tot opheldering en toepassing van den Brief des Pausen,
werden opnieuw de juistheid van zijn oordeel en de voorzichtigheid zijner handelwijze
goedgekeurd door een Brief van den Opperherder der Kerk.
Mgr Doutreloux stelde zich daarbij niet tevreden, door veelvuldige stichtingen kwam
hij het volk ter hulpe.
Het is voor het kind van den arbeider, voor de ouderlooze of verlatene kinderen,
dat Mgr Doutreloux van den wonderdoener Don Bosco de stichting der Salesianen
te Luik in 1887 vroeg en bekwam. Sedert dien zijn daar reeds honderden kinderen
ontvangen en opgevoed. Voelen zij zich geroepen tot
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het priesterschap, zij kunnen daarvoor studeeren, omdat God zeer gaarne den arme
van de aarde opbeurt om hem te plaatsen onder de prinsen van zijn volk. Anderen,
en deze vormen de meerderheid, worden onderwezen in de vakschool en opgeleid
tot kleer- of schoenmaker, drukker of boekbinder, schrijnwerker, timmerman of smid.
Het is voor den arbeider dat Mgr Doutreloux de Aalmoezeniers van den arbeid te
Seraing stichtte, verheugd priesters te bezitten die zich uitsluitend aan de zoo
bedreigde volksklassen toewijden.
Wie weet niet welke liefde de gestorven Bisschop den Boerenbond toedroeg? Het
is op zijne hooge en voortdurende bescherming dat de zoo verdienstvolle stichter
van den Boerenbond, de te recht gevierde afgevaardigde, Mr Helleputte mocht
rekenen. Hoe steeg de vreugde van den Bisschop wanneer het hem gegeven was de
algemeene vergaderingen der boerengilden bij te wonen! Hij zag daar dat fiere
Vlaamsche volk, geschaard om de vanen der parochiale gilden, aangevoerd door hun
ijvervolle pastoors; hij hoorde welke voordeelen de gilde op stoffelijk gebied haren
leden aanbood en vreugdig klopte zijn hart wanneer hij de Pastoors hoorde getuigen,
hoe ook op zedelijk gebied, die heilzame werken wonderschoone vruchten
voortbrengen.
Wat Mgr deed voor de provincie Limburg, deed hij ook, bijzonder sedert 1895,
voor de provincie Luik. Hij stichtte er den Boerenbond onder den titel van O.L.
Vrouw der velden en nam elke gelegenheid waar om de priesters aan te zetten de
verscheidene instellingen, ten gunste van den boerenstand, in hunne parochien op te
richten.
Groot ook zijn de verdiensten van den afgestorven Bisschop op 't gebied van 't
onderwijs. Hij was zoo fier, zoo tevreden over den steeds toenemenden bloei der
Hoogeschool te Leuven; hij stichtte zes Colleges voor 't middelbaar onderwijs; vol
betrouwen
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op Gods Voorzienigheid stichtte of steunde hij honderden lagere scholen.
Ook de vakscholen waren zijn lievelingswerk. Drie teekenscholen te Anthisnes,
te Ouffet en te Bree; de school voor 't onderwijs in 't wapenvak te Wandre; de school
van den H. Lucas, onder het bestier van de Broeders der christelijke scholen te Luik,
tot vorming van christene kunstenaars in 't schilderen, beeldhouwen en andere
bouwvakken, hebben aan hem haar ontstaan te danken.
Ten gunste der gegoede burgerij en der werkende klassen, verlangde hij dat bij de
lagere scholen ook de zoogezegde kookscholen zouden geopend worden, ten einde
de jonge dochters tot bekwame huishoudsters en tot spaarzame huismoeders te
vormen.
Hij beminde den luister van Gods huis. Zeer talrijk zijn de kerken die, onder zijn
bestier, hetzij vernieuwd, hetzij vergroot, hetzij luisterrijk versierd zijn geworden.
Feit eenig in de geschiedenis: omtrent 160 kerken zijn door hem in zijn Bisdom
geconsacreerd geworden!
Hoe beminde hij de heiligen van ons land. In 1883 toog hij met zijn volk naar het
graf van Sint Servatius, te Maastricht in 483 gestorven. Met grootschen luister vierde
hij te Luik het dertien honderdste eeuwfeest van den H. Lambertus, volgens de
overlevering in 696 voor de gerechtigheid gemarteld. Te Stavelot luisterde hij de
feesten op van den H. Remaclus. Te Tongeren werd de zevenjarige uitstelling der
kostbare overblijfselen onzer Heiligen door zijne zorgen opnieuw gevierd; het kleine
Wintershoven, waar de groote heilige Lambertus door den Roomschen priester
Landoaldus in ons heilig geloof werd onderwezen, zag in 1897 heerlijke feesten,
waar het nageslacht met verwondering zal van spreken.
Trouwe dienaar van O.L. Vrouw, kroonde hij hare wonderbeelden te Tongeren,
te Cortenbosch, te Verviers en in La Sarte en met vreugde herdacht hij
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dikwijls die schoone woorden, welke bij die plechtigheid gebruikt worden, dat hij
namelijk ook eens mocht gekroond worden door Haar wier beeld hij hier op aarde
met eene kostbare kroon smukte.
Wij eindigen met die woorden. De dood heeft onzen Bisschop overvallen; zij is
gekomen gelijk de dief in den nacht; doch hij was bereid; zijne voorzorgen waren
genomen en hij sliep in, de woorden herhalend van den H. Paulus: ik heb het geloof
bewaard, mijn levensbaan is afgeloopen; nu ook is mij weggelegd de kroon der
gerechtigheid die de Heer, op den dag mijns stervens, rechtvaardige Rechter, mij zal
wedergeven en niet alleen aan mij, maar aan allen die zijne komst minnend verbeiden.
Dr. CH. LUCAS.
Luik, den 28 September 1901.
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Zonnezuchtig.
Aan E.H. HUGO VERRIEST.
De Leye ligt daar, lauw, te varen al voorbij
heur mistige oevers beide, en boordevol; of zij
met heetgesmolten lood pas volgegoten waar',
zoo doomt ze en schijnt te wegen bin' haar boorden, zwaar.
Den grauwen grond nabij, hangt zonneloos de lucht
witspieglend op haar vlak, dat windewendend vlucht
door 't zonnedervend vlas, hier zichtbaar, elders niet,
en weg, al over 't land, den aardboge om, hem schiet.
't Staat zonnezuchtig al en derf van kleur, omlijst
met 't zieketerend luchtwit dat de leemten spijst,
zoo flets, waar 't al zoo hel te blekkerlichten plag
in 't blijde blinken van den laatsten zonnedag.
't Ziet al zoo onvoldaan, zoo alles uit zijn schik
op wacht te liggen naar een verschen zonneblik;
dat wêer en staat niet, nu, 't moet zondagzonneschijn
aan Leye altijd, en 't vlas, dat moet beschenen zijn,
daar 't lekend opgehaald, in 't Leyevocht vernist,
eens flikkren kunne, in 't keeren, als 't wordt opgevischt.
Verblijden moet het groen, de lucht moet dieper staan,
verwitten 't wit, en 't rood de zonne tegenslaan.
Och neen! zoolange zij geen blijde zonne en ziet
en is mij dat, zoolang, mijn ware Leye niet.
CAESAR GEZELLE.
Kortrijk, 3, 8, 01.
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Congrestypen
PROF. M.G.A. van Hamel zegt in zijne openingsrede van het vijfde
crimineel-anthropologisch Congres te Amsterdam: ‘De congressen zijn rustplaatsen,
waar men van gedachten wisselt, elkaar aanmoedigt, nieuwe gedachten wekt of rijpen
doet.’ Zóó althans lees ik in het relaas van het Rechtskundig Tijdschrift voor
Vlaamsch-België.
Best mogelijk dat zulks de ware bepaling zij, twisten wil ik erover niet, dat zou
ons te ver leiden; alleen meen ik dat de levende bestanddeelen van een Congres, dit zijn de congresleden - schier elk een verschillende definitie van een congres geven
zouden, voor zooveel allen in staat zijn een definitie te maken of zelfs weten wat een
definitie is; toch houd ik het er voor dat er weinig, bij 't woord Congres, aan een
rustplaats wordt gedacht.
Zoo b.v. dien man met zijn vrouw welken ik op de boot ontmoette, toen ik naar 't
XXVI Taalen Letterkundig Congres van Nijmegen vaarde, zou ik nooit voor een
Congreslid aanzien hebben. Hij was zeer praatziek, en alvorens de Hollandsche grens
te bereiken, had ik vernomen dat hij boven de vijftig oud was, zijn vrouw ook; maar
toch jonggehuwd, sinds gisteren; zij maakten hunne huwelijksreis. In 't burgerlijk
leven was hij rustend kruidenier, en hij wilde mij wel toevertrouwen dat hij enkel
voor de gezelligheid in 't huwelijksbootje was gaan varen, evenals hij nu voor den
goedkoop op een stoomboot
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vaarde. - Zijn vrouw stiet hem den elleboog vrij onzacht in de lenden bij deze laatste
berekening. Hij zag haar verwonderd aan; mocht hij dat niet zeggen, mocht mijnheer
niet weten dat alhoewel hij er veel gewonnen had, hij ze toch goed wist uit te sparen?
't Moest toch niet over den balk; zuur verdiend, lang gegaard, dus zuinig verteerd,
dat was zijn leus.
Zij, mopperde iets tusschen de tanden, half verlegen voor wat hij zei, half verheugd
omdat hij het toch zoo mooi zei. Ja praten kon hij genoeg, dat moest heel de boot
merken, en heel de boot merkte het dan trouwens ook. In verscheidene groepjes stiet
men elkaar aan, er werd gepinkoogd, en onderdrukt geglimlacht! Hij ratelde maar
voort, haalde uit de slippen van zijn jas een paar broodjes met rookvleesch te
voorschijn, gaf er een van aan zijn vrouw, en bestelde koffie met groot misbaar.
Och, die brave man was gelukkig; zie eens na: geld, een vrouw, op speelreis, een
broodje met vleesch, koffie en een heele boot die naar hem keek! zoowat een
noorderlijke Tartarin; heelemaal niet, maar 't scheelde toch niet veel.
Te Hansweerdt in de sluis kwamen de douanen aan boord.
Onzen kruidenier ontvloog een blik die in 't Hollandsch wou zeggen: wat motten
die kerels?
- U ook bagage, mijnheer?
- Ja, hier dezen handkoffer, maar niets aan te geven, wat slaapgoed van mij en
mijn vrouw, wij zijn Congresleden!
Congresleden! Heel de boot sidderde onder den plots ingehouden lach van al de
passagiers, maar de blik van den kruidenier scheen ditmaal te vragen, zoowel aan de
aan wal staande Zeeuwsche boeren en boerinnen, als aan heel de boot: nou, wat zegt
ge dáárvan? Uit eerbied teekende de tolbeambte zijn grootste kruis op den handkoffer,
de stuurman vergat een oogenblik zijn roer, de stoker stak even zijn
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zwart hoofd boven het dek uit, de kajuitjongen bracht vlug de hand aan zijn pet, en
de kapitein stond als aan zijn brug genageld.
En dan met zelfvoldoening: Ja, ja, wij zijn congresleden. Ik heb nooit van mijn
leven een congres bijgewoond, mijnheer, mijn vrouw ook niet, en nu slaan wij twee
vliegen in een klap, een prachtige reis en een Congres; wij zullen ons wel amuseeren,
want onder ons, dat Congres doet het hem niet, maar de feesten, ziet u, de boottochten,
de concerten, de verlichtingen, en dan het onthaal overal, zoo gul en tevens zoo
eerbiedig. A propos daarvan, hebt u gezien hoe die douaan mij eerbiedig bejegende,
ik heb zelf mijn koffer niet moeten open maken. Ik geloof vast dat heel Holland zich
met het congres bezig houdt. Ik merk wel dat de hoedanigheid van Congreslid hier
eerbied uitlokt; en daar ik voor princiep heb dat men uit elke gelegenheid het
mogelijke profijt moet trekken, ziehier....
En mede haalde hij zijn congreskaart uit den binnenzak, en stak die triomfantelijk
op zijn hoed.
Ik heb wel eens gehoord, vervolgde hij, dat op zoo 'n Congres lekker gegeten en
machtig veel gedronken wordt, maar ziet u, daar doe ik niet aan, ik ga enkel uit
nieuwsgierigheid en voor de pret. Tevens zouden wij graag de omstreken zien van
Nijmegen, en dat kunnen wij, tusschen de feesten door, gemakkelijk doen. Wij zullen
dus heel wat af te werken hebben....
Neen waarachtig, voor zoo 'n man is een congres geen rustplaats.
Ik had er genoeg van, en richtte mij naar den voorsteven, want wij gingen te
Wemeldingen 't kanaal uitstoomen, en voor al den rammelpraat van den
kruidenier-congressist, wilde ik toch geen enkelen blik verliezen op het overheerlijke
tafereel der Oosterschelde bij een zonnigen zomermiddag. Wie dat ooit gezien heeft,
vergeet het nimmer.
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De eerste aanblik is verblindend; grensloos en blauw, ziedaar al wat men vooreerst
zeggen kan; als 't oog ietwat aan dat nieuwe went, ziet men recht voor zich uit,
oneindig ver, op grijsblauwe water een donkerblauwe lijn, achter gulden strepen van
zonnevonken, en tegen een helderblauwe lucht, 't eiland Tholen; rechts, maar oneindig
verder, in lichterblauwe tint fonkelend onder de zon, de toren van Bergen-op-Zoom,
als een klein grijs vlekje op die maagdelijke hemelkleur; links voor u uit, wakend
als koning over dit uitgestrekte natuurjuweel, de logge stomptoren van Zierikzee
achter breede golven van zonnegoud en turkoois.
Nog grensloos in zijn geheel blijft dit tafereel, maar het rustiger oog ontwaart toch
zeewaarts kleine sneeuwwitte vlekjes, zeilscheepjes; dichter bij de boot zweven door
de lucht witte zeemeeuwen, en azen duikelend spelend op visch, waarmede zij
zegevierend voortvliegen; hier en daar een bruinvisch wiens kop, rug en staart
beurtelings boven water komen en schijnen te buitelen haasje over. Verder op een
zandplaat die de ebbe ons vertoont, en die een vuile bruine vlek door 't reine azuur
vaagt, een regelmatige rij filosofisch rustende zeehonden, die bij 't naderen onzer
boot in een wip onder de golven duiken.
En rond dit alles, blauw; en over dit alles, blauw; water, lucht en verre oevers,
gansch de onmetelijkheid ééne blauwe natuur, afwisselend in een gamma van 't
lichtste tot 't donkerste blauw.
En achter ons, hoog in 't zuiden, praalde de groote schilder, de zon, die busselen
stralen, oneindig, uitschoot, met rondom haar die witte verblindende klaarheid, vuur
dat oogen dichtslaat en u onverbiddelijk beveelt: Wacht u voor mijn brandpunt, ziet
enkel mijn licht! Bewondert hoe ik speel met kleurenverschil! Hier, in mijn rijk van
licht, beroep ik elk palet, en daag elk schilder uit!
Ja, daar rees zij in hare witte glorie, daar brandde
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hare liefde voor haar kleine aardekind, Zon, tooverende schepper van licht, bevruchter
van lucht, leven van leven!
Kom, maal nu niet over die zon, die ziet u toch alle dagen, en vertel ons nog iets van
die congrestypen, u hadt het trouwens beloofd.
Nu als 't dan niet anders kan, vooruit maar.
Daar ergens in de Krammer kwam ons een schuitje toe van 't eiland Over-Flakkee.
In dat schuitje zat een passagier die welhaast onzen bodem betrad. Heel de boot - in
't Fransch zou men moeten zeggen: le tout bateau - keek den man aan.
Er is eigenlijk niet veel bijzonders te zien aan een gewoon man die van een eiland
een stoomboot te gemoet komt, en er plaats neemt. Maar als men reeds een acht uren
vaart, wordt voor passagiers, eender welk voorwerp buiten de boot, - al ware 't een
mensch - een zeer belangrijk iets.
Heel de boot dus, en niet 't minst de kruidenier, keek den man aan.
Ja, hoe was hij ook weer? Middelmatig, vijftig à zestig, bakkebaarden, onder- en
bovenlip glad geschoren, kin dito; lange zwarte jas, helderwit linnen, witte das.
Men kon het hem aanzien dat 't kijken van heel de boot hem weinig hinderde. Hij was positief. - Positivist? Misschien. - Althans, positief. Hij zag vlak voor zich
uit, lei zijn zwart reiszakje op 't luik bij 't overige reisgoed, en ging zitten.
Plots, daar springt hij overeind! hij heeft een congreskaart gezien, en achter die
kaart een hoed, en onder dien hoed een kruidenier!
- Pardon, Mijnheer, mag ik mij even voorstellen, mijn naam is Bliksems, U is
Congreslid, zoo ik zie; ik ben het ook; zeer aangenaam; in welke afdeeling denkt U
meest werkzaam te zijn? Letterkunde? Niet?
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Geschiedenis? Ook niet? O ik merk het al, tooneel, Mijnheer is tooneelspeler. Ja, ja
uw gladgeschoren gezicht verraadt u, ik ben fysionomist, al zeg ik het zelf; neem
niet kwalijk, maar mag ik U verzoeken mij aan Mevrouw voor te stellen?
- Ja, Mijnheer, 't is goed. Wij gaan naar 't Congres, maar niet in een afdeeling,
hoort u, in heel 't Congres met feesten en al. Zoo zijn wij. Het doet mij nochtans
genoegen dat U mij aangesproken hebt. Ziet U wel, vrouw, die kaart op mijn hoed,
welk effekt die maakt in Holland? Wat zijn die menschen hier erg beleefd!
- U spreekt dus niet op het Congres? Ik wel, ik heb drie spreekbeurten opgegeven,
maar zie er geen enkele in 't program vermeld. 't Is nu de derde maal dat mij zoo iets
gebeurt; altijd word ik over 't hoofd gezien, men schijnt mij waarachtig te mijden,
of zouden zij bang van mij zijn? Kijk eens mijnheer, mijnheer... mijnheer...?
- Peters.
- Mijnheer Peters, kijk dus eens: in de afdeeling Letterkunde wilde ik spreken over
de zuivere uitspraak van ons mooie Nederlandsche taal, en men verwijst mij naar de
afdeeling, Tooneel. Maar ik ben geen tooneelspeler, ik ben letterkundige; u zou dat
passen, u is tooneelspeler van beroep...
- Maar om den drommel niet, ik ben rentenier...
- Dilettante dus, o heerlijk; ik moet nu eigenlijk ook niet om den broode schrijven,
ik schrijf zelf, zeer weinig, zelf niet, maar de Letterkunde is mijn stokpaard. - In
Geschiedenis had ik ook een spreekbeurt aangezegd, die zal ik hebben, als de tijd
het toelaat, maar, onder ons, 't onderwerp is brandend... en ik vrees... enfin luk ik
daar niet, dan heb ik toch de algemeene vergaderingen om te opponeeren, en eindelijk
het diner, mijnheer, het diner, daar zal ik ze raken, die groote hanzen...
En zoo nog lang voorts. Die ging waarachtig
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ook naar geen rustplaats. Hij had toch een excuus, hij kwam van een eiland.
2 uur namiddag. De spoorhalle van Nijmegen is zoo vol volk dat men er geen speld
op den grond zou kunnen laten vallen. En die honderden menschen praten allen te
samen, roepen elkaar het welkom toe, drukken elkaar de hand, zijn gelukkig bij het
hartverheugende wederzien. Dat er weeral twee jaren verloopen zijn, sedert de laatste
ontmoeting, merkt men aan talrijker grijzende haren, aan dieper gegroefde rimpels,
aan meer blinkende schedels. Allemachtig wat is die Mijnheer A grijs geworden;
wat is B verouderd; en C dan, nu die heeft m'er een buikje bijgekregen, kijk eens,
hij is er fier op, hij heeft er een wit vest over aangedaan; en D is die niet hier, komt
die niet?
Na 't onderlinge groeten der oude kennissen, gaat men over tot het voorstellen der
nieuwelingen! Mijn naam is E, mijn naam is F, mijn naam is G. Zeer aangenaam!
Welkom! 't Doet me waarlijk genoegen; en alle andere mogelijke en onmogelijke
beleefdheidstermen worden gewisseld, van nabij en van verre. De punt van een
karakteristieke neus, een zus of zoo gesneden bakkebaard, een langere of kortere
gestalte, een gebaar zelfs verraadt in de verte de aanwezigheid van een oude kennis.
En dan tracht men zich door het gedrang te woelen of te wentelen om een gullen
handdruk meer.
Heeren met herkenningsteekens in het knoopsgat, trachten als commissarissen
eenige orde in die harington te brengen. 't Lukt maar half, want 't is geen harington,
daarin houdt zich eenieder kalm en stil, 't is een palingben,
daar woelt en krioelt het alles dooreen,
en doe die maar eens op een rij marcheeren!
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- Stilte Heeren, de President gaat zijn welkomstgroet uitspreken.
't Gepraat, 't geroep, 't suizend gerucht verminderen, want ginds in de groote
wachtkamer, staat op een verhoog, de eerbiedwaardige Voorzitter, die in korte maar
hartelijke woorden zijn welkom uitroept. Daverende gulle toejuichingen vallen hem
te beurt, en weldra stroomt een zee van menschen door de aloude Keizerstad naar
het Stadhuis.
De Commissarissen maken 't meeste leven in den optocht; zij willen er eer van
halen; het Congres moet gelukken van 't begin tot het einde, de vreemdelingen moeten
de beste herinneringen uit Nijmegen mede naar huis nemen.
Evenals de student, inboorling der academiestad, een eigenaardige type heeft, zoo
herkent men ook de congressist, inboorling der congresstad.
't Eigenlijke Congres, de ernstige vergaderingen, boezemen hem minder belang
in. Litterator is hij niet, dat beletten de zaken; maar de ontvangst der vreemde
congressisten, de dunk dien deze van hun verblijf moeten mededragen, dat zijn zijne
hoofdzaken.
Zoolang het Congres duurt, vier volle dagen, verlaat zijn zwarte jas hem niet,
zoomin als deze verlaten wordt door den knoop die de waardigheid van lid der
Regelingscommissie aanduidt.
Dat geschiedt nu niet alleen te Nijmegen, dat is zoo overal.
Staat een vreemd congreslid ergens met den neus in de lucht te kijken, dadelijk
komt een Regelingscommissaris op hem af, stelt zich beleefd voor, vraagt wat de
heer zoekt, en of men hem van dienst kan zijn. En dan moet de vreemdeling al heel
glad zijn, om er van af te komen zonder mee naar huis te moeten bij zijne cicerone,
en er champagne te drinken.
De congressist-inboorling is de gastvrijheid zelf.
Zijn vrouw en zijn dochters zijn ook dol op het Congres. Deze gaan naar alle
mogelijke vergaderin-
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gen, concerten, vertooningen, gezellige na-avonden, tot het sluitdiner toe. En of zij
ook weten te vertellen over de verschillende sprekers, en het kranige van dezen, en
het flauwe van genen, en het accent van X, en het flux de bouche van Z! Dat akelige
flux doet mij altijd denken aan die Harpijen uit Aeneas derde Boek. Het toilet van
andere mevrouwen komt er dan ook wel eens bij te pas. Maar over 't algemeen is het
schoone geslacht tijdens congresdagen verduldiger, 't is zoo'n soort Trève-Dieu.
En dan het hoogste genot voor de Dames is het bezoeken van koffiehuizen, en
vooral van de ‘Societeit;’ dan mogen zij daar toch ook eens komen, waar de mannen
er soms zoo'n late fuif van maken, in de ‘soos’; dan betreden zij ook eens dat
heiligdom, waarvan zij op gewone tijden slechts de buitenmuren kunnen bekijken.
't Was slechts elf uur voormiddag, en daar zaten twee dames met den joligsten
congressist bij een glas port op 't terras van een koffiehuis.
De jolige congressist is een aangenaam verschijnsel. Men ontmoet hem overal.
Men ziet hem in alle vergaderingen; 's ochtends maakt hij een toertje door de
afdeelingen, maar blijft er niet lang; in den namiddag verschijnt hij even in de
algemeene vergadering, maar blijft er ook niet lang; hij heeft met ieder een praatje
te voeren, hij kent heel de congreswereld, en al de congresleden kennen hem; vooral
bij de Dames haalt hij merkelijk succes. Hij verkoopt hier een ui, daar een kool, en
maakt overal pret. Voor elk uitstekend Congreslid heeft hij een versje klaar, zijn
gesprek is een vuurwerk van anecdoten, zijn oog tintelt van geest, zijn stem verraadt
levenslust, en zijn maag vooral is van 't best allooi.
De twee Dames gillen het uit; één van haar zendt Picolo in de buurt om haar man,
want die moet dat ook hooren. Wat is de jolige congressist toch leuk!
- Ja, ziet u, Mevrouw, ik ben nu eigenlijk bij
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't Congres om uit te rusten. Ik kom van een lange vacantiereis, en blijf hier vier vijf
dagen, in een dolce farniente.
- U schijnt hier toch zoo heel rustig niet te leven.
- Toch wel, als ik maar praten kan, rust ik. Kijk, daar hebt u er nog twee van mijn
soort, twee rustende Congresleden, advocaat C. en pastoor D.
- En daar hebt u mijn man!
- Komt dan alle drie maar hier, mijn trouwe gezellen, en drinkt met ons een glas
port.
- Dat offreer ik, onderbreekt de laatstgekomen, ik ben lid van de
Regelingscommissie.
- Daartegen valt niets in te brengen, ga je gang maar. En weet je lui nu ook, vervolgt
de jolige, waar ze 't van ochtend over hadden in de afdeeling van taalkunde?
- Misschien wel over de spelling Kollewijn?
- Neen, over een nieuw raadsel van Nijmegen. Dit van het Stadhuis wordt oud.
Raadsels worden ook oud, net als menschen.
- En wat wil men dan in de plaats?
- Ja, daar zit het hem juist; raadsels worden wel oud, maar men vervangt ze toch
moeilijk, altijd net als menschen. In den grond is de mensch ook een raadsel, ik ben
de eerste geleerde niet die zulks beweert. Wat zegt u ervan, advocaat?
- Dat u 't mooiste specimen zijt.
- Kom, mal nu niet, 't is ernst.
- Natuurlijk. Maar a propos van menschelijke raadsels en raadselachtige menschen,
hebt u die definitie gehoord van den goeden degelijken Congressist, op de algemeene
vergadering van gister middag?
- Nu ben ik wel eens benieuwd te weten, zei Mevrouw, wat er zooal van een goed
Congressist gevergd wordt.
- Dat kunnen wij thuis bij een glas champagne ook vernemen, sprak de
Regelingscommissie.
En voort ging het complotje.
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In den namiddag werd er gevaren op de Waal.
Er was van alles aan boord. Congresleden, eten en drinken, tot regen en wind toe;
aan muziek en zang ontbrak het niet; men sloeg toasten van alle slag, zoodat regen
en wind het toch niet halen konden.
De joligen zaten in groot getal bij elkaar; het was er een leven als een laatste
oordeel. De Dames vonden het erg gezellig en prettig, en zouden wel om de drie
maanden een nieuw Congres believen.
Toch was er iets waarvan zij 't hare nog niet hadden, namelijk die definitie en dat
raadsel.
Daar was al veel over gesproken, maar zij konden er maar niet achter komen: wat
is een goed degelijk Congressist? Wat is het nieuwe raadsel van Nijmegen?
De opperjolige werd gepraamd, hij moest en zou 't zeggen. 't Was een schande de
nieuwsgierigheid zoo op de proef te stellen. Eindelijk zette hij een uiterst ernstig
gezicht en begon:
- U kent een restauratie, Mevrouw?
- Voorzeker.
- U weet ook wat een koffiehuis is?
- Ja, maar waar moet dat heen?
- Luister; beide plaatsen worden door den degelijken Congressist druk bezocht,
want hij is, wat hij zijn moet, namelijk: innemend van karakter, en van nature
herbergzaam, en als hij er uit komt....
- Nu als hij er uit komt?
- Dan is hij hard vochtig.
- Ajakkes!
En toch vaarde de boot maar voort....
- En nu 't nieuwe raadsel! Wij moeten het nieuwe raadsel hebben.
- O dit is veel ernstiger, er is eigenlijk spraak van taalfouten; dit komt op zoo'n
aangename partij als hier, niet te pas.
- O maar, wij kunnen wel iets ernstigs verteren ook.
- Indien u er dan toch zoo aan houdt, ziehier:
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Dr X beweerde namelijk dat er twee grove fouten waren in de woorden: ‘Het vliegende
paard’.
- Dat ziet er al heel ernstig uit.
- Nu nu, lach niet, tracht ze maar eens te vinden, zij staan er wel degelijk in.
- Kom, wat onzin, twee fouten in ‘Het vliegende paard’.
- Indien u ze niet vinden kunt, wil ik ze wel aanwijzen....
- Gekheid!
- Ik kom er dus mee voor den dag: in 't Nederlandsch zegt men niet: het vliegende
paard; de beste taalkenner en de lompste boer zeggen: De vlieg en het paard!
En toch zonk die boot niet....
Prof. van Hamel heeft toch heelemaal geen ongelijk.
FLOR HEUVELMANS.
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Een blik op de algemeene uitzet te Antwerpen.
DE meest dorstige Gambrinus-gast zal bij dit opschrift thans wel niet meer aan enkel
of dobbel gerstennat denken, nadat hij 't woord nu jaar in jaar uit in de Dietsche
Warande heeft ontmoet.
Ondertusschen begint de plechtige aankondiging van zulk een ‘driejaarlijksche
tentoonstelling’ aan velen eer schrik aan te jagen dan voldoening te geven. ‘Hoe
dát?’ vraagt men. Omdat een ernstig bezoek van deze kunst-opeenstapeling, en eene
peiling van hare waarde, bij een of ander werk van den alouden Hercules te vergelijken
is. Het zou evenwel misplaatst zijn hier van een Augiasstal te spreken. Ondertusschen
zijn de werken van eenige aanzienlijke schilders ‘rari nantes’, gelijk de oude Vergilius
plach te zeggen. En wat het beeld- en bouwwerk betreft, het weinige wat Dillens (De
bron) leverde weegt niet op tegen de buitensporigheden der omgeving, al begroeten
wij ook het manneken: Slecht gezind, van Frans Deckers, enz. met een dankbaren
glimlach.
Doch hoeveel aanzienlijke namen ontbreken ons geheel en al. Van de schilders,
bijvoorbeeld Cluysenaar, Stobbaerts, de Lalaing enz. enz. terwijl vele andere slechts
geringe bijdragen leverden.
Ligt die terughouding aan de slechte verlichting der zaal in de Venusstraat, of aan
de vermeerdering van bijzondere tentoonstellingen enkeler kunstenaars?
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Wat er van zij - er is grond om zich er over te verheugen.
‘Te v e r h e u g e n ’? O ja! Wanneer het spreekwoord zegt: ‘Hoe meer zielen, hoe
meer vreugd’, van de kermis gesproken, zoo is hier het omgekeerde waar. (Men
moge het een sofisme heeten). Waar is van den ‘driejaarlijkschen’ uitzet namelijk:
‘Hoe minder kunstwerken’, des te grooter genot, bijzonder voor diegenen, welke
niet op de plaats der vertooning wonen en in enkele uren den rijst- en brijberg moeten
dooreten. Dat houdt op genot te zijn, dat is onhygiënisch en verschaft de
muzeumskoorts. Vooral wanneer het daarenboven onvermijdelijk is voor de commissie
een tafereel der bontste bloemen nevens de somberste portretten op te hangen, welke
hierdoor worden doodgeslagen; Consummatum est ‘het is (met u) gedaan’, zouden
we zulken portrettist kunnen toeroepen, met de heilige woorden, die door Van der
Ouderaa in zijne uitdrukkingsrijke groep (Golgotha aan den horizon) worden
gesymboliseerd. Van dezen meester heeft ons het kleurrijke Warda dieper geroerd,
door de levendigheid, de verscheidenheid, den rijkdom der verbeelding. Zijn groote
geestverwant Juliaan De Vriendt is sedert jaren (tot onheil der kunst) door de
‘staatkunde’ van zijne roeping afgescheurd geweest, en het meeste licht der broeders
is daardoor op den onvergetelijken Albrecht gevallen, hier verschijnende met het
literaire rouwfloers: ‘Zie het aanhangsel’, namelijk van den cataloog.
Het was eene goede gedachte der commissie Albrecht (en Ooms) in afzonderlijke
zaal te vereeren. Dat wekte eene bijzondere tentoonstelling. Mochten wij nog meer
van de uiterlijkheden der expositie te prijzen hebben! Het aloude stelsel van den
Catalogus blijft nog steeds den bezoeker op wreedaardige wijze in den weg staan.
Welk een zoeken en bladeren alvorens men tot zijn doel kan komen!
Volgens hetgeen wij hierboven zegden ware het
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te wenschen (??) dat alleen croûtes wierden tentoongesteld in de groote zalen, en
kleinere lokalen voor de meesterwerken wierden ingericht, en wel met opeenvolgende
nummers en aanduiding van hangplaats, gelijk dit menigmaal in het buitenland
geschiedt.
Maar nu! Alsof men een opera van Wagner moest bezoeken, dient men ook den
catalogus-partituur vooraf te bestudeeren, en dan weet men nog niet te vinden wat
men wenscht te zien.
Ondertusschen gelukte 't, na ons beneden door verschillende rondgangen te hebben
vermoeid, de trap op links, in een hoek (‘waar het langer licht is dan beneden’) den
Liefde-zang van Aug. Levêque te vinden. Gelijk de Lalaing, is Levêque beeldhouwer
en schilder, en beweegt zijn penseel gaarne over groote proportiën. De kunstenaar
heeft hier eene zege behaald over het uit zedelijk oogpunt gewaagde der voorstelling
van twee geheel naakte figuren van verschillend geslacht, die met elkander in
aanraking zijn.
Zij zijn levensgroot, liggen in een ideaal landschap, beiden zijn slechts van ter
zijde te zien, het hoofd der vrouw, op het tweede plan, rust licht op den schouder des
mans en vertoont eer eene zekere forschheid dan weekheid of teederheid. Elke figuur
is eenigszins gekromd en de beenen van elk zijn over elkaar geslagen; van de armen
toonen alleen de vingeren in sierlijke strengeling elkander aan, gelijk de schilders
der vijftiende eeuw menigmaal de bruid van Kana voorstelden. De gedachte van
aardschen lust blijft hier geheel uitgesloten. Kortom, men zou kunnen zeggen, dat
de kunstenaar, die over een machtig en edel koloriet en eene groote vastheid van
teekening beschikt, de man is om Adam en Eva te schilderen het eerste levenslicht
in 't paradijs aanschouwende.
Het is, in 't algemeen, een heugelijk verschijnsel dat het naakte om de naaktheid
zoo zeldzaam
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is in deze tentoonstelling, of dat de commissie zulke werken heeft afgewezen; tot de
200 afgewezenen had dan ook de overigens terecht geprezen Stuck met zijne Susanna
moeten behooren. In de Duitsche afdeeling hebben zich de meesters in 't algemeen
niet overtroffen, maar Lenbach leverde een heerlijk beeld van Frère-Orban, Werner,
een van Moltke en de overleden Koner, van keizer Wilhelm in uniform, met witte
pet op 't achterhoofd - koel en energisch - sprekend van teekening en kleur, volstrekt
niet gelijkende naar het ophouden van regeering of leven, gelijk de treffelijke
voorstelling van Heichert Het naderen van den dood eener jonkvrouw, zoo roerend,
en toch zoo eenvoudig van kleur.
Wij zouden zulk werk tot de gewijde kunst kunnen rekenen, die overigens hier
veel te wenschen laat. Lybaert heeft zijn aloud Christuskindje ingezonden, A. Smits
schilderde De Kus van Judas, die uitmunt boven vele andere tafereelen. Maar dan?...
Er bevonden zich, behalve de genoemde, natuurlijk eenige zeer goede portretten
in onze zalen, o.a. van Bouguereau, doch (zegt de criticus der Fédération) onze nota's
luiden: ‘mauvais, quelconque, banal, inepte, sale, pas mal, intéressant, ridicule, brutal,
caractéristique, infect’. Daarmede keuren wij toch het werk van Richir, vooral van
Van Hove, dan Haesendonck, zelfs Caty en Charles Nys, Watelet en Theunissen nog
min André Hennebicq niet af. De laatste heeft zelfs het pretentieuse en gemaakte der
meesté portretten overwonnen, en Lisette als een genrebeeld behandeld. Och, hadden
alle ‘genrestukken’ van den salon maar dezelfde waarde!
Wij maken eene uitzondering voor Menet met zijne Vae victis, schoon eene treurige,
armoedige figuur, uitgehongerd, uitgemergeld, door levenslust en nijd, bittere
tegenstelling met zijne Margot - eene canaille, nog eene uitzondering voor Evariste
Carpentier - een kind dat hare eerste heilige Com-
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munie gaat doen - een werk van goeden zin, maar zonder veel ziel, en aldus eenige
andere, meer met hoofd en geheugen, dan met ziel en zin, met gevoel en overtuiging
gewrocht. Wij keuren de koeien van Courtens veel hooger, want hier is oprecht leven
en lust en sympathie. Alle landschappen dragen dien stempel niet, doch wij zien
dankbaar op naar de werken van den bekenden Claus, naar Verstraeten's Morgen,
naar de kalmte die er heerscht bij Roseels en ook naar het oprechte landschap van
Pulincx, en de waterstukken van de Hollanders Gunne, Weg en naar Mesdag's Marine.
Wij verblijden ons eindelijk ook over de werken van Portielje, schoon niet geheel
zonder gemaaktheid, van Boks Eerlijk deelen, en nog velen, waaronder de Hollandsche
van der Waay (Hoogleeraars), dien wij gaarne verder zouden bespreken, om aan de
kunst en den persoon genoegen te geven, doch dien wij, met vele anderen, moeten
voorbijgaan, om onze lezers niet te zeer te vervelen.
Dus daarmede basta, tot latere gelegenheid.
DE TICHELEER.
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Uit Noord-Nederland.
II.
ER is, geloof ik, geen verdrietiger werk dan in Nederland over kunst te schrijven met
de illusie, dat zulke arbeid opvoedende kracht zou bezitten. Want iederen dag komt
de zóó-denkende kunstpublicist voor de klaarblijkelijkste bewijzen te staan, dat al
de moeiten van zijne genooten en hemzelf plattelijk gezegd ‘boter aan de galg zijn
gesmeerd’.
En ook al heeft de Hemel aan zulke kunst-beschouwers een zeer ruime pillegift
van het blijdste optimisme meegegeven, er komen toch oogenblikken, er gebeuren
toch dingen, die den met deze deugd van vertrouwen rijkst gezegende zich doen
afvragen of hij zich niet bezondigend is aan vermetelheid.
Meer bijzonder mijne Roomsche collega's moeten met mij zulke oogenblikken
hebben doorleefd, toen zij in de laatste afleveringen van het weekblaadje Sint Bavo
de afbeeldingen zagen van schilderingen, in de Nederlandsche kapel te Rome
aangebracht.
Ik voel dat het terrein, waarop ik mij ga wagen, ruig is van voetangels en klemmen
en dat gééne captatio benevolentiae mij daartegen beschermen kan. Spreekwoorden
als ‘gedane dingen nemen geen keer’ en ‘de beste stuurlui staan aan wal’ zijn nog
het liefelijkste van wat mij bij voorbaat terug diende te houden.
En ik geef zelf toe, dat het iets zeer onaardigs heeft zijn ergernis te luchten over
wat door edele landgenooten, met de beste bedoelingen bezield, niet zonder opoffering
van veel moeite en geld en toewijding, tot stand werd
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gebracht. Maar zelfs deze overweging is in dit geval niet in staat mij tot zwijgen te
nopen.
Want de schilderingen, die ik bedoel, zijn een schande voor Nederland.
In de Sint Bavo is de beteekenis der Nederlandsche kapel te Rome goed uiteengezet.
‘Zij zal gelden’ - lees ik er - ‘niet alleen als dankbare hulde aan den persoon van den
zoo roemrijk regeerenden vader der Christenheid...., maar ook.... als een vernieuwde
acte van geloof, na de stormen, die over de Kerk van ons vaderland zijn heengegaan;
als een acte van hoop en vertrouwen in de toekomst, gewettigd door den heerlijken
wederopbloei van het katholieke leven hier(1) in de laatste helft der voorbijgegane
eeuw; zij zal boven alles gelden als een acte van liefde voor Christus den Verlosser
en van onverbreekbare trouw aan zijn Plaatsbekleeder.’
De acten van Geloof, Hoop en Liefde, door het Nederlandsche volk op
monumentale wijze geuit, dát is dus, naar bovenstaande zinrijke duiding, de
Nederlandsche votiefkapel te Rome. Dat behoorde zij te zijn althans! Maar of zij het
ook is....
De omstandigheden brachten natuurlijk mede, dat deze kapel geen Nederlandsch
bouwwerk kon zijn en aan de karakterlooze architectuur ervan heeft dus niemand
schuld. Zelfs het altaar - dat trouwens nogal onhinderlijk schijnt - kan men op deze
wijze verantwoord achten. Maar de beschildering!...
In 1895 zag ik, vóór de opening, dus in de rust van alléén-zijn, de eerste internationale
tentoonstelling van schilderijen te Venetië. De Italiaansche afdeeling was een ware
gruwelkamer, waar de meest onbehagelijke chic en het meest doode academisme de
wanden hadden volgehangen met de droevige voortbrengselen van hun onvermogen.
De Hollandsche afdeeling was, voor een Hollander, niet heel schitterend: van onze
beste meesters hing er bijna geen wezenlijk representatief werk. Alleen de door de
Etsclub

(1) Ik cursiveer.
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gezonden collectie getuigde volop van onze kracht en aan Bauer's zwart-en-wit kwam
die eer grootendeels toe.
Als bijzonder afschuwelijk, en toch zoo geheel een zuiver staal der Italiaansche
moderne, had mij een groot schilderij getroffen: Fortuna, een naakte vrouw tegen
een rad klevend in de wolken, met wijd-zwierende haren. En nu wilde het geval, dat
ik na mijne wandeling door deze zalen, den schilder trof van dit fraai's, aan wien
Zilcken, de Nederlandsche gedelegeerde, mij met zijn beminnelijke grootspraak, als
‘critico d'arte’ van ‘het belangrijkste Nederlandsche kunstblad’ - ik werkte toen mede
aan De Kroniek - kwam voor te stellen.
De uitwerking was verbazend.
Met een accent van groote oprechtheid begon deze volbloed Italiaansche ‘artist’
mij te zeggen, dat ik dan zeker wel weinig tevreden zou zijn over de Italiaansche
moderne kunst. In Holland wonen op het oogenblik de grootste schilders van onzen
tijd, zei hij. ‘Ik ben in Holland geweest, ik ken uw Maris en Israëls, en dan de etsen
van dien Bauer.... het is een nieuwe zeventiende eeuw, Rembrandt leeft weer.... ik
zal u maar niet vragen hoe u mijn werk vindt’.... En hij balbutieerde nog wat, om
dan, met zuidelijk enthousiasme, mij meê te trekken naar het zaaltje van de Etsclub
en zijn bewonderingen aan te wijzen. Dáár was Holland groot in Italie.
In dit voorval is nauwkeurig geteekend hoe de Italiaansche schilderkunst - van het
soort, dat geroepen werd de Nederlandsche kapel te versieren - zich tot de Hollandsche
verhoudt. Indien de heer Molkenboer niet pas een volkomen analoog schilderij zoo
raak had gekarakteriseerd (in Van Onzen Tijd), zou men lust gevoelen ook deze
peinturlurieën van den professor Attilio Polombi eens oprechtelijk te beschrijven.
Maar het zou thans herhalen zijn, want de elegant-kokette engelen, die met de tippen
harer rozevingeren een wierookvat zwaaien op het tafereel van het Amsterdamsch
Mirakel, de driedubbel beate gezichten der door Transvaalsche boeren geleide
Gorkumsche Martelaars en de pompeuse hofhouding om Willibrord's
bisschopswijding - dit alles is niet anders dan wat ook op ieder ander z.g. ‘religieus’
modern Italiaansch schilderij nu eenmaal thuis hoort.
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Hier wordt het werk echter nog ergerlijker, door de reeks van artistieke vrijheden,
die de schilder zich veroorloofde en die, vooral bij de voorstelling van Willibrord welk geval van 595 in fantastisch milieu van ± 1500 is afgebeeld -, grievend tot een
tableau-vivant verlagen wat niet minder dan de vestiging der Nederlandsche Kerk
is.
Hetzelfde geldt van de voorstelling der overreiking van den sleutel aan Sint
Servatius. Op deze beide tafereelen verdienen zoowel de compositie (bijna schreef
ik mise-en-scène) als de costumeering en haardracht geen anderen naam dan dien
van operette-cinquecento.
En dan het ‘Amsterdamsch Mirakel’! Hier zweeft de H. Hostie boven het vuur,
hoewel het verhaal juist vermeldt, dat het Brood door een ongedeerde hand uit de
vlammen werd genomen. En terwijl hier gelegenheid was te herinneren aan het feit,
dat behalve Maximiliaan ook Karel V het Wonder kwam vereeren(1) en op treffende
wijze groote vereerders van het Mirakel - als Alardus en Vondel - te herdenken, heeft
de Italiaansche ‘artist’, door zonder kennis of begrip Wagenaar's afbeelding van het
geschilderd raam uit de N.Z. kapel na te volgen, een eigenlijk vrij onverstaanbaar
en onjuist tafereel geschapen.
Over het algemeen wordt de heele beschildering der kapel mij nog te hatelijker,
omdat zij van gedachte zoo goed is. Behalve de reeds genoemde tafereelen, omvat
zij de marteling van den H. Bonifacius, het ziekbed der H. Lydwina, de heiligen
Jeroen, Odulphus, Cunera en Oda en de beeltenissen van Thomas a Kempis en
Dionysius den Karthuizer: inderdaad dus zoovele glorien der vaderlandsche Kerk.
Al mist men dan ook noode den H. Bernulphus - als representant der Hollandsche
kerkekunst -, en had een herinnering aan Paus Adriaan VI zeker niet misstaan, ook
thans zou men met het algemeen plan der versiering tevreden zijn en vindt het des
te verdrietiger dat

(1) Als bewezen werd door den heer Sterck in zijne studie over de ‘Heilige Stede’. Hoe gaarne
had men hier ook in Maximiliaan's kroon een toespeling gezien op het Amsterdamsche
wapen, nu het onderzoek van Mgr. Klönne een zoo mooie kroon heeft aan den dag gebracht.
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zoo schoon verleden niet met al de kunst van het gelukkige heden kwam te worden
afgebeeld.
Welk een opdracht ware dit geweest voor een Nederlandschen schilder!
Hebben de Hollanders, die de stichting der kapel bestuurden, dan niet geweten, dat
er in hun land een schilder leeft, die beter dan wie ook tot zulk werk bekwaam is?
Heeft Derkinderen niet in de reeks van zijn werk deze twee onontbeerlijkste
eigenschappen van den decoratieven historieschilder getoond te bezitten: de gave
verleden gebeurtenissen tot hun wezenlijkste beteekenis te doorgronden en het
vermogen deze gedachtekern in een klaar beeld aan den wand te schrijven? Ik bedenk
hoe hij in zijn beide Bossche wandschilderingen, op de eene den zin der stedestichting
- naar het algemeene: de idee eener middeleeuwsche gemeente in verband met de
groote gedachten van den tijd en naar het bijzondere: de lief-eigene trekken der
bepaalde stad -, op de andere de beteekenis van den kathedraalbouw - naar het
geestelijke: kweeker en vrucht tegelijk van groote deugden, naar het wereldlijke:
opperst voortbrengsel van een wel geordende samenleving - in een zeer samenvattend
beeld wist uit te drukken. En ik zie ook hoe hij in de beschildering van het trappenhuis
eener Levensverzekeringmaatschappij het bedrijf der verzekering alweer in zijn rijke
beteekenis voor het menschenleven vermocht te vatten en in voor ieder begrijpelijke
tafereelen weer te geven.
Ik bedenk ook hoe hij in al deze gevallen zijn doorgrondende gedachten in een
waarlijk decoratieven stijl wist voor te dragen, hoe hij van een hedendaagsche
beeldtaal de schepper is, die de sinds de middeleeuwen verloren kunst der wezenlijk
monumentale schildering begint terug te vinden.
Wanneer het werk van dezen schilder de Nederlandsche kapel te Rome had versierd,
dan zou daar een materieel blijk te meer hebben gepraald van de herleving van het
Nederlandsche katholicisme in de negentiende eeuw. Dan zou dat werk zelf hebben
verhaald hoe de gelukkige wederopbloei van het oude Geloof ook de oude cultuur
weer heeft opgewekt. En er zou nog deze innige hulde aan het om den Paus beminde
Italie uit dat werk hebben geklonken, dat er ten duidelijkste uit bleek hoezeer Dante
en Giotto tot de ‘geestelijke voorouders’ van dien modernen Hollandschen schilder
behooren.
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Wat echter het voornaamste is: Holland hadde getoond zijn Geloof, Hoop en Liefde
in eigen taal welsprekend te kunnen uiten, terwijl het nu de hulp van een geen enkele
taal goed sprekenden tolk schijnt te behoeven.
En omdat dit laatste de hoofdzaak is, had ik het verkieslijk geacht, indien men dan
Derkinderen niet wilde of niet kende, dien anderen Hollander te vragen; die de beste
onder onze ‘religieuze’ schilders is: Dunselman.
Zijn werk is niet, als van Derkinderen, dat van een wijs denker en groot kunstenaar,
maar het is van een innig vrome en van een goed schilder. Principieel voel ik tegen
zijn schilderingen meestal bezwaren en ik zou ze niet kunnen bewonderen, maar toch
wéét ik ervan te houden. Omdat zij vrij zijn van elke grootspraak en manier in de
voordracht en van innige meditatie spreken in de opvatting. Zijn werk is wèl oprecht
en wèl Hollandsch.
Dunselman zou van de gebeurtenissen, die hier moesten worden verbeeld, stemmige
schilderijen hebben gemaakt, die verhaalden wat een vrome Christenziel, overwegende
de beminde herinneringen aan het verleden der Kerk van zijn land, aan
ernstig-dankbare herinneringen in zich voelt opkomen en zoo zou het aandoenlijk
karakter van het, door een drieëeuwige vervolging ietwat huiselijk geworden,
Noord-Nederlandsch katholicisme een eerlijke vertolking hebben gevonden, die ten
slotte misschien nog de meest eloquente trouwbetuiging aan de Kerk van Rome ware
geweest.
Ik heb indertijd, op Dunselman's atelier, schetsen gezien voor een cyclus uit het
leven der H. Lydwina en ik herinner mij nog levendig hoe wel overwogen elk dier
tafereelen was. Met hoeveel zorg elk tooneel in een ernstige compositie was
weergegeven, hoeveel studie er sprak uit elk détail, hoeveel hartelijke toewijding uit
het geheel. Huysmans, die deze schilderingen voltooid in de kerk te Schiedam zag,
prijst er dan ook in: de bekwame groepering en factuur en de goede waarneming(1).
Wezenlijk, het is meer dan jammer, dat men ook aan Dunselman niet heeft gedacht!

(1) Sainte Lydwine de Schiedam, p. 327.
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Deze zeer betreurenswaardige fout is helaas onherstelbaar en mijn protest zou
daardoor wat heel veel van ‘esprit d'escalier’ krijgen - zij het dan ook noodwendig
en onwillekeurig - indien het niet het nut kon hebben van nog weer eens een
waarschuwing te zijn, dat, niettegenstaande den dommen dooddoener, die elke twist
over smaak voor onmogelijk verklaart, het oordeelen over kunst toch nog niet ieders
werk is.
De versiering onzer Hollandsche kerken lijdt maar al te zeer onder het euvel, dat
de welgestelde weldoeners, die zich geroepen voelen aan de versiering van Gods
huis mede te werken, meenen ook het geestelijk vermogen daartoe te bezitten.
Ik weet niet of in Belgie eenig voorschrift voorwerpen van kerkelijk gebruik aan
een aesthetische keuring onderwerpt, vóór zij tot hun verheven bestemming worden
toegelaten, maar dat in het Noorden zulke bepaling niet overbodig zou zijn, mag nog
wel eens worden gezegd.
Jammer genoeg achten zich ook op dit gebied velen tot voorlichters geroepen, die
nog vlijtige leerlingen behoorden te zijn.
De beschildering der Nederlandsche kapel b.v. zag ik in Sint Bavo geprezen als
‘een waarlijk schoon monument van hooge en heerlijke kunst’ en wanneer men
nagaat, dat dit blaadje wekelijks door duizenden wordt gelezen, geeft dat op zichzelf
al reden tot een beschouwing, als waaraan ik mij ditmaal heb gewaagd.
En nu ik dan toch er toe ben gekomen iets over Nederlandsche religieuse kunst te
berichten, kan ik gevoegelijk eens wat zeggen over een jongen schilder, wien door
welwillende vrienden een zekere vermaardheid in ons land wordt bezorgd: Van Wely.
In het voorjaar was er in Amsterdam een expositie van zijn werk, waar ik kennis
maakte met schilderijen, wien de faam sinds lang was vooruitgesneld.
Uit de keuze zijner niet-religieuse onderwerpen - oude sproken en tafereelen uit
Maeterlinck's werken - bleek een zekere voorkeur voor laat ik zeggen mysterieuse
gevallen, die - als begrijpelijk - door de vrienden spiritualisme werd genoemd. Kreeg
men dit werk alleen te analyseeren, zonder ets meer te weten van den maker, dan
zou men hem een
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cosmopoliet willen vermoeden, die, door de natuur met eenig talent bedeeld, onder
velerlei invloeden - als daar zijn: de Engelsche praerafaëlieten, maar ook moderne
Franschen, Carloz Schwabe, Khnopf, De Feure en misschien ook een Duitscher als
Böcklin - niet zonder zekere vaardigheid, maar met groot gemis aan individualiteit,
het modern-modieus mysticisme aan zijn landgenooten kwam voordragen. En in dit
land van kern-gezonde schilderkunst, zou het al dadelijk opvallen, vooral bij
aandachtige beschouwing der quasidroomerige achtergronden, dat deze man meer
literator dan schilder is.
Maar nu er op de tentoonstelling, die ik bedoel, ook portretten te zien waren,
brachten die het onloochenbaar bewijs, dat het werk van dezen pseudo-spiritualist
inderdaad slechts oppervlakkig modieus gedoe is.
Want indien men bedenkt hoe wezenlijk spiritueele kunstenaars, Van Eyck b.v.,
het verstonden in hun portretten dit karakter te toonen - waar zij uit het conterfeitsel
van een stoffelijk gelaat de ziel wisten te laten blinken, zoodat van hun portretten
geest en lichaam voor ons komen te staan - dan bleek uit de gelaten, door Van Wely
geschilderd, die juist dat innerlijk leven geheel ontbeerden, dat deze schilder, bij al
zijn handigheid, allerminst tot de geestelijke zieners behoort.
JAN KALF.
Amsterdam, September 1901.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1901

389

Naar aanleiding van het internationaal congres van het
staats-middelbaar onderwijs.
TER gelegenheid van het 50-jarig bestaan van ons Staats-middelbaar onderwijs werd
er te Brussel, van 14 tot 16 September ll., onder de bescherming van de Staats- en
stadsoverheden een internationaal Congres gehouden. Verschillende landen waren
er op vertegenwoordigd o.a. Frankrijk, Rusland, Zweden en Noorwegen. Drie dagen
lang werden de vergaderingen druk gevolgd. In de algemeene zittingen besprak men
de gebrekkige samenstelling van den Verbeteringsraad van het Middelbaar Onderwijs,
den ongunstigen toestand van het onderwijzend personeel, de gewichtige kwestie
der pensioenen, enz. Van de drie afdeelingen waar vragen van meer bijzonderen aard
behandeld werden, was de eerste de belangrijkste en ook de meest bezochte. Onder
de menigvuldige onderwerpen welke er te berde kwamen is dat der Oude Humaniora
(Grieksche en Latijnsche studiën) van zulk een gewicht, dat ik de lezers van dit
Tijdschrift erover een oogenblik wensch te onderhouden.
Het afschaffen van het onderwijs der oude talen is door niemand rechtstreeks
voorgesteld geworden. Nochtans heeft de geleerde Noorweegsche pedagoog Voss
over den toestand van het onderwijs der oude talen in zijn land eene lezing gehouden
die hij besloten heeft met te zeggen, dat er in Noorwegen slechts zeer weinig Latijn
en Grieksch onderwezen wordt zonder dat er over dien toestand ooit klachten zijn
opgerezen. Hij voegde er bij, dat Noorwegen in het bijzonder geval verkeert eene
eigene letterkundige oudheid in de Eddas(1)

(1) Eene oudheid zijn de Eddas wel, maar eene educeerende oudheid?
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te bezitten, en dat de Noorweegsche jongens geen tijd verliezen met het aanleeren
van Latijn en Grieksch, maar de moderne talen: Duitsch, Engelsch en Fransch
doorgaans met het beste gevolg studeeren.
Menige tegenstander van de oude talen zal uit de lezing van den H. Voss eene
slotsom hebben getrokken voor óns land, menige Vlaming (de Vlamingen in 't
bijzonder m.i. hebben het tegen de oude talen gemunt) zal hebben gedacht dat het
Noorweegsch stelsel, al hebben we nu ook geene Eddas, zonder eenig gevaar in
België kan toegepast worden. Zulks ware nochtans onvoorzichtig. Vooreerst mag
men niet uit het oog verliezen dat België in gansch andere omstandigheden verkeert
dan Noorwegen. De geographische ligging der twee landen is gansch verschillend.
Wij bevinden ons hier, om zoo te zeggen, in 't midden van den stroom der Europeesche
beschaving. Meer dan wie ook zijn we dus verplicht den band die ons aan de
omliggende beschaafde volkeren hecht niet te laten verzwakken; wij mogen, in 't
bijzonder, den grondslag onzer gemeenschappelijke opleiding niet aan 't wankelen
laten brengen, maar moeten dien integendeel nog steviger maken dan hij ooit geweest
is; m.e.w. de studiën die overal rondom ons, in de heele beschaafde wereld, van een
kind een man vormen, dienen in België zoo volledig en degelijk te worden als ze
zijn in Holland, Duitschland. Engeland, Frankrijk, enz.
Wij hebben in België eene goede en wijze gewoonte, die ons soms wel ten kwade
geduid wordt, maar die zeer voorzichtig en practisch is: gaarne nemen wij bij onze
buren wat ze goeds en nuttigs kunnen leveren. Zoo vermoed ik, dat ons
studieprogramma der oude talen aan Frankrijk is ontleend. Nu zouden wij eens op
ons eigen hand aan 't hervormen willen gaan om anders te doen dan de anderen. Het
zou ons kunnen duur te staan komen. Laten wij ons, in zoo eene gewichtige zaak als
het onderwijs, den weg wijzen door diegenen die er voor opgewassen zijn, door de
volkeren die meer ondervinding hebben dan wij en met recht onze oudere broeders
genoemd worden. Al is het ook waar dat het taalonderwijs in zijne methoden overal
een hervormingsperiode beleeft, laten wij voorzichtig genoeg te werk gaan om de
uitslagen der elders beproefde hervormingen (indien er zulke ondernomen worden)
met geduld af te wachten en dan alleen van de afschaffing van 't onderwijs
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der oude talen te spreken, wanneer wij het voorbeeld der anderen met goed gevolg
zullen bekroond zien.
Nu, van zoo'n ‘goed gevolg’ is er tot nog toe geen sprake. In Holland, Duitschland.
Frankrijk, enz. duren de Latijnsche en Grieksche studiën éen of twee jaar langer dan
bij ons, ze zijn veel grondiger, de meesters zijn er over 't algemeen beter gevormd,
en bovendien, als kroonstuk van dit alles, bestaat er in die landen eene voor de
leerlingen allervruchtbaarste instelling: een staatexamen op 't eind der humaniora!
Niemand kan voorzien of er in die landen een staatsman zal gevonden worden, die
de verantwoordelijkheid op zich durft nemen het grootsche gebouw af te breken dat
tot school heeft gediend voor zooveel werkersgeslachten en waar de leerende jeugd,
het denkend menschdom van morgen, nog altijd de schoonste en kostbaarste lessen
te hooren krijgt. Neen, al mochten er ook in Holland, Duitschland en Frankrijk eenige
stemmen opgegaan zijn om het afschaffen van het huidig onderwijsstelsel te eischen,
toch schijnt het bewezen dat ze te midden der gezaghebbende kringen geen weerklank
gevonden hebben.
Een mijner vrienden, een warm voorstander van Grieksch en Latijn, met wien ik
me tijdens het Congres over die belangrijke zaken onderhield en die naar den H.
Voss met aandacht had geluisterd, gaf me, als Vlaming, tegen de Vlaamsche
modernisten een argument aan de hand, dat ik aan 't oordeel der lezers onderwerp.
Het spreekt van zelf, zei hij, dat de geestelijke en ook gedeeltelijk de zedelijke
vorming van onze kinderen door de kennismaking met letterkundige meesterwerken
moet geschieden. Welnu, geene letterkunde bevat, zooals de klassieke, al de
vereischten eener educeerende macht, omdat ze de persoonlijkheid, de nationaliteit
van den vormeling ongeschonden laat. De moderne wereldliteraturen, zooals de
Duitsche en Engelsche, dragen niet, in hunne beste perioden zelf, den stempel van
het classicism. Groot zijn ze wel, vol dieproerende en verhevene bladzijden, met
genies die opwegen tegen Sophocles en Plato, maar ze zijn niet klassiek, d.w.z. niet
geschikt, indien ze alleen tot de opvoeding dienen, om aan die opvoeding een
grondslag tot algemeene beschaving te leggen. En, nemen wij nu zelfs voor een
oogenblik aan, dat die letterkunden zulks voor Duitschers en Engelschen vermogen,
toch - helaas! 'k zeg het niet zonder droefheid,
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maar het is door de geschiedenis van ons kleine volk zoo gemakkelijk te verklaren
- moeten wij bekennen dat wij zulke literatuur niet bezitten. Om zonder de hulp der
Oudheid onze kinderen tot beschaafde wereldmenschen te vormen, ware het
noodzakelijk ze buiten onze volksliteratuur eene andere letterkunde, in eene andere
gedachtenwereld in te wijden. Welke zou in de practijk, die letterkunde zijn? De
Fransche, natuurlijk.
De luidste stem die onze kinderen tot de beschaving roepen moet, zou dus opstijgen
uit eene literatuur die, modern zijnde, de onze niet is, uit eene wereld waarvan reeds
velen nu, en met recht, den overwegenden en voor onze volkspersoonlijkheid
noodlottigen invloed betreuren. De Fransche, XVIIe eeuwsche letterkunde zou tot
onweerbaar gevaar van onze nationaliteit voor de Vlamingen de oude letterkunden
vervangen. Nu wij de Oudheid zelf vóor de oogen onzer leerlingen openslaan, nu
weten zij ten minste uit welke bron meest al het schoone en kunstige der Fransche
klassieken vloeide.
Men zou mij kunnen opwerpen, ging hij voort, dat het nutteloos is de Grieksche
en Latijnsche talen zelve te leeren, en dat de lezing of verklaring op de school van
vertalingen uit Grieksche en Latijnsche schrijvers zou volstaan; dat een Vlaming die
b.v. Shakespeare kennen wil, niet noodzakelijk het Engelsch leeren moet, en zich
met eene goede vertaling als die van Burgersdijk vergenoegen kan. Maar lezen wij
Shakespeare met hetzelfde doel als de schrijvers der Oudheid? Behalve gedachten
en gevoelens, moeten wij bij de Ouden ook onze formeele vorming putten, omdat
zij (de Grieken inz.) de grootste kunstenaars zijn van het woord en de pen; nu, om
dit doel te bereiken blijken de beste vertalingen ontoereikend’.
Aldus sprak een Vlaming over Grieksch en Latijn en ik moest hem op vele punten
het antwoord schuldig blijven.
Eene tweede vraag is breedvoerig besproken geworden, nl. het doel der Oude
Humaniora. We kunnen de verschillende denkwijzen welke zich op het Congres
daarover hebben geuit, rangschikken als volgt: de eenen zien in de Humaniora de
letterkundige vorming van de jeugd (d.i. ofwel de vormelijke, esthetische ontwikkeling
alleen, ofwel beide de vormelijke en zakelijke, verstandelijke en zedelijke tevens),
anderen beoogen met het humanistisch onderwijs een geschiedkundig
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doel, anderen een philologisch, anderen nog hebben bemiddelende meeningen die
soms lastig te bepalen zijn. Zal iemand mij vragen of men het eens geworden is!
De geschiedkundige school rekende onder hare verdedigers de HH. Thomas en
Hoffmann, hoogleeraars te Gent, Preud'homme, leeraar te Gent en Morleghem, leeraar
te Doornik.
‘Het programma der Latijnsche leergangen, zei de H. Preudhomme, en der
leergangen van nationale taal [in 't bijzonder de talen die uit het Latijn gesproten
zijn(1)] moeten zich vooral ten doel stellen, de beschaving van 't Romeinsche volk in
de Oudheid, die van de Middeleeuwen en de moderne tijden tot op onze dagen, aan
de jeugd te leeren kennen. De middelen om daartoe te geraken zijn: de studie der
grondregels der Latijnsche en Nationale talen gedurende drie jaren; de lezing van
zoo talrijk mogelijke schrijvers in de beide talen gedurende de drie volgende jaren;
een volledige cursus van geschiedenis bij middel en ter gelegenheid van de lezingen.
N.B. Het esthetisch en letterkundig oogpunt zou hierbij nooit verwaarloosd worden.
Het programma moet wijd openstaan voor schrijvers van alle tijden en alle
letterkundige genres, de leerlingen moeten zien hoe de heele beschaving [en tevens
de taal der neo-latijnsche volkeren(2)] uit de Latijnsche Oudheid afkomstig is en
begrijpen door welke vervormingen heen ze daaruit is ontstaan. Vandaar de
noodzakelijkheid zoo volledig mogelijk het leven der M.E. en der Renaissance te
bestudeeren, alsook het Latijn dat men gedurende die perioden gesproken en
geschreven heeft. Het onderwijs van 't Latijn zal dus met dat van de nationale taal(3)
zoo eng verbonden zijn, dat ze soms zullen ineenloopen, wanneer het geldt aan de
leerlingen de vorming van onze taal en die der letterkunden in de M.E. en de Ren.
te toonen.’
Prof. Thomas zou willen dat men den historischen zin der leerlingen ontwikkelde.
‘Ze kennen slechts de eeuw van Augustus, zei hij; de volgende eeuwen tot die van
Lode-

(1) Ik cursiveer.
(2) Ik cursiveer. De H. Pr. verstaat hierdoor het Fransch, Italiaansch, Spaansch, enz.
(3) Hier het Fransch.
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wijk XIV toe, blijven voor hen in 't duister. Men geeft hun wel geschiedkundige
begrippen over M.E. en Ren. maar ze hooren nooit de levende stem der tijdgenooten.
Het Latijn was het weergâlooze werktuig der Europeesche beschaving, de taal van
de Res publica christiana, ja van de heele gedachtenwereld tot aan de Hervorming.
Hoevele bladzijden uit de Latijnsche letterkunde dier op de school onbekende periode
welke, voor hun gehalte en hunnen vorm, het lezen waardig zijn! De schrijvers uit
die tijden zijn onze onmiddellijke voorgangers. Kennen wij ze niet, dan missen wij
den band die de Oude wereld aan de jonge hechten moet... Dit voor wat de
ontwikkeling van den historischen zin der jongelingen betreft; hun stijl moeten ze
bij middel van het Fransch vormen(1)’.
De H. Hoffmann is van dezelfde meening als de voorgaande sprekers. ‘Wij leeren
niet het Latijn om het te schrijven’ zegt hij. ‘Men moet zich dus niet bij de klassieke
schrijvers bepalen. Deze zullen nochtans de voornaamste rol vervullen en de studie
der taal en letteren zal met de klassieke periode beginnen’. Het speciaal oogpunt van
den H. Hoffmann scheen mij de letterkundige geschiedenis te zijn.
De Eerw. H. Carlier, studieprefect te Bonne-Espérance, heeft op het Congres het
stelsel van kanunnik Feron, d.i. het letterkundig doel der Humaniora verdedigd:
‘Waarom leest men Grieksche en Latijnsche schrijvers op de school? Om de leerlingen
in de kennis van de letterkunde der Grieken, onze voorouders door kunst en geest,
in te wijden. Hunne gedachte, hunne beschaving, waaruit de onze vloeit, is in hunne
letterkunde met meer klaarheid en luister uitgedrukt dan in de andere gewrochten
van hun vruchtbaar genie. 't Is naar die bron dat men de jeugd leiden moet, welke
later de classes dirigeantes zullen vormen. Deze hebben eene gewichtige rol in de
beschaving te vervullen. Want lager dan de groote maatschappelijke belangen die
men godsdienst en zedelijkheid noemt, maar veel hooger dan de stoffelijke belangen,
staan de wetenschap en de kunst, d.i. de gansche intellectuëele beschaving. Het zijn
de bij middel van de Humaniora opgeleide klassen der maat-

(1) Ik cursiveer.
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schappij welke dien schat moeten bewaren en, zoo mogelijk, verrijken. Wordt die
zorg verwaarloosd, dan volgt daaruit een verstandelijk en soms een zedelijk verval’.
De Eerw. H. Carlier haalt ook de woorden aan van den H.K. Tilman, hoofdopziener
van het Middelbaar Onderwijs. ‘Welk is het doel der oude Humaniora?’ schreef deze,
vóor weinigen tijd in de Revue des Humanités. ‘Is het niet de beschaving der oudheid
te leeren kennen, die beschaving welke zoo diepe wortels in hart en geest van de
volgende geslachten heeft geschoten; is het met met de grootste genies te leeren
omgaan, naar den weergalm hunner gedachten en gevoelens te leeren luisteren, onzen
stijl te vormen en te voeden door het lezen hunner prachtige gewrochten? En leert
de jeugd, in die onbaatzuchtige vereering van het verleden, niet tevens denken,
oordeelen en redeneeren?’
De spreker, na den H. Preudhomme de moeilijkheid, ja de onmogelijkheid van de
toepassing zijns stelsels te hebben opgeworpen, eindigde met een besluit dat ik huldig:
‘De studie der Grieksche en Latijnsche schrijvers in de Humaniora is vooral eene
verre voorbereiding tot den wetenschappelijken arbeid, die later, na de
academiestudiën, met behulp van de bronnen, d.i. de gedenkteekenen der algemeene
en inzonderheid der Grieksche en Latijnsche beschaving zal ondernomen worden.’
Het zou niet lastig zijn andere opwerpingen tegen het stelsel van den H.
Preudhomme te vinden, o.a. deze, dat zijn geschiedkundig oogpunt misschien voor
de neo-latijnsche volkeren, niet voor een tweetalig volk als het het onze gelden kan.
In Frankrijk, Spanje en Italië zou dit stelsel niemand kwetsen, omdat er geen deel
der natie zou door benadeeld of...eenvoudig weggecijferd worden; hier in België, zooals iedereen het reeds heeft begrepen, - kan voor die reden alleen, zijn voorstel
niet leven.
Eene andere vraag die lange besprekingen uitlokte, is de volgende: ‘Welke zijn
de middelen om het onderwijs van het Latijn en het Grieksch meer vruchten te doen
afwerpen en om te beletten dat de oude Humaniora verlaten worden? In welke klassen
moet men met de studiën der oude talen een begin maken?’ De H. Hombert, leeraar
te Gent, las ons een opstel voor waarin hij een nieuw stelsel van klassenindeeling
verdedigde: De 3 eerste jaren
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der oude en nieuwe Humaniora (die der Latijnsche klassen en beroepsklassen) zouden
voor alle leerlingen gemeen zijn; in de 4e zou de scheiding plaats grijpen en het
Latijnleeren beginnen; in de 3de slechts zou men met het Grieksch aanvangen. De H.
Hombert denkt dat de leerlingen, rijper zijnde en beter in de kennis hunner moedertaal
ingewijd, veel gemakkelijker de oude talen zouden aanleeren, en hij steunt op de in
Duitschland en Frankrijk ten volle gelukte proefnemingen. Al is het ook waar, dat
minder jonge kinderen sneller en beter leeren, toch dient er dit opgemerkt te worden:
in Frankrijk, in Duitschland, beginnen de leerlingen 3 jaar later met het Latijn en het
Grieksch, maar er blijven hun nog 6 volle Latijnsche en Grieksche studiejaren over.
Ons zouden er, volgens het stelsel Hombert, slechts resp. 4 en 3 overblijven. Dan
ware het al zoo goed de oude Humaniora te laten varen! Kon de H. Hombert de
studiejaren van onze Athenaea en Collegies van boven doen verlengen, dan mocht
men, zonder gevaar die van onderen verkorten, natuurlijk..
Te behouden wat we hebben ware nog het wijste van al. Laten wij de oude talen
op hunne plaats, en trachten wij ze altijd beter te onderwijzen. Daar ligt de knoop.
Wij hebben zonder twijfel verstandige en bevoegde leeraars; het ontbreekt hun al te
dikwijls nochtans aan eenheid van methode. De leeraars van dezelfde vakken in
dezelfde onderwijsgestichten moesten dezelfde methoden gebruiken, en daarom met
elkaar, onder de leiding b.v. van den studieprefekt of van den oudsten onder hen,
meermaals in onderhoud treden en de belangen van het lokaal onderwijs tot onderwerp
hunner gedachtenwisselingen kiezen.
De leeraars hoefden ook over het algemeen de Oudheid altijd nader te leeren
kennen, en geen beter middel om dit doel te bereiken, dan het grondig blijven lezen
der oude schrijvers. Waarom zou men, waar zulks onder jonge professors mogelijk
is, geene leeskringen vormen, in dewelke men gezamenlijk de meesterwerken der
Ouden vertalen zou. Ignoti nulla cupido: indien de geestdrift des leeraars in 't
onderwijs der Letteren de kostbaarste factor is, laten wij geen middel onbeproefd
dien geestdrift aan te wakkeren en hem immer nieuw voedsel te verschaffen.
Om te eindigen zij het mij veroorloofd een laatste middel aan te duiden om het
heele onderwijs der Oude Humaniora
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te verlevendigen. Sedert men het graduaat afgeschaft heeft missen de humanitaire
studiën eene ernstige bekrachtiging, en of die noodzakelijk is! Daarom druk ik hier
den wensch uit, zooals de heer H. Bonny van Gent het reeds op het Congres gedaan
heeft, dat men, in België, door eene dubbele ervaring gesticht, de hoogere middelbare
studiën door een wijs ingericht staatsexamen bekrone.
LEO GOEMANS.
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Boekennieuws.
Geschichte der Weltliteratur, von ALEXANDER BAUMGARTNER S.J., IV. - Die
lateinische und griechische Literatur der christlichen Völker. Erste und zweite
Auflage. Freiburg i/B. Herder'sche Verlagshandlung, 1901, 694 blz. gr. 8o.
Wij hebben bij vroegere gelegenheid deze belangrijke Weltliteratur reeds
besproken(1), en gaven een kort overzicht der hoofdstukken waarin het 4e deel is
vervat, tot en met het zevende hoofdstuk van het tweede boek.
Sedert dien zijn de tien volgende hoofdstukken, alsmede het derde boek verschenen,
welk laatste Die bysantinische Literatur bevat. Het deel wordt met het vierde boek
gesloten, bevattende Die lateinische Literatur der Neuzeit tot op Leo XIII.
Naar al hetgeen wij van de vorige deelen gezegd hebben, kan men reeds à priori
besluiten welk een schat van merkwaardige bijzonderheden ons hier weder recht
aanschouwelijk, schilderachtig voor het oog wordt uitgebreid. Het zijn de rechte
species uit den tijd der eeuwen toen dit woord allerlez kostbaarheden beduidde.
Hoezeer de verbreiding van licht over de gedenkteekenen der oudchristelijke
letteren heden ad rem komt, behoeven wij niet te bespreken voor hen die eenigszins
de beweging hebben gevolgd, ontstaan ten voordeele en aanbeveling van het onderwijs
der christelijke schrijvers nevens die van het heidendom.
Aan alle toekomende en tegenwoordige jonge geleerden en zelfs ongeleerden
moge dan hier reeds dadelijk het lezen en overdenken van de eerste kapittels van dit
boekdoel aanbevolen zijn. Zij zullen er niet alleen een didactisch, maar een wezenlijk
esthetisch genot in vinden, op dezelfde wijze als de schrijver hun dit door zijne
behandeling der oud-Grieksche en Romeinsche letterkunde heeft gegeven, die, gelijk
de lezers zich herinneren, doorvlochten is van meesterlijk vertaalde uittreksels, welke
het beeld der toenmalige beschaving met krachtige kleuren doen spreken.
In het eerste hoofdstuk wijst de schrijver al dadelijk aan, hoe nog, eer de dichters
van het ondergaande Romeinsche rijk ‘die Schande des kaiserlichen Roms cynisch
zum Markte tragen’, christelijke helden het Evangelie verkondigden en met blijden
moed den dood te gemoet gingen, hoe de apologeten van hunne zijde het geestelijke
zwaard verhieven tegen heidendom, jodendom en ketterij, hoe de katechetenscholen
ontstonden,

(1) Zie Dietsche Warande en Belfort, 1899, 425, 1900, bl. 390 vlgg.
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hoe de scholieren van Origenes begonnen te schitteren, en hoe vervolgens de vaders
der 4e en 5e eeuw in stijl en wetenschap uitblonken boven hunne voorgangers, om
beter het bolwerk des geloofs tegen willekeurige aanvallen te verdedigen; terwijl
Clemens van Alexandrië reeds vóor het einde der derde eeuw aan het hoofd stond
der christelijk-helleensche d i c h t e r s : hij verbond aan den blik eens grooten
geleerden de hefelijkheid en de schilderachtigheid van eene echte ‘Dichternatur’.
Men leze zijnen lofzang op ‘Christus den Verlosser’. Baumgartner noemt hem den
‘christelijken Pindarus’.
Van de andere zijde sluit de dichterlijkheid van eenen Athanasius en vooral van
eenen Basilius van Cesarea niet uit, dat zij waarschuwen tegen een onoordeelkundig
gebruik der heidensche dichters, welke velerler bevatten, dat op jonge harten werkt,
gelijk het Sirenengezang op Ulysses. Tot de beide Gregoriussen, Johannes
Chrysostomus, enz. overgaande, wordt op de fijnheid, den rijkdom der taal, de
lichtheid van den vorm, de warmte des gevoels enz. gewezen, en als voorbeeld de
Hymnus aan Christus medegedeeld. Wie zou, na de lezing der 732 hexameters over
de maagdelijkheid, niet ‘alle verleidelijke Hellenische en Romeinsche liefdeliederen
prijs willen geven’! Welke heidensche dichter heeft de huwelijksliefde schooner
bezongen? (bl. 46, vlg.).
De Spaansche priester Juvencus gaf het oudste voorbeeld van christelijke, epische
dichtkunst; hij heeft (kunnen wij zeggen) den eersten Heliand geschreven; of nog
meer: de vier evangeliën, bijna woordelijk in hexameters berijmd, hier en daar
bondiger overgebracht; hij staat aan 't hoofd van eene gansche rij dergelijker dichters,
evenals Maerlant (na een tijdvak van meer lyrischen dichttrant) tot den
onderwijzenden toon overhellend. De schrijver geeft daarvan weder een treffend
voorbeeld (bl. 120 vlg.).
Zoo naderen wij tot den oorsprong van het Te Deum, tot Ambrosius en het overzicht
van de literatuur der hymnen, welke opklimmen tot aan den aposteltijd. Eindelijk
verschijnt Prudentius met zijn dichterlijk program op zijn christelijk standpunt.
Een strijder, een dichter, een leeraar, in welke hoedanigheden hij ons door den
schrijver, met dichterlijke teksten tot bewijs, wordt voorgesteld, benevens Prudentius'
epigrammen, welke voor de kennis der aloude, gewijde kunst in 't algemeen van
waarde zijn.
Ondertusschen gaat met het geheele rijk ook de heidensche dichtkunst ten onder.
Wij vinden nog Sedulius, wiens gedichten (bekend is nog heden A solis ortus cardine)
door liefelijkheid uitmuntend nog vele eeuwen onder het volk levend bleven. Sedulius
wordt overschaduwd door den patricischen prefectenmantel van den hofpoëet, later
bisschop Appolinaris Sidonius en zijn bewonderenswaardig geestig proza.
Met lofwaardige en oorspronkelijke zorg worden de dichters van den
Oostgothen-tijd in Italië behandeld, waarbij natuurlijk het belang van Cassiodorus
senator's Variae voor de beschavingsgeschiedenis niet wordt vergeten.
Zoo komt Baumgartner tot zijn 2e boek: Die lateinische Literatur des Mittelalters.
Terecht vangt de schrijver aan met de verstandige opmerking dat niet in 476 de
mengelklomp van het Romeinsche rijk is ontstaan. De humanisten hebben om elken
prijs hunne studien met jaar en dag naar het op- en ondergaan van de Urbs condito
willen inrichten, en tot heden toe zijn zij daarin door vele bekrompen geesten gevolgd,
ondanks de tegenspraak van eenen Döllinger en andere vakmannen.
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In 't eerste hoofdstuk wordt verder de Romeinsche ontaarding geschilderd, waarover
Salvianus zich laat hooren, en waaraan hij, ofschoon een Galliër, de gothische
zedelijkheid tegenover stelt.
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De geschiedenis der heilige Mis wordt nu medegedeeld, waarbij misschien de studie
van Mone had kunnen aangevoerd worden.
Na een blik geslagen te hebben op Afrika, de Britsche eilanden enz. (hfst. 2, 3, 4)
behandelt de schrijver Die Pioniere der Christlich-lateinischen Bildung in
Deutschland: Colombanus en de hem toegeschreven gedichten, Gallus en onzen
Winfried-Bonifacius, met zijne rijke briefwisseling en zijne ‘Raadsels’, 20
godsdienstige gedichten, waarin tien hoofddeugden en tien ondeugden in 388 verzen
worden geschetst. De schrijver geeft daarvan alweder een vertolkt uittreksel ten beste.
Nu treden wij, met het zesde Kapitel in den tijd van de Literarischen Tafelrunde
Karls des Grossen, waarvan de schrijver mededeelt, dat Karel zich te Rome tot
‘Kaiser krönen l i e s s .’ Dat woord liess is hier belangrijk, en berust op de jongste
onderzoekingen, welker bron door den schrijver dan ook nauwkeurig wordt
opgegeven. Want, immers Karel had het voornemen zich zelven de kroon op het
hoofd te zetten, gelijk hij het later aan zijnen zoon beval alsook koning Frederik I
van Pruisen en Napoleon I het deden.
De ziel van den kring was Alcwyn. de dichter des Levens van St. Willibrordus,
eigenlijk het oudste Nederlandsche heldendicht, maar in 't Latijn geschreven. Nevens
Alcwyn stonden Petrus van Pisa, Eginhard, Theodulf, Paulinus van Aquilea, enz.
Baumgartner's onderzoek strekt zich verder uit over de Literatur der
Klosterschulen: Fulda, Reichenau, St. Gallen, waarbij wij wel gaarne ook die van
Utrecht hadden ontmoet.
Verder wordt nu in 't bijzonder het Walthariuslied ontleed, Der Ruodlieb, het
Latijnsche Tierepos en de Terentiaansche comedie der 10e eeuw van Hroswitha
besproken, totdat in de 12e eeuw reeds ‘Die Humanisten’ optreden.
De schrijver begint dit hoofdstuk met te erkennen dat de beoefenaars zoowel der
dichtkunst, der geschiedkunde als der godgeleerdheid en wijsbegeerte in alle
christelijke eeuwen nooit er naar streefden zich los te maken van de studie der
oud-classische letterkunde, zooals zij dit ook in de 12e, 13e en volgende eeuwen n i e t
hebben gedaan.
Daarom is het zoo dwaas het woord renaissance te bezigen voor de toenemende
vlijt, welke de geleerden eerst in Italië, en daarna in noordelijker landen voor de
heidensche kunst dier dagen aanwendden. Dit misbruik, deze tegenspraak is
voornamelijk ontstaan in het brein der vijanden van het christendom en de gewijde
kunst, welke meenden in die heidensche beschaving meer speelruimte te vinden voor
ongebonden hartstocht.
Daardoor stelde men ook weldra het woord humanisme in de plaats eener
verhevener wetenschap en men beschouwde de godgeleerdheid niet meer als spits,
als doel aller studie.
Dat het woord humanisten door den schrijver gebezigd wordt, om diegenen aan
te duiden, welke in de dertiende eeuw de oude talen beoefenden, komt mij niet billijk
voor. Waarom moet iemand, die den heidenschen ‘antiken Geschmack und Formsinn’
te hernieuwen zoekt, en daarom toch niet uitsluitend en eenzijdig tegenover christelijke
dichters staat, een humanist genoemd worden? Beoefent hij de heidensche beschaving
nevens die van de christelijke eeuw, dan noemt men hem ‘christelijk humanist’,
hetgeen eene tegenspraak bevat, derwijl het woord humanist in latere eeuwen eene
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geheel andere beteekenis heeft gekregen, namelijk voor diegenen wordt aangewend
welke het heidendom dikwerf t e n k o s t e der christelijke beschaving beoefenen.
't Is mij daarom ook niet duidelijk waarom bisschop Marbod († 1123)
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meer dan zijne voorgangers, Hroswitha zelve, een christelijk humanist zou moeten
genoemd worden. Marbod schreef Latijnsche verzen over christelijke onderwerpen,
gelijk vele anderen, die door den schrijver worden behandeld. Wie over de heilige
mis schrijft in Latijnsche verzen gelijk Hildebert van Tours, verdient toch nog niet
met den naam humanist bestempeld te worden, die toch veelal een slechten bijsmaak
heeft.
Na de Goliarden, de Vaganten en de spotdichten op paus en andere geestelijken,
bespreekt de schrijver, in het zestiende kapittel, Die geistlichen Schauspiele en de
aanhoudende verbastering van de dramatische kunst. Betreffende de geschiedenis
van het tooneel gedurende de tien eerste eeuwen van het Christendom, kunnen wij
de meening des schrijvers niet deelen, wanneer hij zegt: ‘Nahezu ein Jahrtausend
hat die aufbluhende christliche Welt ohne Theater gelebt’. Uit de verhandelingen
der synoden, waarin aan de kinderen het bezoek van tooneelvoorstellingen wordt
verboden, waarin gezegd wordt dat tragoediae en comoediae de beste voorstellingen
zijn, waarin (in sommige bisdommen) het theaterbezoek aan de geestelijken wordt
ontzegd, terwijl (door Appolinaris Sidomus) over den uienreuk in de Gothische
schouwburgen wordt geklaagd en Theodorik de Oostgoth zich alle moeite geeft om
de tooneelvoorstellingen te verheffen (men zie daarover de Variae van den
bovengenoemden Cassiodorus senator), in die eeuwen bestonden er blijkbaar in
Spanje, in Gallië, zoowel als in Italie, in het aloude bisdom van St. Augustinus en
in Klein-Azië veelvuldige tooneelvoorstellingen, om niet te spreken van de
didactische, dramatische gedichten of schoolspelen van Martianus Capella en anderen,
waaraan de Jezuieten in de 16e eeuw weder aanknoopten met allerlei leerzame
onderwerpen van historischen aard, wier wezenlijk nut en waarde in een later
hoofdstuk (15) wordt geschilderd.
Dat Hroswitha in de tiende eeuw hare Terentiana niet liet spelen, is niet bewezen,
evenzeer als het onzeker is of niet de bisschop van Hildesheim zelf werkdadig deelde
in de kloosterspelen van Gandersheim.
Het is juist, dat de paasch- en andere dergelijke spelen oorspronkelijk in de kerk
zelve zijn ontstaan, en zich later daarbuiten hebben uitgebreid. Dit is het geval met
het hier besprokene kerstspel van Limoges, dat na de twaalfde eeuw zooveel invloed
heeft uitgeoefend op het Nederlandsch tooneelspel. Overigens blijven de ongewijde
spelen hier onbesproken, ofschoon hun bestaan in de vroegste eeuwen, uit de
heiligenlevens en andere bronnen duidelijk te bewijzen is. Het wereldlijk tooneel
stapte broederlijk nevens het geestelijk voorwaarts.
In de volgende hoofdstukken behandelt de schrijver achtereen Lyrik en
Hymnenpoesie: Hermann Contractus, Petrus Venerabilis, Hildebert van Tours
(Lavardin), Abälard, Bernard van Clairvaux, Adam van S. Victor, van wien de
‘prachtvolle Sequenz’ op Maria Hemelvaart wordt vertaald, de Rijmofficien(!) enz.
Onder de wijsgeeren neemt nu Thomas van Aquinen eene hoofdplaats in. Vincentius
van Beauvais (onze Maerlant) wordt niet vergeten en zijne bronnen worden aangeduid.
Overgaande tot de ‘sogenannte Renaissance in Italien’ treedt de schrijver met
Dante op, maar verwijt weldra aan het ‘humanismus’ zijne ‘bontheid’. Petrarca en
Boccacio verschijnen achtereenvolgens; daarna komt het humanismus ‘auf dem
päpstlichen Thron’ (Nicolaas V), verder ‘die erklärte Revolutionäre und Freigeister’;
dan wordt een blik op Duitschland geslagen, maar Nederland komt er kaal af.
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Het derde boek bevat de Byzantijnsche letterkunde: epische en dramatische
gedichten in de eerste eeuwen, enz.
Ook worden in het 7e hoofdstuk van dit boek de Grieksche humanisten ‘im
Abendland’ herdacht.
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De schrijver toont daarbij onder andere aan, welke in Italië de invloed was der in
1453 uit Konstantinopel verdrevene dichters en geleerden. Naar 's schrijvers meening
‘strömten gelehrte Griechen in Menge nach Italien, wurden die Lehrmeister des
Abendlandes und liessen hier die nahezu völlig abhanden gekommene Kenntniss
griechischer Sprache und Literatur neu auferstehen’. Doch tegelijk toont Baumgartner
dat veertig jaren lang (1476-1516) door elkaar alle jaren niet een enkel boek of boekje
in 't Grieksch werd gedrukt. Nog veel spaarzamer vloot het beekje der ‘klassisch =
hellenische schriften’ gedurende eene eeuw. Doch het handschrifien-aankoopen
verbreidde zich zeer, het bleef echter alleen over aan de aristocraten. Schoone
handschriften was een artikel van weelde en mode.
In het vierde en laatste boek van dit deel, Die lateinische Literatur der Neuziet,
worden achtereenvolgens behandeld, de Duitsche ‘Humanisten’ en de kerkscheuring,
de ontwikkeling der ‘nieuw-Latijnsche’ letteren in en buiten Italië (hfdst. 2 en 3) en
hare verhouding tot de nieuwe leer, het Latijnsche schooldrama der Jezuieten, eindelijk
(798) de ‘nieuw-Latijnen’ in de 17e, 18e en 19e eeuw.
Ten eerste wordt duidelijk in 't licht gesteld, hoe de toenemende studie van 't
heidendom niet was de oudste dochter der ‘hervormers’, en hoe de o u d s t e
‘humanisten’ nog aan de Kerk bleven verbonden: Reuchlin, Celtes, Ch. Pirkheimer
enz., de mathematicus Tunstetter, Spiessmaier (genoemd Cuspinianus) enz.; in de
Nederlanden: Schonaeus en andere leerlingen van Leuven, Brecht van Antwerpen,
Laurimanus, waarvan men de meeste in de studie over dit tijdperk van F. Nève kan
vinden vermeld. Doch weldra woekerde het onkruid tusschen de tarwe ‘het
humanismus’ kwam ‘im Dienste der neuen Lehre’. De jonge ‘humanisten’ lieten de
Kerk de Kerk, den Paus den Paus, en kregen gewonnen spel, alhoewel de
Nederlandsche Remonstranten, zegt de schrijver, niet deelden in de eigenlijke
protestantsche beweging waaraan een Vondel den rug keerde (621).
In het zesde Kapitel, waar de invloed van de heidensche studiën op de Romaansche
letterkunde besproken wordt, schetst de schrijver nu verder, hoe wel is waar in de
16e en 17e eeuw ‘die Kirche der Kunst und Literatur keine geringen Dienste geleistet
hat’, maar verklaart tevens dat in het begin der 17e eeuw Rome niet meer in dien
kunstglans straalde als in 't begin der 16e, al werd ook de St. Pieterskerk door Urbanus
VIII ingewijd en leefden er ook dichters als de Pool Sarbiewski en Balde, ‘priesters
van ....Apollo’, zegt Herder.
Nu worden nog enkele ‘Neu-lateiner’ genoemd, zelfs uit Brazilië en Mexiko, maar
dan ook de breuk met de Latijnsche taal aangeduid. De schuld daarvan ligt aan velerlei
oorzaken, onder andere aan de ‘natuurwetenschap’, de Code Napoléon en zelfs aan
de nieuwere letterkunde. De statistiek wijst aan dat van 1564-1570 136 Latijnsche,
1 Fransch en 22 Duitsche werken verschenen zijn; in 1791-1800 zagen slechts 2
Latijnsche, 573 Fransche en 7645 Duitsche werken het licht.
Tot slot zij nog vermeld dat in 't jaar 1901 de Koninklijke Nederlandsche Akademie
nog steeds een' prijs uitschrijft voor een Latijnsch gedicht.
Daarmede nemen wij afscheid van den hoogstbegaafden schrijver en hopen hem
weldra weder in de Literatur der neuen Welt te hervinden. Hoe hartelijk en ernstig
wij zijn prachtig werk aanbevelen, behoeft hier nauwelijks herhaald te worden.
P. ALBERDINGK THIJM.
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Führer durch der Violin-Unterricht, von Prof. ALBERT TOTTMANN. Leipzig,
Schuberth u. Co (Felix Siegel), 1900, II, 441 blz.
Wij behoeven niet te zeggen dat dit tweede deel van Prof. Tottmann's vioolmethode
gunstig beantwoordt aan hetgeen wij daarvan bij 't verschijnen van het eerste deel
hebben verwacht: klaarheid van stijl en verdeeling der stof, geregelde methode,
aangename opklimming, rijkdom van bibliographische noten en wegwijzers, zoodat
dit werk niet alleen aan violisten van het vak, maar aan alle muziek-studeerenden
eene rijke bron van kennis biedt. Men zie daarover b.v het lovend artikel in den
Anzeiger für die neueste pädagogische Litteratur. Beilage no 17.
Daarenboven vindt men hier nog een nuttig repertorium voor altviool, als Anhang,
wat door elken liefhebber dankbaar zal ontvangen worden. Een uitvoerig register
maakt het boek dubbel bruikbaar.
Wij herinneren bij deze gelegenheid aan Totmann's overige werken, welke deels
tot het wetenschappelijk, historisch en biographisch, deels tot het paedagogisch
gebied behooren. Daaronder komen voor verhandelingen over de missen van Bach
en Beethoven (D). Tottmann schreef, met eene menigte andere werken, zelfs eene
mis voor 3 mannenstemmen en orgel, en gaf verhandelingen uit over de toonkunst
bij de Oostersche volken.
Katholische Dichter des neunzehnten Jahrhundertaus. Proben aus ihren Werken.
Herausgegeben von ADOLF HUTTEMANN. Hamm (Westphalen). Verlag von Breer
und Thiemann, 527 blz., 8o, fr. 5.00.
Wij hadden reeds lang dit werk moeten aankondigen. Het verdient die
onderscheiding, zoowel voor het uiterlijk als innerlijk gehalte. Wij bevelen het voor
zijne volledigheid aan bij het begin van het nieuwe schooljaar. Doch niet minder zal
het uitstekenden dienst bewijzen op den naderenden feestdag van Kersmis of
Nieuwjaar. De een moet zich niet te zeer laten afschrikken door het woord katholisch,
de andere moet niet meenen dat het werk uitsluitend een kameraadsboek is. Onder
de katholieke dichters vinden wij er velen, die in algemeen christelijken geest
geschreven hebben, zonder daarom van katholieke ouders af te stammen. Anderszins
was het al lang wenschelijk dat ‘katholieke’ dichters bijzonder wierden herdacht,
dewijl zij al te nalatig door de meeste verzamelaars van bloemlezingen worden
behandeld. Eenzijdigheid is eene sterk verspreide fout, waaraan dit boek niet lijdt:
het zoekt aan te vullen waar gaping is. En waar men het opsla, overal vindt men hart
en verstand bevredigd, of althans niet geschokt en teleurgesteld door gezochte,
ongezonde kunst. Men vindt hier het echte en ware kunstvoedsel.
Bij de gestorven dichters is geboorte en sterfjaar opgegeven, van alle andere vindt
men het geboortejaar in het naamregister vermeld. Gelijk aangegeven is, ook uiterlijk
is het werk zeer bevallig van vorm en versiering, gebonden met goud op snede in
schoonen stempelband.
Friedrich Wilhelm Weber. Sein Leben und seine Werke. Unter Benutzung seines
handschriftlichen Nachlasses dargestellt von Dr. J. SCHWERING. Paderborn, F.
Schöningh, 1900, IX und 424 s., Mk. 8, fr. 10.
Tot nog toe kenden wij over Weber slechts de schriftjes van Keiter, Hoeber en
Tibesar; zij waren niet voldoende om den befaamden dichter van Dreizehnlinden
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genoegzaam als mensch te leeren kennen en hem de hooge plaats aan te wijzen, die
hij thans in de letterkunde bekleedt.
Julius Schwering heeft naar zijn eigen dagboeken, naar de nalatenschap van Weber,
de onuitgegeven werken zijner jeugd, zijn verspreide opstellen en autobiographische
mededeelingen, alsmede naar de brieven van den dichter en, last not least, naar zijn
werken zelven eene schets
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van den modernen Poeta Saxo ontworpen, die zijn groote gaven en zijn eigenaardig
karakter op waardige wijze doen uitschijnen. Wij zien Friedrich Weber als een man,
vlekkeloos van geest en van gedrag, niet alleen een dichter maar ook een denker, vol
geestdrift voor de Germaansche oudheid en diep doordrongen van vaderlandsliefde,
waardoor hij ons onwillekeurig aan Ludwig Uhland herinnert.
Schwering's werk is met warmte en zwier geschreven. Het is harmonisch naar
inhoud en vorm, goed gedocumenteerd en getoetst aan een fijn esthetisch oordeel.
Institutiones Juris Naturalis seu Philosophiae Moralis universae secundum principia
S. Thomae Aquinatis ad usum scholarum adornavit TH. MEYER S.J. Pars II. Jus
naturae speciale. Friburgi, Herder, 1900.
Het eerste deel van dit werk, dat de algemeene beginselen der Zedenkunde
behandelt, verscheen in 1885, zoodat gedurende 15 jaren het tweede deel met ongeduld
door de geleerde wereld werd verwacht. ‘Welke ook de redenen mogen zijn, zeggen
met recht de Studiën, die de verschijning van dit tweede deel zóó lang verhinderd
hebben, zeker is het, dat de grondigheid daarbij gewonnen heeft. Menig gewichtig
vraagstuk, in de laatste jaren uit de tegenwoordige sociale toestanden geboren, kan
nu, sinds het nauwkeurig overwogen en besproken werd door katholieke geleerden,
vooral sinds Leo XIII, de opperste Leeraar der volken, in zijne onsterfelijke
Encyclieken zijn licht daarover liet schijnen, beter en veiliger worden opgelost.’
Een blik op de inhoudstafel zal den lezer van den rijkdom en het belang der
behandelde vragen overtuigen.
Dit tweede deel der zedenkundige wijsbegeerte, bestemd om de algemeene
beginselen van het eerste deel op de bijzondere verhoudingen en toestanden, waarin
de mensch geplaatst wordt toe te passen, is in drie afdeelingen verdeeld: jus
individuale, jus sociale privatum, jus sociale publicum.
De eerste afdeeling (blz. 1-89) beschouwt de plichten en rechten van den mensch
als mensch, plichten en rechten jegens God, jegens den naaste, jegens zich zelven.
Uitmuntende verklaringen zal de lezer hier vinden over het bestaan eener natuurlijke
religie; over de mogelijkheid van een bovennatuurlijken godsdienst; over den
zelfmoord en het tweegevecht; over de gewetensvrijheid.
De tweede afdeeling (blz. 89-237) onderzoekt het doel en de noodzakelijkheid
van het huwelijk, de wederzijdsche plichten en rechten der echtgenooten, der ouders
en kinderen, der meesters en dienstboden.
In het tweede boek dezer afdeeling bespreekt de schrijver het eigendomsrecht en
wederlegt op grondige wijze de dwalingen van het communisme en socialisme.
De derde afdeeling, verreweg de grootste (blz. 237-840), bevat twee Boeken, het
eerste gewijd aan het Staatsrecht, het andere aan het Volkenrecht.
De titel laat reeds vermoeden dat hier vragen worden opgelost van het hoogste
gewicht en uitnemend actueel belang, de bijzondere aandacht overwaardig van allen,
welke zich met de hoofdproblemen van onze dagen bezig houden.
Het ontstaan van de maatschappij; het doel, het wezen, de oorsprong, de grenzen
van het openbaar gezag; de bepaling van den drager van het gezag; de verschillende
regeeringsvormen en staatsinrichtingen; de bevoegdheden en wederkeerige
betrekkingen van de wetgevende en
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rechterlijke macht, van het uitvoerend bewind; de verhouding van den Staat tot
godsdienst en zedelijkheid, tot onderwijs en opvoeding der kinderen, zijn recht en
plicht voor het stoffelijk welzijn en voor de leniging der maatschappelijke kwalen
zorg te dragen.
Ziedaar zoo vele onderwerpen, behandeld met eene volledigheid, eene
philosophische diepte en nauwkeurigheid waarvan men te vergeefs de weergâ zal
zoeken. In het licht der beginselen der middeleeuwsche wijsbegeerte en der pauselijke
Encyclieken, lost de geleerde schrijver de ingewikkelde vragen op, tevens rekening
houdend met alle wetenschappelijke resultaten van den jongsten tijd.
In de bekende strijdvraag of de gezaghebber zijne macht onmiddellijk of middellijk
door het volk van God ontvangt, verlaat de schrijver de oude leer der scholastieken,
welke beweren dat, in alle omstandigheden, het gezag oorspronkelijk volgens Gods
wil bij het volk berust, en door zijne toestemming aan koningen en vorsten wordt
overgedragen. Hij bestrijdt niet de mogelijkheid, maar de algemeene philosophische
geldigheid dezer theorie.
Zijne argumenten steunen a) op het beginsel door Suarez aangevoerd om deze
theorie te bewijzen, b) op haar verband met de valsche verklaring van den oorsprong
der burgerlijke samenleving.
In de volgende stelling zet hij zijn gevoelen uiteen: De redenen welke
oorspronkelijk den drager van het openbaar gezag bepalen komen in het algemeen
overeen met de redenen, die het maatschappelijk lichaam voortbrengen. Zij hangen
steeds min of meer van de rechtstreeksche of zijdelingsche vrije medewerking der
menschen af, niet altijd echter wordt hunne toestemming vereischt, want ten gevolge
van de wording en geleidelijke ontwikkeling der maatschappij wordt niet zelden,
zonder tusschenkomst van het volk, het gezag ingevoerd en bepaald. Met andere
woorden: even als volgens de natuurwet uit de familie de maatschappij ontspruit,
zoo gaat het gezag van het hoofd van het huisgezin van lieverlede over in het
Staatsgezag.
Wie deze meer speculatieve dan practische vraag wenscht te doorgronden en zich
eene wetenschappelijke overtuiging te verschaffen, vergelijke de verhandeling van
P. Meyer met de stellingen omtrent hetzelfde onderwerp, in de hand- en leerboeken
van de PP. Van der Aa, Lahousse, Castelein, welke de oude leer verdedigen.
Het laatste Boek van de derde afdeeling beschouwt in drie hoofdstukken het
volkenrecht in het algemeen, het volkenrecht tijdens den oorlog en de oplossing van
het sociaal internationaal vraagstuk. Wat het laatste betreft, toont de schrijver met
afdoende bewijzen, dat de internationale maatschappij en bijgevolg de bestendige
vrede tusschen de volken alleen mogelijk is door en in de katholieke Kerk.
Met volle overtuiging kunnen wij het werk van P. Meyer aanbevelen als uitmuntend
en voortreffelijk niet minder door zijn rijken en degelijken inhoud, zijne vertrouwbare,
alzijdig toegelichte leer, dan door zijne wetenschappelijke methode, zijn eenvoudige
doorzichtige taal, zijn glashelderen betoogtrant.
Om dit gunstig oordeel te bevestigen, nemen wij over wat P. Cathrein in de Stimmen
van 22 Oct. 1900 schreef: ‘P. Meyer is de Nestor der katholieke Duitsche
Moraalphilosophen, en de katholieke zedenkundige wijsbegeerte heeft hem veel te
danken. Toen hij vóór 33 jaren met zijn geschrift De grondbeginselen van de
Zedelijkheid en het Recht optrad, was eene katholieke Moraalphilosophie in
Duitschland een nagenoeg onbekende zaak. Zelfs de trouw kerkelijk gezinde

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1901

geleerden, zooals de zeer verdienstelijke professor Ferdinand Walter, loochenden
het natuur-
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recht en daarmede de rechtsphilosophie in eigenlijken zin, en brachten zoodoende,
zonder het te vermoeden, de grondslagen der geheele zedenkundige wijsbegeerte, ja
zelfs van het kanonieke recht en de moraaltheologie, aan 't wankelen.
Het bovengenoemde geschrift van P. Meyer en zijne opstellen in de Stimmen aus
Maria-Laach, hebben in deze richting het ijs gebroken en den band van vereeniging
hersteld met de bijna vergeten overlevering van het katholiek verleden. Bijna alle
katholieke geleerden, die sedert op het veld der zedenkundige wijsbegeerte gearbeid
hebben, zijn bij hem direct of indirect ter school geweest.’
Roermond.
Dr. A. DUPONT.
Les Industries à domicile en Belgique, Vol. III.
Wij hebben de twee eerste deelen dezer belangrijke uitgaaf van het Ministerie van
Nijverheid en Arbeid kortbondig besproken, in D.W. en B, 1900, bl. 613 en 1901 bl.
93.
In het 3e deel krijgen wij van Ch. Génart L'industrie cloutière en pays wallon en
van G. Beatse l'industrie de la Ganterie.
Het nagelsmeden met de hand is bijna uitgestorven. Het wordt nog gedaan in drie
streken van ons land: in de Ardennen, te Bohan en omliggende gemeenten; in de
koolstreek van Henegouwen, te Gosselin en Fontaine-l'Evêque; ten laatste in 't land
van Herve, te Soumagne en Xhendelesse, maar 't is bijwerk. De nagelsmeden van
de Ardennen gaan 's zomers in Frankrijk den oogst afdoen; die van Henegouw en
Luik zijn schilders, kareelbakkers en bijzonder metsers.
In de Ardennen heeft deze nijverheid het meeste kans te blijven bestaan. 't Is
winterwerk, en er is geen ander; terwijl in Henegouwen en Luik de nagelsmederij
van de menigvuldige daar bestaande nijverheden, waar men werk kan vinden, zooveel
heeft te lijden gehad als van de machinerij. Ten andere, in de Ardennen is men beter
ingericht en meer gespecialiseerd, men maakt er enkel schoennagels.
De monografie van M.G. Beatse is belangrijker voor de Vlamingen, daar zij eene
ten grooten deele Vlaamsche nijverheid behandelt.
In de handschoennijverheid moet men onderscheiden tusschen het snijden, dat
meestal te Brussel gelocaliseerd is en er ongeveer 800 werklieden bezigt, in een
streng syndicaat vereenigd en een tamelijk hoog loon verdienend, en het naaien der
handschoenen dat aan ongeveer 3500 vrouwen werk geeft, meest in de omstreken
van Ninove en van Oudenaarde. De Oost-Vlaamsche handschoennaaisters zijn
bedreven in hun vak; zij naaien niet enkel de handschoenen te Brussel gesneden;
jaarlijks worden hun voor verscheidene millioenen frank handschoenen uit
Duitschland gezonden. Rondom Ninove en Oudenaarde verdringt het
handschoenennaaien het kantwerk.
Even als het snijden der handschoenen is het naaien eene huisnijverheid. Het naaien
wordt door tusschenpersonen ondernomen die dan het werk voortgeven, aan de
naaisters een naaimachiene verschaffen en voor de deugdelijkheid van het werk
instaan.
Het gemiddeld loon der naaisters is 1,00 tot 1,25 fr.
Deze twee monografiën zijn zeer klaar en belangwekkend geschreven.
E. VL.
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Gedichten VAN GODFRIED HERMANS, uitgegeven bij J. Van Lantschoot te
Dendermonde. - Voor eenige dagen vielen deze Gedichten die ik vroeger reeds met
genoegen gelezen had, in mijne handen, en zie! daar rees een vermoeden in mij op,
vermoeden dat bij nader
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onderzoek gewettigd bleek, namelijk dat deze eerste pogingen van den jongen dichter
die onder den deknaam van Godfried Hermans verscholen zit, in D.W. en B. tot heden
toe niet waren besproken geworden. Ik denk nochtans dat het niet te laat is mijne
oprechte meening aan het geëerd tijdschrift mede te deelen.
In Godfried Hermans rust en ontwaakt de kiem van een ware dichterziel. Zijne
inbeelding schept indrukwekkende visioenen die hemelbreed over tijden en ruimten
uitstrekken en waarin het hert van heel eene menschheid klopt. Zóó Abel
doodgevonden, Babel, Het einde en andere stukken. De Mis en het Vagevuur zijn
min wel opgevat, doch in voormelde stukken zijn korte grepen die onwedersprekelijk
de hand van een dichter verraden.
Nochtans ik haast mij er bij te voegen dat nog menige nevel hem belet duidelijk
zijn vizioen te doorschouwen; en bijzonderlijk dat zijn kunstvermogen nog ver is
machtig genoeg te zijn den reuzenomvang ervan met al zijne tinten en lijnen in woord
en rijm uit te beelden. 't Is enkel tusschen onzekere en onvoltrokken schetsen dat
men de grootschheid van het oorbeeld vermoeden kan.
't Ware van zijnentwege voorzichtig geweest het uitgeven van deze pogingen te
verschuiven, tot dat tijd en studie zijn halfvolwassen kind tot een deugdelijken
boreling zouden gevormd hebben.
Het blijft toch waar dat wij van den dichter iets bijzonders mogen verwachten,
indien hij met geduld zijne indrukken koesteren en bezorgen wil; zooveel te meer
daar hij den waren roep van den dichter verstaat, en met eene hartstochtelijke liefde
naar het volle bezit van de Eeuwige Schoonheid, die God is, verlangt en streeft.
Heerlijke verzen met verrassende beelden en aangrijpend gevoel vertolken op menige
bladzijde deze zuchten naar hooger leven. Dikwijls nochtans waar zijne ziel hare
smachtende gevoelens wil lucht geven, mist zij den toon, en schreeuwt onrustige
zangen die kwalijk met het zoete minnen van de mystieken overeenstemmen.
Ook kan ik zijne stelling over kunst niet aanveerden, als hij in de twee eerste verzen
van den bundel zegt:
Mijn God, de kunst is 't luide tieren
der ziel, om laving voor haar dorst;

Maar ben ik het met hem eens in de twee verzen die onmiddellijk volgen:
de kunstenaar moet knielend bidden
met 't hoofd gebogen op de borst.

Dat Godfried Hermans verdere pogingen aanwende, zonder overhaasting, en - 't mag
ook wel ter loops gezeid worden - dat hij beter dan in dit eerste werk de drukproeven
nazie, en wij zullen nog heerlijk werk van hem verwachten.
S.D.
Leerboek der mechanica met vele opgeloste vraagstukken en opgaven door J.
VAN DER BREGGEN, Civiel-Ingenieur. Leeraar M.O. te Winterswijk. Uitgever P.
Noordhoff te Groningen. Prijs fr. 2,25.
Bovengemeld leerboek bevat eene grondige studie over werktuigkunde.
Het is onderverdeeld in 3 afdeelingen:
In de eerste afdeeling - linematica - wordt de leer der bewegingen uiteengezet;
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De tweede afdeeling - statica - omvat de leer der krachten en de bepaling van de
voorwaarden, waaraan een stelsel van krachten, die op een lichaam werken, moet
voldoen, opdat het lichaam in evenwicht zij;
De derde afdeeling - dynamica - behandelt de leer der krachten in verband met de
bewegingen, die daarvan het gevolg zijn. Zooals in het voorbericht aangekondigd
wordt, heeft de schrijver alle grootheden in het centimeter-gram-seconde stelsel
uitgedrukt en de klove tusschen theorie en praktijk verkleind door het opnemen van
een groot getal opgeloste vraagstukken en opgaven. Onder dit laatste oogpunt, is het
boek bijzonder verdienstelijk.
Voegen wij er bij dat het werk met orde opgesteld, en in klaren stijl geschreven
is. Het mag ten warmste aanbevolen worden aan hen, die voorafgaandelijk met de
hoogere studiën over wiskunde kennis gemaakt hebben.
FR. S.
Vlaanderens Grootheid rond 1300. Vlaanderens Heldenmoed in 1302 door J.-FR.
PALLEMAERTS. Voordracht uitgesproken te Mechelen op den 29n Januari 1901.
Uitgegeven ten voordeele van het Groeninger-Comiteit. Rousselare, Jules Demeester.
Zooals de titel het genoegzaam te kennen geeft is deze voordracht in twee'n gedeeld:
de toestand van Vlaanderen in 't begin der 14e eeuw; de slag van 1302. Het doel van
den schrijver is niet geweest nieuws aan den dag te brengen, hij wilde klaar
voordragen en geestdrift wekken. Daarin is hij zeker gelukt.
In Memoriam Baron de Maere d'Aertrycke. Gent, A. Siffer, 1901.
Dit boek, opgedragen aan de leden van het XXVIste Nederlandsch Congres te
Nijmegen, bevat, nevens een kort levensbericht en de aanspraken gehouden aan het
graf, de voornaamste redevoeringen door wijlen baron de Maere uitgesproken bij
Vlaamsche aangelegenheden.
‘Door zijn afsterven, lezen we in het levensbericht, verdwijnt eene groote figuur,
hoogstaande op het gebied der wetenschap en niet min verheven op dat der Vlaamsche
beweging’. - Brugge-Zeehaven en de Nederlandsche Congressen zijn daar om dat
te bewijzen.
De hoogere standen hebben allerlei plichten te vervullen tegenover de lagere; eene
dier plichten, de meest verwaarloosde in ons Vlaanderen, is de taal des volks te
kennen en te gebruiken, om bij middel van die taal op het volk een deeltje van hunne
kennissen en beschaving te laten nederdauwen. Dat begreep baron de Maere, hij
kende de taal van zijn volk en schroomde niet vooruit te komen om hare rechten te
verdedigen.
Wij kunnen de redevoeringen in dit boek opgenomen hier niet ontleden, laten wij
enkel drukken op eene gedachte, waar baron de Maere zoo dikwijls op terug kwam,
namelijk de vervlaamsching van ons eigen huis. ‘Paleizen, Parlementen, Ministeriën,
Stadhuizen, Gerechtshoven hebben wij veroverd en bezet, zegde hij den 21 Juni 1894
in de Koninklijke Vlaamsche Academie, het geheele Vlaamsche Land hoort ons toe:
slechts eéne vesting, eén bolwerk, eén burg staat daar onaangeroerd voor ons en blijft
ons tarten en daagt ons uit: het is ons eigen huis.’ Hij meende dat het geschikste
middel om die burg te veroveren was zuiver, vloeiend Nederlandsch te spreken. Dan
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alleen zouden de vrouwen aannemen dat het niet tegen den goeden toon strijdt
Nederlandsch te bezigen.
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In Memoriam J.-W. Brouwers, Pastoor te Bovenkerk door B.F.B. Gulpen, 1899,
VII, 204 bl.
Onze lezers herinneren zich nog hoe men in Zuid- zoowel als in Noord-Nederland
droevig getroffen werd bij het vernemen der schielijke dood van Pastoor Brouwers
te Maastricht op 3 Maart 1893. Men heeft nu over een jaar een boekje ter
nagedachtenis van den diepbetreurden pastoor van Bovenkerk (Nieuwer-Amstel)
uitgegeven, hetwelk als een belangrijke bijdrage voor onze letterkundige geschiedenis
mag aanzien worden.
Men heeft er niet enkel overgedrukt eenige dichtstukjes van den alomgekenden
Brouwers, maar men vindt er ook de lijst zijner werken, het oordeel der pers bij zijn
overlijden, maar het belangrijkste van dit gedenkschrift zijn wel de letterkundige
schetsen van Bots, Melati van Java, J. Alberdingk Thijm, Vrancken, Raaymakers
die pastoor Brouwers waardeeren als huisburger (hij werd geboren te Margraten in
1831), als mensch, als priester en als letterminner. Door deze schetsen bekomt de
lezer een juist gedacht van de waarde van den man die door eenieder bemind, geacht
en bewonderd werd. Hij was een strijder in den kristenen zin van het woord; hij
streed voor God en voor den roem van zijn land. Hij was het die, misschien meer
dan wie ook Vondel populair bij het Nederlandsche volk maakte. Als redenaar mag
hij bij de grootste en invloedrijkste gerangschikt worden; men denke slechts aan
zijne, ik zal maar zeggen, glansrijke en gevierde rede op het Congres van Mechelen
in 1867. Groote werken heeft hij niet tot stand gebracht, alhoewel hij zeer goed in
staat was zulks te doen; maar zijne bedrijvigheid was te veelzijdig om grondig een
ontwerp te onderzoeken en er bij stil te staan. Maar door zijn strijden, meer nog door
zijne talrijke redevoeringen en voordrachten zoowel bij ons als in zijn eigen land,
heeft hij goeds gesticht. Brouwers was een zaaier van edele en vaderlandsche
gedachten en zijn woord zal lang in het dankbare geheugen van ons volk voortleven.
Brouwers was een sympathiek en hooggeschat man en zijn naam zal eene eereplaats
in onze letterkunde behouden.
ADOLF DE CEULENEER.
Katholieke kanselredenaars der Nederlanden door Dr. CH. CAEYMAECX, professor
in het groot seminarie van Mechelen en diocesanen schoolopziener, 283 blz. gr.-8o.
Rousselare, Jules De Meester.
Na de warme aanbeveling van Z. Eerw. Kard Goossens en Kan. Muyldermans
blijft ons niets over dan onze erkentelijke stem daarbij aan te sluiten. Het boek zij
geestelijk en leek aanbevolen. Het kan, behalve voor den inhoud, ook den leeraar
dienen, om op de bijzondere schrijfaard der achttiende en vroegere eeuw te wijzen
en er soms tegen te waarschuwen. De uitgave is eene goede daad, die veel nut kan
stichten ter kennis onzer letter- en beschavingsgeschiedenis.
A.T.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1901

410

Overzicht van tijdschriften.
De Vlaamsche Kunstbode, Augustus-September 1901.
Slot van Lod. Lievevrouw-Coopman's lyrisch drama Clodwig en Clotildis. - Verzen
van Jan Boucherij en Bernard. - Drank en laster, stichtend verhaal van A.V. Bultynck.
- Van Frans Gittens eenige bladzijden over Peter Benoit zaliger, vertaald uit de
Nouvelle Revue Internationale te Parijs, met een schoon portret van Benoit op zijn
sterfbed. Hierin aan te merken: de liefde van Benoit voor Mej. Pfotzer, de zangeres
van Chanson de Fortunio, en Benoit's verhouding tot zijne vrouw: ‘zij was afgunstig
op den bijval van den meester... En wanneer na den bijval van een zijner grootsche
werken Benoit uaar huis keerde, vergezeld soms van het heel orkest en van de koren
die zijne palmen en zijne kronen droegen, dan vond hij de handschriften van de
nieuwe werken die hij geschetst had, verscheurd, besmeurd, verbrand door haar die
Mevrouw Benoit was... Er kwam geene echtscheiding. Na eene poging tot verzoening,
die tot niets leidde, gingen de echtgenooten uiteen.’ - Tamelijk uitgebreid verslag
van het 26e Nederlandsch Taal- en Letterkundig Congres te Nijmegen.
Germania, Augustus 1901.
In De vijanden der Germanen op het vasteland waarschuwt de redactie de
Vlamingen tegen ‘eene zekere voorliefde voor de Tsjechen’. Deze verbroederen met
de Franschen en de Russen. ‘Het onbedekte doelwit van Slaven en Franschen is het
Duitsche rijk in Europa te verpletteren; dat dan ook terstond de Nederduitschers in
Nederland en België te gronde gaan, spreekt van zelf; zonder Duitschland zou België,
zooals reeds zoo dikwijls vroeger, terstond door Frankrijk ingelijfd worden. Nu zit
Boheme als een wig in Duitsch Midden-Europa en daarom streven alle
Duitschvijandiggezinden er naar dit Boheme, dat heden voor 2/5 door Duitschers en
voor 3/5 door Tsjechen bewoond wordt, zuiver Tsjechisch en Slavisch te maken.
Wordt dit bereikt zoo hoopt men bij een naaste volkerenbotsing van Boheme uit, het
Duitsche rijk in twee te snijden, zoodat de Slaven van uit Boheme en de Franschen
van uit de Vogeezen ongeveer bij Frankfurt of Würzburg elkander de hand kunnen
reiken.’ - In denzelfden geest is het artikel van Dr Winterstein Einiges über die
Alldeutsche- und Marine-Ausstellung zu Kassel im Mai 1901. Hij doet zijn beklag
‘dass viele Vlamen, in Unkenntnis der wahren Sachlage, gegen uns Deutsche im
Reich und Oesterreich Partei nehmen, so bald unser Kampf gegen das Slaventum,
wenigsten gegen Polen und Tschechen in Frage komt.’
Drie bemerkingen: 1. De Vlamingen strijden voor het behoud
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hunner taal, daarom zijn ze natuurlijk geneigd voor die volken die eenen taalstrijd
te strijden hebben; 2. De bestgezinde Vlamingen voor Duitschland, kunnen de wijze
niet goedkeuren waarop Pruisen het Poolsch tracht te verdringen in de oostelijke
provincien en het Deensch in Noord-Sleeswijck; 3. Wij, Katholieken, zien maar al
te duidelijk dat het germaniseeren gepaard gaat met het protestantsch maken Los
van Rome is bij vele mannen de leuze in Polen even als in Bohemen. - Begin eener
studie van L. Wilser over Germaansche stijl en Duitsche kunst.
- September 1901.
De redactie sluit zich aan bij het beroep gedaan door de gevolmachtigden van de
Zuid-Afrikaansche Republiek en van den Oranje Vrijstaat aan den raad van beheer
van het Permanente Hof van Arbitrage te 's Gravenhage. ‘Thans, zoo luidt het beroep,
nu de oorlog bijna twee jaren heeft geduurd en het eind daarvan niet is te voorzien
anders dan langs den weg dien de mogendheden nog zoo korten tijd geleden hebben
erkend als het meest afdoende en tevens het meest billijke middel om internationale
geschillen te beslissen - d.i. eene scheidsrechterlijke uitspraak - moet de
wenschelijkheid van zoodanige vredelievende beëindiging voor beide partijen steeds
meer worden erkend.’ - Vervolg van L. Wilser's studie Germaansche stijl en Duitsche
kunst, waarin de invloed der Arische volkstammen in Europa in 't licht wordt gesteld.
- In dit nummer wordt ook verslag gegeven van de zittingen, den 30 en 31 Oogst ll.
te Leipzig gehouden door het Alduitsch Verbond. Men zou er willen toekomen een
tolverbond te stichten onder de middeneuropeesche landen en hoofdzakelijk tusschen
Duitschland en Oostenrijk.
Vlaamsche Zanten. Augustus 1901.
Vorvolg van De Germaansche Godenleer en Onze Volksgebruiken en ons Bijgeloof,
en van De Hemellichamen in het Volksgeloof. Vrouw Weyn deelt berijmde
Volksgebedekens mee op St. Blasius, op de doornen Kroon en op Kerstdag.
Volkskunde, 14e jaarg., 1e-2e afl.
Nachimerrie van Dr Jos. Schrijnen. ‘De ware vorm is nachtmare, nachtmaar,
samengesteld uit nacht en mare, Middel-Ned. mâre, Angel-Saks. mara, Oud-Hoogd.
mara, met de beteekenis van nachtspook, nachtbelemmering en afkomstig van den
wortel mar, die zoowel in ons meren “vastleggen, binden” als in marren “talmen,
dralen” steekt.’ - De Sage van den hertog van Luxemburg, door Dr M. Sabbe, naar
aanleiding van het werk Die Sage vom Herzog von Luxemburg, van Dr Anton
Kippenberg. - In Naar aanleiding van Vampyrsagen doet J.D.C. te recht opmerken:
‘Met het oog op de studie der letterkunde is het te betreuren dat de uitslagen der
folkloristische wetenschap nog zoo zeer verstrooid liggen in tal van tijdschriften...
Ware 't nog niet mogelijk een handboek samen te stellen waarin ten minste de meest
voorkomende dingen zouden opgenomen worden en verklaard.’ - A. De Cock deelt
het licoje mee van de drie tambours. G.J. Boekenoogen in Nederlandsche Sprookjes
en Vertelsels deelt mee Van den ondeugenden jongen die in een ton gekuipt werd,
Hou ik aan 'n koamer veel geld kwam en Janmainje uùt wōrtelkoar.
Christene School, 1 October 1901.
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Te lezen in dit nummer het artikel De Volksonderwijzer en het Vlaamsch
Hooggetijde (1902), waarin R. Gesquiere uiteenzet wat de onderwijzers practisch
doen kunnen in de lagere school voor het herdenken van den slag der Gulden Sporen.
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De Taalstrijd is ten achter. Wij ontvingen eerst onlangs het nummer December
1900. Uit eene redevoering van prof. De Ceuleneer ‘Over het onderwijs in de
gemeentescholen der stad Gent’ wordt medegedeeld wat betrek heeft op het tweetalig
stelsel. Prof. De Ceuleneer meent dat het onderwijs in de vreemde talen (in Vl.-België
in 't Fransch) niet thuis behoort op de lagere school. Alleszins zou men daarmee zoo
vroeg niet mogen beginnen als men nu doet. Hij zou willen dat het onderwijs der
tweede taal slechts met het vierde of vijfde schooljaar zou aanvangen. ‘Men zou dan
aan dit onderwijs een grooter getal uren kunnen besteden dan het nu het geval is, en
de kinderen moeten aanmoedigen om het aanleeren van het Fransch in de avond- en
zondagscholen voort te zetten.’ Voorts wordt een stuk vertaald uit een opstel van
M.A. Sluys, bestuurder van de Brusselsche Normaalschool. verschenen in de Manuel
général de l'instruction primaire, van Parijs (nr 11, Nov. 1899). Daaruit knippen wij:
‘Verstandelijke ontwikkeling in het Vlaamsche land is niet mogelijk tenzij door
middel van het Nederlandsch. De kinderen van de werklieden en veldarbeiders, die
enkel gedurende eenige jaren en zeer ongeregeld naar de lagere school gaan kunnen
er geen twee talen leeren.’ - Gustaaf Segers deelt bijzonderheden mede aangaande
den taalstrijd in Bohemen en Mähren.
Het Katholiek Onderwijs, Augustus-September 1901.
Te lezen in deze aflevering de rede van den Z. Eerw. Heer Corten, directeur van
Rolden, te Venlo gehouden op den Limburgschen Katholiekendag den 24 Mei ll.,
alsmede het vervolg van de studie: De opvoeding bij de oude Perzen.
Jong Dietschland, 4e jaarg.
Zooals naar gewoonte steekt er veel goeds in deze aflevering, werk van jongeren
die beloven. Van C. De Visschere een belangrijk artikel: Grondvesting der Brusselsche
Tooneelschool. Schrijver is niet erg kwaad dat de Vlaamsche declamatieles niet meer
op het programma staat van het Conservatorium te Brussel, sinds den dood van Emm.
Hiel. ‘Volgens mij deed Gevaert eenvoudig wat de gezonde rede hem ingaf.’ Er
bestaat te Brussel eene vrije tooneelschool, waar jaarlijks, nu sedert 11 jaar, van 60
tot 90 leerlingen ingeschreven zijn. De Staat zou die school moeten aannemen, zegt
De Visschere en de vroegere onderwijzers tot bestendige leeraars benoemen. - Voorts
in dit nummer aan te merken Hulde aan het genie der christene toonkunst (Tinel). Een Jezuit-toondichter (Pater Assenmacher), de schoone studie van J. De Cock over
De Genestet en de beschouwingen van Am. Neckers Over het Zinnebeeld.
Tijdschrift van het Willems Fonds. Augustus 1901.
Gedachten over Vaderland en Vaderlandsliefde door Pol de Mont. - Van kapitein
Van der Veur, De vergrooting van het koninkrijk der Nederlanden door de
droogmaking der Zuiderzee. - Over gezondheid en ziekte, door Aug. Gittée. Schrijver
loopt niet hoog op met de kennis der geneesheeren: ‘in vele gevallen is de geneeskunst
geen wiskunst, maar giskunst.’ Laten wij de ziekten voorkomen, schrijft hij, door
sport, beweging, versche lucht, water. Hij zou de gezondheidsleer op het programma
der Athenea willen geschreven zien. - De Denen in Noord-Sleeswijk, eene belangrijke
studie van Aug. De Vreught, voortgezet in het nummer van September. Na het verdrag
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van Gastein in 1865 werd Sleeswijk bij Pruisen ingelijfd. Het noorden van Sleeswijk
was Deensch, en is het gebleven spijts alles wat nu sedert 35 jaar

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1901

413
beproefd werd door de Pruisische regeering om de taal en den landaard uit te roeien.
‘Van welke zijde men ook de zaak beschouwe, immer komt men tot hetzelfde besluit:
het Deensch-nationale leven in Noord-Sleeswijk loopt nog geen gevaar’.
- September 1901.
De hanneknuit, schetske van Lod. Scheltjens. - De nieuwe Heer, schets van Omer
Wattez, zoo wat te boven op, zou dieper moeten uitgewerkt zijn. - Eene Nederlandsche
kolonie in Duitschland, namelijk bij Wittenberg; in de 12e eeuw wisten Albrecht De
Beer en de aartsbisschop van Maagdenburg, Wichmann, Vlaamsche en Hollandsche
kolonisten daarheen te lokken. ‘Hun Nederduitsch karakter hebben zij in sommige
opzichten bewaard, ook in hunne taal. Ze zijn bedaard, ernstig, omzichtig en voor
nieuwigheden niet licht toegankelijk. Ook in de kleederdrachten der beide seksen
schijnt, althans in vroegeren tijd, het Hollandsch nog eenigszins door te schemeren...
De geheele bevolking was van oudsher vroom, zeer bijbelsch en bijzonder nijver,
waaruit nogmaals haar Nederduitsch karakter blijkt. Tevens was zij erg bijgeloovig
en deden allerlei spookverhalen bij haar de ronde. Bij feesten gedraagt men zich
deftig, ons Hollandsch! Ten slotte wijzen nog verschillende plaatsnamen op de
Nederduitsche afkomst van de bevolking dezer streek, o.a. Niemeck (Nijmegen),
Brügge (Brugge), Mageln (Mechelen) enz.; maar in hoofdzaak is zij nu natuurlijk
Duitsch geworden.’
De Vlaamse School, 1-9.
1o Over Peter Benoit, met eene afbeelding van zijn geboortehuis, hebbende drie
vensters en eene deur, een schuindak, een' schoorsteen, enz. Verder komen 4 portretten
voor, o.a. een doodenmasker. De schrijver trekt eene lijn tusschen Benoit, Claus en
Gezelle, als drie van diepe overtuiging. Hendrik de Marez sluit met een roerende
afscheidsgroet. In nr 9 schetst Winkler-Prins den overledenen landschapschilder P.J.
Mak in zijne ‘herinnerings-viezie’, met twee plaatjes. Beoordeeld wordt Hans
Memling van James Weale ‘dat de famielie van de grote Brugse meester herkomstig
zou wezen uit Memenlynck bij Alkmaar.’
Handelingen der Maatschappij van Geschied- en Oudheidkunde te Gent. Deel
IV, 1o afl.
Twee mededeelingen van J. Vuylsteke over Het opschrift van het Gravenkasteel
te Gent. Fris deelt oorkonden mede betreffende den opstand van Gent tegen Philips
den Goede (1450-53). Van denzelfden Ware eene wederuitgave van het ‘Memorieboek
der stad Ghent’ wettig? Het antwoord luidt ‘dat eene heruitgave van het Memorieboek
eene nuttelooze geld- en tijdverspelling zou wezen’. Nog in deze aflevering van Fern.
Donnet, Les derniers fidèles de Maria Stuart, waarvan een groot deel zich kwamen
vestigen te Antwerpen in afwachting van betere tijden.
Durendal, Août 1901.
Eenige welgevoelde woorden ter gedachtenis van zaliger Jufvr. Euphrasine
Beernaert. ‘Comme Rosa Bonheur, elle a les grâces de son sexe, sans en avoir la
faiblesse. Elle aime et exprime la poésie des frondaisons, des eaux calmes, des beaux

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1901

couchants, sans jamais tomber dans le sentimentalisme des Mme Deshouilières du
paysage.
Les sites de notre pays qu'elle fut une des premières à révéler, et aussi une des
plus ardentes à défendre... eurent toujours ses préférences.’ - Deux Chaînes (conte
d'aujourd'hui) door Georges Delannoy. - E.H.
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P. Cuylits bespreekt het jongste boek van Huysmans, Ste Lydwine de Schiedam. ‘Ce
livre n'aura pas la fortune de Fioretti: d'être à la fois le régal des délicats et l'eucologe
des humbles. C'est un livre d'artiste pour les artistes... Chez les ‘intellectuels’ d'où
sort et pour qui écrit Huysmans, il n'est qu'une oeuvre pareille qui puisse produire
quelque fruit de conversion ou de perfection. - Nog te lezen in dit nummer, La
Céramique grecque au Musée du Cinquantenaire, door Camille Gaspar en de vertaling
van Fioretti door Arnold Goffin.
- Septembre 1901.
E.H.H. Moeller wijdt eenige geestdriftige bladzijden aan zaliger zuster Marie van
het Heilig Hart, bekend om hare werken over de opvoeding der vrouw. - Van Jozef
Janssens een belangrijk artikel: Introduction à un cours d'histoire de la peinture,
voordracht gehouden in het Hooger onderricht voor vrouwen te Antwerpen. Spijtig
dat de plaats ons niet toelaat deze hier te ontleden.
La Fédération artistique heeft zich in de nummers van Augustus en September
vooral bezig gehouden met eene beschouwing van het Antwerpsch ‘salon’. Die
beoordeeling van Edmond Louis is veelzijdig, rechtvaardig en vrij volledig. In
dezelfde nummers, zoowel als in die van Juli, vinden wij theoretische studiën van
de heeren Van Ryn als musicus, Baes als plastisch kunstenaar, die doorloopend onze
opmerkzaamheid verdienen, geschreven met onpartijdigheid en vaste overtuiging.
Revue de l'art chrétien, 4e en 5e aflevering. Inhoud van no 4. Eene studie op
Perugino, van J. Helbig, zich knoopende aan Broussole's Jeunesse du Peruger. Men
heeft tot heden toe slechts weinig zekers omtrent Perugino ontdekt; bijzonder is zijne
jeugd onbekend. Verder zegt Broussole: ‘A l'époque de la Haute-Renaissance, quand
la civilisation païenne eut pénétré très profondément dans tous les esprits, nulle part,
comme à Florence, on ne sut l'accommoder aussi délicatement avec les exigences
de la culture religieuse et chrétienne. Un parfum d'élégance y atténue, la s e n t e u r
m a l s a i n e d e s p l u s é v i d e n t e s t u r p i t u d e s .’ Bravo!
Na Vasari is er niet veel voor Perugino gedaan. Veel ‘conjectures et fictions’, zegt
Helbig terecht. Men geeft de afbeelding van Sta Maria Maddalena di Pazzi, eene
groote kruisigingstryptiek. - Cloquet vervolgt zijne Décoration architectonique (in
4 en 5). - Van Sta Maria Antiqua te Rome wordt de muurschildering door Gerspach
beschreven. - In aflev. 5, bl. 361, geeft James Weale eene beschrijving der ‘Kroning
van O.L.V.’, geschilderd door Albrecht Cornelis omtrent 1517 en verhaalt dan hoe
Cornelis dit werk besteld kreeg door de gilde der vollers, van de kerk van St. Jacobus
te Brugge. In 2 jaren moest het gereed zijn. Maar meester Cornelis voldeed niet aan
de afspraak. Hij had het werk aan een anderen man opgedragen en werd veroordeeld.
Hij had herhaaldelijk met de rechtbank te doen. Men kent van meester Cornelis geen
andere schilderij. Zijne vrouw heette Ghezelle.
Op bl. 365, niet 265 (5) bespreekt John Bilson het aloude thema van den oorsprong
der gotische bouwkunst: ‘De eerste spitsboogvensters in Engeland’ (getrokken uit
Journal of the Royal Instituto of British Architects VI, 289).
Lefèvre-Pontalis wil hebben dat alleen in Ile-de-France het eerste spitsboogvenster
is ontdekt en dat Viollet-le-Duc gemist heeft.
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De schrijver bestudeert de kerk van Durham en geeft zeer belangrijke technische
en historische wenken. Overigens blijft de vraag, door wien en
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waar de oudste spitsboog is gemetseld, nog steeds een lis sub judice. Het komt er
ook weinig op aan! De Franschen denken gaarne aan Normandie en S. Denis, de
Duitschers aan Frankischen oorsprong, de Engelschen aan hun eigen land. Het zij!
Revue sociale catholique, 1er Septembre 1901.
Slot van E. Vliebergh's monographie van de Raiffeisenkas van Rillaer. De
economische en zedelijke invloed der kas is zeer treffend, alsmede dit feit dat het
grootste getal uitleeningen toegestaan werden aan landbouwwerklieden: op 191
ontleeners waren er 81 landbouwwerklieden, 71 landbouwers en 32 personen die
een ander beroep uitoefenen.
- Octobre 1901.
Belangrijk artikel van Arthur Verhaegen over de tuchtvoorschriften in de
bijzonderste parlementen. Schrijver vat ze als volgt samen: ‘Le lecteur l'aura remarqué,
les mesures disciplinaires sont les plus douces en Autriche et en Espagne.
Le Reichstag allemand a conféré au président, depuis quelques années, le droit
d'exclure de la séance le membre qui trouble gravement l'ordre. Toutefois celui-ci
peut en appeler au Reichstag qui se prononce sans débat sur la question... Outre le
rappel à l'ordre et la réprimande, le peuple anglais accepte la présence d'un sergent
d'armes dans l'enceinte législative, l'emprisonnement, la mise à l'amende, l'exclusion
temporaire et même l'exclusion définitive des membres récalcitrants ou jugés indignes.
Aux États-Unis, le droit d'exclusion ne peut être appliqué que du consentement des
deux tiers des membres de la Chambre... En Italie de même qu'en France, c'est la
chambre qui vote l'exclusion ou la censure du député qui a gravement contrevenu
au règlement. Ce vote a lieu par assis et levé, sans discussion ni amendement. La
Chambre peut ainsi être consultée par le président, même en cas de tumulte’.
Neerlandia, Augustus 1901.
Uit Aankweeking van gezond nationaliteitsgevoel, door Dr A.W. Van Geer, knippen
wij: ‘Doch m.i. is een zaak bovenal noodig, namelijk onze Z.-Afrikaansche broeders
te gemoet te komen in de spelling. Ik stel mij geen partij in de eischen der
nieuw-spellers, doch dit staat bij mij vast na menig gesprek met Dr Mansvelt, den
gewezen superintendent van het lager onderwijs in Transvaal, dat wij afstand moeten
doen van het onderscheid in geslacht van zaaknamen (behalve het onzijdig geslacht)
en dat wij de dubbele ee en oo en het onderscheid tusschen ei en ij moeten laten
varen. Een Afrikaner kan onze taal goed leeren schrijven behalve op deze punten en
rekent men hem dit als fouten aan, die een beschaafd man of vrouw niet mag maken,
zoo gebruikt hij liever de Engelsche taal. Is dit nu van onzen kant zulk een groot
offer? Of wordt het niet meer dan tijd dat ook wij breken met een gewoonte, waarvan
het aanleeren alleen een m.i. niet te verdedigen aantal uren aan onze kinderen kost.’
- Wij zouden wel willen weten wie, in dit nummer, de notice geschreven heeft over
zaliger Hilda Ram. Schrijver beweert dat zij den vijfjaarlijkschen prijs verwierf met
haar eerste Klaverken, van Wonderland schijnt hij niets te weten, van hare novellen
en schetsen kent hij enkel Slachtoffers voor Transvaal, waarvan hij ook niet schijnt
te weten dat het verscheen in Dietsche Warande en Belfort en daarna overgedrukt
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werd in Flandria's Novellen Bibliotheek. Op zijne beoordeeling ook is een en ander
aan te merken.
- September 1901.
Uit een artikel Grooter Holland van J. Rasch, dat overigens veel
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goeds bevat, knippen wij dit minder goede: ‘Wat moet de Nederlander die niet
uitgeweken is doen als lid van 't Algemeen Nederlandsch Verbond en... wat moet
hij niet doen?
Niet tijd verbeuzelen met spellingskwesties, niet ijveren voor algeheele
taalzuiveringen, niet zijn handelsvrienden in het buitenland ontstemmen door ze een
Hollandschen brief te schrijven, het is toch een beleefdheid iemand in zijn moedertaal
aan te spreken even als het een beleefdheid is een vreemde met diens Volkslied te
begroeten.
Niet een wetenschappelijk werk in het Hollandsch schrijven waardoor het door
weinige buitenlanders, maar in een vreemde taal opdat het door veel buitenlanders
gelezen wordt...’
De Katholieke Gids, September 1901.
Slot van het artikel Het oordeel der nieuweren over Schaepman als dichter. - Te
lezen De Tempelberg Moriah naar Karl Schnabl, kapelaan in het Johannitenhospitaal
te Jerusalem. - Vervolg van Hein De Jong's In den maconnieken ban.
- October 1901.
De schrijver van Journalistiek zou gaarne de journalistiek georganiseerd zien
zooals het onderwijs en de rechtspraak georganiseerd zijn, met scholen en diplomas
voor wie journalist worden wil. Een journalistieke doctorstitel zou als voorwaarde
moeten gesteld worden voor het verrichten van persarbeid. En bemerk wel dat
schrijver dit zou willen ingericht zien van staatswege! Voorts zou de Staat zedelijke
waarborgen moeten eischen van de dagbladschrijvers.
Er wordt ons niet gezegd of de opstellers - niet doctors -, en of de directeurs die
artikelen van niet doctors zouden ontvangen, met geldboete of gevang zouden gestraft
worden!
Nederlandsche Spectator. Nr 31.
‘Een woord van eerbied’ voor Jan ten Brink's talent. Een berícht over Nyhoff's
Democratie en Adam van Vianen's Modelles Artificielles, enz. (1650).
- Nos 32-40.
C. Hofstede de Groot schrijft in 32 een artikel over Gerrit Don en de schilders van
zijnen tijd, ter gelegenheid van een daarover uitgegeven proefschrift van W. Martin.
Ook is het de moeite waard op te teekenen dat de bekende Wolfgang onze aandacht
trekt op eenige Zweedsche romans: Selma Lagerlöf, De Koninginne van Kungahälle,
Ragschild, door Wilma Lindhé, enz. N 33 geeft Rouffaer een overzicht der Kunst
uit Nederlandsch Indie. Joh Dyserink geeft in no 34 en 35 bijzonderheden over Betje
Wolff en hare drie zwagers en Van Nouhuys warmt in 34 Douwes Dekker nog eens
op. Weismann komt nog eens op zijne gedachte over het restaureeren van monumenten
terug, hij wil restauratie meer begrensd zien. In 36 komen berichten over het
Taalcongres voor. In 37 komt De Vlaamsche School en het opstel over P. De Mak,
den ‘gevoeligen natuurschilder’, van Winkler. In 38 komt Dyserinck nog eens op
Betje Wolffs Zenuwplaag terug. In 39 wijdt Antonio Pasquinelli, uit Rome, een
belangrijk artikel aan het Forum Romanum. In 40 komt een vertaling voor uit The
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Artist bevattende eene merkwaardige vergelijking tusschen Baluschek, den menigmaal
keurarmen teekenaar en Brandenburg, den gebrekkigen kolorist. Wat er verder in
den Artist wordt gefilosofeerd moge dat tijdschrift zelf verantwoorden.
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De Hollandsche Revue, 25 Juli. Het nummer opent (na ‘zomer’ op steen geteekend
door Veldheer) met Het goed recht der vrijzinnige demokraten, en eenig
natuurwetenschappelijk nieuws, De beweging der kerkelijke organisatie, enz., alsmede
een Karakterschets van Neerland's grootste ijmker, of bijenteler, met een aantal
platen. Als ‘boek van de maand wordt Tolstoï's Waar is uitkomst besproken’. Indien
er uitkomst is voor de maatschappij is het er eene die tot heden niet is aangewend:
‘dat men zich onttrekt aan den militairen dienst...’ ‘Hiertoe moet ieder meewerken’,
zegt T. De vertaler is de heer Stokvis.
- 25 Augustus 1901.
De karakterschets is gewijd aan A.S. Talma, het nieuw gekozen kamerlid voor het
distrikt Tietjerksteradeel, dat den socialistischen leider Troelstra bij de verkiezingen
van Juni ll. heeft doen vallen. Als boek van de maand De tuberculose als volksziekte
en hoe zij kan worden bestreden, door Dr S.A. Knopf.
- 25 September 1901.
De portretten van † Mac Kinley, President Roosevelt, † Dr. von Miquel, Constans,
den door Frankrijk uit Constantinopel teruggeroepen gezant, Victorien Sardou, Jules
Claretie en Taco de Beer. - Op het Taal- en letterkundig Congres te Nijmegen werd
door Taco de Beer eene rede gehouden, Wat willen de modernen. Hier vinden wij
een broksken uit den officieelen tekst daarvan, en nog al veel is daarop aan te merken
van katholiek standpunt. - De karakterschets heeft het ditmaal over G.P. Rouffaer
die in de Encyclopedie van Nederlandsch Indie het artikel schreef over de kunst in
Indie en in 1900 en 1901 de Indische battikkunst, vooral die op Java, en het weven
in Indie behandelde. - Boek van de maand: Tragische levens, door Jeanne Reyneke
van Stuwe, die vergeleken wordt met Anna Lohman en Marie Marx-Koning. ‘Het
werk van Anna Lohman en Marie Marx-Koning is tot kunst verwerkt eigen verdriet,
en in de boeken van Jeanne Reyneke van Stuwe vinden we het lijden- en verdrietleven
van uit haar verbeelding geschapen of van uit de maatschappij rond haar
geobserveerde personen.’ Van het boek wordt er gezegd: ‘Er is vooruitgang, zelfs
groote vooruitgang’, dit namelijk op haar eersten roman Hartstocht, die nochtans
meer opzien baarde, minder om de kunst, dan wel om het ruw zinnelijke door eene
vrouw beschreven.
Chronica over staatkunde en letteren, van Dr SCHAEPMAN. - 7 September 1901.
Bij de laatste herstemmingen in Nederland hebben, naar openlijk is verklaard, niet
weinig katholieke kiezers hun stem gegeven aan den socialistischen candidaat
tegenover zijn liberalen tegenstrever. Ziehier hoe Mgr Schaepman deze tactiek
beoordeelt: ‘Een beginsel beheerscht voor mij alles. Het pauselijk woord: nulla
conjunctio’ is ook hier beslissend. Waarom? Hier is openhartigheid strenge plicht.
Alle uiterste partijen hebben een bedwelmende en onweerstaanbare
aantrekkelijkheid. Hoe verder zij gaan, hoe verder zij meeslepen en hoe grooter haar
sleepkracht wordt. Het absolute, het onvoorwaardelijk stellige, het: ‘Gij zult zijn als
Goden’, is voor den mensch de verleiding die de rede en het geweten, die de vrijheid
doodt.
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Nu is de sociaal-democratie niets wanneer zij niet is de partij van het absolute.
Zegt men: de partij van de absolute belofte, ik neem de wijziging aan. Maar zij wijzigt
niets aan de zaak. Geen enkele partij durft het absolute geluk beloven. Ook de liberale
partij, al meent zij alles voor
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den mensch te vermogen door den mensch, belooft geen paradijs. Alleen de
sociaal-democratische. Vandaar haar Evangelie der ontevredenheid, vandaar haar:
alles of niets.
Tegenover deze absolute belofte van volkomen aardsch geluk staat het Christendom
met zijn verheven leer van: zonde, ellende, dood. De christene prediker kan op deze
arme wereld voorspellen een zegepraal der gerechtigheid, die zegepraal is nooit
volkomen. Steeds moet hij de strenge herinnering herhalen: ‘de armen hebt gij altijd
bij U’; wegcijferen kon hij nooit deze drie: zonde, ellende, dood.
Maar nu heeft in deze arme wereld het zinnelijk geluk een groote aantrekkelijkheid,
vooral voor hen bij wie de zinnelijke nood het grootste deel van het zinnelijk leven
is. Het Christendom heeft tegen de sociaaldemocratie een harden strijd te strijden,
daar deze zijn volste en volstrekte tegenstelling is. Het kan en mag op straffe van
logen dat zinnelijk geluk niet beloven, onvoorwaardelijk en ongemengd. Het moet
met brekend harte zien dat de scharen zich laten verleiden door dien geluksdroom,
zoo verbijsterend en zoo ledig toch.
En nu zou men om redenen van tactiek de christenen aansporen met den
sociaal-democraat het krijgspad op te gaan? Het is toch gewaagd spel...
Ik word allerminst bezield door socialistenvrees, maar juist daarom wil ik open,
harden strijd. ‘Nulla conjonctio’. Iedere toenadering onzerzijds is een naderen tot
den afgrond.’
De Katholiek. Aug.-Sept.
Th. van Hoogstraten, P.C. Hooft (vervolg en slot), waarin getoond wordt hoe de
classische Hooft toch eigenlijk den geest van het classische treurspel niet wist na te
bootsen. Zijne treurspelen dragen slechts heidensche n a m e n . Moge ook Dorilla
eene uitzondering zijn, met haar ‘fijn gevoel’ om ongekunsteld haren minnaar op
een afstand te houden. Floris V is in Geeraart van Velsen lang geene tragische
persoonlijkheid; ook is het stuk geen treurspel. Ook voor het komische had Hooft
geen talent, en Baeto staat nog lager dan Geeraart van Velsen, al is de hoofdpersoon
ook weder eene navolging, namelijk de ‘pius Aeneas’. Doch, zegt de schrijver, ‘Dante
heeft de ellende der ballingschap met forscher kracht geteekend dan Hooft in Baeto’.
- Jan Kalf schrijft een artikel (I) Over bouwkunst. Hij meent dat er eene nieuwe
architectuur in aantocht is, waarin de uiterlijke vormen eens gebouws niet
beantwoorden aan de innerlijke samenstelling, zoo zelfs dat soms de bouwmethode
de goede verlichting van eene ruimte belemmert, ofschoon Cuypers het beginsel
herstelde dat de bouwkunst aan de wetten der logica is gebonden.
De Gids, September 1901.
Van de prinses met de blauwe haren, fantaisie van Louis Couperus. - Over
Multatuli's dienstjaren, door C.Th. van Deventer. Officieele bescheeden, betreffende
den dienst van Multatuli als Oost-Indische ambtenaar, werden verleden jaar uitgegeven
door P.M.L. De Bruyn-Prince. Schrijver besluit ‘dat de officieele bescheeden beslist
gunstig zijn voor de reputatie van Multatuli als Indisch ambtenaar’. - In Ons
vestingstelsel verdedigt C.D.H. Schneider deze stelling dat ‘vereenvoudiging van
ons (Nederlandsch) vestingstelling in het welbegrepen belang van het land zeer
gewenscht moet worden geacht, vermits een meer geconcentreerd vestingstelsel
aanzienlijke voordeelen voor de landdefensie zal opleveren’. - In Hervormde Woorden
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toont Stellwagen aan hoeveel woorden en uitdrukkingen de Nederlandsche taalschat
te danken heeft
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aan het katholicisme en het protestantisme. - De Hollandsche taal en het onderwijs
in Zuid-Afrika, van 1874 tot October 1899, door N. Mansvelt. - School en Spel, door
J.C.G. Grosé. Schrijver meent dat het spel op zijn Engelsch in de scholen niet genoeg
gewaardeerd wordt. ‘Ordeoefeningen en gymnastiek staan... achter bij het Engelsche
spel. Bij de eerste zijn de bewegingen strikt voorgeschreven en laten weinig speling
voor individueele uiting; bij het laatste rust een zekere verantwoordelijkheid op elk
speler, er hangt veel van zijn initiatief af; terwijl bovendien alle spieren geoefend
worden in de open lucht.’
- October. 1901.
Veel geschiedenis in dit Octobernummer: slot van Byvancks Vaderlandsche
Geschiedenisstudies. Dorus' droefheid. - Weldra zullen de beide slotdeelen der
‘Brieven en Gedenkschriften’ van C.K. Van Hogendorp in druk verschijnen. De
uitgever van het werk, Graaf van Hogendorp, kleinzoon van den staatsman, heeft als
inleiding daarvoor eene beschouwing gegeven van zijn grootvader, die hier
medegedeeld wordt onder den titel: Gysbrecht Karel van Hogendorp. - Als vervolg
hierop ‘Uit de geheime Aanteekeningen’, van G.K. van Hogendorp, met inleiding en
toelichtingen van Dr W.G.C. Byvanck. - Ook nog Het Dagboek van Van Hardenbroek
door Dr H.T. Colenbrander. - Voorts nog in dit nummer: Na den slag, door Mr J.
Limburg. ‘Waarom vraagt schrijver, stemden ditmaal op de candidaten van de
kerkelijken, of - want dit is niet te vergeten - van de sociaal-democraten velen, die
vroeger optrokken onder de vanen van het liberalisme?...Die hoofdoorzaak is veeleer
dat de voormalige liberale partij bij velen het vertrouwen heeft verloren door de
houding, die zij ten aanzien van het kiesrecht heeft aangenomen.’ Schrijver meent
dat de scheiding in de Nederlandsche liberale partij (stichting van den
vrijzinnig-democratischen bond) ‘zal in de toekomst heilzaam werken voor het
politieke leven in Nederland’. Wat het nieuw ministerie betreft, de onderwijs-vraag
is de eenigste, volgens schrijver, waaromheen de kerkelijke meerderheid zich als een
eenheid weet te groepeeren. Eens die vraag opgelost ‘dan moet met rassche schreden
het tijdstip naderen, waarop de kerkelijke coalitie haar ontbinding tegemoet gaat’. Prof. C. Winkler bespreekt Het hooger onderwijs in de geneeskunde in Nederland.
In deze laatste jaren werden meerdere leerstoelen in de geneeskunde door Duitsche
geneesheeren vervuld, omdat gedurende een reeds vrij langen tijd het aantal
Nederlanders, geschikt en bevoegd om een universitairen leerstoel in de geneeskunde
te aanvaarden, niet voldoende was. Voor onze taal, voor onze zelfstandigheid en
voor onze beteekenis als wetenschappelijke school is het geenszins onverschillig dat
de artsenscholen in handen van vreemdelingen overgaan, meent schrijver.
Wat staat er te doen. ‘Het Hooger Onderwijs in geneeskunde is uit zijne voegen
gerukt, toen het ondergeschikt werd gemaakt aan het leveren van practische artsen
met volle bevoegdheid... Men staat voor den feitelijken toestand, dat wij hebben hier
artsenijscholen die goed zijn voor de behoeften. Eene universitatre school heeft men
niet.’
Schrijver zou willen dat men uit éene der thans bestaande artsenscholen eene
Universitaire school make waartoe de toegang zou geopend worden door het
eindexamen der hoogere burgerschool met een aanvullingsexamen in het Latijn of
door het eindexamen B. van het gymnasium. ‘Voorts moet de toekomstige doctor
medecinae, chirurgiae of obstetricae artis candidaatsexamen in philosophie hebben
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gedaan, wil hij tot de engere medische universitaire studiën worden toegelaten. Dat
kan in
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5 halve jaren. Daarna komen 4 halve jaren voor studiën der anatomie, physiologie,
histologie, algemeene pathologie en pathologische anatomie, die reeds vóor het
candidaats-examen begint. Daarna weder vier halve jaren, voor studies in
pathologische anatomie, hygiene en in die der verschillende klinieken. Na het
doctoraal examen mogen de speciale doctoraten wederkeeren, die verkregen worden
door het schrijven eener dissertatie en het verdedigen van stellingen. Het recht om
speciale praktijk uit te oefenen (zich als specialist in een of ander vak te vestigen)
valt uitsluitend aan hen ten deel, die den specialen doctorstitel hebben.’ - Verzen van
Helene Lapidoth-Swarth. In de letterkundige kroniek wordt het eerste deel van
Potgieter's Brieven aan Ed. Busken Huet behandeld.
Noord en Zuid, no 3-10.
Elk nummer biedt belangrijks voor wel voorbereide leeraren van het middelbaar
onderwijs, gelijk dit vooral in Noord-Nederland bestaat. Doch ook menig artikel is
voor Belgische leeraren, met minder voorbereiding, nuttig en verheffend. In 7 vinden
wij b.v. eene uitmuntende studie over den dichter A. Bogaers, met afbeelding; verder,
Van Worp, De Windhandel op het tooneel: ‘Ruim 60 printen en kaarten’,
tooneelstukken, enz. ‘die den windhandel tot onderwerp hebben, zijn reeds in 1720
verzameld’, wel zonder groote waarde, doch nuttig als zedengeschiedenissen.
Langendijk's Windhandelaars munt uit. In nr 9 kan men met vrucht Klassiek en
Romantiek van J. Prinsen J.L. lezen, waarin Breero ‘zoowel klassiek als romantiek’
wordt geheeten. Nr 10 bevat eene afbrekende studie voor de (wat vergaarde) Roos
van Dakama, door Kummer, een overzicht van tijdschriften, eene schets van J. ten
Brink en menige practische les voor onderwijzers.
Van Onzen Tijd. - September 1901.
Th. Molkenboer bespreekt het boek van pater Nieuwbarn, Leven en werken van
Fra Angelico, dat hij ‘een alleszins verblijdend teeken des tijds noemt’. Hij komt op
tegen de heerschende meening van vele geestelijken voor wie, zegt hij, de Keulsche
dom en Raphael's schilderijen de voornaamste monumenten uit de geheele
kunstgeschiedenis zijn. ‘De Keulsche Dom is onder de kathedralen misschien de
grootste, of een er van, maar zeker niet de fraaiste, zeker niet de meest origineele.
Hij geeft niet de gothiek in haar hoogsten bloei, hij staat niet op den bodem waar de
gothiek, de echte geboren werd.
De Notre-Dame van Parijs is majestueuzer, de kathedraal van Chartres is plechtiger,
Rheims is veel rijker, Straatsburg heel wat mooier.
En Raphaël is geenszins de groote onder de Italiaansche schilders.
De dertiend'eeuwers waren oneindig pieuzer en dieper, de quattrocentesten
gevoeliger, Botticelli is veel gracieuzer, Michel Angelo veel grootscher, Titiaan en
vooral Veronese zijn veel schooner van kleur.’
Jong Holland.
Ons werden 2 nummers van dit tijdschrift toegezonden dat met Juli ll. zijn 2en
jaargang is begonnen. In het prospectus lezen we dat ‘voornamelijk zal zijn het
streven van deze periodiek te worden het orgaan van Nederland's jonge kunstenaars,
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van alle jongeren, die, zoowel in Noordals in Zuid-Nederland ernstig werken tot den
bloei onzer kunst’.
Jong werk in deze twee nummers. In dat van Juli willen wij enkel aanstippen het
artikeltje Over Jan Toorop van Just van Beerstraten dat eindigt met den volgenden
zin: ‘Indien wij, Nederlanders, meer gevoel konden krijgen voor het decoratieve,
voor de gracie der lijn, hoe zou dan
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onze kunst oppermachtig worden! Ach, mocht ons volk eens in staat zijn een man
voort te brengen, die de kleuren-kracht van een Rembrandt paarde aan de lijnengracie
van een Toorop.’ - Naar aanleiding van C.H. Costers Een voortwoekerend kwaad op
het gebied der toonkunst, wordt door Joh. S. Brandts Buys fel opgekomen tegen ‘de
verrotting in de beoordeeling op muziekaal gebied... Het cinisme waarmee journalisten
die van muziek niet meer begrip hebben dan een schoenborstel, zich een oordeel aan
te matigen wagen, is ondraaglijk’.
In de aflevering van 15 September een artikel van E.P. Raest over
Toekomst-litteratuur. Schrijver, 't schijnt een volbloed socialist te zijn, die verloren
heeft de moraal en de levensleer van deze burgersmaatschappij (een maatschappij
van onrecht en gewelddadigheid, zoo hij zegt) voorspelt eene proletarische letterkunde.
Wat die eigenlijk zijn zal hebben wij uit zijn artikel niet kunnen opmaken.
De Arbeid, 3e jaarg. afl. 11.
In Wrakke van T.H. Leonhard is 't leven in de groote ijzersmederij niet slecht
geschetst. - Vervolg van L. Baekelman's Marieken van Nijmegen. Albert Rehm
bespreekt breedvoerig in deze en de volgende aflevering Il Fuoco van G. d'Annunzio
dat hij zeer hoog, te hoog meenen wij, schat. Hij bekent nochtans dat het in zedelijk
opzicht niet al te pluis is. ‘Zeker, er zijn weinig boeken, toegankelijker voor zooveel
kwaadwillige glimlachjes en achterrugsche zinspelingen als dit: het is een
Heidelberger vat van den historien scandaleux, rijk als de mijnen van Golconda en
ruim als de broek van Chassé; het is meer dan dat, het is een rijstebrijberg voor
équivoquisten met een achterland vol glimmende sensueele likkebaardigheden...’
Waar schrijver het heeft over d'Annunzio's stijl vindt hij gelegenheid om den stijl
van Van Deyssel te bespreken. ‘Wat is en vooral wat was Van Deyssel? Ik geloof
hem, kort en juist... te kunnen kenschetsen als bij uitmuntendheid de parodoxist, de
uitbundige, maar dan... soms tot in de hoogste crisis, tot in het vormlooze.’
- Aflevering 12.
Slot van Vict. De Meyere's Het bloedende hart van Daneelken en van Baekelman's
Marieken van Nijmegen. - Henri Borel's De laatste Incarnatie wordt door Fr.
Hulleman fel afgebroken.
Vragen van den Dag. - September 1901.
In deze en de volgende aflevering Eenige bladzijden uit de geschiedenis van het
ontstaan van groote kapitalen. De opkomst van het huis Rotschild, naar een artikel
van R. Ehrenberg in de Deutsche Rundschau. - Dr H. Blenck schetst De opkomst van
Rotterdam als wereldhaven. De volgende getallen zijn leerrijk.
Toeneming van het scheepvaartverkeer 1889-1899:
Rotterdam

125,1%

Antwerpen

68,9

Hamburg

61,5

Bremen

42,4
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Amsterdam

29,4

Duinkerken

20,7

Havre

7,1%

Londen

16,4

Liverpool

12,1

Cardiff

59

Glasgow

27,2

Hull

12,2

Van H. Tiesing een schets uit de oude Drentsche toestanden: Over weven en spinnen
op het platteland in vroeger tijd. - P.J. Bruine Ploos van Amstel wil geen kwaad
hooren van de trusts. De trusts, zoo luidt zijne thesis, zijn een zegen voor het land.
Mocht het altijd waar zijn!
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- October 1901.
Te lezen het artikel van Dr R.G. Rykens: De ziekte en lijdensgeschiedenis van
Heinrich Heine. De dichter leed aan eene zenuwziekte. Hier en daar wordt wel eens
beweerd dat hij, door zijne ongebonden levenswijze daarvan zelf de schuld was.
‘Hiermede, meent schrijver, doet men aan de nagedachtenis van Heine een groot
onrecht. Want het is allerminst bewezen, dat de uitspattingen, waaraan Heine zich
schuldig maakte, van eenigen invloed geweest zijn op het ontstaan van zijn ziekte;
daarentegen is het niet onwaarschijnlijk, dat deze uitspattingen, gevoegd bij de
menigvuldige gemoedsbewegingen, die den dichter gedurende zijn loopbaan
doorstond, op het beloop der ziekte ongunstig hebben ingewerkt.’ ‘Nergens, in de
litteratuur, zoo luidt het slot van 't artikel, is een tweede voorbeeld te vinden van zulk
een arbeidskracht onder zulke kwalen’. - A.J. Servaas van Rooyen, onderzoekt wat
Maerlant's houding was, volgens zijn Wapene-Martyn, tegenover de Vragen van den
Dag, van zijn tijd. Hij besluit dat de som zijner redeneeringen in vele opzichten nu
nog gangbaar is ‘al moet ons de verzuchting van het hart, dat helaas een zestal eeuwen
nog zoo weinig verandering heeft gebracht.’ - Nog in dit nummer William Mac Kinley
en zijne staatkundige loopbaan. ‘Niet door beeldspraak, noch door anecdoten, evenmin
door zijne tegenstanders af te breken trachtte hij invloed uit te oefenen, maar vooral
door het begripsvermogen zijner hoorders te vatten en zich daarnaar te accomodeeren,
wist hij een weinig ontwikkeld publiek te overtuigen... Gedurende den
verkiezingsstrijd van 1894 reisde hij o.a. rond door 18 staten der Unie en hield
gedurende 8 weken 367 redevoeringen, d.i. gemiddeld 7 per dag, welke van 10
minuten tot een uur lang duurden. Eens heeft hij in een eetmaal 17 speechs gehouden...
Zijn politiek beleid was zeker niet ongelukkig, en onder zijn bestuur ging de Republiek
vooruit. Doch een politiek leider, een zelfstandig heerschend staatsman was hij niet.
Hij dreef meer op de partijen dan dat hij zelf stuurde’.
Ons Tijdschrift, 1901, nr VII.
Een zeer waardeerend artikel over wijlen prof. Dr B. Spruyt, door N. Mansvelt.
- Nr VIII.
Ter gedachtenis van zaliger Mevrouw Kruger, met een schoon portret. Door onze
bladen gingen vele historiekens over Tante Sanna om haar eenvoudige levenswijze
te doen uitschijnen. Eenvoudig was ze, maar we vernemen hier dat die anecdoten
toch wel ten grooten deele verzonnen zijn. ‘Rechte Boeren betitelden haar met den
naam van ou-juffrouw Kruger en zij dachten er niet aan haar zoo gemeenzaam toe
te spreken (Tante Sanna) evenmin als zij tot den Staatspresident “Oom Paul” zouden
zeggen. Trouwens van de vreemdelingen, die haar nu beschrijven, zullen maar
weinigen haar gesproken hebben...’
Das litterarische Echo, September 1901, nr 23.
Kurt Walter Goldschmidt behandelt de bijzonderste moderne schrijvers van
Schlesien: Gerhart Hauptmann en diens broeder Carl, Conrad Alberti, Felix Dahn,
Otto Julius Bierbaum en Ernst von Wolzogen. - In dit nummer nog een zeer
waardeerend artikel over Wilhelm Raabe door Albert Warneke.
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- Nr 24.
Poritzky stelt vast dat tot hiertoe in de letterkunde zoo weinig aan kinderpsychologie
werd gedaan. Boeken voor kinderen bestaan er wel,
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over kinderen bijna niet. De reden hiervan, meent schrijver, is in de letterkunde
dezelfde als voor de schilderkunst: ‘Es ist eben bedeutend leichter, einen scharf
ausgeprägten Charakter mit markanten Gesichtslinien in Wort und Bild festzuhalten,
als ein Wesen das noch aller typischen Konturen bar ist’. Sedert eenige jaren is er
toch beternis op dat gebied. - Slot van Goldtschmidt's studie over Schlesische
schrijvers. Worden behandeld: Elsbeth Meyer-Förster, Felix Hollander, Herman
Stehr enz. Van Philo vom Walde (een duiknaam voor Johannes Reinelt), katholieke
leeraar te Neisze en Schlesische dialektdichter, wordt veel goed gezegd. ‘Eine
sympathische Erscheinung wie man sie selten findet’. In een artikel over de jongere
Turksche letterkunde zegt Dr. Schröder dat het letterkundig leven onder de asch
gloeit. Men is verveerd van de censuur. De Turksche geletterde jeugd leest veel
Fransche boeken. Duitsche zijn bijna onbekend.
- October 1901.
Wo stehen wir, van Otto Julius Bierbaum. De theater staat in Duitschland voor 't
oogenblik op den voorgrond, alhoewel er zeer weinig eigenlijke dramatische
elementen zijn. Men ziet nu ‘bonte theaters’, Ueberbrettin tot stand komen waar
lyriek voorgedragen wordt. Is er geen gevaar dat dichters die voor zoo'n theater
schrijven geneigd zijn tengeltangelarij te leveren? Schrijver meent het niet; maar in
dit zelfde nummer wordt een artikel overgenomen van de Kölnische Zeitung waarin
die vraag met ja beantwoord wordt. ‘Ein Sieg also des Ten geltangels, nicht der
Litteratur’.
Zeitschrift fur christliche kunst 5-7. - In de eerste plaats noemen wij eene groote
studie van G. Hager, te Munchen, die zich over vier afleveringen uitstrekt: Zur
Geschichte der abendlandischen Klosteranlage, met zeven afbeeldingen. De schrijver
verdeelt zijn werk in: 1. De tijd van H. Benedictus tot aan het einde der ‘gotische
periode.’ 2. De eeuwen van ‘Renaissance’ en ‘Barok’. Hij neemt aan dat Benedictus
(† 543) het klooster op Monte Cassino celachtig (claustral) ingericht heeft en wijst
aan hoe practisch de verdere inrichting was. Hierop volgt St. Gallen om 820, ten
derde Fontanella (bl. 141, vlgg.), ten vierde de Cluniacenser-kloosters (waarvan men
de bouwregelen kan bestudeeren in de Monum. Germ. histor., Scriptores XI, bl. 516.
Op bl. 170 van het tijdschrift komt een platte grond voor, geheel verscheiden van
vroeger bekend gemaakte afbeeldingen. Hirsau en Albirsbach volgen. Ten slotte treft
men eene beschouwing over de Mariakapellen; hoe deze in de Cluniacenser-kloosters
in den regel hare vaste plaats hadden aan de oostzijde van het kloosterpand, enz.
Verder vindt men in deze afleveringen nog eene verhandeling van Honsel over
gotische vormen in de goudsmeêkunst (b.v. van het hoogwaardig), met een aantal
schetsen, op bl. 130, een vervolg van Zwitsersche glasschildering (zie d. XII,
301-318), bijdragen van Schnütgen over moderne kunstwerken (Jutfaas, kapel te
Keulen). In 6 komt voor: A l t n i e d e r l ä n d i s c h e s G e m ä l d e , voorstellende
verschillende voorvallen betrekkelijk St. Augustinus, geschreven door Schnutgen
met een 4o blad afbeelding, naar geheel nieuwen lichtdruk. De schilderij is een tryptiek
zonder luiken.
Benozzo Gozzoli, de beroemde navolger van Fiesole, heeft in de kerk van S.
Augustinus te Gimignano 17 tafereelen geschilderd uit het leven der kerkvaders.
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Doch het hier afgebeelde komt daaronder geenszins voor. Dit werk bevindt zich te
Keulen in eene bijzondere verzameling,
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waar het voor ongeveer een jaar uit Parijs heenkwam. De tooneelen zijn gekozen uit
het m i d d e n des levens van den heiligen bisschop. De velerlei versierselen duiden
op o u d - V l a a m s c h e n invloed. In dezelfde aflevering 6 schetst Joseph Braun S.J.
de Symbolik der liturgische kleuren: alweder geen onnuttig werk tegenover de onkunde
die in dit vak bestaat. In afl. 7 (bl. 205) begint Heinr. Bergner eene studie over
Versterkte kerken, dus eene bijdrage tot de krijgsgeschiedenis. Dit vak is voorzeker
nieuw, de oudheidkundigen weten er weinig van. B. begint met eene kerk te Nylarsker
op Bornkolm.
Stimmen aus Maria Laach, 7 en 8. - St. Beissel handelt over Christliche
Denkmalspflege. Hier bestrijdt de schrijver te recht de gebrekkige herstellingswerken
en overdreven zucht naar eenheid van stijl, waartegen zelfs een kunstenaar als de
bouwmeester Schmidt in de Stephanskirche ijverde. Daarom: geene archeologie à
tout prix. - Ein Kantianer und sein Christentum van V. Cathrein, herinnert aan het
onderscheid hoe voor honderd jaar Kant zich aan eene koninklijke uitspraak
onderwierp en thans als eene soort van orakel wordt voorgesteld. Kneller vervolgt
Ampère, Wasmann behandelt de Biologie en Dunm-Borkowski begint eene studie:
Ein anarchistischer Fürst (naar Fürst P. Krapotkin, Memoiren eines Revolutionärs).
- In nummer 8 schrijft Meschler Der Heiland im Umgang mit den Menschen.
Wasmann handelt over moderne Morphologie, Lehmkuhl over de Moraltheologie
en de Kritik ihrer Methode. Dunin vervolgt bovengenoemde studie.
Etudes des Pères de la compagnie de Jésus. 5 Oogst 1901.
I. Le concordat est-il respecté? 1. De grondbeginselen van het concordaat, door
P. Hippoliet Prélot. - II. La dialectique de Mr Blondel. Onder dezen titel, overschouwt
P. Xaveer Moisant het werk L'Action van Blondel, waar deze zijne wijsgeerige
stellingen uiteenzet over het begronden der waarheid, en speurt de bronnen op,
waarvan Blondel zijne opvattingen waarschijnlijk afgeleid heeft. - Blondel behoort
te huis in de school der ‘moraal-dogmatisten’ of, voor zooveel dit stelsel tot maatstaf
dient bij het bewijzen van den waren godsdienst, in de school der ‘nieuwe-apologeten’.
Volgens Blondel moet niet onze dadigheid geschat en geregeld worden naar
algemeene grondbeginselen en sluitbewijzen, doch deze hoeven geput en getoetst te
worden aan de feitelijke neigingen of bedrijvigheid van ons willen. De slotsom onzer
plichten en onzer bestemming wordt ons, bij den eersten blik, klaar uit de dagelijksche
doening van ons leven, zoo uit onze ‘slechte’ als onze ‘goede’ werken. De invloed
van Secrétan, Pillon, Renouvier, en anderen is hier zeker niet vreemd. - Met Pascal,
Malebranche en Gratry meent Blondel dat wij in onze natuur zelve de roeping lezen
tot het bovennatuurlijk leven; hij is ook met het Ontologisme verwant. - De ‘daden’
van onzen wil dienen als uitgangspunt van al wat wij weten - zelfs al onze vermogens,
de voorwerpen waar deze vermogens op inwerken, onze zelfstandigheid zelve zijn
één en 't zelfde met ons ‘doen’ ‘nous ne sommes, nous ne connaissons, nous ne vivons
que sub specie actionis’, en elke uiting van onze wilskracht beinvloedt het heelal.
(Vermenging van enkele grepen gedaan uit Leibniz, Kant, Hegel, Schoppenhauer,
enz). Zulkdanige gevaarlijke aanknoopingen met het ‘subjectivisme en monisme’
der Kantische scholen verdringen in Frankrijk al te veel, bij de Katholieken, de echte
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christene wijsbegeerte. - III. L'Ecole et la Vie, door P. Wilfrid Tampé. Verdediging
van de bekwaamheid der
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‘humanioraopvoeding’ om, beter dan het professionneelstelsel, mannen te vormen
vatbaar voor doelmatige beroepsopleiding. Daarbij de ‘humaniora’ schenkt die rijke
afwisseling van kunstgenieten na de beslommeringen der vakbedrijvigheid zoo
gunstig, slijpt de karakters tot eene grooter fijnheid welke bij het maatschappelijk
leven dikwijls te stade komt en ontwikkelt de geschiktheid tot klimmende bedieningen.
- IV. Le Trésor de Foulon et le Juif Zacharias, d'après des documents inédits, door
H. Villetard, priester, en P. Hendrik Chérot. - V. La grande promesse du Sacré-Coeur,
door P. Xaveer Marie Le Bachelet. - VI. La fin du monde et ses signes avant-coureurs,
à propos de quelques ouvrages récents, door P. Jean Moury. - VII. Ste Lydwine de
Huysmans, door P. Jean Noury. Huysmans, zegt de beoordeelaar, heeft zich niet
ontdaan van het ruw realisme dat ligt over de bladz. van ‘Là-bas’, hetgeen eenigszins
stootend kan voorkomen bij het schetsen van heiligenlevens; doch hem kan de
verdienste niet geloochend worden de stellingen der godsdienstige waarheid niet te
buiten gegaan te zijn. De taal van het boek is onbevallig om de verouderde kenmerken
die zij draagt, en om de veelvuldige inmenging van Latijnsche woorden en wendingen.
- VIII. Instructions aux supérieurs des ordres religieux. Over de voorwaarden, mits
dewelke de niet officieel erkende kloostergemeenten de noodige wettiging mogen
vragen, door de nieuwe wet voorgeschreven.
- 20n van Oogstmand.
I. Le concordat est-il observé? (Vervolg). 2. Miskenning der hoofdbepalingen,
door P. Hippoliet Prélot. - II. La suggestion en pédagogie et en thérapeutique (studie
begonnen in het nr van 5 Juli 1901) door P. Lucien Roure. 1. Van oudsher is het
ingeven van het gedacht eens anderen als opvoedingsmiddel gebruikt - het toepassen
echter der suggestie, met behulp van slaapverwekken, is eene nieuwheid. Er zijn
proeven aan te stippen, die het goed gevolg hadden op deze wijze den wil te
versterken, doch de voorzichtigheid raadt aan het hypnotisme maar in te roepen als
de andere overtuigingsmiddelen schipbreuk hebben geleden.
2. Het benuttigen der ingevingen, onder kunstmatigen slaap, laat gunstige gevolgen
bij zinneloozen, ofschoon bij deze allerminst, bij drankdollen, bij lijders door een
‘idée-fixe’ bezeten, en in 't algemeen bij alle zenuwzieken. Op organische kneuzingen
of stoornissen kan de suggestie onrechtstreeks inwerken. Over 't algemeen nochtans
mag het hypnotisme niet zonder strenge voorzichtigheid aangewend worden. Enkele
zinsneden zijn er tusschen gevoegd over de handelingen van Mesmer en Puységur,
en over de godsdienstig-geneeskundige sekte van Mrs Baker Eddy. - III. Grandeur
et décandence d'une institution. P. Jozef Burnichon overschouwt bij vogelvlucht de
geschiedenis van het vallende St. Barbaragesticht van Parijs, waar reeds St. Ignatius
en zijne 4 medestichters van de societeit Jesu ter schole gingen, en dat in zich het
kort begrip sluit van al de veranderingen welke het onderwijs sedert de 15e eeuw
beleefd heeft. Bij het einde drukt de schrijver op de stelling dat de kloostergemeenten
beter gewapend zijn dan enkelingen om scholen in leven te houden, zooals de val
van St Barbara het uitwijst. - IV. Episode d'une confiscation de biens congréganistes
(1762). Les manuscrits des Jésuites de Paris, door P. Jos. Brucker. - V. Chronique
des Missions (Amérique), door B. Paul Didon. - VI. Catéchisme de Léon XIII. P.A.
Flamérion bespreekt het werk van G. Cerceau S.J., dat den opgegeven titel draagt. VII. Marie Pharou. Un petit poète romantique inconnu, door P. Henri Chérot.
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- 5 September 1901.
I. Les derniers jours d'un condamné. Gepeperde afscheidsgroet door Jos. de
Burnichon S.J. aan de goddelooze wetgevers, die de kloostergemeenten van Frankrijk
zoo schandig uitdrijven of ontbinden. De machtiging vragen, zal voor velen overbodig
zijn ‘Il y a des victimes, marquées d'avance pour le sacrifice, ‘Et s'il n'en est qu'un
seul, nous serons celui-là!’. Schrijver brengt nog eens aan het klare de nietigheid, de
tegenstrijdigheden, de valschheid, de onwettigheden van de bewijzen welke de vaders
dier dwangwet hebben uitgepluisd om hun kind door de natie te doen aannemen.
Deze wet druischt in tegen goddelijk en natuurlijk recht, tegen de grondwet, tegen
de republikeinsche grondstellingen. - II. Le divorce de Napoléon. Lettre inédite du
cardinal Pesch, door P. Paul Dudon. - III. Revue littéraire, door P. Brémond. Een
woord over Eugeen Gilbert als kunstrechter - over ‘le Ste Beuve inconnu’ en ‘Genèse
d'un roman de Balzac’ van Spoelberch de Lovenjoul - over Michel Salomon's ‘art
et littérature’ - ‘Le Coeur innombrable’ gedichten van de gravin de Noailles - ‘Sang
de France’ van Georges Gourdon en ‘Pensées de Marc-Aurèle’ nieuwe vertaling met
voorrede door G. Michaut. - IV. L'astronomie chez les Grecs, door P.J. de Joannès.
- V. Un ‘document’ assassin faussement attribué au P. le Tellier, behandeld door
Jos. Brucker. - VI. Une thèse sur Bourdaloue, door P. Hendrik Chérot. - VII. Lettre
de son Em. le cardinal Gotti. - VIII. Règlement administratif sur la loi contre les
congrégations.
- 20n September 1901.
I. Balzac, door P. Georges Longhaye. Na een woord over den realistischen Roman,
levensschets van Balzac naar dezes eigene aanteekeningen - zijn werk ‘La Comédie
humaine’ in zijne opvatting, uitvoering en invloed. Waar is Balzac op uitgekomen?
Op te zijn ‘un catholique antichrétien, un monarchiste révolutionnaire, un moraliste
immoral, par la crudité des peintures, par l'apothéose de la force quelconque, par
l'impression pessimiste du tableau’. - II. La Réforme scolaire en Prusse, door Paul
Bernard. Valschelijk beweren sommigen in Frankrijk dat Pruisen het
humanioraonderwijs, met Latijn en Grieksch als hoofdvakken, onder den voet hebbe
gehaald. Noch de strijd door de partijgangers van de ‘Realschulen’ sedert 70 gevoerd,
noch de hulp van Willem II, noch de drang van sommige onderwijscongressen der
laatste jaren hebben aan de classieke opvoeding het recht kunnen ontrooven, alleen
de poorten der hoogescholen te ontsluiten - II. Les griefs contre les Jésuites anciens
et modernes, door P. Jos. Bunichon. - IV. Le roman d'un collégien. Namelijk ‘La
souricière’ par Louis Dimier, door P. Henri Brémond besproken. - V. A propos de
Malebranche. Een woord over ‘Malebranche’ door Henri Joly, uit de verzameling
‘Les grands philosophes’. P. Moisant. - VI. Le Socialisme et le Travail, door P.J. De
Bricourt. Een bewijs te meer dat de staathuishoudkunde van het Collectivisme, in
zake van arbeiduitloving en vergelding op maatschappelijken ondergang moet
uitloopen. De optimische schim van onbepaald lichamelijk genieten, welke de
altijddurende vooruitgang ‘eens’ zal belijvigen, is een spotklein tegenwicht. De hoop
op ‘glorie’ voor de werklieden, welke zich nu zouden slachtofferen, gaat even
gemakkelijk in rook op. - VII. ‘La Parole du Pape’ concernant la question fatale de
la demande d'autorisation. Aankondiging eener brochure wier eindbesluit op het
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n'ordonne, ni ne conseille de s'y soumettre; il n'invite pas à le faire. Néanmoins, à
ceux qui, à leurs risques et périls, croient pouvoir quandmême solliciter l'autorisation,
le souverain Pontife, par un acte de tolérance, condescend à permettre une démarche
de soumission envers une législation, qu'il réprouve’.
Rivista internazionale de Scienze sociale. Rome, Juli.
G. Toniolo geeft een merkensweerdig artikel over: provvedimenti sociali popolari,
studi storici e critteri direttivi a proposito della odierne agitozioni sociali in Italia.
Een algemeene zucht naar hervorming zweeft over de maatschappij. De oude
liberale droombeelden terzijde gelaten, staan wij voor verschillende plannen: dat der
Duitsche politieke sociale school, door het Kongres van 1872 te Eisenach ontworpen;
dat van het kollektivistisch socialisme of der Sociale democratie, bijzonder na 't
Kongres van Halberstadt (1892) vooruitgezet, en ook de richting door Bernstein
daaraan gegeven (1897); dat der kristelijke katholieke school, zoogenoemd na den
wereldbrief Rerum novarum (1891) en thans algemeen na de Encykliek (1901) graves
de communi, kristene demokratie geheeten. De volledige genezing der huidige sociale
krisis, die de maatschappij met kronieke ziekten plaagt, is eene moeilijke en daarom
ook langdurige taak; aan wie den toestand klaar wil nasporen komen nakende gevaren
voor die eene onmiddellijke, ja heldhaftige toewijding vragen ter voorkoming. Van
daar, dat alhoewel van verschillende, ja tegenstrijdige uitgangspunten vertrokken,
overal herkenningsprogramma's ontstonden en konkrete middelen worden aangewend
op democratisch gebied.
Die strekking heeft haren oorsprong in een maatschappelijk feit dat al de ziekelijke
kenteekens doet uitkomen van onzen tijd: het proletariaat d.i. de groote massa der
werkende klassen, die noch rechtstreeks noch onrechtsreeks aan den onroerenden
eigendom gehecht, geene zekerheid van bestaan hebben voor de toekomst. Zij vormen
eene vlottende woeste menigte, die gedurig bedreigd is in werkeloosheid te vallen,
en in een onrechtveerdig pauperism te leven, zonder hoop voor velen er terug uit op
te staan.
Dit proletariaat is door verschillende karaktertrekken gekenschetst: het is een
natuurlijk gevolg eener nutzoekersmaatschappij zonder recht noch liefde; het is
antisociaal, door de tegenstrijdigheid zijner belangen en gevoelens met die der andere
klassen en der maatschappelijke orde, tegenstrijdigheid nog aangehitst door
zedeloosheid en ongeloof; het is algemeen, door zijne uitbreidingspropaganda in de
geheele wereld. Dit proletariaat is afstammeling van het kapitalism; het volgt dezes
wederwaardigheden als twee zijden van het zelfde vraagstuk. En door kapitalism
verstaan wij hier het ophoopen der kapitalen in de hoogere klassen; het bederven
voor de maatschappelijke functie van het kapitaal zelve, dat alhoewel van natuur
wettig, noodig en voordeelig, op onevenredige wijze zich uitbreidde, altijd ten nadeele
der werklieden.
Vandaar het verval dier klas. Een sociaal demokratisch programma moet zich met
haar bezig houden. Om der werklieden weerdigheid, welzijn en onafhankelijkheid
te verzekeren, moet het bijzonder drij doelen beoogen:
1o het herzien van het werkkontrakt met de betrekkingen tusschen ondernemers
en werklieden.
o
de oprichting van beroepsvereenigingen onder de werklieden.
2
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het bekomen eener sociale werkwetgeving.

I nuovi orizonti del diritto civile, door G. Moltem.
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Voor sommigen, slaven der overleveringen, zijn de princiepen van het burgerlijk
gezag heilig en onschendbaar. Doch na al de hervormingen in de wetenschap teweeg
gebracht ware het ook wenschelijk hier eenige veranderingen te doen om aan de
opkomende sociologie een vastere methode te geven en het recht te doen nut trekken
uit de immer aangroeiende nuttige en belangrijke opmerkingen dezer nieuwe
wetenschap.
La Lectura. Madrid. Augustus.
La Question de Marruecos door een afgevaardigde der Cortes (het vraagstuk van
den Maroc): belangrijk artikel ingezien den tegenwoordigen toestand der Afrikaansche
politiek en de ligging van Spanje geheel nabij dit land. Het bevat ook eenige
lezensweerdige bemerkingen over den toestand van het volk: het land is rijk en
vruchtbaar, doch de bijzondere eigendom bestaat er niet of heel weinig ten minste:
het land hoort onverdeeld toe aan de volksstammen en kalifs, die het doen bebouwen.
Het gevolg daarvan is dat de opbrengst dan ook klein is.
Lo pasado door Jacinte Picon: novelle.
El problema de las ordenes religiosas en España: el incremento de ellas; su
candicion juridica, door M. Cerdino.
Van den eersten oogenblik van hun bestaan dat tot de vroegste tijden der Kerk
opklimt, leefden de kloosterorden in innige overeenkomst met de geschiedenis en
de benoodigheden van hunnen tijd. Op de anachoreten die de vervolging vluchtten,
volgden de kloosterorden die den onvruchtbaren grond bebouwden. Het zedenbederf
deed de bedelende orden ontstaan: Dominicus' zonen bevochten de ketterijen der
Albigenzen; de wreedheden der middeleeuwen bestreden de Franciscanen door het
navolgen der brandende liefde van eenen menschelijken Serafien; de bandelooze
hervorming deed de Jesuiten met allerler nieuwe wapens in het strijdperk komen.
Nu nog vermenigvuldigt onze eeuw de gestichten aan de verlichting der
lichamelijke en zedelijke kwalen toegewijd; zij vervolgen alleen een hoogst nuttig
sociaal doel.
In Spanje zijn de kloosterorden door het staatsbestuur erkend en geeerbredigd.
Hun rechterlijke toestand is deze:
1.
Zij moeten geene grondlasten betalen.
2.
Geene lasten betalen geheven op nijverheid en handel.
3.
Zij mogen onderwijsgestichten openen.
4.
De begrooting van rechtswezen ondersteunt ze door hare toelagen.
5.
Zij zijn ontslagen van den legerdienst.
6.
Hunne burgerrechten zijn beperkt: zij mogen noch huwelijk aangaan, noch
voogdschap uitoefenen, noch lid zijn van den familieraad.
7.
Nopens het eigendomsrecht wordt niets aangeduid, maar het zou
onrechtvaardig wezen het hun te ontkennen en de wetgever laat hen gerust van
hunne eigendommen genieten.
‘Ten slotte, zegt de schrijver, wensch ik vurig dat de geestelijke orden, door het
recht gecerbiedigd, door de kerk bemind, zoo verdienstelijk tegenover de
maatschappij, in de algemeene toestemming het vaste terrein vinden om zich op de
voordeeligst mogelijke wijze te verdedigen in den razenden strijd tegen hunne
menigvuldige en vreeselijke vijanden’.
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Revista musical van J. Bavell, geeft een overzicht der opvoeringen van Bayreuth.
Felipe V y la Corte de Francia van Alf. Danvilla: historische studie.
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Omroeper.
Algemeene Prijskamp voor het Middelbaar Onderwijs. - Wij zijn gelukkig hulde
te mogen brengen aan Minister De Trooz, voor de wijze waarop hij de Jury dit jaar
heeft volledigd. De benoeming van Prof. Mac Leod, ter beoordeeling der Vlaamsche
opstellen over Natuurwetenschappen, van Prof. Lecoutere en Prof. Roersch, ter
beoordeeling der vertalingen uit Latijn en Grieksch welke de mededingers verkozen
in het Vlaamsch te doen, die van Prof. Hubert, een geboren Leuvenaar, samen met
Prof. De Ceuleneer met de beoordeeling der antwoorden over geschiedenis belast,
en ten slotte de toevoeging van den heer Gilleman, leeraar aan 't Atheneum te Gent,
ter beoordeeling der Vlaamsche opstellen over Geschiedenis en Aardrijkskunde in
den prijskamp voor de Middelbare scholen, is een waarborg voor de leerlingen die
hunne antwoorden in 't Vlaamsch opstellen, zooals het hun recht is.
Nog meer verblijdend is de houding van de leerlingen geweest. Vertrouwbare
inlichtingen, ons door vrienden uit de mededingende gestichten in het Vlaamsche
land verschaft, laten ons toe mede te deelen, dat, wat de klas van Rhetorika betreft,
te Gheel, Herenthals, Thielt, Poperinghe, al de leerlingen, of nagenoeg alle, te Kortrijk
de helft der leerlingen, te Antwerpen een drietal (op negen), hunne overzetting uit
het Latijn in 't Vlaamsch opgemaakt hebben. Ook te Brugge, te Mechelen, en zelfs
te Brussel zijn Vlaamsche overzettingen afgegeven geworden. Wij twijfelen geenszins
dat ook uit de Vlaamsche Athenaea toekomend jaar slechts bij uitzondering Fransche
overzettingen zullen ingediend worden, zooals dit jaar reeds in de meeste
bisschoppelijke colleges gebeurd is.
Wet van 10 April 1890 op het hooger onderwijs. - Volgens het bijvoegsel aan het
koninklijk besluit van 14 October 1890 Formirles et certificats, formule littera A, c,
moet op het getuigschrift van volledige humaniora van dezen die het examen van
kandidaat in natuurlijke wetenschappen willen voorstellen, het Grieksch vermeld
staan; met andere woorden: die geneesheer wil worden moet het bewijs leveren dat
hij Grieksch geleerd heeft. Dit voorschrift is in voege sedert 1 October 1894.
M. Janson heeft onlangs aan den heer Minister van Binnenlandsche Zaken en
Openbaar Onderwijs gevraagd de kennis van het Grieksch niet meer te eischen,
waarop M. de Trooz antwoordde dat hij, vooraleer iets te beslissen, den raad der
leeraars van de vier hoogescholen zou inroepen.
Wij vernemen dat dit onderzoek in gang is; nu er spraak is aan de wet van 1890
op het hooger onderwijs te roeren, moeten de Vlamingen de wijziging van het 49ste
artikel al. 6 dier wet eischen.
Dat al. luidt: ‘Te beginnen met 1 Januari 1895 zal geen doctor in wijsbegeerte en
letteren tot leeraar in geschiedenis, aardrijkskunde of Germaansche talen kunnen
benoemd worden, aan een Atheneum van eene Vlaamsche stad, tenzij zijn diploma
bewijst dat hij in 't Vlaamsch het examen afgelegd heeft op twee vakken ten minste,
dat het proefschrift vereischt door het 14e artikel in 't Vlaamsch opgesteld is en dat
de openbare les insgelijks in die taal gegeven werd.’
Dit alinea dient als volgt gewijzigd te worden: ‘Te beginnen met .....zal geen doctor
in wijsbegeerte en letteren, in natuur- en in wiskundige wetenschappen tot leeraar
aan een Atheneum van 't Vlaamsche land kunnen benoemd worden, tenzij enz.
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Omdat de studiën het vereischen. Dit willen wij kort betoonen voor de leeraars van
Latijn, Grieksch en Fransch:
Zij moeten in staat zijn om de Grieksche en Latijnsche spraakkunst en den
Griekschen en Latijnschen taalschat te vergelijken met de spraakkunst en den taalschat
van het Nederlandsch, dat, evenals die twee oude talen, tot de indogermaansche
taalgroep behoort.
In de bisschoppelijke colleges van 't Vlaamsche land worden de Grieksche en
Latijnsche schrijvers beurtelings in 't Nederlandsch en in 't Fransch vertaald. Daar
kunnen de leeraars Nederlandsch en Fransch. Waarom zou men dat in de Athenea
ook niet doen?
Vertalingen uit het Grieksch en het Latijn zijn veel gemakkelijker in 't Nederlandsch
dan in 't Fransch, en kunnen veel getrouwer zijn omdat de syntaxis van het
Nederlandsch (gebruik der naamvallen, woordschikking enz.) de grootste
overeenkomst heeft met die van 't Grieksch en het Latijn. Zie maar de meesterlijke
vertalingen van Burgersdyk en Vosmaer!
Overigens krachtens het koninklijk besluit dat elk jaar den algemeenen prijskamp
regelt, hebben de leerlingen het recht om naar goedvinden uit het Grieksch en het
Latijn te vertalen in 't Nederlandsch of in 't Fransch. Velen hebben dit jaar in 't
Nederlandsch vertaald.
De leeraars van Latijn, Grieksch en Fransch geven in de rhetorika de algemeene
stijlleer, d.i. de regels voor het opstellen, voor de ontleding en beoordeeling van
letterkundige gewrochten. Die regels zijn niet altijd dezelfde voor de verschillende
talen; een leeraar die geen Nederlandsch kent, kan niet naar behooren dien leergang
geven, hij kan Grieksche, Latijnsche of Fransche meesterwerken niet vergelijken
met Nederlandsche en loopt altijd gevaar door den leeraar van Nederlandsch
tegengesproken te worden.
Hoe kan een Vlaamschonkundige leeraar behoorlijk zelf de Fransche stijl van zijne
Vlaamsche leerlingen verbeteren? Het is niet voldoende dat hij hun zegge als zij
flandricismen bezigen: zoo moogt ge niet schrijven, hij moet hun de reden daarvoor,
het waarom kunnen aangeven, hun kunnen toonen hoe zij Vlaamsch schrijven in
stede van Fransch.
En men werpe niet op dat de leeraars dan ook Engelsch en Duitsch zouden moeten
kennen.
Jawel, dat zouden de leeraars van Grieksch, Latijn en Fransch moeten kennen.
Maar men bemerke dat, wie Nederlandsch kent, gemakkelijk zal bijleeren wat hij
van 't Duitsch en 't Engelsch weten moet.
Dit zijn, niet uitgewerkt, beschouwingen die onze stelling veriechtvaardigen.
Zal deze stelling in de Wetgevende Kamers aangenomen worden? Indien zij goed
verdedigd wordt, waarom niet?
Alleszins, kunnen wij niet alles bekomen waarop wij recht hebben en wat vereischt
wordt voor den goeden uitslag der studiën, dan toch moet het 6e al. van het 49ste
artikel der wet van 1890 eenigszins gewijzigd worden, wat betreft de leeraars in
natuur- en wiskundige wetenschappen. Volgens het 3e artikel der wet van 15 Juni
1883 moeten, in de Athenea van 't Vlaamsche land, een of meerdere vakken van het
programma in 't Nederlandsch aangeleerd worden. Een koninklijk besluit heeft
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vastgesteld dat die leervakken zijn: geschiedenis, aardrijkskunde en natuurlijke
wetenschappen (scherkunde, natuurkunde, dierkunde en kruidkunde).
Voorts moeten, volgens het 4e art. der wet van 1883 de vakwoorden van de
wiskundige wetenschappen alsmede van de andere vakken van 't programma in 't
Nederlandsch aangeleerd worden.
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De wetgever van 1890 had dit waarschijnlijk vergeten toen hij het 6e al. van het 49ste
artikel stemde. Althans daar worden enkel bewijzen van Vlaamschkennis vereischt
van dezen die aan Athenea van 't Vlaamsche land, tot leeraars in geschiedenis,
aardrijkskunde en Germaansche talen willen benoemd worden.
Het minste dat men de Vlamingen geven kan is dus dit alinea te wijzigen in dezen
zin: ‘Te beginnen met.....zal geen doctor in wijsbegeerte en letteren, in natuur- of
wiskundige wetenschappen, tot leeraar in geschiedenis, aardrijkskunde, Germaansche
talen, natuur- of wiskundige wetenschappen kunnen benoemd worden aan een
Atheneum van 't Vlaamsche land, tenzij hij in 't Vlaamsch het examen afgelegd heeft
op twee vakken ten minste, dat het proefschrift, vereischt door het 14e artikel, in 't
Vlaamsch opgesteld is en dat de openbare les insgelijks in die taal gegeven werd.’
Coopman en Scharpé. - Van de Geschiedenis der Vlaamsche Letterkunde is ons de
5e aflevering toegekomen. Zij bevat een aantal portretten, onder andere (geheele
bladzijden) waardige afbeeldingen van Aug. Snieders en Guido Gezelle. De uitgave
dient ook om den tekst alleszins aanbeveling. Wij veroorloven ons de opmerking dat
de uitgever goed zou doen, in plaats van de honderdvoudige, volstrekt nuttelooze
herhaling van den titel ‘Vlaamsche letterkunde’, boven elke bladzijde den naam des
persoons of der zaak te plaatsen, waarop de bladzijde betrekking heeft. Dat ware
tegelijk een goede gids.
Shakespeare. - In Engeland en Amerika is een genootschap gesticht The Shakspere
Day League, dat er toe komen wil 's dichters geboortedag, den 23 April, tot
internationalen feestdag te doen uitroepen.
Toonkunst. - Constant Stoffels, Peter Benoit et le mouvement musical Flamand.
Anvers, Thibaut, 1901.
Klaarheid over de geschiedenis der toonkunst in België te verspreiden is nuttig,
is loffelijk. De heer Stoffels doet daartoe eene edele poging.
Na Benoit's geestelijke werken herdacht te hebben, zegt de schrijver dat Lucifer
‘permit (à l'auteur) de s'affirmer pour la première fois, d'une manière intégrale, dans
sa vigoureuse personnalité artistique... Il eut le mérite de porter à son plus haut degré
(sic) de développement moderne l'oratorio profane créé par Haendel... On porta
Benoit et Hiel en triomphe à travers la salle Albert Hall... de Londres.’
De schrijver schildert daarop Benoit's overige werken, groot en klein, en komt
dan tot het besluit: ‘C'est un homme grand parmi les plus grands, que nous avons eu
l'honneur d'avoir parmi nous... Tout en lui était d'un grand homme, jusqu'à ses
petitesses mêmes... un prophète du beau et du vrai... Il est entré dans l'apothéose
(!!!!)’.
In den Nederlandschen Boekhandel zijn verschenen de laatste verzen van zaliger
Guido Gezelle. Prijs: 3 fr. ingenaaid; 4 fr. gebonden. Bespreking in onze volgende
aflevering.
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Openbare bibliotheken in Amerika. - Einde Juli 1901 bestonden in de Vereenigde
Staten van Amerika 5000 openbare bibliotheken. Van Juli 1900 tot Juli 1901 werden
hun 16 millioen dollars geschonken. Uit het Julibericht van 23 der grootste onder
die bibliotheken blijkt dat de meestgelezene boeken waren: Life and Letters of Thomas
Huxley; Bismark's brieven aan zijne bruid; Rosebery's Napoleon: The last Phase;
Henry Savoge Landors Chnia and the Allies en Up from Slavery, de autobiographie
van den neger en negerleeraar T. Washington. Ernstige lezing dus.
De meest gevraagde roman in 15 bibliotheken was Winston Churcills Boerenroman
The Crisis, wat nog verheugend is, daar de schrijver beide strijdende volkeren objectief
tracht te schilderen.
Davids-Fonds. - Vergadering van het Hoofdbestuur, den 22 Augustus 1901, onder
voorzitterschap van den Eerw. Heer Dr. H. Claeys.
Men bespreekt de uit te geven werken: Liber Memorialis, Bouwkunde door A. van
Houcke, Zoogdieren door wijlen Kanunnik Martens, Vaderlandsche Historie van
David. Een werk over Bieënteelt is in onderzoek.
Na eene belangrijke woordenwisseling over de keus der uitgaven en de propaganda
voor de maatschappij, wordt beslist een referendum hierover in te stellen onder de
afdeelingen.
Het voorstel-Cooremans nopens het Vlaamsch in de vrije gestichten van middelbaar
onderwijs, alsook de inrichting eener Vlaamsche Normaalschool voor regentessen,
worden besproken, doch tot verdere ontwikkeling verzonden naar de volgende zitting.
- Den 6 October gaf de Liersche afdeeling een feest, bestaande in de uitvoering
door het Liersch gemengd koor van Marialiederen van Tinel en de opvoering door
de leerlingen der Ursulinnen van levende beelden naar tafereelen uit het leven van
O.L. Vrouw.
- De Gentsche afdeeling, waarin Mgr Rutten opgetreden was als voordrachtgever,
heeft aan den nieuwen bisschop van Luik een brief van hulde en gelukwensching
geschreven, waarop zij de eer gehad heeft het volgende als antwoord te ontvangen:

Mijnheer de Voorzitter,
Ik kan u niet genoeg mijnen dank betuigen voor den gelukwensch welke de
afdeeling Gent, van het Davidsfonds, mij heeft willen toesturen. Ik herinner mij het
vriendelijk onthaal, in 1890 bij u genoten, en het doet mij deugd aan 't hart, dat mijne
taalgenooten uit Vlaanderen's hoofdstad zich nog mijner gedenken. Weest overtuigd,
geachte Heeren, dat ik vurig de belangen onzer duurbare moedertaal zal voorstaan
en, zooveel mogelijk, het mijne zal bijdragen om onze brave Vlamingen aan Geloof,
Vaderland en Taal te doen getrouw blijven.
Aanvaardt, zeer geachte heeren voorzitter en leden, de uitdrukking mijner
eerbiedige en broederluke verkleefdheid.
Luik, den 12 October 1901.
M. RUTTEN, vic. cap.
Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde.
- Zitting van 25 September. - Biographische aanteekeningen door Mac Leod over
de Handelingen van het vierde Vlaamsch
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Natuur- en Geneeskundig Congres gehouden te Brussel, den 30 September 1900 en
door H. Sermon over Vier jaren in Turkije of Reizen en Lotgevallen van P. Pacificus
Smit. Door den heer J. Obrie wordt verslag gegeven over het XXVIe Nederlandsch
taal en letterkundig Congres, waar hij de Kon. Vlaamsche Academie heeft
vertegenwoordigd. De heer N. de Pauw legt een voorstel neer ter uitgave eener
volledige lijst van al de handelingen der 18 eerste congressen. Verslag van H. Sermon
over het aangeboden handschrift van Mr Prayon-van Zuylen: Korte staatkundige
Geschiedenis van het Iersche volk. Th. Coopman, voorzitter, geeft verslag over het
onlangs gestichte Verbond der Academiën. H. Sermon geeft lezing van het opstel
getiteld: Thomas Cantipratanus, een beeld der beschaving uit de XIIIe eeuw. - Mac
Leod biedt een handschrift aan getiteld: De behandeling der nietbeklemde liesbreuken,
door Dr Teirlinck.
- Zitting van 16 October.
De heer Coopman, voorzitter, brengt hulde aan den heer Sleeckx, den talentvollen
Vlaamschen letterkundige, die dezer dagen overleden is.
De vergadering beslist de ernstige aandacht te roepen van den bevoegden Minister
op de benoeming in het Conservatorium van Gent van eenen leeraar onbekend met
het Vlaamsch. Vele leerlingen uit de kleine burgerij en den werkmansstand kennen
enkel hunne moedertaal. Op voorstel der heeren Mac Leod, de Vos en de Ghelder
beslist de Academie een wetenschappelijk werk uit te geven van Dr Teirlinck, te
Gent. De heer D. Claes geeft lezing van eene studie over het Groot Nederlandsch
Woordenboek. De heer Looten, buitenlandsch eerelid, geeft lezing van eene
merkwaardige studie over het drama Mauritius van Mich. de Swaen,
achttiend-eeuwsch dichter. Beide voordrachten zullen verschijnen in de Verslagen
en Mededeelingen.

Wedstrijden voor 1902.
Taalkunde.
Geschiedenis (Bibliographie en Critiek) der Nederlandsche Lexicographie in de 15e,
16e en 17e eeuw.
Prijs: 600 frank, of een gouden gedenkpenning van gelijke waarde.

Letterkunde.
Geschiedenis van het rijm in de Nederlandsche poezie van de oudste tijden tot heden:
1o stafrijm en zijn overgang tot het eigenlijke rijm; 2o in de middeleeuwsche gedichten;
3o in de rederijkerswerken, het tooneel, de refereinen en liederen; 4o in de
godsdienstige liederen van de XVIe eeuw; 5o in de hedendaagsche poezie met hare
uitheemsche vormen
Beschouwingen over den schilderenden aard van het rijm in onze poezie, in den
zang en in de voordracht.
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Prijs: 600 frank.

Geschiedenis.
Eene critische studie en eene critische opgave der verschillende geschiedkundige
bronnen van den Gulden Sporenslag en van alle oorkonden, over deze gebeurtenis
uitgegeven, met wederlegging van de fabelen, die omtrent den Sporenslag in de
wereld gebracht zijn.
Prijs: 600 frank.
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Kunstgeschiedenis.
Geschiedenis der Brugsche Schilderschool.
Prijs: 600 frank of een gouden gedenkpenning van gelijke waarde.

Onderwijs.
Eene verhandeling over het nut van de zuivere uitspraak der Nederlandsche taal met
het oog op dezer uitbreiding en 's volks beschaving, tevens over de in Zuid-Nederland
aan te wenden middelen en inzonderheid over de in te voeren leerwijzen om aldaar
het best en ten spoedigste naar wensch te slagen.
(De leerwijzen bespreken in verband met onze voornaamste plaatselijke of
gewestelijke tongvallen.)
Prijs: 300 frank.

Wedstrijden voor 1903.
Middelnederlandsch.
Eene vergelijkende klank- en vormleer der verschillende Middelvlaamsche dialecten,
zooals die uit oorkonden kan opgemaakt worden.
Prijs: 600 frank of een gouden gedenkpenning van gelijke waarde.

Geschiedenis.
Welken invloed hebben de Zuidnederlandsche uitgewekenen van de XVIe eeuw
uitgeoefend op de taal- en letterkunde, den handel, de nijverheid en de staatkundige
ontwikkeling van Noord-Nederland.
Prijs: 600 fr. of een gouden gedenkpenning van gelijke waarde.

Vak- en Kunstwoorden.
Eene volledige Nederlandsche Vakwoordenlijst over de - Zeevisscherij’, met
afbeelding van de vermelde voorwerpen en met opgave van de Fransche,
Hoogduitsche en Engelsche benamingen.
Prijs: 600 frank, of een gouden gedenkpenning van gelijke waarde.
Eene volledige Nederlandsch-Fransche en Fransch-Nederlandsche Woordenlijst
over de Veeartsenijkunde.
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(Met bijvoeging van de gewestelijke woorden en uitdrukkingen, en teekeningen
waar het past. In het antwoord zullen de Mededingers ook zooveel mogelijk de
Fransche, Hoogduitsche en Engelsche benamingen mededeelen.)
Prijs: 500 fr. of een gouden gedenkpenning van gelijke waarde.

Buitengewone wedstrijd.
Gewesttaal.
Een zoo volledig mogelijk Idioticon over het Zuiden van Oost-Vlaanderen.
Prijs: 500 frank of een gouden gedenkpenning van gelijke waarde.
Een zoo volledig mogelijk Idioticon over het ‘Meetjesland.’
1e prijs: 400 frank, of een gouden gedenkpenning van gelijke waarde.
2e prijs: 200 frank, of een gouden gedenkpenning van gelijke waarde.
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Wedstrijden voor 1904.
Middelnederlandsch.
Aanvulling tot en met het jaar 1900 van LOUIS PETIT'S Middelnederlandsche
Bibliographie, door alle niet vermelde of later verschenen, ook wetenschappelijke
en historische werken in rijm en onrijm.
Met volledige tafels der schrijvers en werken.
Prijs: 600 frank.
Geschiedenis van den Werkmansstand in de Nederlandsche gewesten van Belgie.

A.
Geschiedenis van onzen Werkmansstand in de 13e en 14e eeuw.
Prijs: 600 frank, of een gouden gedenkpenning.

B.
Geschiedenis van onzen Werkmansstand in de 15e en 16e eeuw.
Prijs: 600 frank, of een gouden gedenkpenning.

C.
Geschiedenis van onzen Werkmansstand in de 17e en 18e eeuw.
Prijs: 600 frank, of een gouden gedenkpenning.
N.B. De schrijver, die in één werk de drie gestelde prijsvragen op
bekronenswaardige wijze beantwoordt, wordt een prijs van 2,000 frank toegekend.

Gewesttaal.
Men vraagt een zoo volledig mogelijk Lovensch Idioticon.
Prijs: 500 frank.

Wedstrijden voor 1905.
Taalkunde.
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Men vraagt een Woordenboek der na de 15e eeuw aan het Fransch ontleende woorden,
met bewijsplaatsen uit onze schrijvers en eene studie over de wijze, waarop ze in
onze taal behandeld werden.
Prijs: 1.000 frank.
De mededingende handschriften voor de wedstrijden moeten vrachtvrij ten huize
van den bestendigen Secretaris (den heer Fr. de Potter, Godshuizendreef, 29)
ingezonden zijn vóór den 1 Februari van het jaar des wedstrijds. De antwoorden op
den wedstrijd over de Geschiedenis van den Werkmansstand moeten ingezonden
worden voor 1 December 1903.
Jenny Lind. - Ernest Tissot geeft in de Revue hebdomadaire een levensschets van
Jenny Lind, een voorbeeld voor alle kunstenaars en kunstenaressen, eene zangeres,
eene christene, eene lievende moeder, die nooit wankelde, nooit CHEVROTTEERDE noch in handeling, noch in denken, noch in zingen, of nimmer uit was op effectbejag;
eene kunstenares van Gods genade, eene weldoenster, die voor hare gewonnen
millioenen godshuizen bouwde en hand en hart schonk aan eenen zedigen, armen
kunstenaar Goldschmid. Persoonlijk bewonderden wij
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herhaaldelijk die groote eigenschappen en herinneren ons met opgetogenheid eene
voordracht der sopraanpartij in Messias. Daar stond zij, zeker van hare macht over
de tonen, fier op hare christelijke overtuiging, maar ook zedig en eenvoudig in geheel
haar optreden. Omringd van min of meer nuffige koristjes, verscheen zij als eene
profetes. Vol geestdrift, vol overtuiging luidde het: ‘Ich weiss dass mein Erloser
lebet’; zij droeg een wit, effen kleed met zwart fluweelen halslint, en daaraan een
klein diamanten kruis... Uit dit alles sprak haar ziel en zin. Toegejuicht wilde zij
natuurlijk niet worden, want zulke muziek was haar eene te heilige handeling. Dit
belette echter niet dat zij eenen anderen keer vol liefelijkheid, maar niet minder zedig,
eene engelachtige Anmuth toonde in de blijde voordracht der liederen van Taubert
en vele anderen.
Niemand, in later dagen, bezit zoovele eigenschappen van Jenny Lind als de
créatrice van Godelieve, Mevr. Aleidis Noordewier-Reddingius.
A.T.
† Domien Sleeckx, geboren te Antwerpen, den 2 Februari 1818 en overleden te Luik
den 13 October 1901, lid der Koninklijke Academie van Belgie. Schreef een aantal
romans waaronder In 't Schipperskwartier en Dirk Meyer, het leven der Antwerpsche
volksjongens aan den havenkant, met wezenlijk talent geschilderd. Zijne kleine
schetsen nochtans, voornamelijk die waarin hij tafereelen uit het dierenleven schetst
(Jol, de historie van een rampzaligen trekhond, Miss Arabella Knox, die van een
versleten koetspaard dat als koerspaard dagen van roem heeft gekend, de
musschenhistorie Tjilp, tjilp, en Hoe Engel zijn Bientje kreeg, eigenlijk het verhaal
van het vetten van een prijsvarken), overtreffen zijne uitgebreidere werken.
Buitengewoon vruchtbaar was hij op tooneelgebied. Met Gretry behaalde hij den
driejaarlijkschen tooneelprijs. Goede drama's zijn eveneens: Zannekín, Berthilda en
De Kraankinders. Onder zijne blijspelen zijn bijzonder bekend: De Visschers van
Blankenberghe, Het Spook, De Alleenloopers. Met de Laat en Jaak Van de Velde
stichtte hij te Brussel in de jaren '40 het eerste Vlaamsch dagblad. Met Van de Velde
bewerkte hij daarna een uitgebreid Vlaamsch-Fransch Woordenboek. Hij was langen
tijd leeraar aan de Normaalschool te Lier.
† F. Van Costenoble, bestuurlid van Le Comité des Flamands de France, pastoor
van Flêtre-lez-Bailleul. - Me Sodar de Vaulx, weduwe van den Belgischen schilder
Franz Sodar en schrijfster van Voyage à Rome pendant le Concile de 1870 en Les
Splendeurs et les Gloires de la Terre Sainte. Sedert een jaar was zij in het klooster
getreden der Arme Klaren te Assisië. - Gunnar Wennesberg, Zweedsch dichter,
componist en oud-minister. Als muziekkundige schreef hij Gluntarne, Epos uit het
studentenleven te Upsal, een oratorio, de Geboorte en gezangen op de Psalmen van
David. Als letterkundige bracht hij voort, onder andere, een lyrisch drama getiteld
de Kelder van Auerbach. Hij werd geboren in 1817. - Alfons De Decker, schrijver
van Geschiedenis der Malcontenten, bekroond door de Kon. Academie van België.
- Frans Uten, uitgever te Diest, oud-pauselijk zouaaf, bestuurlid van het Davids-Fonds
zijner stad. - O. De Belie, onderpastoor te Aspelare, schrijver van verscheidene levens
van Heiligen. - Breithof, professor in de faculteit van wetenschappen ter hoogeschool
van Leuven. Zijne werken over meetkunde en teekenen zijn zeer gewaardeerd.
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Het landleven in de letterkunde.
VIII. - Duitschland.
IN het landelijk vak is Rosegger geene uitzondering bij onze Germaansche geburen.
Alleen de keus valt zwaar in Duitschland, waar deze letterkunde ongemeen rijk is.
Nochtans blijft Rosegger eene apaarte plaats innemen door zijn diep en zoo persoonlijk
gevoel, door het juiste evenwicht, dat hij weet te houden tusschen idealisme en
realisme; ook omdat hij, ondanks zijn omgang met de beschaafde wereld, boer onder
de boeren is gebleven - ten minste in zijne opvatting van den boerenstand.
Het oorspronkelijkste werk, dat wij van hem kennen, is niet deze Jakob, der Letzte,
dien wij breedvoerig moesten bespreken, ter wille van het onderwerp; maar een boek
waaraan hij zijn roem te danken heeft: ‘Die Schriften des Waldschulmeisters.’
Hier is nog minder handeling dan in Jakob, der Letzte. - Midden in de bergen,
afgezonderd van de wereld, met eenvoudige natuurmenschen omgeven, leeft, in de
grootsche, afgelegen Alpen, een arme schoolmeester alleen met zijne ziel, met zijne
overwegingen, zijne bespiegelingen, en hij teekent die op voor zijn eigen.
Dit boek is een wonder boek, vol ware vondsten, diepe spreuken, waarin het innige
Duitsch gemoed zich op de oorspronkelijkste wijze veropenbaart. Vooral munt het
uit door levendig natuurgevoel, dat voor grondtoon heeft: de vroomheid.
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Ja, deze sceptieke, half-kettersche, half-ongeloovige Rosegger legt hier waren
godsdienstzin aan den dag - wel een onbepaalden, niet zeer kerkelijken godsdienstzin;
maar toch een innig gevoel voor Gods grootheid in de natuur.
Van aard is Rosegger geneigd naar idealisme. Sterk leeft in hem deze strekking
naar bespiegeling, onbepaalde droomerij, zucht naar 't eindelooze, die de menschen
kenteekent, welke dagelijks in gemeenschap verkeeren met de grootsche
natuurtafereelen - Alpenbewoners, zeelieden, of ook nog de eenvoudige boeren onzer
uitgestrekte heide.
In scherpe tegenstelling met Rosegger, staat, onder dat opzicht, Anzengruber, de
Weenenburger, de zoon van twee stadslieden(1), de tooneelspeler en -schrijver.
Niets onbepaalds bij hem, niets overgelaten aan het gevoel, aan de poëzie: de
werkelijkheid, de naakte. bloote werkelijkheid is zijn god, zijn doel, zijn droom.
Brengen de gebeurtenissen eenige poëzie mee, hij zal ze niet geheel en al
verwerpen, maar toch ook niet zoeken; ze niet opwekken, waar zij sluimert; niet
ontwaren waar de denker, de ware dichter ze onmiddellijk voelt.
Of dit realisme zijn doel treft, is de groote vraag; of de hooge waarheid wel aan
haar recht komt door die slaafsche gehechtheid aan getrouwheid in het kleine? of
zelfs de werkelijkheid niet te kort wordt gedaan door dit gemis aan hoogere vlucht?
Met het oog op Anzengruber's werk, zouden wij geneigd zijn al die vragen te
beantwoorden met een niet gunstig antwoord.
Immers wat krijgen wij te zien in de landelijke

(1) Anzengruber's grootvader was een boer van Opper-Oostenrijk. Door vergissing hebben wij
Anzengruber, in een vorig artikel, als Beier bestempeld.
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tafereelen van dezen schrijver? - Zinnelijkheid en goddeloosheid.
Waar Rosegger ten minste nog godsdienstig gevoel, al was het niet zeer orthodox,
aan den dag legde, daar heerscht bij Anzengruber niet alleen het scepticisme in al
zijne naaktheid en troosteloosheid, maar een ware godsdiensthaat.
Onmisbaar in zijne schetsen is het beeld van den geestelijke - pastoor of kapelaan
- die ofwel van onwettigen oorsprong is, ofwel eene onwettige spruit heeft. Overigens
is de schrijver in 't geheel niet kiesch in zijne voorstelling van de landelijke zeden.
De titels alleen van zijne Dorfgänge zeggen al genoeg: Nooit ontbreekt ‘das Sündkind’
in deze schetskens. Al heeft Anzengruber eene voorliefde om zulke feiten op de kap
der geestelijken te schuiven, als het niet van pas komt, weet hij zich te vergenoegen
met eenvoudige boeren en boerinnen. - Men leze slechts de ‘Gänseliesel.’
Welnu, wij vragen het: is een schrijver, die in het landvolk niets anders te schilderen
vindt dan liederlijkheid en goddeloosheid, een ware, een groote realist? - Zoo ja, dan
beklagen wij Oostenrijk.
Maar hoe dat geloofd? En leerden wij niet uit Rosegger's boeken een volk kennen,
dat wel zijne feilen heeft, maar toch niet beroofd is van godsdienstige vertroosting
en verheven beschouwing?
Wij laten dus zijn pessimisme voor rekening aan Anzengruber en teekenen het op
als een gebrek van zijn realisme. - Men blijve toch niet plat realisme met kunst
verwarren; zij hebben samen niet veel uitstaans. Onontbeerlijk is de waarheid aan
de kunst: dat hebben de groote dichters, de vernuften van alle tijden geweten, zij
moesten onze moderne dagen, onze decadenten niet afwachten om in de natuur den
frisschen grond hunner scheppingen te zoeken; maar zij wisten ook dat die waarheid
in haar geheel moest verstaan worden en niet bestond in enkel de leelijke
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kanten, de schaduwzijden op te merken; zij wisten dat de kunst, om hare zending
getrouw te blijven, de vleugelen niet kan missen, die haar verheffen boven het
aardsche, naar het ideaal, het onzichtbare. Wie overigens het geloof te kort doet,
zondigt daardoor reeds tegen de kunst.
Anzengrubers voorbeeld zou het alleen bewijzen.
Is deze schrijver dan van talent beroofd? - Geenszins. Hem teekent eene groote
opmerkingsgaaf, eene ware macht van voorstelling, maar met vele zijner werken te
lezen, wordt men toch iets gemaakts, iets gedwongen, gewaar. De zelfde toestanden
- altijd even onkiesch - keeren tot vervelens toe, weder; de frischheid ontbreekt, de
natuurlijkheid, om alles in een woord van dezen realist te zeggen; en de woorden
cliché, procédé, komen onwillekeurig voor den geest.
Van zijne twee uitgebreide landelijke romans, levert de tweede, Der Sternsteinhof,
geen een minnelijk of aantrekkelijk beeld; de eerste, Der Schandfleck, opent op de
geboorte van een onwettig kind, een meisje, dat de heldin is van het boek en de laatste
troost wordt van den boer, wiens vrouw zich schuldig gemaakt had aan overspel.
Zooals wij zeiden, zijn de Dorfgänge korte schetskens waarin enkel deze twee
onderwerpen behandeld worden: grove zeden en priestergebreken; somwijlen de
twee gepaard; of soms nog wordt ons een vrome(!) geschetst, dat is te zeggen een
vrek, huichelaar of moorder, die gedurig gebeden knauwt of op bedevaart gaat.
Enkele priesters ontsnappen aan de algemeenewet; maar dan zijn het verlichte
geesten, die met de leering der Kerk niet veel gemeens hebben.
Droevig is de lezing van Anzengrubers werken en zij laten een pijnlijken indruk
na; onder andere het schetsken: - ‘Wie der Huber ungläubig ward.’
- ‘Als het voor de kerkdeur of in den herbergtuin heette: “De Huberigen komen”,
dan wist
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iedereen hoeveel hunner op weg waren, al had hij ook niet tot vijf kunnen tellen,
want hij kwam toe met één minder. Daar kwam de oude Huber gegaan, gezet en
ineengedrongen, - met den grooten kop of de breede schouders, zijn gezicht was grof
van lijnen en ruig, alsof het maar in 't ruw uit zandsteen werd gehouwen en dat de
steenkappersgast in 't midden van zijn werk naar elders was geroepen. Nevens hem
ging de boerin, die was wel een goeden halven kop grooter dan hij, maar schraal; zij
zag er uit als de “dure tijd” of “Pietje de Dood in burgerskleederen”, volgens de
menschen. Vóór de twee oude lieden slenterde een knaap, die bij zijne moeder niet
achteruit stond in lengte en schraalheid, helblonde haarbossen vielen hem tot over 't
voorhoofd en daaronder blikte hij met trouwhertige, blauwe oogen in de wereld.
“Trek zoo'n eerlijk gezicht niet,” zegde de vader, “anders verdringt u iedereen op de
markt.” Nevens den aldus vermaande ging zijne zuster, eene deerne, hecht en breed
gebouwd gelijk de vader, slechts een weinig kleiner, zij had donker haar en bruine
oogen. “Blik niet zoo frank,” zegde de moeder, “anders zal menigeen denken dat gij
u op borg geeft.” De vermaning scheen niet al te noodig, het meisje zag bovendien
weinig op en had een schuw wezen. Zoo was men sinds jaren in 't dorp gewoon, ze
gevieren te zien aankomen.’
Gansch Anzengruber's schrijfwijze staat in deze regelen - hoekig, kort, zonder
gevoel, als meedoogenloos uit den steen gekapt, krachtig realistisch zoo men wil,
maar van eene kracht die op den duur verveelt, omdat zij eentoonig is.
‘Van nu af zou het anders zijn en als het vandaag vóór de kerkdeur heette: “De
Huberigen komen,” en dat men ze gedrieën uit hun naburig huis zag treden, zou dat
niemand verwonderen... Immers de boerin werd gisteren begraven en straks ging
eene “zwarte mis” voor hare zielelafenis gelezen worden.
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Maar 't is nog het uur niet... en het morgengrauw ligt nog over de streek en over de
stille plek. Hanen kraaien. Hier en daar bast een hond, knarst eene deur. De plaats
voor de kerk is leeg; deze is ietwat ingedoken, zij heeft in den voorgevel een
gekanteeld muurwerk, dat tot aan de kroonlijst van het dak opklimt en het verbergt,
nevens de deur staan rechts en links in eene nis de patroon van 't land en van de kerk,
in steen en stijf. Eene vrome musch pikt juist op den schouder van den eenen heilige
een worm in twee... Van het veld af loopt een laag muurken; het omsluit vreedzaam
een pleksken grond en sluit het tegen de kerk aan, rechts van deze staat eene
overgroote traliedeur open, die de kruisen en grafsteenen laat doorblikken tot aan
het dorpsplein’.
't Is op dat kerkhof dat vader Huber eene rondreis zal ondernemen, vóór den dienst,
op zoek naar een passend opschrift voor de grafstede zijner vrouw, en dat hij, al
gaande en denkend zijn geloof zal kwijt geraken.
Het is altijd zware arbeid de wijsgeerige bespiegelingen van een Duitschen geest
te volgen. Hier moeten wij bekennen dat de gedachtengang van boer Huber aan onze
scherpzinnigheid ontsnapt. Laat ons nochtans den draad der redeneering opsporen,
zoeken of wij hem kunnen vatten. Met krachtinspanning zal het misschien gaan. Doch vooreerst moeten wij den schrijver zijn recht laten geworden, hem hulde brengen
waar hij het verdient, met zijn talent van voorstelling te erkennen, zijne
opmerkingsgaaf. Beide zijn in ruime mate hier aanwezig, bij voorbeeld in de
beschrijving van 't ontwaken der hoef in den vroegen morgen, van het gevoel der
leemte in 't huisgezin teweeggebracht door het afsterven der boerin. De boer, de
kinderen, de dienstboden, ja, tot het gevogelte zelfs, allen voelen dat iets ontbreekt,
dat iets veranderd is. - ‘De hoef lag gelijk de anderen nog heel en gansch
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verlaten, maar niet stil, het gevogelte was in een bonten hoop bijeengedrongen en
maakte een fel onbehoorlijk lawaai. Het was een gekakel, gekrijsch, gekraai en
gedruisch, dat ook het naburige pluimgedierte in wederstrevende opgewondenheid
bracht.’
Als de boer en zijn gezin hun ontbijt genomen hebben, opent een ‘overlange
mensch in zwarte, steedsche, sterk afgedragen kleeding’ de deur en blijft in twee
gebukt staan, terwijl hij groet:
‘Goeden morgen, al te gader! Met u Huber, zou ik wel een woordje te wisselen
hebben, ge weet wel’ hij zeide dat op klagenden toon en met een weemoedig lachsken:
‘Wegens het grafkruis,’ voegde hij erbij na eene poos met een lichten zucht.’
Dat is de kerkbediende, de lijkbidder, met zijn gemaakten, opgelegden rouw.
‘Alzoo wegens het grafkruis,’ sprak hij, gij blijft er dus bij, wij nemen het in ijzer?
G'hebt gelijk. In 't begin kost het wel meer, maar 't is toch gespaard in 't einde, dan
heeft de boerin - God vertrooste ze - daar lang iets van. Maar wat ik zeggen wil, wat
schrijven wij voor haar daarop?’
‘Weet ik wat betamelijk is op een graf te schrijven?’ vroeg Huber.
‘Ik had eene spreuk,’ zegde de lijkbidder en hij begon in zijne zakken te zoeken.
‘Ik had eene spreuk, ja, die verdient ze, zeker, die heeft ze verdiend. Ik heb altijd
zooveel papieren bij mij... Ja, daar is het.’ Hij haalde een bladje te voorschijn, hield
het met zijne rechter hand voor de oogen en legde den linker op den boer zijn
schouder. ‘Luister, Huber!’ Dan las hij met zeker gevoel, niet zonder acht te nemen
op den val der lettergrepen en het rijm:
‘Vroom en eerlijk was haar leven,
Vroom en vlijtig hare hand,
Zacht was haar ten hooge zweven
Naar het betere vaderland.’
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‘Wat denkt gij?’ Hij reikte hem het blad, blikte over zijnen schouder en beiden lazen
halfluid het vers.
‘Dat past niet.’ De oude duwde hem het bladje in de hand terug. Het papier was
lichtekens gevouwen, waar hij met den duim daartegen gedrukt had.’
Dat is de eerste stoot aan den boer zijn geloof. - Daar de boerin een langen,
pijnlijken doodstrijd heeft onderstaan, past het versken niet; de boer wil nu zelf een
opschrift zoeken, op het kerkhof, vóór den dienst.
- ‘Ik help u zoeken’.
‘Daarvoor heb ik niemand noodig. Gode bevolen.’
Hij laat zich door zijne dochter zijn frak helpen aandoen en vertrekt.
‘Aan de kerk wendde hij zich om en trad naar de traliedeur, deze was maar
aangestooten, hij rukte ze open, zij krijschte in de verroeste spillen, en het kiezel,
waarover zij heenstreek, knarzelde; hij trad binnen en wierp ze in 't slot, hij dacht er
niet aan, achter zich iets open te houden.
Hij was alleen. De zon loerde over den muur. Het gras lag in dauw. De verguldsels,
op welke het morgenlicht viel, brandden, de gladde steen, het koude ijzer glansde
vochtig, nietige druppelkens hadden zich als eene stoflaag erover neergeslagen. Op
de boomen lawaaiden de vogelen, hier en daar zwierden een paar uit het loof neder
en vochten op het kiezelpad, zoodat een licht stofwolksken naar omhoog steeg, dan
stoven zij uiteen.’
Altijd de zelfde kracht van voorstelling, men ziet het, hetzelfde open oog voor alle
hoekskens en kantjes van 't uitwendige. Zoo neemt Anzengruber met waar vis comica
de verskens op, die op de graven geschreven staan; zoo vooral beschrijft hij de zieltjes
in 't vagevuur: - ‘Tusschen geel en rood gepleisterde tongen en tanden, welke vlammen
voorstelden, streefden vleeschgekleurde figuren met gewrongen handen naar omhoog,
zij waren zichtbaar tot aan
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den gordel, aan denwelken men de aanduiding ontwaarde van witte, vermoedelijk
vuurproeve zwembroekskens.’
Voor het stoffelijke, belachelijke heeft Anzengruber een open oog, maar men
vrage hem niet tot het zieleleven te dringen.
Op dit vredeveld, dat voor hem enkel uit ijzer en steen bestaat - geene vriendelijke
natuur, geen hangend loof, geene geurige bloemen - onderneemt de in rouw
gedompelde boer zijne rondreis. Het kruis zal hem niet van troost, van opstanding
spreken. Wel integendeel: uit de bedenking van de menschelijke ellende, van de
kortstondigheid des levens, uit de nauwe aanroering des doods komt hij tot het besluit
dat het ‘hiernamaals’ niet bestaat; zijn eindwoord is het grofste materialisme:
‘Het sterven is bijlange zoo dom niet als het geboren worden. Van als men in de
wieg ligt, tot dat men in de kist gelegd worde, is toch maar eene klein span,... en wat
men intusschen verricht, is ook niet zoo gewichtig, dat wij het niet alleen kunnen
regelen, of er een Lieve Heer bestaat of niet.’
Hij pinkte met de oogen. Geen donder grolde, geen bliksem flitste, het kerkhof
lag vreedzaam en stil in den vroegen zonneschijn gelijk te voren.
‘... Nog beter, als er daar boven niemand is, en als hetgeen ons treft, blind neervalt
gelijk de hagel op 't veld...’
Wij spraken in 't begin dezer studie van logieken draad; maar is er waarlijk een te
zoeken? Hier heeft men enkel te doen met impressies: Een boer - of liever
Anzengruber; boeren hebben zulke bedenkingen niet - ontdekt in eens (!) dat het
leven vol ellende en wisselvalligheden is, kortstondig, onderheven aan ziekte en
tegenstrijdigheden. In plaats van daaruit te besluiten dat er elders een vol, onbegonnen,
onveranderlijk leven is, dat al dat tijdelijke vervangt en vergeldt, komt hij tot de
conclusie dat niets bestaat
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tenzij dat gebrekkige en korstondige, dat alles met de lichamelijke dood gedaan is.
Men oordeele liever:
‘Hij was, dikwijls stil staande, tot aan het graf zijner vrouw teruggekomen. ‘Ja,
Anne Marie, ook wij waren elkander nooit wederspannig geweest, hadden ons menige
bitterheid gespaard, hadden geene vreugd op zij laten liggen en geenen arbeid
uitgesteld, indien wij geweten hadden, dat het eens en voor goed was, niets daarvan
en niets daarna...’
En de slotsom zulker redeneering?
Zij vindt haar eindwoord in - huichelarij!
Die boer is niet de ware landman, eenvoudig en sterk en taai in gemoed en verstand.
Veel eerder trekt hij op een tooneelspeler, die voor een stadspubliek een rol geleerd
heeft. Hij kent zijne les van buiten, en die les heeft voor opzettelijk doel den weg te
wijzen naar het ongeloof.
‘Een kort geluid klonk van den toren.
Huber trad in de kamerdeur en riep zijnen kinderen toe: ‘Zijt ge gereed, dan gaan
wij!’ Hij kwam terug op de weide: ‘De mis is immers betaald,’ murmelde hij, ‘ik zal
ze dan maar hooren.’
...Van dan af hield hij zich gelijk vroeger, ging alle zondagen naar de kerk, ... en
gold nog altijd voor eene der christengeloovigste zielen van het kerspel, - maar hij
zelf hield zich nooit meer daarvoor, hij wist beter en aan zijnen zoon zegde hij het
ook, aan 't meisje niet, ‘want die zijn te bang in zulke zaken.’
Dit staaltje zal voldoende zijn, denken wij, om Anzengrubers godsdienstigen toon
te laten waardeeren. Wat zijne vleeschelijke liefdebeschrijvingen betreft, daar moge
een ander moed voor hebben! Wij geven het op. Maar kan er wel van liefde spraak
zijn in werken gansch beroofd van gevoel en poëzie? Denkende aan de hooge beelden
van een Eliot, zelfs aan de aandoenlijke schetskens van een Maclaren,
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zouden wij haast schaamte gevoelen de grove tafereelen van Anzengruber in de
zelfde studie te vermelden, tenzij om er eene gewichtige waarschuwing uit te trekken
voor de kunst.
Neen, het realisme, in zulken zin begrepen, is niet de waarheid. De waarheid is
de eenige, levende, eeuwige waarheid, die den mensch huldigt in zijn geheel, met
zijne ziel en zijn lichaam, zijn hart en zijn verstand, met zijne aardsche omgeving,
maar ook zijn trachten en zuchten naar het bovenaardsche.
De ware, de groote, de onsterfelijke realisten dat zijn een Eliot, een Dickens, een
Shakspeare. Tegenover deze kunstenaars en schilders, blijven de anderen povere
printjestrekkers, beroofd van bezielenden adem, beroofd vooral van levenslust. Dat
is een kenmerkende trek: in tijden van verval heerscht de zware, sombere
levensaanschouwing; de zelfmoorden worden talrijk; de mensch heeft den moed niet
meer het moeilijke en lastige te torsen en de letterkunde - trouwe spiegel der
samenleving - vervalt in hopeloos pessimisme. De groote, de klassieke schrijvers
integendeel huldigen ook den zonnigen kant des levens; zij weten dat de kunst
onsterfelijke vreugd is: Vol frischheid en kracht, lachen zij de komende eeuwen
tegen.
Zij kennen ook de gansche ladder der zielsaandoening, der gevoelens van 't
menschelijke hart. Daaruit spruit hun troostende weemoed, borrelt hun verkwikkende
humor op.
Schrijvers van de Anzengrubersschool kennen geene andere poëzie dan die der
scheikunde en ontbinding. - Ook hebben wij haast om die te verlaten, maar wij moeten
toch nog eerst aanstippen hoe onlandelijk zulke landelijke werken zijn.
Materialistische, rationalistische boeren zijn eene anomalie, in strijd met de
werkelijkheid, met de hoogere eischen der kunst. De boeren mogen hunne gebreken
hebben - ruwheid, grofheid - maar het zijn de gebreken niet van
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den stadsmensch - verfijnde wulpschheid, grondige dwaling van den geest.
Gelukkig dat wij niet verre moeten zoeken om werken te vinden die gezonde
strekking paren met dichterlijke ingeving, met zuiver realistische waarneming.
Bijna iedere schilderachtige streek van Duitschland heeft haren dorpverhaler, haren
beschrijver gevonden: Zoo genoot het eenzame, met sombere dennenbosschen zacht
ruischende Schwarzwald zijnen Auerbach en later zijnen Hansjakob.
Auerbach bezit al de gaven, die Anzengruber zoo jammerlijk moet derven: frissche
oorspronkelijkheid, opborrelend of sluimerend gevoel, naïeviteit, ongekunstelde
poëzie.
Moet hij voor den Oostenrijkschen schrijver onderdoen, onder opzicht van
waarneming? Volstrekt niet. Zijne kennis van het landleven, van de zeden en
gebruiken der Schwartzwald-bevolking is even trouw als fijn; ja, wij zouden niet
aarzelen hem meer realistisch te noemen dan Anzengruber, daar hij het leven neemt
in zijne volheid met zijne goede en slechte kanten, met zijne licht- en schaduwzijden.
Meer artiste is hij zeker, daar hij weet te veredelen.
Hij is tevens rijker en breeder in de groepeering; er zit meer spel en leven, meer
handeling in de opvoering, meer verwikkeling, meer gebondenheid en stijl.
Overbekend zijn Auerbachs Dorfgeschichte - Barfüszele, dat pereltje van naïeviteit
en fijnheid, verwant misschien met de Petite Fadette, van Georges Sand, maar gelijk
een blond dochterken der Germaansche wouden, vol droomen en innige fantazie,
het kan zijn met een zwart, vroolijk, levendig Fransch meisje, - Brosi en Moni het
vroolijke, moedige, landelijke paar, - Die Geschichte des Diethelm von Buchenberg
vol tragische kracht, indrukwekkende somberheid.
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Een sluier van weemoed hangt vaak over Auerbachs werken. Hij is wel, ondanks
zijn Israëlitischen oorsprong, een zoon van het droomende, dichterlijke Germania.
Zijne kunst is geweven uit innig gevoel en zoete, bekoorlijke halve droomerij; maar
mijlen ver blijft deze genotvolle treurnis van het pessimisme, van het willens en
wetens zwartzien van een Anzengruber en van gansch de moderne school. Auerbach's
weemoed is eene zaak des harten; geene strekking, of gewoonte, of mode van den
geest.
Onder een ander opzicht nog verschillen de twee schrijvers grondig: Auerbach
gelooft nog in de liefde, hangt ons bekoorlijke tafereelen op, als idyllen zoo frisch,
van het jeugdig gevoel dat twee harten aaneen verknocht. Bij Anzengruber ontmoeten
wij dat nooit. En als natuurlijk gevolg, waar Anzengruber slechts tooneelen van
vleeschelijke drift voorhoudt, daar komt nooit bij Auerbach het minste onkiesch
woord het landelijk tafereel ontsieren. Ongemeen kuisch zijn deze dorpverhalen.
Onmogelijk ze allen te ontleden. Alleen bij den ‘Lehnhold’ willen wij wat langer
verwijlen. Tot hiertoe inderdaad hebben wij het landleven enkel onder zijne goede,
gezonde kanten beschouwd, maar gelijk alle aardsche zaken heeft het zijne keerzijde,
zijne gevaren en gebreken, en dit blijkt uit Auerbach's werk.
Een ‘lehnhold’ is een grootboer, een pachter, die een uitgestrekt erf bezit, vrij van
schulden en lasten. Zulk een is de Furchenbauer, de held van een verhaal vol duistere
rampen, tragische voorvallen; want ja, deze vrije, onafhankelijke boer, deze koning
onder zijn volk, is 't gevaar onderhevig der alleenheerschers: hij vervalt in
dwingelandij.
Zijne trekken reeds teekenen zijnen aard: - ‘Hij ziet er lang uitgestrekt, dor en
hardknokelig uit, en zijn gansch wezen heeft iets taais en onbuigzaams. De witte
haren, die den spitschen bovenkop
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bedekken, zijn kort gesneden, het hooge voorhoofd is vol rimpels, over de grauwe
oogen zijn de uitloopers der dikke wenkbrauwen in de hoogte geslingerd, de linker
meer dan de rechter,... de kakenknokels steken dor uit en diepe voren strekken zich
uit aan beide zijden van den knobbeligen neus; dat zijn voren, door het noodlot
geploegd.’ - Furchenbauer beteekent Vorenboer. - ‘De smalle lippen van den mond
zijn zoo zeer binnenwaarts getrokken, dat men bijna geen rood ziet. Daarbij heeft de
man in zijne doenwijze iets bewegelijks, al is deze ook hoekig en scherp.
Men zal in vele boerengezichten iets trotsch en wederstrevends vinden, dat is niet
immer de uitdrukking eener innerlijke gemoedsstemming, maar spruit eerder uit den
zwaren arbeid, tegen wien dikwijls eene trotsche gesteltenis, ja in zekere mate een
vijandig overwinnen noodig is.’
Bij den Furchenbauer is die hardheid van gelaatstrekken niet alleen te wijten aan
zijn aanhoudenden kamp tegen den grond; zij is wel degelijk de uitdrukking van een
norsch gemoed. Begon hij niet met een oog aan zijn tweeden zoon uit te slaan, met
den steel zijner zweep, omdat het kind zich eene franke en onbetamelijke spotternij
veroorloofde?
Niet zeer aangenaam moet het leven der boerin zijn, nevens zulken ruwen,
hardvochtigen echtgenoot. Nochtans, ‘het mag hard klinken, en toch is het waar en
blijkt bij nadere beschouwing ook milder: bij de boeren, in 't bijzonder bij de
grootboeren, is de echt dikwijls maar eene verdragsverhouding in de uitgestrektste
beteekenis van het woord. Erkennen de echtlieden dat de verscheidenaardigheid
hunner naturen zich niet tot eenigheid laat versmelten, zoo treedt een wederkeerig
zelfstandig begaanlaten tusschen. Hier waar de huisvrouw gelijkmatig met den man
voor den eigendom moet arbeiden, vervult iedereen de reeks zijner plichten zonder
verdere aan-
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sporing. De arbeid tot behoud en vermeerdering van het bezit is het wezen des levens,
dat door het heilighouden van den gesloten band nog eene zekere wijding verkrijgt,
en komen er kinderen, dan herbloeit de verdraagzaamheid ook nog in liefde.
Openbare oneenigheden, ja scheidingen uit gebrek aan liefde komen daarom in 't
leven der grootboeren haast nooit voor!’
Leveren deze woorden niet het bewijs van de grondige kennis des schrijvers van
den boerenstand? Slechts door levenslang, dagelijksch verkeer met het landvolk komt
men tot zulke vertrouwdheid. Hier geene spraak van sentimentaliteit of flauwe
bergerades. Alles is ernstig en taai, gelijk de natuur van het Schwarzwald, gelijk het
strenge leven der boeren.
Ook bij de vrouw des Furchenbauers is deze tot liefde overhellende
verdraagzaamheid tot stand gekomen. Dochter van den ‘rijken vetten gouwboer,
voogd van Zevenhoven, die den eervollen bijnaam van Schmalzgraf droeg’, had zij
haren gemaal groote rijkdommen aangebracht en ‘de beide echtlieden leefden in
vrede en hielden elkander in eer.’
Nochtans in 't geheim droeg de boerin een zwaar kruis, en daarin ligt de knoop
van het verhaal. - Uit berouw voor zijne wandaad tegenover den tweeden zoon
Vincenz, uit vrees dat hij hem verraden zal, wil de Furchenbauer dezen bevoordeelen
tot schade van den oudsten in 't leven gebleven zoon, Alban. Alban is eene warme,
rijke natuur, die meegaat met de edelmoedige gedachten, de vrijheidsstrooming dan
in voege - de jaren '48 -. ‘Het was de tijd der teekens en wonderen, alle verlangens
en alle beloften, die meer of minder klaar in de gemoederen sluimerden, moesten
hunne vervulling vinden... De hoop dat een tijd gekomen was, in den welken men
zich over zijn zweet zou verheugen, nam dikwijls een fantastischen vorm. Dikwijls
als iemand
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in verborgene bergslonden of diep in 't woud arbeiden moest, overkwam hem
plotselings als een benauwende schrik het gedacht dat hij den triomfstoet miste, die
nu de hooge baan overtoog en alles gelukzalig maakte.’
Getrouw aan deze demokratische gezindheid, is Alban verliefd op de dochter van
een daglooner zijns vaders, des Nagelsmids Vreni. Natuurlijk is de vader daar tegen
en daaruit ontstaan oneenigheden en ongelukken. Wel wat gebrek aan samenhang,
wat wispelturigheid van wege Alban, wat langdradigheden kan men hier, zooals in
zijne andere werken, aan Auerbach verwijten; maar, van den anderen kant, hoe weet
hij alle onkuischheid, alle grofheid te vermijden in een toestand, die Rosegger en
vooral Anzengruber daar onmiddellijk aanleiding toe gegeven hadde. In al Auerbach's
verhalen is geen onbetamelijk woord te vinden.
Alban, met zijne vrijheidsgezindheid, met zijne onbezonnen liefde, wordt uit het
ouderlijke hof verbannen, keert er terug na vele wisselvalligheden, eindigt met zijn
broeder in een afgrond te stooten en wordt zelf door zijn vader vermoord. Duister,
tragisch is het verhaal tot aan zijn noodlottig einde; maar eene les is eruit te trekken:
er ligt gevaar in de almacht.
In ons klein, verbrokkeld land, kunnen wij ons geen gedacht vormen van deze
machtige boerderijen, van deze koninklijke pachters aan geen gezag onderworpen;
maar gedurig worden zij vermeld in de boeken der Duitsche schrijvers. Het leenstelsel
der middeleeuwen heeft in Duitschland meer sporen achtergelaten dan in de
Zuiderlanden. Allicht ontaardt een onbegrensd vermogen in dwingelandij.
Niet alleen een schrijver uit den tijd der romantiek zooals Auerbach, ook een
hedendaagsche, zeer realistische verhaler, Hansjakob, heeft ons daar een voorbeeld
van gegeven. - Hansjakob is eene zeer zonderlinge persoonlijkheid, en om de waarheid
te
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spreken, ons niet zeer sympathiek. Zijne figuur is somtijds raadselachtig. Katholieke
pastoor, kapt hij geerne op de geestelijke overheid; beschimper van het moderne, is
hij toch zelf gedurig aan 't coqueteeren met zijne modische zenuwkwaal; vriend van
't volk, heeft hij meestal eene ruwe verachting voor het meest verdrukte deel van 't
volk: de vrouwen. Verre van ons zijn talent te ontkennen, zijne oorspronkelijkheid.
In dezen menschenhater schuilt een gouden hart; diep geloof bezielt dezen schijnbaren
sceptiek en zijn pessimisme is oppervlakkig, enkel mode. Maar toch moeten wij
opmerken hoe hij mank loopt aan de bijzonderste gebreken van 't Germaansche ras:
neiging naar grofheid en materialisme, helling naar verkleining van geloof en leering.
Leverde Duitschland niet den eenigen broeigrond tot ontluiking eener kettersche
sekte na 't concilie van 't Vatikaan? En bleek de kulturkampf niet nuttig tot
heropbeuring der geestelijkheid, met ze in 't vervolgingsvuur te louteren. - Deze
bemerking is niet toepasselijk op Hansjakob, die nooit het pad der orthodoxie verliet
en heeft maar eene algemeene waarde. - Men zou zeggen dat de Duitschen, steeds
geneigd te bukken in slaafsche houding voor stoffelijk geweld, zich over deze
vernedering wreken met den nek trotsch op te richten tegen geestelijk gezag. Ware
fierheid gaat met echten eerbied gepaard.
Wij zijn verre van Hansjakob, wien wij ook geene uitgebreide studie kunnen
wijden. Eene bevoegde pen heeft op deze zelfde plaats over hem gehandeld. Zijn
naam kwam ons natuurlijk voor den geest, sprekende van de soms ruwe zeden van
't boerenvolk. In een zijner Schneeballen geeft hij het verhaal eener vrouw, gemarteld,
ja ter dood gebracht door mishandeling, door haar eigen vader, omdat zij een verfoeid
huwelijk niet inwilligt. Deze geschiedenis rust op historischen grond: of zij wel op
letterkundige waarde mag aanspraak maken?
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Hier komt de vraag weer op van de juiste maat werkelijkheid en fantazeeren, die
noodig is tot het voortbrengen van een kunstwerk; maar dit zou ons te verre brengen
en wij hebben haast om de wat zware, wat duistere Germaansche letterkunde te
verlaten voor eene nog jonge natuur, voor frisschere werken. Het Noorden lokt ons
aan: de bekoorlijke Synnöve Solbakken van Björnson.
M.E. BELPAIRE.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1901

455

Drumsheugh's liefdegeschiedenis
door Ian Maclaren(1).
I.
Drumsheugh's te huis.
DRUMSHEUGH had Dr. Maclure eens, den winter vóór hij stierf, langs de groote baan
tegengehouden, en hem gedwongen een wijl te schuilen, want het was een gure
Decembernacht omstreeks het kerstfeest, en ze hadden allen bemerkt, dat de dokter
begon ineen te vallen.
- ‘Is het gij? Weelum?’ want de maan was nog niet op en de oostwind dreef de
sneeuw omhoog.
‘Ik was uitgegaan om te zien of de storm de schapen niet gedood heeft, en nu trek
ik naar huis. Kom mee, een wijl rusten. Het zal omtrent negen uur zijn eer de maan
opkomt en de wind zal ondertusschen misschien vallen. Gij zijt allebei zeer vermoeid’.
En Drumsheugh nam Jess bij den breidel.
Acht mijlen ver had de wind op Maclure's rug geblazen en de grijsaard was van
den top van zijn vilten hoed, die over de kraag van zijn jas neergetrokken was, tot
aan zijn zadel in sneeuw gehuld.

(1) Over Jan Maclaren leze men Dietsche Warande en Belfort 1900, II bl. 234 en vlg.
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Om den hoek van den zadel maakte de sneeuw een kleine bank, die nauwelijks door
de warmte van Jess' lichaam in bedwang gehouden werd; op zijn beenen was zij door
de bewegingen van het rijden, in stukken gebroken, maar zij hing in groote klompen
langs weerskanten aan de stijgbeugels.
De fijne, rondwarrelende sneeuwjacht bestoof hem langs voren, smolt onder zijn
adem, maar vroos in zijn baard opnieuw tot kegels, terwijl de manen van Jess ieder
oogenblik witter werden.
Toen Drumsheugh's huishoudster de keukendeur opende en in het licht dat buiten
viel het paard en zijn meester zoo wit en spookachtig zag staan, was zij alleen in
staat te zeggen: ‘God beware ons, naar ziel en lichaam’, hetgeen de volledige vorm
van een gebed was, telkens men verrast werd.
Drie maal beproefde de dokter af te stijgen, maar driemaal mislukte het hem van
louter stijfheid, en hij zou aan de deur gevallen zijn, ware het niet geweest, dat
Drumsheugh hem ondersteunde.
‘Dat zal een les zijn, Weelum,’ zegde Drumsheugh, terwijl hij hem hielp de keuken
binnen gaan, - ‘gij zijt gansch versteven. Trek de laarzen van den dokter uit, Leezbeth,
en breng hem een jas’.
- ‘Laat mij gerust; denkt gij, dat ik een kind ben? Binnen een minuut ben ik weer
de oude - het is niets dan de koude - zij zijn hard om trekken, Leezbeth - laat het mij
doen - wel, wel, als ge nu volstrekt wilt, maar ik zie niet graag, dat een vrouw zoo
een man dient.’
Na nog een weinig tegentand geboden te hebben, liet hij haar toch begaan, en
Leezbeth, opkijkende, zag haar meester, die Maclure aandachtig bezag, zooals men
een man bekijkt, die ten doode gedoemd is.
Drumsheugh had op dat oogenblik inderdaad bemerkt, dat dit de laatste winter
van den dokter zou zijn; hij had hem nooit, van gansch zijn leven, zoo gemakkelijk
om behandelen gezien.
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Leezbeth was al lange jaren de huishoudster van Drumsheugh en men wist, dat zij
al zijn manieren kende. Het was altijd een onuitgemaakt punt gebleven, wie, van
haar of haar meester, de hardste was, maar hierin was men het eens, dat zij beiden
in vindingrijke spaarzaamheid en onmeedoogend afkeuren van onberedeneerde
vrijgevigheid, de glen het voorbeeld gaven. De vleeschhouwer van Kildrummie, in
zijn onregelmatige bezoeken aan de glen, moest bij Drumsheugh niet veel aanspreken,
en het werd aan de nieuwe meid, die het werkvolk al te overvloedig beschonk, den
volgenden melktijd verboden, nog drank te dragen.
‘Hier hebt gij uw pint, Jeems, noch min, noch meer,’ zegde Leezbeth tegen den
onderbaas. ‘Mary's hand beeft als er mansvolk omtrent haar is’. En Drumsheugh,
die de geschiedenis des avonds vernam, keurde Leezbeth's handelwijze volkomen
goed.
Leezbeth had de gewoonte te pochen, dat er aan haar meester geen zachten kant
was, en men dacht algemeen, dat hij in alle zaken boven het gevoel verheven was.
Maar dien avond was Leezbeth verwonderd over de vreemde vriendelijkheid, die
terwijl hij rond den dokter drentelde, zijn stem verzoette.
‘Drink het uit, Weelum’, zegde hij, het glas aan de lippen van den ouden man
houdende; ‘het zal uw hart weer in gang zetten; tracht nu eens recht te staan, wij
zullen in het huis wat over en weer stappen - nu zijn wij er; gij staat weer vast op uw
beenen... die deur hier is altijd in den weg, het is een donkere doorgang: geef mij uw
arm - het is schrikkelijk hoe stijf men van zitten kan worden’.
Er werd Leezbeth bevel gegeven alle hartsterkingen op te halen, die zij vinden
kon, en zij hoorde Drumsheugh met bezorgdheid den dokter allerlei opdringen.
‘Het is onverstandig zoolang uit te blijven zon-
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der eten, en de nacht is zoo koud. Men zal u den een of anderen morgend eens lang
de baan vinden. Proef nu eens van dit aalbeziesap; het is goed voor den hoest. Dat
kan waarachtig nog niet voldoende zijn.
Schuif uw zetel bij het vuur, Weelum, of liever, neem dezen hier; het is die van
mijn moeder en hij is gemakkelijker; achter zoo een ritje zal hij deugd doen. Hebt
ge nu warm?’
- ‘Ik voel mij oprecht goed en tevreden, Drumsheugh. Het is een eenzaam ding,
ginder, wanneer men des nachts nat en moe te huis komt. Bij een vriend zitten - zelfs
zonder veel te zeggen, - is toch gezelliger’.
- ‘Ik wenschte, dat gij meer kwaamt, Weelum,’ zegde Drumsheugh haastig, ‘wij
worden alle dagen een beetje ouder en wij moesten meer bijeen komen. Het is het
spreken niet, dat de vrienden maakt. Hoe oud zijt ge nu?’
‘Ik zal dees maand drie-en-zeventig jaar worden en dat zal mijn laatste verjaardag
zijn; gij zijt ouder, Drum - maar gij zijt een kloeke man en nog goed voor twaalf jaar.
- Gij zoudt zoo goed kunnen zijn als ik, indien gij niet zoo dikwijls onverstandig
geweest waart en zoo koppig, dat gij u door niemand wildet laten gezeggen; maar
indien gij wilt oppassen, kunt gij ons nog allen overleven. Gij zijt dezelfde niet meer,
als toen gij de keuken binnen kwaamt. Leezbeth was verschrikt als ze u zag’, en
Drumsheugh gebaarde vroolijk te zijn.
- ‘Was zij het waarachtig?’ zegde Maclure opgewekter. ‘Ik heb dikwijls gedacht,
dat men een gansche lading schietpoeder zou noodig hebben om Leezbeth uit haar
gemoed te krijgen. Hoe lang is zij hier reeds? Ik herinner mij haar aankomst nog;
het was na de dood van uw moeder en dat is lang geleden.
- ‘Vijf-en-dertig jaar, sedert St Maarten. Zij
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is een meisje van Kildrummie, maar al haar volk is dood. Leezbeth is een getrouwe
huishoudster en een bekwame vrouw; ik heb niets te zeggen tegen Leezbeth.
‘Zij is zeer zorgvuldig’ - zegde Drumsheugh gedachtenvol; - ‘er is hier niet veel
verloren gegaan, sedert zij hier gekomen is; dat moet ik zeggen. Zij heeft haar werk
volgens haar beste inzicht gedaan, maar het is altijd schrappen met haar en met de
beste huishoudster, blijft het huis toch onhartelijk.
“Willem,” - en dan bleef hij staan en ging in het vuur pooken.
“Welnu?” zegde Maclure en keek aanmoedigend naar zijn vriend, wiens gelaat
heel veranderd was. “Waart gij op het punt iets te zeggen?” Maclure wachtte, want
vertrouwelijke mededeelingen waren in Drumtochty zelden.
- “Er is, lang geleden, in mijn leven iets gebeurd, dat niemand weet, en dat ik u
zou willen vertellen, maar nu niet, want gij zijt moe en terneergeslagen. Zult ge gauw
nog eens komen, Weelum?”
- “Morgen avond, als ik kan,” en de twee mannen bleven een wijl zwijgen.
De wind kwam in rukken op, schuifelde in de schouw en stierf met lang gehuil
over de velden weg, terwijl de sneeuw tegen de vensterruiten sloeg. Drumsheugh's
hond, vermoeid van zijn meester door den storm te volgen, lag vóór het vuur
uitgestrekt, te slapen, maar roerde een oor op het kraken van een deur, boven, of bij
het vallen van een kool uit den rooster.
Drumsheugh zat in de gloeiende kolen te staren en zag er dingen in, die voorbij
waren, totdat hij glimlachte en zegde:
“Hoe lang is het, dat gij uitgingt om forellen te vangen, Willem?”
- “Ongeveer zestig jaar.” Herinnert gij u den
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put in de Scheuchiebeek, waar deze uit het meer komt? De visschen hadden de
gewoonte in den vollen stroom te liggen en aas te zoeken, Ik ben er verleden
Oogstmaand nog voorbij gegaan, en dan kreeg ik eensklaps een gedacht en ging tot
op den oever. De eik schijnt nog altijd dezelfde te zijn, en ik keek in de diepte of er
op den grooten steen geen forel lag. Ware ik zoo stijf niet geweest, ik zou beneden
gegaan zijn, om nogmaals mijn geluk te beproeven.’
- ‘Ik ken dien put goed, Willem,’ begon Drumsheugh. ‘Weet gij nog, waar ik dien
drogen zomer die forel gevangen heb, die twee pond woog? Het was de grootste, die
men ooit uit de Scheuchie haalde; ik heb het u den volgenden dag op school verteld.’
- ‘Ja, gij hebt het verteld, en den heelen winter hebt gij op die forel gepocht, maar
niemand heeft ze ooit gezien en in het begin woog ze een half pond. Mij dunkt, dat
ze gegroeid is. Zij zal er vijf wegen, voordat gij er mee gedaan hebt, Drum.’
- ‘Gij zijt wel onbeschaamd, Weelum. Ik heb ze in het voorbijgaan in den winkel
van Luckie Simpsom gewogen, en zij woog, zoo waar ik hier sta, twee pond, maar
misschien stond er in de schaal een gewicht bij.’
- ‘Visschers zijn de grootste leugenaars, die ik ooit ontmoet heb, en gij hebt dezen
avond uw best gedaan, Drum; maar toch, dat forellen-visschen was een schoon spel.’
En de dokter werd opgeruimd. ‘Mij dunkt, dat ik er nog mee bezig ben: op mijn buik,
op een steen liggend, dat de oogen alleen er over uitkomen, mijn mouwen opgesloofd
tot aan mijn ellebogen, en mijn handen afhangend in het koele water; en het
voorbijschieten van de forel - en dan, het grijpen van het lenig, glad lichaam, met de
roode plekjes op den witten buik, en dit over mijn hoofd wegwerpen! Het was
schoon!’
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- ‘Ja, Weelum. En ze missen zelfs, was de moeite waard. Ze tusschen de handen te
voelen glippen en dan de beek af te zien verdwijnen, als een witte pijl in het donkere
water, en ze dan over een kleine val in een ander hol te zien wegbuitelen.’ Zoo zaten
de twee oude jongens het verleden te overdenken en zij zagen in het vuur water over
steenen stroomen, en diepe, koele putten, beneden overhangende rotsen, en kleine
watervallen, en berketakken, die in de poelen hangen en gespikkelde forellen, die
blinken op het gras. Maclure's gezicht vervriendelijkte nog en hij draaide zich in zijn
zetel om.
‘Gij zegt niets over den dag, dat de beek zwol en gij om mij kwaamt en om Sandy
Baxter en om Wetherton's broeder Squinty, en ons verloktet om schooltje-duik te
spelen, zeggende, dat gij heele benden forellen in de holen zien wemelen hadt.’
- ‘Ja, ik trachtte John Baxter ook mee te krijgen,’ onderbrak Drumsheugh, die er
aan hield, nu ze ermee begonnen waren, de geschiedenis volkomen juist te vertellen,
‘maar hij wilde niet. Hij wilde ons niet gelooven. Hillocks bracht het uit op het zicht
van den klap, die hem bedreigde. Zij zijn naar de Scheuchie achter forellen,’
schreeuwde hij, en zelfs de meisjes scholden hem ‘overdrager’ als hij naar huis ging.
‘Dat was een dag, Drum! Ik zie nog Sandie's hielen in de lucht, toen hij over Gormack
in den donkeren put viel, en gij er hem bij zijn broek uittrokt. En zijn Latijnsch
leesboek, dat uit zijn zak in het water gevallen was, en Squinty, die er, over de steenen
kruipend, achter ging.’ De dokter lachte luid.
- ‘Wat gij niet zegt is, dat gij mij bij de boerin op Gormack, een stute zondt bedelen,
en dat ze u achter den dijk zag rondsluipen en ons een standje gaf, omdat wij
schooltje-duik speelden.’
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‘Ik herinner het mij,’ zegde Maclure. ‘Dan zag zij Sandie, die droop gelijk een
verdronken rat, en zij deed hem binnengaan om zich te drogen en gaf ons
zwijnevleesch en haverkoeken. Er was een barst in mijn telloor, juist een beek lijk
de Scheuchie; ik zou ze op een stuk papier kunnen uitteekenen.’
- ‘Het was Gormack's moeder. Het is nog zoo lang niet, dat ze dood is. Den avond
vóor haar overlijden heb ik haar nog gezien.’
‘En dan, den volgenden dag, den klap van den ouden meester, degene, die hier
vóór Domsie was; hij had zoo een schoonen zwaai! Mij dunkt, dat ik mijn wang nog
voel zinderen.’ En Drumsheugh schudde in zijn zetel van het lachen. ‘En daar kregen
wij er nog een van vader, maar, (hij sloeg op zijn knie) het was het al waard, man,
wij hebben in ons leven geen schooner dag gehad.’
- ‘Het is mij juist, alsof het al gisteren gebeurd was, maar, hoe schoon de dag was,
er kwam toch een einde aan. Weet gij nog hoe bang wij waren van naar huis te gaan
en hoe wij niet durfden vertrekken, voordat de zon heel achter den Urtach verdwenen
was.’
- ‘Wij waren gevieren’ hernam Maclure.
‘Sandie kreeg zekeren sneeuwnacht, al vechten in de loopgraven, een Russische
bajonet door het hart, en de arme Squinty stierf in Amerika, vol verlangen naar de
glen en wenschende, dat hij toch op het kerkhof van Drumtochty mocht begraven
worden. Het waren alle twee goede jongens, en dat zijn er twee van de vier
schooltjeduikers, die naar het eeuwig vaderland zijn. Gij en ik, Drum, wij hadden
dien avond, om naar huis te gaan, den langsten weg af te leggen, en wij zijn nogmaals
de laatsten. De zon gaat voor ons ook onder; wij hebben een goeden, langen dag
gehad; gij zult achter mij nog een wijl mogen blijven, maar onze tijd is toch voorbij.’
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- ‘Gij hebt gelijk, Willem; wie ook het eerst vertrekt, wij zijn dicht bij het einde,’
zegde Drumsheugh. De twee mannen keken strak in het vuur en de stilte viel nogmaals
over beiden, totdat de hond opstond en zijn kop op Drumheugh's hand ging leggen.
Hij werd ook oud en had geen anderen wensch, dan bij zijn meester te zijn.
Drumsheugh schoof zijn zetel in de schaduw en zuchtte:
‘Het is toch hetzelfde niet, Willem, het is toch hetzelfde niet. Wij deden, wat wij
niet mochten, ongetwijfeld, en wij waren bang van bij onze ouders te komen, maar
wij wisten, dat het te huis toch beter was dan buiten op den kouden berg, en er was
in alle gevalle een huis om ons te herbergen.’
Maclure hielp niet en Drumsheugh ging, alsof elk woord hem in doodstrijd
ontworsteld werd, voort:
‘Wij weten niets over’ en hij aarzelde ‘over de andere zijde. Ik heb daar dikwijls
aan gedacht bij het glanzen van den zomernacht, of hier alleen, in den winter, zittend
bij het vuur. Men kan een arme, oude boer zijn en toch zijn eigen gedachten hebben!’
‘Als ik een knaap was, was het de vader van den pastoor, die in den kansel stond,
en meester Cameron was in de school, en uw vader ging in de glen over en weer; nu
zijn zij allen vertrokken. In de kerk kan ik nog soms het gelaat zien, dat op den hoek
van iedere bank was, en de kinderen in het midden, en de huisvrouw op het andere
einde: er is geen, dat ik mij niet kan herinneren, onder het sermoen, als de pastoor
bezig is.
Wee mij. De oude menschen, die in Burnbrae en Hillocks en Whinnie Knowe
woonden, zijn dood en begraven, mijn eigene vader en moeder met de anderen, en
hun kinderen maken zich gereed om hen te volgen en er zal weldra een ander geslacht
in onze plaats zijn.’
Hij zweeg, maar Maclure wist, dat hij niet gedaan had.
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‘En dat is het slechtste niet, want er moet niemand blijven leven, totdat hij kreupel
en kindsch is. Ik, voor mij, zou willen vertrekken, zoo gauw ik mij zelven niet meer
kan behelpen, maar dat wij geen woord weten over hen! Zij hebben ons vaarwel
gezegd en zij zijn weg uit de glen en de menschen zeggen, dat ze naar het land der
zaligen zijn. Het is een schoon liedeken en ik heb niet gaarne, dat er mij iemand
beziet, wanneer het gezongen wordt, maar wie weet er met zekerheid iets over dat
land?’
Maclure gaf nog altijd geen antwoord.
‘De zon zal te Strathmore opstaan en achter Glen Urtach ondergaan en de Tochty
zal stroomen zooals nu, en er zullen menschen zijn, die zaaien in de lente, en in den
oogst het koren binnen doen, en er zal volk zijn om te gaan bidden in de kerk, maar
wij zullen weg zijn, en, Willem, moet dat het einde van ons wezen?’
Er was zulk een droeve toon in Drumsheugh's stem, dat de hond jankte en zijn
hand ging likken.
- ‘Neen, Drumsheugh, dat zal het einde niet wezen. Onze ouders zijn weg en ik
wensch niet ze terug te hebben, maar niemand zal mij doen gelooven, dat heel het
oude Drumtochty in het kerkhof bevat is. Neen, neen. Ik heb de glen menig jaar
gadegeslagen, en het hartigste schouwspel, dat ik gezien heb, is het kweeken van
mannen en vrouwen. Het zijn om te beginnen kinderen zonder verstand, zooals wij
zelve waren, maar zij hebben niet gedaan, wanneer zij Domsie en de school verlaten.
Eerst komt het werk en de strijd met ons kil land, om er genoeg uit te halen om den
pacht te kunnen betalen en met verstand te leven. Dan komt de liefde en leert aan
een zelfzuchtig, oppervlakkig schepsel een goede echtgenoot te worden voor een
vrouw, en ten laatste komt het verdriet, dat zelfs den luidruchtigste leert zoet zijn.
Het is een lange leerschool, maar zij heeft toch
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voor Drumtochty goede uitslagen. Ik zeg niet, dat ons volk zeer slim is, noch dat het
geen fouten heeft; maar ik ben fier geboren te zijn en geleefd te hebben in de glen.
Ik geloof niet, dat er een leugenaar onder ons is, uitgezonderd Milton, en die komt
van Muirtown; noch een lafaard, zonder wilskracht; noch een verkwister, aangezien
Charlie Grant in Amerika is; noch een schepsel zonder hart, die zijn gebuur niet zou
helpen.
De glen is een ruwe school, en zoo is ook die van den armen Domsie, maar hij
zond niettemin knapen uit, die in de wereld onzen naam maakten; en ik ben van
gedacht, dat de scholieren, die op de ander manier de glen verlieten, ook wel geluk
zullen hebben en niemand in schande zullen brengen. Gij weet, dat ik niet veel tijd
heb voor de kerk, maar er is niemand, die niet eens op de ander wereld denkt, - en
dat is zoo mijn eigen gedacht.’
‘Gij zijt misschien niet verre mis, Willem; dat klinkt zeer wijs, maar, men kan niet
zeker zijn.’
- ‘Ik heb menschen gezien, die zeker waren,’ zegde de dokter, en ik ben tevreden,
dat ik den ouden Burnbrae gekend heb. Hij was een streng man, en hij gaf mij menig
standje over kerkgang en het gebruiken van goede taal, maar ik zeg het u, hij was
van de goede soort; bij hem was geen ellendig veinzen noch huichelarij. Ik was bij
hem, toen hij stierf.’
- ‘Hebt gij iets gezien?’ Drumsheugh boog voorover en sprak fluisterend.
- ‘Ik heb niets anders gezien dan een braaf man, die de lange reis ondernam, en
grootscher schouwspel heb ik niet noodig.
Hij lag zonder gevoel, en zijn vrouw, arm schepsel, was bedroefd omdat zij geen
laatsten blik kon krijgen, en John, die nu Burnbrae is, had verdriet om wille van zijn
moeder.’
‘Zeg den Naam,’ want ik hield zijn hoofd vast,
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‘en hij zal het hooren.’ Maar ik kon niet, het was niet voor mijn tong. Zoo zegde hij
hem zelf in zijn vaders oor, en Burnbrae deed zijn oogen open, glimlachte hen toe,
en ik hoorde twee woorden: ‘Geen kwaad’. Hij wilde zeker zeggen: ‘geen vrees.’
Drumsheugh, ik had het dien nacht willen wagen met den ouden Burnbrae.
‘De twee laatste dagen kende mijn moeder ons ook niet meer,’ en Drumsheugh
steunde zijn hoofd met zijn handen.
‘Gij herinnert u het kleine meisje, dat bij Mary Robertson woonde’. Maclure wilde,
nu hij aan den gang was, alles vertellen, ‘dat kleine meisje, waarvan Jamie Soutar
zooveel werk maakte, omdat haar moeder dood was; zij lachte met haar ziekte, en
ik nam ze op mijn knieën, want Daisy en ik waren goede vrienden.’
‘Zal ik vandaag sterven?’ vroeg zij en ik kon niet liegen, als ik in die oogen
schouwde.
‘Wees niet bang, lieveling’, zegde ik. ‘Gij zult gauw te huis zijn.’
‘Houd me dan goed vast, Dochsie,’ zoo noemde zij mij, en moeder zal mij uit uw
armen nemen. De Almachtige moet zien, dat het vertrouwen van het arme kind niet
tot schande gemaakt wordt, of anders zou Hij zijn naam niet verdienen.
‘De wind is gevallen,’ zegde de dokter, ‘en hij spoedde zich naar het raam; en de
maan schijnt klaar; alle gevaar is voorbij; nu moet ik weg. In plaats van den storm
zal ik nu den maneschijn achter mij hebben. Zij spraken geen woord meer, eer zij
op de groote baan stonden en dan nam de dokter afscheid. Drumsheugh bleef dicht
bij hem staan en schikte een riem aan den stijgbeugel.
Gij en ik, wij zijn niet zooals Burnbrae en het meisje, Weelum; ik ben soms
bevreesd....naar huis te gaan.’
- ‘Het verwondert mij niet, Drumsheugh, ik
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ben ook somtijds zoo. Wij zijn beiden kerels, die nu en dan eens vrijwillig in de
school kwaad gedaan hebben, en wij zullen misschien wel gestraft worden, en dat
zal ons goed doen.
Maar hoe het ook weze, wij moeten het wagen, en ik hoop dat de Almachtige niet
strenger zal zijn dan onze moeder, den dag dat de zon onderging en de nachtwind
over den berg blies.’

II.
Drumsheugh's geheim.
Toen Leezbeth kwam zeggen, dat dokter Maclure de hoeve binnenreed, verstond
Drumsheugh seffens met welk doel hij kwam, maar het was eigen aan Drumtochty,
dat men, nadat de plaatselijke zaken afgehandeld waren, met stomheid scheen geslagen
te zijn, en hij bleef met afgekeerd gelaat in het vuur zitten kijken.
De dokter zat een wijl te zwijgen, want in de glen eerbiedigde men elkanders ziel
en men verstond dat intiem gesprek soms kan pijn doen; op den duur echter vond hij
het goed een beetje te helpen.
- ‘Gij hebt gisteren avond gezegd, dat gij iets te vertellen hadt, Drum.’
- ‘Ja, seffens, ik kom daarop; geef mij nog twee minuten tijd.’ Maar het duurde er
tien, eer Drumsheugh den mond opende, alhoewel hij dieper in zijn zetel schoof,
zich recht zette en drie maal deed, alsof hij wilde beginnen spreken.
‘Weelum,’ zegde hij op den duur, en hij bleef weer steken, want de moed ontviel
hem.
- ‘Ik luister, Drum; maar gij hebt uwen tijd. Er moet naar het vuur gezien worden.
- En de vlam, die eensklaps oplaaide, toonde een heel anderen Drumsheugh dan dien,
welke op de markt te Muirtown bekend was.
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- Het is niet gemakkelijk, Willem, iets te zeggen, dat dieper gaat dan het weer en de
koebeesten.’
Drumsheugh wreef met zijn hand over zijn voorhoofd en Maclure kreeg medelijden.
- ‘Indien gij iets slechts gedaan hebt, en uw geweten wilt ontlasten, moogt gij het
mij, al ginge het uw leven aan, aanvertrouwen, Drumsheugh. Ik kan mijn tong houden
en ik ben een eerlijk man.
Maar ik geloof, dat het dit niet is,’ want Drumsheugh had het hoofd geschud, ‘ik
denk, dat gij een verdriet gehad hebt, dat de glen niet kent, en dat gij misschien
begeert, dat een oude vriend er u het gewicht van helpe dragen.’
Drumsheugh keek, alsof dit nader bij de waarheid was, maar bleef nog altijd zitten
zwijgen.
‘Ik versta, wat gij gevoelt, want ik zou zelf niet kunnen spreken.’ En dan voegde
hij er op het zien van het gelaat zijns vriends bij: ‘Dwing u niet, tegen uw wil te
spreken. Wij zullen er geen woord meer over reppen.
‘Hebt gij gehoord, dat Hillocks tot over zijn hoofd in de sneeuw gevallen is en er
gansch in verdwenen was en dat Gormack hem gevraagd heeft: ‘Waar zijt gij naartoe
dan, Hillocks?’
‘Ik moet spreken,’ barst Drumsheugh eensklaps los. ‘Ik heb mijn verdriet meer
dan dertig jaar gedragen, en ik zou kunnen zwijgen hebben tot het einde toe, maar
over één zaak kan ik mij niet heenzetten; die is, dat gij of ik zoudt kunnen sterven,
voordat ik mijn naam gereinigd heb.
‘Uw naam?’ en de dokter bekeek Drumsheugh verwonderd.
- ‘Ja, mijn karakter; ik heb niets anders, Willem; noch vrouw, noch kinderen; zoo
ben ik daar bezorgd over, hoewel de menschen het niet denken.
Wanneer iemand in Muirtown aan een man van Drumtochty een inlichting over
mij vraagt, zeg mij,
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wat zal deze antwoorden?’ en Drumsheugh keerde zich eensklaps naar Maclure, die
voelde dat hij beschaamd werd.
- ‘Geen mensch uit Drumtochty zou kwaad over u zeggen; hij zou niet durven,
want gij hebt hem daar geen reden toe gegeven. En gij weet dat wel ook, zonder dat
ik het u zeg.’
Drumsheugh wachtte nog immer.
- ‘Al wat hij misschien zou zeggen, is dat gij een weinig....’, en dan zweeg hij.
‘Maar wat moet ge u over het gebabbel der menschen bekreunen? Ze moeten immers
iets zeggen om den tijd te verdrijven.’
- ‘Gij hebt gezegd, een weinig.... ga voort, Willem?’ En de dokter zag, dat er geen
ontsnappen mogelijk was.
- ‘Wel, zij zeggen misschien achter uw rug, wat sommigen van hen ook in uw
gezicht zouden zeggen, Drum, zonder daarom kwade inzichten te hebben; dat gij
zeer spaarzaam zijt en nauw op uw centen. Niets beter en niets slechter, zoo waar ik
hier zit.’
‘Niets slechter? hebt ge gezegd.’ Drumsheugh sprak met veel bitterheid. ‘En is
dat weinig? Spaarzaam en nauw, Willem; gij zijt al te goedhartig ‘vrekkig; dat zal
juister zijn, denk ik; een greet, die in een zaak altijd den laatsten cent wil hebben, en
geen halven shilling zal verteeren, wanneer hij het laten kan.’
Maclure zag; dat het nu geen tijd was om te spreken.
- ‘Zij hebben in den trein dikwijls gelachen over mijn geschillen met kooplieden
en er zijn er velen, die het mij wel zouden hebben willen nadoen, zoo een kerel als
Milton, bijv.
Maar wat moet de oude Burnbrae, die zijn broodwinning minder achtte dan zijn
princiepen, over mij denken - en de oude Domsie, die nu dood en be-

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1901

470
graven is, maar zijn laatsten penning zou verteerd hebben om een jongen naar het
collegie te zenden - hij heeft er mij eens van gegeven; gelijk een recht man, die hij
was - of de pastoor, die liever zou sterven dan een laagheid begaan - of Marget Hoo!
Wat moeten zij van mij denken?’
En de stem van Drumsheugh was zoo klagend, dat ze in Maclure's hart sneed.
- ‘Spreek zoo niet, Drum; het doet pijn u te hooren, en het zijn louter dwaasheden,
die gij heden avond vertelt. Heeft Domsie van u niet menig briefje gekregen voor
zijn collegie-gasten; hij heeft het mij zelf verteld; en was het gij niet, die Georgie
Hoo's schoolgeld betaaldet, en wie is het geweest, die Sir George naar hier geroepen
heeft om Annie Mitchell's leven te redden?’
- ‘Dat heeft mij niet veel gekost, want het was gij, die het deedt en niet ik; en wat
het geld voor de arme scholieren aangaat, dat was het spreken niet waard. Neen,
neen, Willem. Ik ken uw hart en weet, dat gij in goed en in kwaad de partij neemt
van uw vrienden, maar ik wil eens en voor altijd die zaken uitleggen, want ik zal er
nooit meer op terug komen.
Ik denk heden avond op de glen niet; ik zou het wel liever hebben, dat ze een
goede opinie over mij hadden, en ik ben de man niet, waarvoor ze mij houden; maar
ik kan hun dees zaak niet uitleggen en..... ik zal maar sterven, zooals ik geleefd heb.
Maar wat mij door het hart gaat, is, dat de twee eenige menschen, die ik lief heb,
mij voor een vrek moeten aanzien; de eene zal nooit weten dat ze zich bedrogen
heeft, maar tegenover den anderen wil ik mij rechtvaardigen. Waarom denkt ge wel,
dat ik heel mijn leven gespaard heb, Willem?’
- ‘Wel, als ge mijn gedacht wilt kennen’ zegde de dokter langzaam, ‘zal ik u
zeggen, dat ik geloof, dat gij gedwarsboomd geweest zijt in liefdezaken, want gij
hebt mij dat reeds doen verstaan.
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- Dat is zoo, Willem; ga uw gang; ik zal u dezen avond meer zeggen.’
- ‘Ik heb gedacht, dat gij aan het sparen en vergaren geraakt zijt, niet uit hebzucht,
ik wist, dat er geen hebzucht in u was; - denkt ge, dat ik het verschil niet ken tusschen
een man als gij - en bijv. Milton - maar als afleiding, om uw zinnen af te brengen
van - uw verdriet.
- Ik dank, u, Willem; ik dank u hartelijk; maar het was zelfs daarvoor niet, dat ik
het grootste deel van mijn bestaan armer geleafd heb dan een daghuurman; ik zeg
het u: buiana de korenmijten op mijn hoeve weeg ik tegenwoordig geen twee honderd
pond.
Het was voor iemand ders, dat ik spaarde, en zoo gauw ik iets had, gaf ik het weg.’
En Drumsheugh sprong met blinkende oogen recht: ‘het was uit liefde, dat ik dong
en plannen maakte, zwoegde en mij te kort deed, tot dat mijn gierigheid in kerk en
markt spreekwoordelijk geworden was; ik deed het al, en verdroeg het al voor mijn
liefde, en uit liefde zou ik tien maal meer gedaan hebben. Weet gij voor wie het was,
Willem?’
- ‘Gij hebt mij nooit haar naam gezegd, maar ik geloof, dat ik hem geraden heb,
en zooals zij, is er geen tweede in de glen.’
- ‘Neen, noch in heel het groote Schotland. Zij is de beste en edelste van al de
vrouwen, en nooit zullen mijn oogen vóór de dood ze komt sluiten er nog zoo eene
aanschouwen. Maar gij hebt Marget niet gezien in haar bloei, want ik herinner mij,
dat gij rond dien tijd in Edimburgh waart, om uw studiën te doen. Ik had de school
verlaten eer zij er op kwam, en de eerste maal, dat ik Marget zag, was, toen zij met
haar moeder in het huisje nabij Drumsheugh kwam wonen - en van dat uur af, had
ik mijn hart weggeschonken.
‘Het was haar lief gelaat niet, dat mij aantrok,
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noch haar bevallige manieren, Weelum; het was.... haar ziel, de goedheid, die door
haar grauwe oogen de wereld inschouwde, zoo ernstig, gedachtenvol, vriendelijk.
Geen mensch kon een woord zeggen, noch een slecht gedacht hebben in haar
tegenwoordigheid, - zij maakte u beter, alleen met haar te hooren spreken of nevens
haar te staan voor het werk.
Ik heb haar op drie jaar, dat ze bij ons was, nauwelijks aangesproken en geen
woord van liefde heb ik haar toegevoegd. Ik hoopte haar eens te winnen en was al
heel gelukkig in haar nabijheid te zijn. Nadien zijn die jaren mij bitter geworden,
maar nu zou ik toch niet wenschen ze niet beleefd te hebben: het is de eenige tijd,
dien ik te zamen met Marget overgebracht heb.
‘Ik verveel u, Weelum, met iets dat een anderen man niets meer dan een prul kan
toeschijnen.’ Maar op het zien van het gelaat van den doktor hernam hij: ‘Ik zal het
u al zeggen, dus, en nadien nooit haar naam meer noemen. Gij zijt de eenige mensch,
die mij op dees manier ‘Marget’ heeft hooren zeggen.
‘Weelum, ik was een man, in dien tijd, en er kwamen gedachten in mij op, die
mijn hert in mijn borst deden opspringen en mijn bloed deden vloeien gelijk de
Tochty, wanneer het hoog water is. Wanneer ik binst den oogst de pik door het koren
zwaaide en zij achter mij de gouden zwade opraapte, zegde ik in mij zelven: ‘Zoo is
het, dat ik voor haar al de dagen mijns levens zal zwoegen en werken’, en als zij mij
bij den molen de schooven reikte voor het dorschen: ‘En zoo is het, dat zij de goede
dingen naar mijn huis zal brengen.’
- ‘Eens heeft haar hand de mijne aangeraakt; op dat zelfde oogenblik zag ik een
verwelkt vergeet-mij-nietje tusschen de haver.... het was de eenige maal, dat ik haar
vingeren tusschen de mijne hield - ik heb de bloem bewaard, Willem, tot op den
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huidigen dag. Daar is een bareel op den weg naar den heuvel en daarnevens staat
een hagedoorn; het was daar, dat zij mij zekeren zomeravond, als het koren reeds
begon geel te worden, tegenkwam en mij zegde, dat zij met Bamis gingen verhuizen.
Er was op haar gelaat een glans, dien ik er nooit op gezien had: ‘Ik ga trouwen,’
zegde zij, ‘met William Howe.....’
- ‘Arme jongen, arme jongen, achter al uw hoop; hebt gij haar iets gezegd?’
- ‘Neen, neen, het was te laat en het zou slechts gediend hebben om haar te kwellen.
Howe en zij waren speelgenooten en hij was goed geweest voor haar vader, terwijl
deze ziek was. Zoo had hij haar hart gewonnen. Ik zou haar van hem niet kunnen
doen afzien hebben en had haar misschien ongelukkig gemaakt.
‘Ik lag twee uren lang tegen die bareel geleund. Sedert dien ben ik er bij dag en
bij nacht menigmaal naartoe gegaan. Wat zou de glen lachen, want ik ben de man
niet, voor wien zij mij aanzien.
Ik zag de zon dien avond ondergaan en voelde de duisternis op mij vallen en ik
wist, dat het licht voor altijd uit mijn leven weg was.’
- ‘Gij hebt u nochtans als een man gedragen,’ en de stem van den dokter was vol
hoogmoed, ‘maar gij hebt een harden strijd gehad, Drum, en geen man, die u kon
zeggen: Wel.’
- ‘Spreek zoo niet, Willem, want ik ben zoo goed niet als gij denkt; van dat uur
tot aan den dood van Georgie heeft Marget geen goed woord van mij gehad, en indien
haat had kunnen dooden, zou zij haar man niet gehouden hebben.
‘God weze mij bermhertig’ en groote zweetdruppels stonden op Drumsheugh's
voorhoofd. ‘Als Hoo niet meer kon betalen en op het punt stond uit zijn hoeve gezet
te worden, lachte ik in mijn hert, ofschoon er geen beter, eenvoudiger man in de
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glen is, dan de arme Willem. Er kan eenige waarheid zijn in de oude geschiedenissen
over den duivel; in alle geval had hij mij dat jaar geweldig beet.
Maar haar heb ik nooit gehaat; ik geloof zelfs, dat ik haar ieder jaar meer en meer
beminde. En als ik er aan dacht, hoe ze als vrouw van een werkman in een hutje
moest zwoegen, zij, die waard was in een slot te wonen, dan neep mijn hart toe.
Hadde zij mij haar liefde geschonken, zij, die nooit geweten heeft, dat ik die liefde
begeerd had, ik zou mijn bloed vergoten hebben, voor dat zij iets te kort had. Nu ben
ik een verschrompelde, verbitterde knorpot, maar als ik jong was, was ik anders,
Weelum, en ik zou haar gelukkig gemaakt hebben,’ en Drumsheugh keek op naar
zijn vriend.
‘Gij moet van u eigen geen kwaad zeggen, Drum, dat dient tot niets,’ zegde de
dokter met bevende stem.
‘Zoodus, het kon niet zijn,’ hernam Drumsheugh na een poos. ‘Ik kon haar man
niet worden, maar het scheen me toe, dat ik niettemin voor haar mocht werken, wel
te verstaan, als niemand het wist. Zoo ging ik naar Muirtown en zocht een schrijver...’
De dokter sprong recht in een opgewondenheid, die te Drumtochty vreemd zou
geschenen hebben.
‘Het is zoo, dat gij de glen bedrogen hebt, Drumsheugh!
Wat een huichelaar zijt ge toch geweest! Het was dus gij, die uit Amerika geld
zondt en Whinnie's schulden betaaldet en ze beiden rijke kleederen gaaft, gelijk op
den dag van hun huwelijk. En het was gij, die Whinnie in staat steldet voort te boeren,
nadat de plaag al zijn beesten gedood had - want hij is altijd een arme duts geweest
en heeft nooit kans gehad - en het was gij ook, die hem over vijf jaar gered hebt, als
die domkop zijn naam onder dat briefje van Piggie, geschreven had. Het was gij,
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die Whinnie's verre neef speeldet, de neef die in Amerika rijk moest geworden zijn
en geld overzond door tusschenkomst van een rechtsgeleerde. - En zeggen, dat
niemand dat geraden heeft!’
‘Drumsheugh’ en de dokter, die met haastige stappen over en weer gewandeld
had, bleef vóór zijn vriend staan.
‘Gij zijt de grootste leugenaar, die ooit in de glen het licht gezien heeft, maar de
beste man, dien ik ken! Eh, Drum,’ en Maclure's stem viel: ‘wat hebben wij u slecht
beoordeeld. Hoe jammer, dat Domsie dit niet geweten heeft, eer hij er vandaan trok,
en wat zal het Jamie plezier doen!’
Tweemaal had Drumsheugh vruchteloos gepoogd Maclure te onderbreken, maar
nu sloeg hij met zijn hand op de tafel.
‘Als gij buiten dees kamer daar een woord durft over reppen, Willem; als ik moest
denken, dat ge zulk een man zijt -’ en Drumsheugh's gelaat begon te gloeien...
- ‘St, st... Gij weet wel, dat ik dit niet zal doen, als gij het niet begeert; maar aan
Jamie Soutar, alleen maar aan Jamie Soutar...
- Aan Jamie niet meer dan aan iemand anders. Ik ben beschaamd het verteld te
hebben, want het ziet er juist uit lijk pochen en het was voor mij een troost in mijn
droevig leven.
Het is een harde proef geweest, Willem. Gij kunt u niet inbeelden, wat het was
haar iederen zondag bij haar man in de kerk te zien zitten, haar gelaat te bespieden
binst de psalms, haar oogen te volgen binst de communie, en te weten, dat ik haar
nooit “Marget” zou noemen, in liefde.
Dertig jaar lang heb ik haar gadegeslagen: ik heb haar bruin haar, dat in den
zonneschijn lijk goud was, grijs zien worden; en ik heb de zorg rimpels in haar gelaat
zien trekken, maar met ieder jaar werd zij in mijn oogen bevalliger.
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Whinnie vertelde ons op het kerkhof het geval met het briefje en ik kon de bedruktheid
op haar gelaat lezen. Onder het bidden rolde er een traan over haar wang en ik had
kunnen weenen met haar; maar daarna sprong mijn hart in mijn borst van vreugde
op, want ik dacht: Er zullen toekomenden zondag geen tranen meer zijn.’
‘Binst de week kreeg Whinnie het geld van zijn verwante en den vrijdag ging hij
de betaling doen. Ik kwam hem op de straat tegen en bracht er hem toe voor Marget
een zijden kleed te koopen.... en ik ging met hem mee om het uit kiezen, want Whinnie
heeft weinig smaak.’
- ‘Dien dag was ik in den trein’, onderbrak de dokter, ‘en ik hoorde het Hillocks
beknibbelen, hoe geen vrouw een kleed kon koopen, zonder dat gij er uw woord over
te zeggen hadt. Zulke gekken, dat wij waren!’
- ‘Ik heb er niet op gelet, Willem, want den volgenden zondag scheen Marget tien
jaar jonger en zij had om te communie te gaan het kleed aan, dat ik haar gegeven
had. Ik wist, wie het betaald had en dat was mij genoeg!
Het kon mij niet schelen, wat de glen zegde, maar er was een ding, waarover ik
mij wel bekreunde, en dat was: wat Marget over mij dacht? - En dat kon ik niet te
weten komen.
Zekeren zondag waren wij te zamen en wij stapten over de Markt’ - Drumsheugh
vertelde het als een pijnlijke herinnering, die hij dikwijls herkauwd had, - en Hillocks
zegde: ‘Ik ken den man of de vrouw niet, die een cent van u zal krijgen, Drumsheugh;
gij zijt de nauwste kerel van tien uren in het ronde.
Marget ging op dat oogenblik aan ons voorbij, op weg naar de kerk, en ik zag haar
blik. Er was geen toorn in, noch medelijden, maar verdriet. Het was een gelukkig
huis bij ons, in den tijd, dat zij
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op de hoeve verbleef - en zij was treurig zulk een verandering bij mij te bestatigen.
Ik moest het geld door de tusschenkomst van een wetgeleerde leenen en hard werken
om den interest te betalen. Maar ik had er vreugde van ook, Weelum, en die zal altijd
voortduren.’
- ‘Hebt ge nooit de begeerte gehad het haar te zeggen?’ en de dokter keek
nieuwsgierig naar Drumsheugh.
- ‘Een enkele maal, Weelum, in haar hof, den dag, dat Geordie stierf. Marget
bedankte mij voor de kleine uitgaven van schoolgeld en soortgelijke dingen, die ik
gedaan had. “Een vader kon niet vriendelijker voor mijn kind zijn”, zegde zij, en zij
legde haar hand op mijn arm. “Gij zijt een braaf man; ik zie dat heden duidelijk, en
mijn hart klopt warm voor u.”
Ik liep den hof uit. Ik was op het punt te vallen. Oh, ware Georgie mijn kind
geweest en Marget mijn vrouw!’
Maclure poosde nog een weinig en vertrok dan stil; maar eerst legde hij zijn hand
op den schouder van zijn vriend, om te toonen, dat hij begrepen had.
Toen hij vertrokken was, opende Drumsheugh een kast en haalde er een verflenste
bloem uit.
Hij drukte ze tweemaal aan zijn lippen en zegde telkens: Marget!
Het was de vergeet-mij-niet.
Uit het Engelsch, door ANNA GERMONPREZ.
(Vervolgt.)
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Onze schilders in Antwerpen's drijjaarlijksche toogzaal.
DE luisterrijke geschiedenis onzer Vlaamsche Schilderkunst nêergelegd op de zulle
der Antwerpsche Toogzaal, en deze dóórgegaan.
Wáár, hoe bevinden wij ons ten opzichte der pas nêergelegde geschiedenis? - Niet
opperbest, eigenlijk niet slecht, en, toch heel zeker nog in geen tijdperk van verval.
De kleur vooreerst, die tooverkracht onzer vaderen, schittert hier en daar aan den
noenhemel. Dát is al een goed teeken... Doch ook, wat reden tot al te groote,
voorbarige ongerustheid! Hoe zouden onze hedendaagsche kunstenaars, na zoovele
glansrijke voorbeelden hun geleverd door hunne voorgangers, nog kunnen vervallen
in ergerlijke buitensporigheden, in wanstaltige, tegen allen smaak zondigende
scheppingen? - En toch... Doch laat ons zien!
Over drij jaar was iedereen, de Toogzaal pas ingetreden, getroffen door Henry Luytens
‘Kinderen der Zee.’ - 't Staat iedereen nog zóó goed te voren waar die drijluik hing!
Welk stout stuk vult nu diezelfde plaats?
Men zoekt, doch vindt het niet. Voor de afmetingen echter, schijnt het vervangen
door GUSTAAF MAX STEVENS' schoon, adellijk doek ‘Konings-
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dochters,’ daar zooveel talent in verspild is aan de platte wezens en den stijven
opschik. Noch het aardsche, noch het bovenaardsche roert deze koningsdochters, die
daar, in root en op stap, geplaatst schijnen, om eeuwig en drij dagen in dezelfde
houding met hunne snoeren ten toon te blijven staan. Ondanks iets fels, iets kiesch,
iets bekoorlijks in den geest zelf dezer schilderij verborgen, kunnen wij ze niet
schatten boven WILLEM GEETS' ‘Ongeval’ en KAREL BOOM's ‘Antwerpen in 1530,’
ofschoon deze laatste werken slechts prachtige teekeningen zijn, gekleurd zonder de
lijnen te krenken.
In de natuur zien wij alles bij den eersten oogslag: de lichtverhouding heerscht
overal, te allen tijde, en ons oog duldt zelfs, tegen al-verlichting in, slechts een deel
van 't geziene als hoofdzaak. Geets wil dat niet weten, en Boom nog min: daardoor
eene al te gelijke weerde voor geheel hun werk. Lichtsmijering en kleurensmelting
willen zij ook niet kennen en daarbij komt het dat zij kleuren geven in plaatse van
tonen, dat de ribben der teekening uitsteken zoowel op den achter- als op voorgrond,
en dat alles, personen en voorwerpen, bij den eersten aanblik van porselein schijnt
te zijn. Overvloedige zorg en beambachting, tallooze likjes en streelkes zijn besteed
aan de hoofdpersonen, die, ondanks dat, alles behalve flink en treffend optreden, en
geen karakter bezitten.
Men mag hetzelfde zeggen van LEO BRUNIN's ‘Rembrandt en Saskia’ en ‘Aan de
Winst,’ ofschoon deze Antwerpsche Mignard, deze schilder voor het oog en niet
voor het hert, bij evenveel veerdigheid in het teekenen, als de voorgaande schilders,
een kloeker koloriet voegt.
Meer waarheid, meer lenigheid, flinker schikking steken in EUGEEN SIBERDT's
‘Antoon Van Dijck aan 't Engelsch Hof.’ Doch hier is 't nogmaals de zucht naar het
conventionneele die alles in 't ‘super-
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fijn,’ in 't glansnieuw zag, - waarschijnlijk, - door de oogen der herinnering, in 't
nawerken eener lichtteekening.
O! dat gevaarlijke, gavenverslindende conventionneele, dat soms twee jaargetijden
op éénen dag duldt! 't Is schuld dat wij niet méér genieten aan ALBRECHT DEVRIENDT's
salonstukken, deze kunstenaar slechts kunnende bewonderd worden in zijne
versierschilderingen; 't is schuld dat VAN DER OUDERAA's fel penseel moeite heeft
om door krachtige verbeelding zijne gewaagdheid te wettigen, en recht van bestaan
te geven aan werken lijk ‘Warda's Beternis’ en ‘Consommatum est’; 't is schuld dat
KAREL OOMS slechts met enkele werken, doeken daar de kleur de lijn, het hert den
geest overmeesteren willen, tot de toekomst zal overgaan: ‘Alva,’ ‘Waar Geluk,’
‘Verboden Lezing.’
Ach! wat wil men liggen worstelen tegen de ouden! Zijn wij liever van onzen tijd,
op de hoogte van onzen tijd en geleerd en werkzaam en moedig lijk de groote oude
schilders, en wij zullen doen wat zij deden, zóó goed, zóó veel. Onnoodig echter dat
wij hunne lijnen nateekenen, hunne onderwerpen konterfeiten, hunnen tijd of hunne
wijs trachten ons eigen te maken: genoeg zij 't dat wij de machtige les van hertvolle
waarheid, van verrukkelijke natuurtrouw vatten, die uit hunne werken straalt.
Wij zien, voelen, smaken den tijdgeest in de oude meesters, ja, doch zelf dien
geest in een werk van hun tijdvak brengen, dát zullen wij nooit; vruchteloos is 't dat
wij andereeuwsche kleedij om de leden onzer personaadjes passen, vruchteloos dat
wij het beste andereeuwsche binnenhuis te onzer beschikking hebben. Geschiedenis
en zeden moeten op heeterdaad geschilderd worden: zóó verstonden het de felle
ouden. zóó verstaan het thans eenige onzer felle jongen. Indien wij zelve ons
hedendaagsch leven en zijn, onze hedendaagsche toestanden, kleeder-
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dracht, zeden en geschiedenis niet aandurven, wie, na ons, zal zulks met bevoegdheid
doen? Wat spiegels van hedendaagsche geschiedenis zal onze hedendaagsche
schilderkunst nalaten? Schilderen wij slechts levende vorsten, burgemeesters die het
ambt van burgemeester uitoefenen, timmermans die timmerman zijn en dus de schaaf
niet verkeerd hanteeren, toestanden die wij zien en kennen, gevoelens die
ongedwongen uit onze ziel opgeweld zijn. - Doch laat ons voort- en overgaan.
LEO VAN AKEN's ‘Boogschutters’ zijn geene boogschutters uit den tijd van Hals: 't
zijn het er van onzen tijd, doch 't zijn 't er geschapen met al de liefde die eenen Hals
moet bezield hebben, toen hij zijne onsterfelijke gilden schiep. Waarheid, kloekte,
eigen zijn vallen hier te bewonderen in toon, teekening en heldenkennis. De 17e
eeuwsche losheid is dezen schutters onbekend: 't zijn hier 19e eeuwsche burgers, die
hunne uitspanning door hunne spaarpenningen gerechtveerdigd weten, en die het
bewustzijn van hunne ‘gezetendheid’ tot in den kwispel hunner mutse dragen.
‘Troost’ van denzelfden schilder, is een stonde van aandoening. Schoon, eenigszins
zwaar licht, stille toon. Het romantische in schrift en doek is blijkbaar door Van
Aken's kunst gebruischt, doch deze kunst is gaan uitrusten en is tot haarzelve gekomen
in het groot Tijdvak der Vlaamsche en Hollandsche Schilderscholen, en zij geeft
blijvende vruchten van gevoel en studie.
Een Hooglied van blijde reinheid is EVARIST CARPENTIER's ‘Gelukkige Dag’. Hoe
goed gekozen, hoe wel geschikt, hoe frisch, hoe zonnig dat tafereel, en - hoe
meesterlijk volhouden die ingetogene weelde van den Eerste Communiedag! Dat
doek is eene brok van de zuiverste, de edelste poëzie. Nog zóó, Carpentier, wij
snakken om nog!
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PAUL GORGE's ‘Herhaling vóór de Processie’ maakt aanspraak op ernstige bevalligheid
en flinke bewerking.
Een teedere, droomerige noot neurt ALOïS BOUDRY's keurig doek
‘Visschersbinnenhuis’, Boudry is een schilder met smaak en gevoel.
‘Gelukkige ouderdom’ van FELIX COGEN, ‘naar 't Blindengesticht, van WILLEM
ALBRACHT, en ‘De Jonge Weduwe’ van JAN DE BOEVER, zijn insgelijks goede
stukken. Aan de twee laatsten ontbreekt wat rijpte.
In zijne ‘Voorleester’ is PIET VERHAERT even kloek als vroeger, en veel breeder,
veel treffender van toets.
EVERT LAROCK is de fijne, opmerkzame, zedige, oneindig ware schilder van het
leven der kleine menschen. Zijn werk is een stille, zielsvolle kleurenzang, gansch
vrij van onzuivere noten, en, in zijne eenvoudige volmaaktheid, nijg verwant met
den geest sommiger vertellingen van den eenigen Andernsen: ‘De Sintelraper’,
‘Binnenzicht’.
Geen gelukkiger dan HORENBANT in 't kiezen van onderwerpen die tot
ingetogenheid, tot stille vreugde stemmen. ‘Gelukkig Huisgezin’ en ‘De Maand van
Maria’ zijn wêer twee smaakvolle gewrochten, die hunnen schepper eer aandoen.
Horenbant kiest echter wat veel in 't nevelige, in 't wasemachtige: hij zij op zijne
hoede tegen 't onbepaalde. Soms mag niet altijd zijn.
Een fiere, alles aandurvende kunstenaar is HENRY LUYTEN: openbaar leven,
binnenzichten, landschappen, portretten, 't valt al in zijn bereik, en waarlijk, de
meesterhand is altijd voelbaar in zijn werk, nooit wordt het evenwicht tusschen kleur
en lijn verloren. ‘Droomerij’ is nogmaals een stuk vol hooge verdiensten, dat ons
voorkomt als eene voorloopige, later afgewerkte studie eener brok uit de ‘Kinderen
der zee.’ - ‘Avondschemering’, een landschap met

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1901

483
koeien is eene ernstige, zeer goed geziene schilderij, daar men den lieven samenhang
der tonen in bewondert.
De schilders, vooral de goede schilders, van het openbaar leven, loopen niet veel in
malkanders weg.
FRANS VAN LEEMPUTTEN behoudt eene gewaardeerde plaats: zijne ‘Zegening der
peerden’ is een helder, leefbaar kunstvoortbrengsel, waaraan men slechts zou kunnen
verwijten dat al de figuren, ondanks de rechtveerdigende middagklaarte, toch wat te
zelfstandig uitkomen.
OLEFFE's ‘Zeevolk’ is goed ontworpen en goed geteekend, doch veel te donker,
veel te onkiesch van kleur.
Iemand die blijkbaar moedwillig met zijn talent omgaat is EUGEEN LAERMANS.
Wat meesterstuk zou dat beroerde doek ‘Landverhuizers’ niet geweest zijn, waren
de typen met meer smaak gekozen en behandeld! Oud en jong, 't schijnen al kinderen
van één zelfden vader: gelijke dompersneuzen, gelijke kaaksbeenen, gelijke manieren.
Daarbij schijnt geheel het tafereel, op een brokje landschap na, van gladgewreven
eikenhout te zijn. Maar, ondanks dat, hoe aangrijpend die angstige woeling der
menigte, hoe deerniswekkend.... Stellig, het hoofdgedacht is machtig, zeer machtig
uitgedrukt.
Eene reuzenpoging werd gedaan door ERNEST MIDY, wiens ‘Aan de dokken’ eene
felle greep is, die haren maker uitroept als een kunstenaar met warm hert, breed oog
en stevige hand. Dat durven in gedacht en uitvoering zal den jeugdigen schilder zeker
beneden worden door tal van ‘officieele’ schilders, die onze tentoonstellingen vullen
met hunne gelikte, gepuimde doeken, wier welgekleede personaadjes bedelen om
een salonplaatsje bij armentierig ontwikkelde rijke lieden.
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Moed, Midy! meer dan één bewondert uwe stoute schepping, zonder eenen balk te
zien in 't strooiken dat op uwe kasseien ligt! Uwe kleur wat murger, uw doorzicht
wat leniger, en gij zijt er!
Als godsdienstige schilders in den ouden Brugschen trant hebben THEOPHIEL LYBAERT
en EDMOND VAN HOVE veel verdiensten. Door zijne kleur, zijn fijn gekuischte
stoffelijken vorm blijft Lybaert boven Van Hove, doch deze heeft meer gevoel, meer
verbeelding dan de eerste. Lybaert stelt een ‘Kindeke Jesus’, Van Hove eene
‘Moedermaagd’ ten toon.
ROMAAN LOOYMANS slaat zijne lijnen, zijne verwen breeder uit. Geen Memlinc,
geen Dürer wou hij zijn, maar wel een Rubbens, een Decrayer. Jammer dat Looymans'
middelen van uitvoering niet steeds toereikend zijn om zijne opvattingen weer te
geven in de forsige, ware kleurenweelde daar de 17e eeuwsche Vlaamsche meesters
ons verliefd op mieken.... De ‘Discipelen van Emmaüs’ zijn weer goed ontworpen,
goed geteekend, treffend voorgesteld, doch tonaliteit ontbreekt aan geheel de
schilderij, voldoende karakter aan al de figuren.
ISIDOOR OPSOMER's ‘Predikende Kristus’ is een vrij, zeer vrij en zeer goed
geschilderd doek. Alleenlijk stoort op den vóórgrond, het Kristusfiguur in evangelisch
wit gekleed, zoowel de harmonij der tonen als die der gedachten en doet schade aan
het echt Antwerpsche stadsgezicht, de echt Antwerpsche toehoorders, de pas
getimmerde boot en de algemeene plaatselijke kleur. Het is niet voldoende dat men
van een recht gebruik make, men moet zulks ten goeden uitkomste doen. Een Kristus
met een hedendaagsch kleedsel, in verhouding tot onze ‘mode’ lijk 's Heeren kleedsel
in verhouding was tot de dracht uit het begin onzer tijdrekening, zou wellicht ruim
zoo goed
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geweest zijn. Een Zaligmaker met eenen kiel of eenen eenen half versleten overjas
aan, mits de houding edel, het omgloorde figuur goddelijk was, zou misschien niet
misstaan hebben. Dat ware tot het uiterste gaan, doch 't ware minder gewaagd, dunkt
ons, dan de tegenstelling in Opsomers schilderij, waar de geschiedenis, toch ook wel
een ander dan een wit kleed zou geduld hebben.
JOZEF POSENAER is een jonge schilder die verstand heeft van opvoering en
schikking, doch wiens koloriet althans, in ‘De Verlosser’ veel te flauw is. En wat
staat dat jongentje daar heel vooraan op het tafereel te doen, met zijn bloot buikje
fier uitgesteken? - Kan dat ventje niet ergens elders gaan staan? - Stout zijn is zóó
niet, veelbelovende Posenaer.
De portretschildering is goed vertegenwoordigd, zoo door hoeveelheid als door
gehalte.
ALFRED BASTIEN's ‘Portret van beeldhouwer Kerfijzer’ is lijk eene openbaring
van kruimige, eigenaardige, volhoudene tonenkeus, treffend ware houding, breede,
gemakkelijke voordracht. Diezelfde hoedanigheden worden teruggevonden in de
‘Portretten van Bastien en Wagemans,’ de ééne door den andere geschilderd. Wat
adem, wat borstelslag!
ALFRED DEFIZE's ‘Lief, arm meisje’ is een zacht, dichterlijk figuurtje dat leeft van
getemperden kleurenrijkdom en eenvoudige, gelukkige teekening.
KOCK, DE JANS, PINOT, VAN DIEVORT stellen insgelijks goede portretten ten toon.
EDMOND VAN HOVE's ‘Drijluik Portretten’ heeft hare verdienste aan hare zachte,
reine, edele bedeesdheid. Dien ouden, godsdienstigen doen in eene drijluik
hedendaagsche portretten, dat is nog wel iets dat goed valt en in zijne zedige
bescheidenheid veel meer onderscheiden is dan WILLEM
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GEETS' al te Peek Frean-achtige ‘Portretten van mejuffer en mijnheer K.’
SERVAAS DETILLEUX weet, met weinig kleur, veel indruk te maken. Zijn ‘Portret
van dokter Dudicq’ en zijn ‘Geheimvol uur’ bewijzen dat. Dit laatste stuk is echter
eene ongezonde opvatting: de vier valsche, wellustige oogen van kat en vrouw
kwetsen het hert.
JAN GOUWELOOS, met zijn portret van Mevrouw M.-K. blijft een felle doch
pessimistische kunstenaar.
JEF LEEMPOELS is beter wanneer hij minder dan in het ‘Portret van Mevrouw Paul
Wittouck’ op onderscheiding jaagt.
Taal en spraak, zwier en leven, wêergalooze zelfstandigheid der helden,
ongehinderde vrijheid, dat bewondert men in ‘Vae Victis en Margot’ door FLORENT
MENET. Deze koene schilder heeft waarlijk eene voorvaderlijke breed- en losheid,
diepte en waarheid, die al dadelijk Hille Bobe herinneren.
‘De Vader van den Veroordeelde,’ door JACOB SMITS, is een werk grootsch in
zijnen eenvoud, zonder waan ontworpen en gewetensvol uitgevoerd. ‘De kus van
Judas’ echter, is al te gemaakt, al te berekend en heeft van Rembrandt al de schijnbare
ruwheid, zonder de uitdrukking, zonder de eigenlijke fijnheid van toon en toets.
JEROOM MEES heeft veel partij weten te trekken uit zijne ‘Familiegroep.’ 't Is eene
degelijke, zeer flink geteekende, kloek geschilderde groep portretten, waarop al de
typen, in eene bezadigde verlichting, ongedwongen en vol karakter uitkomen.
‘Portret van mijnheer Z.,’ door KAREL THEUNISSEN, is een levendige, warme,
trouwe kop, die van zelfs uit het penseel gesproten schijnt.
GUSTAAF VAN AISE's ‘Dame in 't Geel’ mag eene gelukkige, rijke kleurenschikking
heeten, in den geest der school van Rubbens. - Het ‘Portret van Mevrouw Gilsoul’
is sprekend, los en schrander.
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Dichterlijke fijngevoeligheid, kieschheid zijn de uitmuntende hoedanigheden van
het ‘Portret van Mevr. J.-V.,’ door ISIDOOR VERHEYDEN.
EMIEL VLOORS' ‘Meisje met de Poppen’ is een doek rijk aan zachten toets.
ingetoomd gevoel, smaakvolle harmonij, dat u, ondanks zijne weelde, weemoedig
stemt en raden doet en twijfelen. - Een meisje van achttien jaar met poppen?... Is dat
meisje wellicht zinneloos?... De poppen zijn, zinnebeeldig, van verschillige standen
en jaren. - En men bestaart dat schoone, fijne, edelvormige, beweeglijke gezichtje,
daar behaagzucht, liefde en wee op te lezen staan. 't Is een levende wezen, wiens
karakter men bestudeeren wil, wiens betrekking men zou willen weten, en wiens
kennis men zou willen maken, uit medelijden, - en uit trok naar die zachte schoonheid.
Dat zonderlinge kind is weêrgegeven op eene werkwijze gansch vrij van
zonderlingheid, en daarom des te verdienstelijker.
EMIEL CLAUS en FRANS COURTENS zijn de prinsen onzer landschapschilders. Claus,
de warme, zonnige Claus, put zijne kracht in zijne verbazend eigenaardige doening,
doch hij blijft, - 't zij ons vergund zulks te zeggen, - wat te beperkt in die doening,
en hij wordt, daardoor eenigszins vermoeiend. Courtens is meer afgewisseld van
teruggaaf, is breeder van opvatting, vollediger van voordracht, en hij spreekt tot al
de gevoelens van het menschelijk hart. Daarom zal hij steeds beter door het volk
begrepen en gesmaakt worden, daarom zal hij langer, ruimer leven dan Claus, die,
hoewel heerlijk, meest altijd op dezelfde snaar tokkelt.
Beide meesters stellen elk twee schilderijen ten toon, die heel goed zijn, doch
zeker niet mogen doorgaan voor proeven van hun opperste kunnen:
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‘Zonnig huis’ en ‘Wintermorgen’ door Claus, ‘Morgen’ en ‘Godshuis voor oude
vrouwen te Schiedam’ door Courtens.
Wie, door de poëtische diepte van zijn talent, het naaste bij Claus en Courtens
komt is wel HENRY RUL. Zijne ‘Heiduin’ en ‘De Lente komt’ zijn weêr twee innige,
frissche natuurzangen, wier stille, ware toon verheugt en verteedert.
JOZEF FRANçOIS met zijne ‘Mutsaardbindster’ en ‘Zonsondergang’, en LUCIAAN
FRANK, met zijne ‘Dooi’ en ‘Herfst’ doen zich gelden als hoog te schatten
landschapschilders.
Een der beste, zooniet het beste der landschappen van de toogzaal is wel JOZEF
HEYMAN ‘Landgoederen van Bertogne’. En daarnaast staat ISIDOOR VERHEYDEN's
‘Boomgaard’. Wat lieve, echte groenen in beide schilderijen, wat levendig, verblijdend
licht, wat malsche, kruimige bewerking! Het penseel is gedoopt in de schaduwkoelte
en de aanblik is eene frissche, verkwikkende teug buitenleven!
‘Zicht op Dinant’ door HENDRIK VANDER HECHT is een dier onderwerpen die
reeds zoo dikwijls en vooral door liefhebbers, mishandeld zijn, doch dat wij hier
trouw, kloek, zonder misplaatste lichtgezwollenheid onder het oog krijgen. ‘Brand
in de Kempen’ is insgelijks eene goede, eigenaardige schilderij.
THEODOOR VERSTRAETEN ‘In Zeeland’ is eene ware, forsche poldervertelling.
Men voelt den sturen polderwind en men vat, misschien voor den eersten keer, volop
het dichterlijke van dien wijden horizont, en van die eenzame polderbaan, daar men
vroeger wellicht meermalen langsheen getrokken is met den wrevel en den tegenzin
der vermoeidheid. De borstel is breed en vrij geslagen, en het doorzicht is wel dat
van Zeeland's braken. ‘Kerk te Schoore’ is vast, degelijk.
FERDINAND WILLAERT geeft ‘Een oude vaart
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te Gent’ en ‘Gezicht op de Lieve’. Willaert kent ze, die Gentsche vaarten, zoo fijn
en dicht berimpeld lijk 't wezen van een lachend oud vrouwtje, hij kent ze, weet ze
te schatten en bevallig weer te geven. Rijkdom en frischheid van tonen falen echter
bijtijd aan zijn palet, en zijn onberispelijke, naïve volzin is meestal gebouwd met
dezelfde woorden.
Van de stoutsten en de breedsten is VIKTOOR GILSOUL, wiens volledige, kloeke
voordracht slag bij slag eene treffende, grootsche stonde der natuur aanschouwelijk
maakt. ‘Ruw weder te Nieuwpoort’, is doorleefd: de schilder heeft den indruk des
schouwspels gezwolgen en gedronken.
En nu, nadat er zóóveel namen van tel genoemd zijn, is er nog van talrijke
noemensweerdigen niet gewaagd. - Hoe zouden wij dan, o donkerziende
beknibbelaars, in een tijdperk van verval zijn? Heeft het landschap ooit fierder hoogte
bereikt, is het ooit beter begrepen geweest dan thans? Wordt het portret niet behandeld
zooals het, sinds de zeventiende eeuw, over 't algemeen nooit behandeld werd? - Is
het niet verheugend, op dit tijdstip dat zelfstandig bestaan en familieleven in hunnen
grond bedreigd zijn, de schilders, alle Grieksche en Latijnsche liederen versmadend,
den heiligen zang des huisgezins en des stillevens te hooren aanheffen?
Weinig reden is er, dunkt ons, om over de onbesuisdheid der jongeren te klagen.
- Of rekent men wellicht voor ‘jongeren’ eenige onbeduidenden wier
buitensporigheden ten toon hangen, dank aan een slechten dienst door goede
betrekkingen bewezen? Veeleer, meenen wij, indien 't waar zou zijn dat onze voet
op den bovensten trap van den kelder des vervals staat, zou 't een akademisch verval
zijn, een murg en wormsteking worden door gemak-
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kelijke beschaving, achterdocht, zekerheid en ongeloof. Wat wij in onze jongeren
niet meer of slechts heel zelden tegenkomen, dat is die blinde, doch welmeenende
voortvarendheid, die maar van 't eerste af aan naar 't hoogste dingt en reuzenwerken
wil scheppen van eer de vuist kloek genoeg is, dat zelfbetrouwen dat de ‘regels’
vooruitloopt en, ondanks vele gebreken, iets aangrijpends, leefbaars schept. - Het
ware misschien de moeite weerd eens na te gaan wat voor een kunstenaarsgeslacht
het voordeeligste is, de officiëele opleiding der Akademiën ofwel de lessen eens
vrijen meesters.
Wij zijn thans in een tijdvak niet ongelijk aan dat waarin Hollands Nicolaas Maes,
Fabritius, Ferdinand Bol, Jan Steen, Metzu, Van Ostade, Terburg leefden. Alleenlijk
schittert er vóór en boven ons hedendaagsch kunstenaarsleger geene koninklijke
glorie lijk die van Rembrandt en van Hals, en er blijft nog plaats over voor eenen
reus met adelaarsoogen, die, meester van de teekening, slaaf van de kleur en martelaar
om het schoone, het ware en het edele, zijnen geest in sprankels uiteensla en zijn
handteeken wrijve met zijn bloed, op het heldendicht der twintigste eeuw.
Moortzeele, October 1901.
E. DE GRAVE.
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De slag bij Elandslaagte.
Brieven van Ooggetuigen.
HET plan van Generaal Joubert was om de Britsche macht bij Dundee aftesnijden
door het bezetten van Elandslaagte, zestien mijlen ten noorden van Ladysmith.
Voor de ‘Daily News’ werd door den stationschef van Elandslaagte een zeer
duidelijke beschrijving gegeven van het nemen van dit station. Hoewel de stationschef
in den eigenlijken zin geen medestrijder was, zoo kwam hij toch onder vuur en werd
door de Boeren krijgsgevangen gemaakt.
Zijn verhaal kan gerust aangenomen worden, als het beste verslag van een
ooggetuige, van al wat er voorviel.
‘Op den 18n October 1899 leidden geruchten van een nadering der Boeren tot een
terugtrekken van het Britsche spoorwegpersoneel van de stations ten Noorden van
Elandslaagte.
Den 19n daarop werden twee treinen met militaire goederen van uit Ladysmith
verzonden, in de hoop dat ze door zouden komen naar Glencoe, vóórdat de Boeren
de lijn vernielden. De vóórhoede van de Boeren was gerapporteerd op minder dan
vier mijlen afstands van het station van Elandslaagte.
Toen de eerste trein dit station binnenstoomde, waren de Boeren ook bijna te gelijk
daar.
‘De mailzakken erin en dan vóóruit’, riep ik tegen de machinist. Er is geen seconde
te verliezen. Direct daarop luid geschreeuw, getrappel van paardenhoeven, ratelend
geknetter van Mausers en het neerslaan van kogels rondom ons. De Boeren ‘waren
op ons’. De machinist verzuimde geen moment. Hij zette volle kracht aan en te
midden van een kogelregen reed de trein door.
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Op het oogenblik dat deze mij passeerde, reden verscheiden Boeren het emplacement
op en vuurden over onze hoofden heen op den trein; anderen klommen van hun
paarden en legden aan op den machinist; weer anderen reden met halsbreek gevaar
den wegstoomenden trein achterna en beschoten hem van achter.
Twee schoten van uit den trein doodden een paard en verwondden zijn
Boerenberijder, maar de trein ontkwam, zonder verdere schade dan eenige verbrijzelde
ruiten. De tweede trein werd door de Boeren onderschept en geplunderd. Zij verweten
mij, dat ik, als stationschef, de trein niet had doen stilstaan; maar deze beschuldiging
werd spoedig weer ingetrokken. Veldkornet Pienaar zei: ‘'t Spijt mij, oude heer, dat
ik een paar harde woorden tegen u gezegd heb, toen ik aankwam, ik beken, het was
wat veel gezegd, daar gij toch een Britsch onderdaan zijt als bewoner van Natal.
Maar gij kunt begrijpen wat ik gevoelde, toen ik den trein zag wegstoomen, 't was
een verschrikkelijk gezicht, te meer daar gij hem zoo gemakkelijk hadt kunnen
aanhouden, maar dit, zooals ik nu begrijp, als Britsch onderdaan niet deedt, en toen
ik door een schot uit den trem een der onzen zag vallen, begon mijn bloed te koken,
en werd ik driftig; maar 't is al over, hier is mijn hand, laten wij 't afdrinken.’
Dit staaltje geeft een duidelijken blik op de eigenaardige verhouding tusschen
Afrikaners en Engelschen. Veldkornet Pienaar moest eerst tot bedaren komen en
over de zaak nadenken eer hij begreep, dat zij ‘vijanden’ waren, hij en de stationschef.
‘Terstond daarop kwam luitenant-kolonel Schiell aanzetten met 300 Duitschers.
De Boeren betrokken de stationswoongebouwen en teekenden een ontvangstbewijs
voor mijn geweer.
Tegen tien uur's avonds kwam generaal Koch, en kommandant Ben Viljóen den
volgenden morgen vroeg. De Boeren namen een sterke positie in tusschen de klippen
op de kopjes, een mijl ten Oosten van Elandslaagte. Tegen negen uur 's morgens
brachten de verkenners bericht van het naderen van een Engelsche macht.
In minder dan geen tijd zaten honderde Boeren in 't zaal, en reden, in kleine
groepjes verdeeld, weg in de richting van Ladysmith.
Het bleek evenwel een valsch alarm te zijn. De dag
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ging voorbij met het uitladen van den veroverden trein door de Boeren. ‘De militaire
goederen’ bleken te zijn, Polostokken, Tennisrackets en Schaakborden. Een kist
Whisky, door de Boeren in den trein gevonden, werd terstond door hen vernietigd,
daar de Boerenleiders het niet raadzaam achten hun menschen zulk een grooten
voorraad hiervan te laten krijgen.
Het stationsgebouw zelf werd door de Boeren ondermijnd om het in tijd van nood
te kunnen ‘opblazen’.
Dien avond werd een jonge Boer, die een eend had weggekaapt, van den hotelman,
door zijn veldkornet gestraft met een pak zweepslagen: een omstandigheid die zich
alleen laat verklaren door aantenemen dat de veldkornet toevallig ook de vader was
van het jongemensch, dat zich de eend had toegeeigend (vertaler).
Dienzelfden avond werd een ‘Smoking concert’ gegeven met veldkornet Pienaar
als president. Het concert werd geopend met een komisch stukje, voorgedragen door
een uitgewekene uit New-castle, die in Natal aan de zijde der Boeren had gevochten,
vervolgens zongen hij en ik (de stationschef) het van oudsbekende duo ‘Alles wel’,
waarna een paar anderen het duo ‘Leger en vloot’ zongen.
Een Transvaalsch burger zong een Iersche ‘Song’ zoo eigenaardig goed, dat een
echte Ier het hem niet zou verbeterd hebben. Later vertelde deze Transvaler ons, dat
dit zijn elfde veldtocht was, meest tegen de Kaffers; (weinig vermoedende dat deze
zijn laatste zou zijn) Den volgenden dag sneuvelde hij.
Een Duitsch sergeant ging daarop voor de piano zitten en accompagneerde ‘Sweet
and Lowe’! Groot succes! Een Boer-sergeant zong verscheiden liederen, onder
anderen ook het ‘God save the Queen’ en het Transvaalsche Volkslied.
Terwijl wij Engelschen, hun gevangenen, onze nationale liederen zongen, vielen
de Hollanders mee in; ze zongen in hun eigen taal, zoodat ik niet met juistheid kan
zeggen wat ze zongen; maar ze kenden de wijzen goed en zongen onbevangen mee.
Het ‘God bless the Prince of Wales’ geaccompagneerd door een Duitscher, werd
door Hollanders en Engelschen ieder in hun eigen taal meegezongen.
Tegen elf uur stond veldkornet Pienaar op om op ‘Brandwacht’ te gaan (den
volgenden dag viel hij, dapper vechtend voor zijn volk). Wij overigen gingen na zijn
vertrek op den vloer liggen slapen.
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Den volgenden morgen, omstreeks 9.30, een zware slag, gesis, gekraak en een bom
barstte uitéén tusschen een opgestapelde hoop goed, geen vijftig meter van ons af!
Groote schrik en ontsteltenis! Buitengekomen zag ik de Engelsche Artillerie
aankomen, en nu volgde een tooneel van verwarring, dat alle beschrijving te boven
gaat.
Ik stoof met mijn lui het veld in en werd later opgepikt door een Escadron van de
‘Imperial Light Horse’. Onder hun escorte kwam ik even over vier te Ladysmith aan,
waar ik verwelkomd werd als een uit den dood verrezene. Kleurlingen hadden
namelijk tijdens ons gedwongen verblijf bij de Boeren, gerapporteerd dat zij ons met
touwen hadden zien binden; anderen hadden gezien dat ik eerst gehangen was en
toen doodgeschoten, een ander zelfs, dat wij door de Boeren gegeeseld waren, en al
zulke leugenachtige verhalen meer, die ik alleen even aanstip als een bewijs, dat
weinig of geen vertrouwen gesteld kan worden in de verschillende verhalen
opgenomen in de dagbladen als ‘uit vertrouwbare inlichtingen van de Kaffers, enz.’
Het gevecht bij Elandslaagte, waarvan het begin zoo eenvoudig en natuurgetrouw
door den stationschef in vorenstaande regelen verhaald is, werd op de volgende wijze
in het officieel verslag van generaal White gerapporteerd.
‘Onderwijl’ zegt de generaal, ‘had ik op 20 October een afdeeling Cavalerie van
de Natalsche strijdmacht gecommandeerd om tegen vier uur in den namiddag den
weg, die naar Elandslaagte leidt, te volgen, met vijf Eskadrons Imp. Light Horse en
een Natalsche veldbatterij, en twee uur later, per spoor, een half bataljon Ie bataljon
Manchesterregiment vergezeld van spoor- en telegraafcompagnies. Generaal-majoor
French had bevel om den omtrek van Elandslaagte “schoon te vegen” en het leggen
van spoorwegen en telegraaflijn te dekken.
Te Elandslaagte aangekomen bleken de stationsgebouwen in handen van de Boeren
te zijn. Onze Artillerie opende vuur op hen, terwijl een eskadron van de Imp. Light
Horse onder majoor Sampson noordelijk de Boeren omtrok.
Daar de positie te sterk door de Boeren bezet was voor de macht van generaal
majoor French, trok deze zijn troepen terug uit het vuur en zond mij hierover per
telefoon rapport. Ik zond hem aanzienlijke versterkingen en onder anderen ook
kolonel Jan Hamilton om het commande over de Infanterie op zich te nemen.
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Toen de versterkingen in volgorde den majoor bereikten, trok hij op nieuw
voorwaarts’.
Een ander vertelt. ‘De Boerenmacht bij Elandslaagte bestond uit ongeveer 750
man, waarvan 300 Duitschers, 250 Hollanders en de overige 200 burgers van
Johannesburg waren, die volgens zijn zeggen, reeds vóór het einde van 't gevecht op
de vlucht sloegen, daar zij weigerden om saam te vechten met die “Goddelooze”
Uitlanders, die voortdurend in het kamp “wereldsche liedjes” zongen in plaats van
de morgen- en avondpsalmen’.
‘Zoo werd generaal Koch dan met de afdeelingen “Liedjeszangers” uitgezonden,
om bij Elandslaagte zijn noodlot te ondergaan, hetgeen door de psalmzingende niet
vechtende Burgers beschouwd werd als een rechtmatige straf voor het Goddelooze
zingen van zijn strijdmacht (meest Uitlanders)’.
Een andere Engelschman schrijft:
‘Het is niet meer dan billijk en eerlijk om met het oog op de voortdurende klachten
over het schieten der Boeren op de Engelsche Ambulances te zeggen, dat het gevecht
bij Elandslaagte, waarbij ik tegenwoordig was, begon met het schieten der Britten
op de Boeren-Ambulancewagens.
De Britsche kanonnen waren slechts op twee mijlen afstands van de
Boeren-Ambulance, terwijl de Engelsche Ambulance zelf, niet door de Boeren kon
worden gezien.
De heer Walter Herald, van Manchester, door de Boeren opgecommandeerd als
assistent bij hunne Ambulance, was te Elandslaagte toen de Britten hun vuur openden
op de drie Ambulancewagens der Boeren, die achter elkander geplaatst waren langs
de goederenloods van den spoortrein, ieder voorzien van een Roode Kruisvlag, die,
daar er geen aasje wind was, op een afstand niet best te zien waren. Volgens hem
droeg het geval zich als volgt toe:
‘De Boeren waren al in “laager” gegaan op de kopjes op twee mijlen afstands,
toen plotseling op een tegenovergelegen kopje een afdeeling Britsche troepen
verscheen met een batterij, die zij in stelling brachten. 't Was ongeveer acht uur en
al onze afdeelingen waren in de goederenloods gegaan om te ontbijten, behalve ik
zelf; daar ik bezig was mij in een van de wagens te kleeden. Binnen vijf minuten,
nadat de batterij opgesteld was, werd het eerste schot afgegeven en vloog de granaat
door de goederenloods. Het volgend schot trof een van
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de muilezels van de ambulance en nam zijn halven kop weg. De derde bom barstte
dicht bij mij, een deel er van drong door tot in den wagen, waarin ik bezig was mij
te kleeden, en 't scheelde geen voet breed of mijn weinig belangrijk levenslicht was
uitgeblazen geworden. Enkele volgende schoten vielen tot dicht bij ons, toen plotseling
de Boeren van af de kopjes begonnen te vuren, waardoor ze hun stelling verrieden.
De batterij richtte nu terstond zijn vuur op hen en liet ons met vree; waar we allen
niet weinig dankbaar voor waren. Nadat de Britten een half uur gevuurd hadden,
door de Boeren met interest terugbetaald, trokken zij langs den heuvelrug af, wachtten
op versterking en namen daarna een andere positie in’.
Het beste verhaal van het gevecht bij Elandslaagte door een medestrijder, is gegeven
in een brief van een officier van het Manchester regiment verschenen in de ‘Times’
van den 9 December.
Deze officier schrijft: ‘In den nacht van den 20n October, toen we juist bericht
hadden gekregen van den slag bij Dundee, ontvingen wij bevel dat vier van onze
compagniën per trein naar Ladysmithstatie moesten vertrekken om deel te nemen
aan sommige operaties op die lijn. Den volgenden morgen spoorden wij, zooals
bevolen was, weg, en men vertelde ons dat ongeveer 400 Boeren positie hadden
genomen bij het station van Elandslaagte en dat wij hen, geholpen door een batterij
vrijwillige Artillerie en de Light Horse, die beiden vóór ons waren uitgetrokken,
moesten verdrijven. We reden in een gepantserden trein. Op één plaats waren de rails
opgebroken en moesten wij wachten tot de schade hersteld was.
Toen wij den trein verlieten, moesten de kanonnen, die wij bij ons hadden, weer
mee terug. We hadden enkel negenponders en die konden niets uitwerken tegen de
vijftienponders der Boeren.
Juist hadden wij positie genomen toen generaal French, die onze divisie aanvoerde,
ontdekte dat de Boeren 1800 man sterk waren in plaats van 400 zooals gerapporteerd
was, en dat ze met twee kanonnen een positie bezet hielden van een groote natuurlijke
sterkte. Zoo besloot hij om terug te trekken, tot hij versterking zou krijgen. We
klommen weer in onzen trein en stoomden terug naar Modderspruit. De Boeren
beschoten ons voortdurend, maar niemand van ons
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werd getroffen, behalve twee muilezels. Tot zoover was het een onbelangrijk gevecht.
Te Modderspruit wachtten wij totdat zes compagnien van de Devon en vijf van de
Gordons met den trein aankwamen met twee batterijen “Royal Field Artillery” de 5e
Lanciers en een Eskadron 5e “Dragoon Guards” te paard.
De Infanterie stond onder bevel van kolonel Jan Hamilton. Wij stoomden nu terug
tot binnen vijf mijlen van de positie door ons dien morgen ingenomen en bleven toen
op dezelfde hoogte als de ruiterij.
Wij verlieten den trein op een punt, zooals later bleek ongeveer vijf mijlen van de
hoofdstelling van den vijand (de Boeren) en begonnen voorloopige aanstalten tot
een gevecht te maken. De eerste order was dat wij den rechter vleugel zouden vormen
en de Gordons en Devons de aanvalcolonne; maar toen wij ruim een mijl ongehinderd
waren voortgegaan, werd de order ingetrokken en de frontaanval moest veranderd
worden in een schijnbeweging. De rechtervleugel (onze divisie) zou de hoofdaanval
uitvoeren en wij kregen bevel, om geholpen door de Gordons, de stelling te bestormen.
Ons regiment had dus de eereplaats. Wat wij meenden dat de linkerflank van den
vijand was, bleek weldra het front van zijn hoofdpositie te zijn, zoodat wij in
werkelijkheid een vollen front-aanval moesten uitvoeren.
Tegen drie uur ongeveer kwamen wij onder het vuur van de Boerenkanonnen en
van 't geweervuur van zijn voorste tirailleurlinie. Wij waren nu op een open grasvlakte
zonder de minste bedekking. We rukten in drie liniën op. Het sein werd geblazen
voor liggen, waarop spoedig de voorste schutters vuur afgaven. Dadelijk overstelpten
de Boeren ons met een geweldig geweervuur, toen kwam het hachelijkste kwartier,
dat ik ooit heb meegemaakt. Zonder de minste bedekking, onder een kogelregen in
de open vlakte, terwijl wij niets konden doen dan stilliggen. De kogels floten en
sisten letterlijk over onze hoofden, en sloegen overal rondom ons in den grond. Eén
kogel sloeg op een steen juist tusschen mijn beenen, en verscheiden anderen kwamen
vlak over mij heen in den grond terecht. De man naast mij kreeg een schot in zijn
maag, de arme jongen gilde van de pijn.
Ik was blij, toen ik de Boeren zag aftrekken en op kon springen om aan de vuurlinie
het bevel over te brengen om voorwaarts te gaan. Wij waren nu nog enkel blootgesteld
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aan 't geweervuur op zeer grooten afstand van de hoofdstelling der Boeren. Dit deed
ons niet veel kwaad en wij beantwoordden het dan ook niet, vóórdat wij aan den
heuvelrug kwamen, waar de Boeren zich ingegraven hadden. Toen wij den kam
overtrokken werden we begroet door een kogelregen; de Gordons kwamen ons te
hulp. We gingen met sprongen voorwaarts over de helling, telkens vuur afgevend.
Het bleek nu dat onze Artillerie de vijandelijke hoofdstelling in 't geheel niet onder
vuur genomen had, deze was onbegrijpelijkerwijze goed verborgen gebleven. De
van 't paard gestegen Imperial Light Horse verlengde den rechtervleugel der Gordons
en de Cavallerie den linkervleugel. Onze verliezen namen steeds toe naarmate wij
den heuvel afdaalden. De manschappen waren toen allen nog even frisch, en in
prachtig gesloten gelederen, ging het den laatsten heuvel op; deze was zeer steil en
overal bedekt met steenen en rotsblokken. Terwijl wij den heuvel beklommen, zagen
wij hoe de Boeren langzamerhand hun loopgraven verlieten en terugtrokken.
Onze tamboers sloegen den stormmarsch. De Gordonpipers namen dien over, en
onder een luid gejuich ging het in den stormpas voorwaarts. Ik sprong op een walletje
van een der loopgraven, en ik geloof dat ik een der eersten was, die in de hoofdstelling
der Boeren aankwam. (Dit wordt door ten minste nog een dozijn anderen beweerd).
Slechts zeer weinig Boeren wachtten den bajonetaanval af; ze trokken omstreeks
200 meters terug en openden van daar opnieuw het vuur.
Onze troepen werden zoo bestookt, dat we genoodzaakt waren hun vuur eenige
minuten te beantwoorden; daarna stormden we weer. De Boeren weken terug. Ze
namen een nieuwe positie in waaruit we hen weer verdreven.
Toen wij op het hoogste gedeelte van het kopje kwamen, stonden we tegenover
een van hun kanonnen, dat door hen in den steek was gelaten; doch we kregen nog
hevig vuur. Zoo hard als ik kon, liep ik naar “het stuk” gevolgd door sergeant
Drummer van de Gordons, die heel kort achter mij was. Ik ging op de affuit zitten
in afwachting van een paar van mijn manschappen om het in bezit te nemen.
Nu eerst werd het mij duidelijk, dat wij de Boerenpositie genomen hadden. Achter
de plaats waar het kanon opgesteld was liep het terrein steil af en in de vallei beneden
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was het Boerenkamp zichtbaar. Ik zag troepjes Boeren op het paard springen en
weggaloppeeren; maar de meesten achter uit het kamp bleven schieten. Zij die
weggaloppeerden waren vrij wel gedekt door den steilen wal achter het kanon.
Sedert kwart vóór vijf viel de regen bij stroomen neer en het begon al donker te
worden. Op dit oogenblik bemerkte onze brigade-commandant, kolonel Jan Hamilton,
die zich juist bij ons had gevoegd, dat in het Boerenkamp de witte vlag geheschen
werd en in de meening verkeerend dat zij zich wilden overgeven liet hij het sein
blazen “Ophouden met vuren”. Dadelijk daarop kwam een Boer van achter een rots
op ongeveer vijf-en-twintig meter afstands te voorschijn en stak zijn handen in de
hoogte. Een paar van onze mannen en enkele Gordons vlogen op hem af, en daar ik
bang was, dat ze hem aan de bajonet zouden rijgen, ging ik naar hem toe en liet hem
mij zijn geweer afgeven. Toen ik mij omkeerde om naar onze mannen om te zien,
kreeg ik, op hetzelfde oogenblik zulk een geweldigen slag op mijn schouder, dat ik
een pas of tien voortstruikelde en toen neerviel. Mijn linkerarm en mijn linkerzijde
waren geheel verstijfd door de kracht waarmee de slag was aangekomen. Ik voelde
mij flauw en misselijk van de pijn.
Thans beklommen de Boeren den steilen kant van den heuvel en kwamen recht
op ons af. Een verschrikkelijk vuur werd op ons geopend van af den heuvel boven
het kamp. Onze geheele linie blijkbaar in de war gebracht door het sein “Ophouden
met vuren” weifelde een oogenblik en week toen een vijftig pas achteruit.
Ik was op den grond blijven liggen, tusschen de aanrukkende Boeren en de
terugtrekkende Engelschen. Sergeant Murphy van mijn oude compagnie, merkte mij
op, hij liep terug om mij op te helpen, toen hij onze manschappen toeriep stand te
houden. De kolonel heeft deze moedige daad gerapporteerd en ik hoop dat Murphy
voor dit kranig gedrag beloond moge worden.
De paniek duurde slechts een oogenblik; weldra verzamelden de officieren hun
manschappen weer en wierp zich de geheele kolonne weer vooruit, naar den verlaten
hoek van de vallei, waarbij wij een overstelpend vuur op de thans weer terugtrekkende
Boeren gaven. De Britsche troepen namen nu voor goed positie op den veroverden
grond.
Om den aanval van de Infanterie te beschrijven welke
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het hoofdaandeel aan 't gevecht had, kan ik volstaan met de volgende daadzaken te
vermelden, die voor zichzelf spreken.
800 man Infanterie veroverden een zeer sterke en zeer voordeelig gelegen stelling
op de Boeren, welke zeer kranig verdedigd was geworden, niettegenstaande het hevig
Artillerievuur van onze kanonnen.
De Boerenmacht was dubbel zoo groot als de onze. 't Was een schitterend wapenfeit
en ik ben er niet weinig trotsch op voor mijn regiment, dat de eer van den dag
wegdroeg.
Het was zwaar werk geweest en twee en een half uur (veel langer dan eenig ander
corps) hadden wij aan een hevig vuur blootgestaan, de verliezen waren dan ook groot.
Van de tien officieren, die aan het gevecht deelnamen, werden er vijf gewond en van
de 329 manschappen sneuvelden er elf en werden drie-en-dertig gewond; twee van
dezen overleden later aan hunne wonden.
De verliezen van de Gordons waren nog grooter; waarschijnlijk door hun donkere
“kilts” die veel meer in 't oog vielen, dan onze Kakiuniform.
't Gevecht bij “Dargai” was, volgens de Gordons, kinderspel geweest bij
Elandslaagte.
Om op mijzelf terug te komen. Ik bleef omtrent drie kwartuur liggen op de plek,
waar ik gevallen was, tot een dokter kwam, die mij een veldverband aanlegde, mij
wat brandewijn gaf en daarna mijn helm als kussen onder mijn hoofd schoof en mij
toedekte onder een Boerendeken, die hij van een verslagene had afgenomen. Daarna
ging hij verder om naar andere gewonden om te zien.
Mijn leven lang zal ik dezen verschrikkelijken nacht niet vergeten. Behalve de
hevige pijnen van mijn wonden, leed ik ontzettend, door twee scherpe steenen waarop
ik lag, en die mij in den rug drongen.
Ik was nat tot op de huid, had het erg koud en leed een versmachtenden dorst. De
regen bleef steeds in stroomen neervallen; links van mij lag een Gordon Highlander
in razend delirium; rechts een Boer, wiens been door een granaatscherf verbrijzeld
was en die onophoudelijk de meest hartverscheurende kreten en gillen deed hooren.
Oorlog is een wonderlijk iets en niemand kan begrijpen hoe vreeselijk zijn
verschrikkingen zijn, tot hij ze zelf in al zijn barbaarsche werkelijkheid aanschouwd
heeft.
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Den geheelen nacht door lag ik in den regen. Tegen het aanbreken van den dag werd
ik door een dokter in een draagstoel geholpen en door een paar Kaffers naar het
station gedragen. De grond was zeer ongelijk en vol klippen, tot tweemaal toe lieten
de dragers mij vallen; beide keeren kreeg ik een flauwte. Van hier werd ik per trein
naar Ladysmith gezonden, waar ik van het station werd afgehaald en naar de “kapel”
gebracht (het hospitaal van de officieren) per ossenwagen; door het sterke hotsen
kreeg ik een nieuwe flauwte.
Ik was de laatste officier die werd ingebracht; men legde mij op een bed, waar ik
verbonden werd; juist zeventien uur nadat ik gewond was. Een kop bouillon was de
eerste voeding in zeven en twintig uur. Men zegt, dat het minstens tien weken zal
duren eer ik weer dienst zal kunnen doen.
't Was buitendien een duren dag voor mij, daar ik alles verloor wat ik bij mij had.
Voor je land vechten klinkt heel mooi in een afgetrokken zin; maar in de
werkelijkheid is het een kostbaar zaakje.’
Een Gordon Highlander schrijft aan zijn moeder onder anderen het volgende:
‘Ik heb eenigen buit gemaakt, onder anderen de revolver van een
Boerencommandant en de waterproef van diens adjudant, die ik beide mee naar huis
hoop te brengen. Denk, moeder, uw zoon behoort onder de mannen, die een daad
hebben verricht, waarover de wereld verbaasd staat en altijd verbaasd zal blijven
staan, ‘Dargai’ was niets hierbij. ‘Het Johannisburger contingent’ schrijft hij verder
‘onderscheidde zich in het gevecht bij Elandslaagte niet, daardoor geraakte het een
tijd in miscrediet. Het werd later geplaatst aan de linkerflank van “Spionkop” waar
het door zijn heldhaftig gedrag veel van zijn verloren roem terug won’.
De oorlogscorrespondenten schrijven over verschillende voorvallen bij de
gevechten, waarover de soldaten zelf, zich maar en passant uitlaten in hun brieven
naar huis, terwijl in deze brieven dikwijls meer over onvermelde dingen geschreven
wordt.
Zoo schreef de tromslager, Charles Toomey, van het 1ste Manchesterregiment, het
volgende aan zijn ouders:
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‘De brigade-kolonel Jan Hamilton zei ons, dat de Boeren een positie hadden
ingenomen in de kopjes en dat zij een duizend man sterk waren; hij zei dat hij hoopte
en vertrouwde, dat wij ze vóór zononder uit elkaar zouden gedreven hebben. “Ik
weet” zei hij “dat jelui het zult doen” waarop wij als razenden begonnen te juichen.
Toen de voorhoede van de Gordons en de Manchester stuitten op een prikkeldraad
versperring, kreeg kolonel Chrisholm van de Light Horse een kogel door zijn hoofd
en een andere door 't hart, juist toen hij een doek met de kleuren van zijn regiment,
de 4e lanciers, zwaaide.
Vlak bij mij werd een Gordon geraakt en viel in de armen van een krijgsmakker,
waar hij stierf.’
F. Steward, van de Gordon Higlanders, beschrijft in een brief van uit Ladysmith
dato 2 November, hoe luitenantkolonel Dick Ginningham werd gewond aan het hoofd
van zijn manschappen.
‘Wij stormden’ zegt hij ‘driemaal met de bajonet en mijn geweer was rood van
bloed, hoewel ik mij niet herinner er iemand mee te hebben geslagen, maar ik was
bijna razend van opwinding. Granaten barstten en kogels floten rondom ons als
hagelsteenen; ik was vlak achter den commandeerenden officier, toen hij gewond
werd. Toen het schot hem trof was hij verplicht om te gaan zitten, maar hij hield niet
op zijn mannen aan te moedigen.’ ‘Voorwaarts Gordons’ riep hij ‘de heele wereld
heeft het oog op u, brave jongens; geeft de schoeljes van katoen, roeit het tuig uit,
ranselt er op!’
Het geval van een soldaat die op het oogenblik van de overwinning den kreet van
de Imperial Light Horse ‘Om Gods wil mannen trek niet terug’ verkeerd verstond,
is duidelijk beschreven door den heer Pearse van de ‘Daily News’. Hij zegt: ‘De
Devons hadden den top van den heuvel langs den steilsten kant bereikt, en de Gordons
trokken met de Manchesters en de Light-Horse om de andere zijde, toen tot onze
verbazing het “Ophouden met vuren”! “Retireeren!” door de trompetters werd
geblazen.
Niemand begreep er toen iets van; maar later is het ons duidelijk geworden, dat
de Boeren ons hoornsignaal hadden nagebootst. Maar toen, ingevolge het gegeven
bevel begonnen de Gordons achteruit te wijken, waarop hun hoornblazertje vooruit
rende onder het roepen: “Verdoemd, die
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terugtrekt” en haastig de stormmarsch blies, waarop de gelederen zich weer sloten
en de slag bij Elandslaagte door de Engelschen was gewonnen’.
Majoor Pamplin, M.L.A., die het verhaal van dit ongeval ook beschreef, voegde
er de volgende bijzonderheid aan toe. Hij zegt: ‘Op dat oogenblik riep Charles
Mullins: ‘Om Gods wil, spaar ons voor een tweede Majuba!’ en om zich heenziend
herkende hij eenige van de oude ‘St Andrews College boys’. En met den uitroep: ‘St
Andrews vooruit’, zooals vroeger op het football-veld, ging hij de zijnen voor en
had zoodoende een belangrijk aandeel in de zwaar bevochten overwinning van den
dag.
Tamboer Tomerye verhaalt het volgende: ‘Onze jongens waren onoverwinlijk en
dank zij God hebben wij dien dag veel van de schande van Majuba uitgewischt. We
kwamen omstreeks zes uur in den avond bij het Boerenlaager en waren ongeveer
een geheel uur in een allerheetst gevecht gewikkeld. Mijn maat van de groote trom
en ik kregen van kolonel Hamilton bevel om den stormmarsch te slaan. Onze fuseliers
zetten de bajonetten op en gelijk met de Gordons vlogen allen als duivels onder het
“God save the Queen” op de Boeren in. De Boeren werden blijkbaar bang voor de
bajonetten en trokken met groot verlies terug’.
Een ander correspondent de ‘Special’ van de ‘Morning Leader’ bazuint den roem
van een trompettertje, dat bij Elandslaagte drie Boeren zou hebben gedood.
‘De held van ons korps dien morgen van 't gevecht, was trompetter Shurlock,
veertien jaar oud, die met zijn revolver drie Boeren neerschoot. Ik zag hem zondag
in gezelschap van hoornblazer majoor Darey, die er niet weinig trotsch op is, dat hij
den jongen het blazen geleerd heeft.
Shurlock is een regimentskind; hij is geboren in het 5de lanciers. Men beschreef
hem mij als een goedig, klein kereltje, dat zijn eigen paard netjes verzorgd en 't viel
mij op dat het een heel beleefd en welbespraakt jong mensch was. Hij is niet met een
lans gewapend, maar heeft een revolver voor verdediging. Met dat wapen schoot hij
op de Boeren, toen het eskadron stormde’.
Als een merkwaardig staaltje van den toestand, waarin de mensch door den oorlog
kan geraken, diene het volgende uittreksel uit een van de Oostelijke plattelandsbladen.
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‘De jongen die drie Boeren schoot.’
(Prachtig Christmasgeschenk voor kinderen!)
Trompetter Shurlock, die eigenhandig drie Boeren bij Elandslaagte doodschoot,
heeft een praktisch bewijs van erkenning van zijn verdiensten en van vereering
ontvangen van de meisjes en jongens van een school uit Suffolk.
‘De redactie van de ‘London Mail’ ontving van het hoofd dier school een horloge
met ketting, aangekocht uit vrijwillige bijdragen der schoolkinderen met een
begeleidend schrijven; een en ander bestemd voor den trompetter van het 5de lanciers.
Het blad werd verzocht dit Kerstgeschenk en den brief aan den jeugdigen held ter
hand te willen stellen. Het blad voldeed gaarne aan die opdracht.
De brief van de jonge bewonderaars luidt als volgt:
‘Beste trompetter Shurlock!
Onze schoolmeester leest ons elken morgen het nieuws van den oorlog voor, en
wat ons het meeste trof, was iets over u te hooren, en hoe gij drie Boeren hebt
doodgeschoten. Wij willen u nu een Kerstgeschenk sturen. Eerst dachten wij aan een
plumpudding, toen aan een flanellen hemd; maar daarvoor hadden wij te veel geld
bijeengebracht. Geholpen door goede vrienden hebben wij nu genoeg om u een
horloge met ketting te sturen en wij hopen dat gij dit wel van ons zult willen
aannemen. Als gij ooit te Suffolk komt, hopen wij dat gij ons zult bezoeken opdat
wij u met hoera's kunnen inhalen. Laat ons, als 't u belieft weten of gij het ontvangen
hebt en of het naar uw zin is. Wij hopen dat gij veilig 't huis zult komen en het aan
uw moeder kunt toonen. Wij zijn blij dat gij een landgenoot van ons zijt en hopen
dat, als een van ons ooit soldaat mocht worden, hij even dapper zijn plicht zal doen
als gij. U verder allen voorspoed toewenschend, uw jonge vrienden’. Volgen de
namen van een meisje en een jongen als vertegenwoordigers van de leerlingen der
school.
De mooiste beschrijvingen van den eindaanval werd gegeven door den later
overleden heer Stevens van de ‘Daily Mail’ en door den correspondent van de ‘Times’.
De heer Stevens beschrijft dien als volgt:
‘De vroolijke tonen van den hoorn klonken als het hanengekraai op een mooien
zomermorgen.
De “pijpers” van het Hooglandersregiment bliezen een van hun wilde bergliederen:
Van bloed, van roem,
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van een glorievollen dood! De bajonetten werden opgezet! Stafofficieren en
ordonnancen renden af en aan! brachten bevelen, moedigden aan, spraken de officieren
en manschappen toe in vurige bewoordingen, bezwoeren de soldaten hun plicht te
doen met verwenschingen voor hen die 't gelid zouden durven verlaten.
Het gelid! maar het was geen gelid meer 't was één golvende menschenzee, Devons
en Gerdons, Manchester en Light Horse alles dooreen; één, niet te ontwarren
menschen-knoop. Onderofficieren en minderen gaven bevelen aan heele regimenten!
Fuseliers schreeuwden den officieren toe, hen op het een of ander wijzend, en hen
zoodoende raadgevend! Officieren schoten karabijnen af! Alles liep, struikelde,
schoof voort; de dood verspreidend of zelf vallend; dronken van moord en vechtlust;
één wilde wedren om den vijand het eerst aan de keel te vliegen!’
De correspondent van de ‘Times zegt:’ Luitenant Field aan 't hoofd van zijn peloton
‘Devonsthires’ viel de vijandelijke batterij met de bajonet aan.
De Boeren, die het stuk bediend hadden, hielden stand, tot het staal geen zes voet
van hen af was: ze werden ‘a bout portant’ neergeschoten of aan de bajonet geregen!
Devons, Manchesters, de Hooglanders en de lichte cavalerie, alles kwam op dit
punt te zamen, en rende in wanorde den heuvel af naar het Boerenlaager. 't Was een
ontzettend oogenblik! Bovenalles uit klonk de wilde rauwe kreet ‘Majuba’!
Daar weerklinkt plotseling zoo ruim en kalm als op het excercicie terrein het
signaal ‘Houdt op met vuren’!
De ‘pijpers’ van het Gordonregiment gingen voort met het spelen van hun marsch;
en toen zagen we iets, dat ons allen deed trillen van genot. De ‘witte vlag’ wapperend
van een mauser-karabijn in de handen van een gebaarden Boer.
Nu volgde de vreeselijke aanval van de lanciers op het overschot der vluchtende
Boeren.’
De ‘Cincinate Enquirer’ nam een brief op van een jongen 18-jarigen Amerikaan,
die aan de zijde van de Boeren vocht; een brief geschreven aan zijn tante te New-York.
Hij maakte het gevecht bij Elandslaagte mee, en zond een levendige beschrijving
van de furie der lanciers, waarmede het gevecht eindigde.
‘Ik heb’ zoo schreef hij ‘bij Elandslaagte den vuurdoop ondergaan. U weet, dat ik
even als alle Transvaalsche jon-
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gens goed kan schieten. We waren op een kopje, ongeveer honderd man sterk en
bleven daar langen tijd aan het vuur blootgesteld, van de zes makkers werden er vijf
weggeschoten.
De lanciers rukten aan, overgeven of doodvechten was de leus. Onze officieren
hadden ons gezegd goed te mikken, kalm te blijven en te bidden. Bij 't begin van 't
gevecht, toen ik de lanciers zag aanstormen, kwam plotseling een bloedroode schijn
voor mijn oogen; ik weet niet of het vrees was; 't is mogelijk. Toen het wegtrok kreeg
ik het visioen van mijn moeder, zooals ik haar het laatst gezien had vóór haar dood
en 't scheen mij toe of ze weer de woorden sprak. ‘O God! behoed mijn moederloozen
jongen!’ Vlak voor mij stond een man, dien ik kon schieten. Ik sloot mijn oogen en
trok den trekker af; maar ik zal mijn oogen nooit weer toedoen, maar in 't vervolg
koelbloedig mikken en mijn arm rustig houden. ‘Zoo waarlijk helpe mij God.!’
‘Toen de lanciers vlak bijwaren’ verhaalt hij verder, ‘weken enkele van onze
mannen een eind op zij. Ik zelf ben, zooals u weet, heel klein, en zoo kroop ik in een
holte onder een rots, niet groot genoeg voor een hond.
Een zevental van onze mannen, die niet konden ontsnappen, wierpen hun geweer
weg en vroegen kwartier; van waar ik lag kon ik de dappere soldaten van de koningin
zien, de menschen die kwamen om Afrika te beschaven.
Als wilde dieren, brullend van moordlust en helsche vreugde dreven zij hun lansen
door de lichamen der nederknielende Boeren. 't Was afgrijselijk!
De vrouw van een der Burgers was toen bij haar man, hij had kunnen ontsnappen
en haar achterlaten, doch hij keerde terug, wierp zijn geweer weg en greep haar hand
terwijl hij uitriep, wij geven ons over. Een der dappere lanciers schreeuwde: “Steek
die varkens dood!” Hij doorstak toen eerst den man en daarna de vrouw.
Toen de slachting afgeloopen was, kwam een officier oprijden roepende “Steek
de varkens dood” (pigsticking). Toen hij de vrouw zag liggen gaf hij order om met
de lanspunten een soort kuil te graven en hierin werd haar lijk neergelegd. De man
die haar vermoorde trok haar den ring van den vinger als buit.
Zij ligt daar vandaag nog, en toen de man en de vrouw gedood waren, was het ook
nog met een derde menschenleven gedaan, en nu weet ik, waarom ik in 't vervolg
altijd goed zal mikken!’

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1901

507
Een korporaal van de Lanciers schreef uit het hospitaal te Wijnberg, dato 6 November,
onder anderen het volgende:
‘Toen moesten wij, bijna twee duizend meter, onder hevig vuur over een open
vlakte voortrukken; de kogels floten om ons heen; het was eigenaardig om te zien
hoe verschillende lui zich hieronder gedroegen, sommigen vloekten, anderen kermden,
weer anderen jankten om de mooie meisjes, die ze achter hadden gelaten, terwijl
weer anderen om hun moeder riepen, maar de meesten hadden toch spijt dat ze hun
aandeel uit de cantine, hun borrel, niet zouden krijgen dien dag; want waar Tommy
ook aan moge denken, zijn biertje ligt hem toch het naaste aan 't hart.
Van een man, vlak voor ons, werd het hoofd glad afgeschoten; slechts zeven van
de officieren kwamen er zonder verwonding af.
De oude kolonel werd eerst den helm van zijn hoofd geschoten, daarna kreeg hij
een kogel door zijn arm; toen hij dien beet had, riep hij maar al ‘Houdt je goed,
kranige Hooglanders!’ tot hij een schot in zijn been kreeg en niet verder kon.
Plotseling ontstond in onze gelederen eenige verwarring, daar de hoornblazer van
een ander regiment het sein blies van retireeren. Een van onze hoornblazers blies
onmiddellijk ‘Halt!’ en daarna voor eigen rekening ‘Stormmarsch’. Sir George White
heeft naar zijn naam geinformeerd en zoo zal hij er wel voor beloond worden.
Ongeveer 1000 Boeren werden door de Engelschen gedood, behalve de gewonden.
De Boeren hadden kostbare horloges op zich; maar op dat oogenblik dachten wij er
niet aan; we hadden anders zakken vol horloges en geld van de doode Boeren kunnen
afnemen.
Ik zal binnen kort wel hersteld zijn en klaar voor Pretoria’
Die 1000 Boeren zullen wel alleen in de verbeelding van dien Engelschman hebben
bestaan, veel meer dan 700 Boeren namen niet aan het gevecht deel, terwijl in de
vuurlinie zelf waarschijnlijk geen 300 man zijn geweest; - 't is van belang om deze
bijzonderheden van Engelsche en Schotsche soldaten te vergelijken met de indrukken,
die een Hollander kreeg en die het volgende verhaal van Elandslaagte schreef van
uit de gevangenis te Pieter-Maritzburg, dato 25 October.
‘Tegen zeven uur’ schrijft hij ‘op Zaturdag morgen, den 21sten October, werd bevel
gegeven te paard te klimmen,
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de vijand was in aantocht. Nauwelijks hadden wij de verster kingswerken bereikt,
toen de kogels tusschen ons neersloegen.
Toen we optrokken waren er al 8 granaten afgeschoten, zonder eenige schade te
doen. Ik was blij te zien, dat ze allemaal kalm waren. De granaten vielen tusschen
de Hollanders, waarvan er dien dag acht en negentig present waren.
Onze beide kanonnen begonnen te antwoorden. Toen we voortmarcheerden
verdwenen de Engelschen.
In ons kamp teruggekomen veranderden wij van positie, de wagens met de tenten
en overige bagage waren juist aangekomen.
Terstond moesten wij de paarden weer zadelen daar de Engelschen in grooten
getale naderden. We haastten ons naar een kopje, klommen er aan den anderen kant
af, om de paarden onder bedekking te stellen en gingen toen zelf terug naar den top.
Daar wachtten wij met onze twee kanonnen den aanval af van over de 3000
Engelschen, wij waren 60 Duitschers, 98 Hollanders en 200 Afrikaners van Fordsburg
en Johannisburg’ (deze Fordsburgers en Joannisburgers waren eigenlijk slechts
gedegenereerde Afrikaners, slecht opgevoed en voor 't meerendeel metselaars).
De Engelschen hadden twee batterijen artillerie met twaalf kanonnen, drie
regimenten infanterie, een regiment lanciers, een regiment lichte en een regiment
zware cavalerie.
Ik weet niet hoe sterk de cavalerie was; maar de infanterie bestond uit 4000 man.
De Engelsche infanterie opende een vreesselijk vuur op onze arme twee kannonen
en nu en dan vielen granaten tusschen ons in. Na twintig minuten was éen van onze
beide stukken geschut ontredderd. Onderwijl hadden wij vuur gegeven op de
aanrukkende Britsche infanterie, dat beantwoord werd met een hagelbui van kogels.
Op dat oogenblik sloegen de meeste Fordsburgers en Johannisburgers op de vlucht,
ten spijt van alle aanmoedigingen van onze commandanten die riepen ‘Sta vast kerels’
‘Houdt stand’! ‘Al mijn Hollanders zijn nog hier!’
De snelnaderende Britsche infanterie hield een vreeselijk vuur levend op de onzen;
300 man in 't geheel.
Ik lag plat op mijn buik en schoot, en daar ik de Britsche troepen, die over de
vlakte aankwamen uit het oog had verloren, besloot ik te wachten tot ik ze op nieuw
zou zien.
Behalve de dooden, zag ik niets. - De anderen waren
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weggetrokken zonder dat ik hun beweging had opgemerkt door het lawaai van de
neervallende granaten. - Een klein groepje Republikeinen bleek evenwel nog vlak
achter mij te zijn. - Ik wachtte, steeds plat liggend; - een paar granaten bedolven mij
onder zand en steenen, terwijl de kleine looden kogels uit de kartetsen zonder
overdrijving op mijn rug en vlak naast mij neervielen.
Eindelijk begon het Engelsche artillerie-vuur te verminderen, en toen ik de
geweerkogels hoorde fluiten, was ik overtuigd dat de Engelsche Artillerie het kopje
beklommen had.
Op een paar meter afstand van mij werd ik ze gewaar en ik begon toen mijn laatste
patronen afteschieten; het bleken de Gordon Higlanders te zijn en bij elk schot vielen
er twee of drie te gelijk. Onze mannen begonnen nu ook weer te vuren. Ik was blij,
want eerst had ik gedacht, dat ik er heel alleen was, toen mijn patronen op waren,
kroop ik achteruit. Ik hoorde de kogels rechts en links om mij tegen de rotsen aanslaan.
Na ongeveer tien minuten had ik de helling van het kopje bereikt. Hoe ik ontkomen
ben, zonder geraakt te worden, is mij een raadsel, en ik geloof aan een wonder.
Nu zag ik een ander regiment Britsche Infanterie; al onze manschappen waren nu
weg, ik zag ze over de vlakte voorttrekken aan alle zijden ingesloten en vervolgd
door de Cavalerie.
Alles was afgeloopen. Ik kon niets anders doen dan gaan zitten om de
gebeurtenissen maar af te wachten. In minder dan geen tijd waren de Britten bij mij;
zij namen mij mijn geweer en mijn leegen patroongordel af. - Negen andere Burgers,
die ook tot het laatst toe stand hadden gehouden, werden eveneens door de Engelsche
krijgsgevangen gemaakt. - Het Johannisburger contingent had zich niet zeer
schitterend gehouden.’
De getuigenis van den jongen Amerikaan (zie hierboven) wordt volkomen bevestigd
door een brief van 28 October geschreven door Thomas Duclan, van het 5de Lanciers,
aan zijn moeder te St. Helena. ‘Zoodra de lanciers aankwamen wierpen de Boeren
hun geweren en patronen weg en staken de handen op; maar wij wisten van geen
kwartier geven, daar kwam niets van in; ze hadden op het Roode Kruis geschoten
en medelijden kenden wij dus niet!’
Een fuselier van het K.R.R. regiment schrijft aan een vriend te Preston.
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‘Het was een grootsch, maar een verschrikkelijk schouwspel om te zien, hoe de
Britsche cavalerie zich een weg door de Boeren heenhakte. Driemaal reden ze in
vollen ren tusschen de gelederen der Republikeinen door. Met de sabels sloegen ze,
sneden ze, hieuwen ze om zich heen. - Wij hadden straks zwaar geleden en wilden
ons nu bloedig wreken. - Hoe 't ook zij, we hebben hen met gelijke munt betaald, de
mannen van Joubert! Verscheidene Boeren stierven in biddende houding; velen,
hoorde ik later van een kennis van mij bij de lanciers, gooiden de wapens weg, zoodra
zij de lanspunten zagen flikkeren, vouwden de handen boven het hoofd en smeekten
om genade, - maar zij hadden geen genade gehad voor onze mannen... dit was onze
wraak.’
Een ander soldaat, wiens brief in de ‘Brighton-Argus’ werd opgenomen, schreef
over den slag bij Elandslaagte:
‘Tegen tien uur 's avonds was alles afgeloopen. Wij moesten den geheelen nacht
onder een stortregen in 't gras blijven zitten en onze paarden bij den teugel vasthouden.
't Was bar!
Toen het licht werd, konden wij het slagveld overzien, al die dooden en gewonden,
die overal op de vlakte over en door elkaar lagen. Ik hoop zoo iets nooit weer te zien.
Dáár hadden wij onzen aanval op de Boeren gedaan. Ze hadden hun geweren
weggeworpen en waren op de knieën gezonken om genade te vragen. Ons was gezegd,
geen genade met hen te hebben, en ik verzeker u, dat ze die niet kregen ook. We
renden tusschen hen door en staken ze met onze lansen. 't Was afschuwelijk
slachterswerk; maar we moesten wel.’
Een ander lancier getuigt:
‘We vielen op hen aan en toen vielen zij op de knieën om te smeeken, dat we hen
liever zouden schieten, dan hen te doorsteken met de lansen; maar te vergeefsch, het
was nu onzen tijd om lancierswerk te doen, en dat deden we, - we zijn niet voor een
lolletje met lansen gewapend.
De wijze waarop de Boeren ons behandeld hadden, was meer dan schandelijk
geweest, ze schoten nota bene op onze gewonden, iets wat een Engelschman nooit
zou kunnen doen.’
De machinist van een van de gepantserde treinen zegt: ‘Door schrik verlamd over
hun vreeselijk noodlot, wierpen de Boeren hun geweren weg en trachtten te
ontvluchten;
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maar dit was hen totaal onmogelijk, want met den kreet “Majuba” waren de lanciers
op hen en begon het moordwerk, slechts enkele Boeren ontsnapten, en het grootste
deel gaf zich over als gevangen.’
Een Britsch officier, wiens brief is aangehaald in de ‘Times’ van 13 November,
beschrijft de gebeurtenis als volgt:
‘Nadat de Boeren uiteen gejaagd waren, vervolgde hen een van onze eskadrons
(niet het mijne) en kwam juist tegen schemer midden tusschen de Boeren. - De bende
bestond uit ongeveer 60 koppen. Één van de onzen, ziende twee Boeren wegrennen
op één paard, stak zijn lans door beiden heen en doodde hen beiden met één stoot. Was de duisternis niet zoo spoedig ingevallen, dan zouden wij er vrij wat meer gedood
hebben.’
Een ander Engelsch soldaat schreef aan zijne ouders, dato 1 Nov., uit Ladysmith:
‘Toen wij de Boeren met onze bajonetten bestormden, vielen zij, die niet konden
ontkomen, op hun knieën en smeekten om genade, en ik verzeker u, den genadestoot
kregen ze met de lange haak.’
De Heer W. Williams, van de 66ste batterij, zegt over Elandslaagte: ‘Ik kreeg een
Boer te pakken en was waanzinnig van vreugde. Hij begreep niet, wat ik zei, en zoo
beduidde ik hem om voor zijn leven te loopen. Daar ging hij, en ik galoppeerde achter
hem aan met het zwaard van den sergeant, en sloeg hem het hoofd netjes van zijn
lichaam. Toen zat een lancier er twee achterna die op één paard zaten en stak z'en
lans behendig door de beiden heen!’
De Heer H.W. Nevinson, correspondent van de ‘Daily Chronicle’ zegt:
‘Het overblijfsel van de Boerenmacht deed zijn best om te ontkomen in het
schemerlicht van den vallenden avond over een rotsachtige vlakte aan onze linkerhand.
Dáár vingen de “Dragoon Guards” ze op en renden driemaal tusschen hen door.’
Een korporaal van de Dragoon-Guards, die er bij was, vertelde: ‘De Boeren vielen
van hun paarden en rolden tusschen de rotsen, ze verstopten hun hoofden achter hun
wapens en vroegen om genade, biddende om geschoten te worden, alles om toch te
ontkomen aan de vreeselijke steken van de lansen. Maar niet velen ontkwamen den
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dans. We gaven ze nog eens een goede por als ze lagen,’ zei de korporaal. ‘Den
volgenden dag zaten bijna alle lansen vol bloed!’
De heer J.G. Dunn, een Iersche-Amerikaan uit Sowell, schreef 29 Nov.:
‘De lanciers gedroegen zich als vechtende Indianen, en gaven geen kwartier,
stekende en verwondende, gevangenen en gewonden op een afschuwelijke wijze,
precies als een bende Sioux.
Men zegt dat de officieren verantwoordelijk zijn voor dit moordwerk, maar dat
maakt voor ons weinig verschil. Die heeren zijn ingeschreven in ons zwarte boek en
als de gelegenheid zich voordoet, en ik ben overtuigd dat dit zal gebeuren, daar
sommige van hen te Ladysmith zijn, zullen wij dat regiment van onze rol schrappen!’
Een tamboer zegt nog: ‘Het was vreeselijk, onze krijgsmakkers rondom ons te
zien liggen: doode Britten, zieltogenden en gewonden. We deden wat we konden
voor de gewonden en bleven den geheelen nacht op het kopje, van slapen was geen
sprake, door de kou, den regen en het kermen en weeklagen der ongelukkigen.
Naast mij lag een officier van de Hooglanders, die op drie plaatsen gewond was;
ik kon geen druppel water voor hem krijgen, voordat het licht werd.’
Een reservist schreef uit het hospitaal aan zijn oude moeder, hoe hij in 't heetst
van het gevecht aan haar had gedacht. Hij zag de mannen om zich vallen en wilde
ze ophelpen, maar kon niet. ‘Ik voelde,’ schrijft hij ‘een hevige pijn in mijn schouder
en alles om mij heen was duister. Ik beproefde te loopen, maar kreeg een schop van
een paard. Nu werd mij alles donker voor de oogen, er heerschte stilte om mij heen
en ik meende de schaduw des doods te zien. Ik voelde groote spijt geen beter mensch
te zijn geweest en dat gij u zooveel moeite voor mij getroost hebt.’
Een drager bij de ambulance verhaalt: ‘Wij waren 's nachts bezig zieken en
gewonden te zoeken nadat het gevecht voorbij was, toen ik bij een oude wit gebaarde
Boer kwam, hij lag achter een stuk rots met z'en hoofd op zijn handen gesteund. Hij
was al te ver heen om zijn geweer nog op te beuren, hij snakte naar lucht, en ik
begreep dat hij het niet lang meer zou maken. Daar hij mij
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beduidde, dat hij wilde spreken, boog ik mij over hem heen. Hij vroeg mij om zijn
zoon te gaan zoeken, een jongen van dertien jaar, die aan zijn zijde gevochten had,
toen hij viel. Ik deed wat hij mij verzocht, en onder een hoop gewonden vond ik den
armen jongen morsdood, ik droeg hem naar zijn vader. Wel! je weet, zoo heel
kleinzeerig ben ik nooit geweest en in ons vak wen je trouwens aan veel, ik heb vrij
wat gevechten meegemaakt en dat haalt er de overgevoeligheid wel bij je uit; maar
ik moest mij toch omdraaien toen de oude Boer zijn dood kind zag. Hij trok het
lichaam naar zich toe en weende over hem. Hij ging te keer op een manier dat ik een
prop in mijn keel voelde. Tot op dat oogenblik wist ik niet wat verdriet eigenlijk
was. Ik hoopte nooit weer een schot te zien lossen. Toen ik weer naar den armen
vader omkeek was hij dood. Hij hield de hand van zijn jongen in de zijne geklemd.’
MIMOSA.
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Twee Limburgsche dichtwerken.
Oda en Ylfken(1)...... Och! toen ik voor de eerste maal die zoetluidende hoofding las
en daarbij vernam dat zij de naam zou wezen van een episch gedicht uit Limburg,
gevoelde ik een groote vreugde. Een nieuw gewrocht van mijn ouden, besten vriend
Lenaerts, wiens ‘Verdwijning der Alvermannekens’ hem naam als dichter, en veel
vrienden als liefelijk verteller en zoo echten heidelandschen droomer verworven had;
een epos, een zoete heiligenlegende, in eenvoudige, frissche, ware, heldere, door 't
volk verstaan- en genietbare sprake, met eigen zang en zwang en rijmslag, met
echt-moderne en hooge kunst gedicht.... Och! wat hoopte, verwachtte ik al niet van
hem, en hoe voelde ik mij op voorhand gelukkig hem de kroon van glorie op 't hoofd
te mogen zetten!
Want we zijn al zoo oude vrienden, ik weet hem zoo bekwaam, hij is zulke
eigenaardige, wakkere ‘Limburgsche’ kop!...
En ik droomde dat het Epos, het edel verhaal vol hooge visioenen en idealen, met
zijn frisch-bloemerig, onverwelkbaar - schoon gewaad van mooie, van eeuwige
verzen - het Epos, dat men ons, Dietschers en Nederlanders blijft ontzeggen sedert
Reinaart de Vos, wel ja, dat het eindelijk ging geboren worden, spijts alle
ongeluksprofeten en koude redeneerders, geboren worden in ons klein Limburg, dat
eens Veldeke voortbracht, in de dichterlijke gouw die zoo kort bij 't droomziek

(1) Oda en Ylfken, eene tweeling-legende door L.W.J. LENAERTS, pr. - Hasselt,
St-Quintinus-Drukkerij. 1901. Pr. 1,50 fr. gebonden 2,50 fr. Uitgave der St-Lambrechtsgilde
van Limburg.
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Duitschland ligt en waar men zoo geren vertelselkens hoort! En J. Lenaerts zou het
ons schenken; zijne eerste proeve zat zoo vol met heerlijke beloften!
Eilaas! neen, neen, neen!
Dit werk is mislukt.
Het spijt mij toch zóó dit te moeten zeggen!
Maar onze kritiek moet eerlijk zijn, wil ze deugen en de kunst te bate komen, en,
al zwijgen of zwegen andersdenkenden ook het beste pogen onzer katholieke
kunstenaars dood, toch mogen wij niet liegen en ons eigen werk niet verheffen
wanneer het dat niet en verdient. Wij hebben ons daar nu lang genoeg belachelijk
door gemaakt, en het vertrouwen in onze kritiek, of eerder onze onveranderlijke
ophemeling, hebben wij daardoor bij velen, ja ook bij onze geloofsgenooten gedood.
Zóó, ik moet bekennen dat dit werk van mijn besten vriend niet dóórslaat, dat het
geenszins beantwoordt aan mijn blijde verwachting, dat het niet zal zijn: iets blijvends.
Oda en Ylfken bestaat uit twee deelen, die hemelsbreed verschillen, een deel is
legendarisch-waar, 't ander en berust op niets dan op 's dichters fantazij.
Oda is de legende eener heilige.
Ylfken heeft nooit bestaan, of, zoo zij bestaan heeft, kon ze onmogelijk de
lotgevallen beleven die haar toegedicht worden en die enkelijk een aaneengeplakt
zamenraapsel zijn van allerlei volkslegenden uit verschillige tijden en landstreken.
De personen, de gebeurtenissen, de verdichtsels die om Ylfken spelen zijn, men
voelt het zoo dadelijk, uit de lucht gegrepen en zoo onwaarschijnlijk fantastisch
geschepseld dat men ze, met den besten wil ter wereld, niet zou kunnen voor
waarschijnlijk houden.
Ook zinkt de belangstelling gansch, zoo haast men het tweede deel wat doorhaspeld
heeft; ik zeg: doorhaspeld, want de nieuwe spelers en feiten die te berde komen,
treden zoo vreemd en zoo plotselings op, dat men de kluts kwijt is en dat men twee,
drij keeren moet herlezen aleer men een doorband kan vinden in 's dichters schepping.
Deze vermengeling van waarheid met allerfantastiekste verzinsels maakt op den
lezer den drolligsten indruk dien men wel denken kan; maar in een heiligenlegende
als deze brengt zij bovendien, wat erger is, ontstemming bij den lezer, en 't
verwonderde mij geenszins toen iemand, die nochtans veel houdt van den dichter,
mij
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de mare zond, die ik verwachtte: ‘op de helft van het boekske heb ik 't weggegooid,
zoo kwaad werd ik!’
Eerst ziet men de geschiedenis der heilige Oda afspelen of daaromtrent; zij is
opgetooid met sommige vondsten - als van ‘Korebloms legende’ - die wel niet
historisch-waar, maar toch waarschijnelijk of mogelijk zijn, en die men heel goed
kan dulden in een dichterlijke heiligenlegende, bijzonderlijk in zulk eene die weinig
bekend is en verloren loopt in de duistere tijden der 7e of 8e eeuw. Tot daar, goed;
schoon zelfs over 't algemeen, vlot verhaald, met hier en daar een prachtige greep.
Het is de zoete, weldoende, frissche heiligenlegende. Hadde de dichter haar
afgesponnen gelijk hij ze begon en ze besloten, bijv. door 't huwelijk van Ylfken,
Oda's boezemvriendin met Rodolf, Oda's verloofden bruidegom, dan ware zijn gedicht
een liefelijke, goed leesbare idylle geweest, alhoewel niet diep genoeg, niet zorgvuldig
genoeg uitgewrocht om blijvend kunstwerk te mogen heeten. Maar dit hadde hij wel
kunnen gebeteren.....
Doch..... op 't einde geraakt van Oda's lotgevallen, heeft hij gezegd, met den fijnen
spotlach om de lippen, die hem eigen is: ‘nu ga ik hun eens wat wijs maken!’
En hij liet eensklaps den vrijen teugel aan zijne verbeelding, vergat dat hij 't leven
eener heilige bedichtte en schiep twee potsierlijke monsters, Ollabil en Abovo, een
man en eene tooverkol, die Ylfken en Rodolf, haren verloofde, den duivel zouden
aandoen. En daar begint mij de zotste rondedans van tooverijen, heidensche wandaden,
gevechten tusschen Noormannen en... Schotten! - in Limburg! - het vergaan eener
ingebeelde stad, Itter, op den boord der Maas, enz. enz.
Beste vriend, gij beweerdet indertijd, dat ge iemand dien ik goed ken wel hadt
kunnen wijsmaken dat O.L. Heer op een... kersenboom woont, maar wat ge hier ten
beste geeft, zal toch niemand, zelfs het kleinste kind niet, voor mogelijk houden!
Ook voelt men al dadelijk dat gij zelf niet gelooft in uwe verdichtsels, de gloed is
er uit, 't wordt declamatie overal, 't en zij in uwe lieve beschrijvingen(1) van gevoelde
en geziene

(1) Bijv. de beschrijving van Ollabil, de heks; van de bootjes der Noormannen; van de stad Itter
met hare klokskens, van den ondergang dier stad, en, in Oda, de legende van Koreblom enz.
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zaken, waar men den dichter der Auwelen in herkent. Mis, mis, mis.
Als men uw tweede deel leest met een grollende, grozende stem, als die van den
Boeman in uwe Alvermannekens, dan kan men er eenige stonden klucht meê hebben;
alsmen 't ernstig wil opnemen, zoo wordt men kwaad!
Nu heb ik U voorvast genoeg afgetakeld, U, die van mij altijd veel te veel goeds
weet te zeggen; dit is nu de dank!...
Wreek U nu met een... meesterstuk!
Gij kunt het dichten zoo gij wilt: het zoo gevoelig, zoo fijngevoelig hert van den
waren Lenaerts laten spreken en zijne weelderige, al te weelderige verbeelding wat
meer temperen, zoo gij wilt uitscheiden met ‘par force’ uwe vondsten, vermoedens
en veronderstellingen op folkloristisch gebied in uwe dichterlijke scheppingen te
verwerken, al schreeuwen zij ook tegen dat het erbarmelijk is!
Uw boekske zij toch warm aanbevolen 1o aan diegenen, - en ik wensch dat ze zeer
talrijk wezen -, die mijn oordeel niet willen aanveerden vooraleer zelf gezien te
hebben; 2o aan al de Dietschers die eens willen kennis maken met een
allereigenaardigst en zóó gemoedelijk man. In ‘Oda’ zullen zij een zoet genoegen
vinden; in ‘Ylfken’ zullen zij eens... hertelijk lachen. Hebt ge die twee doelwitten
misschien beoogd? - Want gij zijt voor alles bekwaam! - En is uw Ylfken misschien
geene parodie van het hoogdravend, door ons beiden in onzen studententijd zoo
dikwijls bespotte ‘heldendicht’ der pedanten? Ja, maar dan hadt gij het toch eerst
moeten zeggen.
Lelie!(1)... Ei, vriend Winters, wat reine, schitterende Lelie hebt ge ons daar gegeven,
sneeuwwit en rein als de bergen van IJsland! - en welke lieve, ootmoedige, maar zoo
welriekende en fijngeschakeerde Bloemen uit uw eigen klein, maar keurig hofke!
Dit boekske, in lieven perelgrijzen band gebonden, is iets fijns, iets zeer fijns en
teêrs, iets daar men den dichter dankbaar

(1) Lelie der dellingen en Bloemen des velds, door J.-M. WINTERS, pr. - Hasselt
St-Quintinus-Drukkerij, Luikerstraat, 1901. - Uitgave der St-Lambrechtsgilde. Pr. 1,50 fr.,
gebonden: 2,50 fr.
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voor is, iets dat men in zijn boekenrek steekt op die plaats, waar men dikwijls de
hand naar toe reikt.
't En is niet lijvig, maar, o! zoo wel gevuld, en 't spreekt
van al zoo schoone zaken!

- gelijk het oude Vlaamsche Kerstlied.
Eerst hebt gij de Lelie, de Lilja, met eene welgeschrevene en leerrijke inleiding
over het heerlijk IJslandsch gedicht, dat gezongen werd door Eystein Asgrimsson,
een Augustijner monnik van de 14e eeuw, ter eere van Jesus-Christus, onzen Verlosser
en van de Allerheiligste Maagd Maria, de groote Koningin van alle tijden, maar
bijzonderlijk van de middeleeuwen.
Winters heeft de honderd strofen van acht verzen die dat schoon gedicht bevat uit
het Oud-IJslandsch overgebracht in helklinkend Dietsch en dat met eene veerdigheid,
een goeden smaak en een kunstzin die met verbazing slaan.
Hij mag zeggen dat hij ons de Lelie geschonken heeft; een werk als 't zijne houd
ik voor zóó verdienstelijk als eigen werk, ja, voor verdienstelijker, omdat het meer
ootmoedigheid, zorg en onbaatzuchtige liefde vergt als eene eigene schepping.
Als men de eerste strofen van de Lelie leest is men eenigszins verbaasd, men
gevoelt dat men op vreemde wegen staat; die strofen, vol diepen en hoogen zin, waar
de gloed van verborgen zit en ingehouden als de lava onder de koude bergen van
IJsland, komen eerst vreemd voor. Maar weldra begrijpt men beter, men vaart meê
op in die reine, heldere lucht, alhoewel er wat van de sneeuwkilligheid der Noordsche
lucht inzit, en dan, gelijk bij gezonden, helderen winterdag, begint het bloed u warm
te worden, de wangen gloeien van weldoende hitte en men gevoelt in 't hert die innige,
stille, maar groote vreugde die men ook smaakt bij 't genieten der kerkhymnen van
de middeleeuwen, van die hymnen zoo sober van kleur, maar opberstend van
ingehouden geestdrift, en vol hoogedel evenwicht!
Ge moet de Lelie lezen, langzaam en stil, stroof voor stroof, en wat nadenken
achter iedere stroof om den zin te laten groeien en gedijen in uw gemoed, en ze heren herlezen, tot dat gij er al den geur, al de sneeuwwitheid, al den fijnen honing van
opgenomen en -gezogen hebt.... Een heerlijk kunstgenot en eene allerzoetste meditatie!
Het gedicht staat genoegzaam toegelicht en ontleed in
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de inleiding en de bemerkingen van den kundigen vertaler; laat er mij maar eenige
strofen van aanhalen om alle liefhebbers van schoone zaken te doen watertanden
naar nóg en naar alles:
Schooner als de schoone pauwhaan,
gleed, gelijk een zonnestrale
langs de bonte hemelbogen
Gabriël, ten leegren lochtkring.
Bode des zevenvoudigen Geestes
kwam hij, leest men, t'eenen huize:
d'echte maagdom zat daar in, de
reinheid zelf, 't kleinood der vrouwen.
d'Engel sprak ter zoete Maged:
‘Maria, luister naar ons woorden,
wondre Vrouw, U breng ik 't Ave,
vol gena, de zoetste bron uit.
Om zijn schepsel hulp te brengen
komt de Vorst van mensch en engel
in uw reinen boezem wonen,
Maged, gezegend boven de vrouwen.’
't Stille maagdelijn hoorde en geloofde,
maar stond stomme voor die woorden,
nooit en wist zij mensch ter wereld
met dusdanige eer begroet zijn.
Doch belettend dat zij schrik had,
taalde d'opperengel verder:
‘'s Hemels God zal, felle vrouwe,
worden geboren uit uwen lijve.’
Toen nog vroeg ze op welke wijze
heur die blijdschap zou geschieden,
dat de borgweer nergens naliet
waar haar kuischheid door bewaard was.
d'Engel zei: ‘Ge en zult geen kwaad doen,
blijde jonkvrouw; 's Heiligen Geestes
hooge moeiing vormt het kindje
't vleesch en been uit maagdelijve.’
Heel vol licht zijn alle luchten,
water en grond daar staan verwonderd,
dat natuur zoo fel geschokt is
en zijn eigen slecht meer meester.
Met Gods wezen een ziel vereend wierd,
en met Maria's bloed omhuld wierd;
in den schoot der reine Maged
rust er een der drij personen.
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Op de Lelie volgen eenige Bloemen van eigen gewin, die ik al even veel moet prijzen,
en die al even zoet doorgeurd zijn van Mariareuken.
Wat lieve, fijne dichter is die Winters!
Al wat hij dicht is oprecht gevoeld, gemeend, doorleefd, goed en juist gezien en
och! zoo fijn en zoo keurig weêrgegeven! Zijne taal is gekuischt en verzorgd met
liefde, zijn zangwoord klinkt als kristaal, zijn woord verbeeldt en schildert met
wonderlijke kracht en bepaaldheid.
Lees dit stuksken eens aandachtig en zeg mij of Gezelle zaliger het niet hadde
kunnen teekenen?

Het Wintergroen of Kleuterkruid.
'k Wist in mijn geboortestreek,
op den boord der meulenbeek,
knobbelig, een kopeik staan,
's winters stram, met sneeuw belaan,
's zomers prijkend, preutsch en schoon,
met een groote looverkroon.
Had heur baas in jonger jaren,
om een bussel brand te sparen
haren gelpschen kop gebroken,
flink had zij haar leed gewroken,
jaar op jaar, bij honderd loten
kris ende kras, een kroon geschoten.
't Beeksken had, met tragen spoed,
spoelend om haar loggen voet,
menig wortelke los gelekt;
ei! zij had er bij gegekt:
‘Lek maar, beekske, lek nog meer,
uw zoentjes doen geen zeer.’
Eens, vol sappigen hoogmoed dronken,
daar zij stond in 't licht te lonken,
't zoele licht van 't zonnig voorjaar,
zag zij, - 't was kreeg zien- of hoorbaar,
teer van leên en krank van voeten -,
op haar teen iets groens aan 't wroeten.
De oude loeg met 't looze ding:
‘Kruip omhoog wat, kroppeling,
laat eens zien uw zot fatsoen.’
't Windeke woei en 't wintergroen
lei zijn ledekes in den bast
en daar wies het, wortelvast.
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Pas was nu een tijd verloopen,
of een vrachte wrongelknoopen,
vezelkes, wortelkes, bladen, ranken
zaten d'oude rond de schranken,
die haar eigen dood moest bloeden
om heur troetelkind te voeden.
'k Weet in mijn geboortestreek
op den boord der meulenbeek
uitgemergeld, heel ontdaan
koppeloos een kopeik staan;
nog op 't oude, krank gedoen
teert het wulpsche wintergroen.

En dit dan, uit zijnen allerschoonsten ‘Ommegang van 't Allerheiligste’, een
Limburgsch en weerdig wederwoord op Karel de Gheldere's ‘Processie’.

II.
Biddende rijen vrouwen en mannen,
smeekende breekt gij de baan voor den Heer.
Wees gegroet, Maria, zegt ge,
honderdmalen, en nog meer.
Rijen van vrouwen, bonte en bloemige
dochters van 't lachende land,
met het guldene kruis op den boezem
en den rozekrans in de hand.
Rijen van mannen, blauwgekielde
mannen, met zwaren tragen tred
en grove stem, biddende en zingende
boetgezang en smeekgebed.
Ik zie u zoo geern, gij zonen
en dochters van 't Dietsche land,
sterk en vroom, lief en bevallig
met den rozekrans in de hand.

Als er een jonge dichter leeft bij ons die het inzicht, de intuitio in onze eigene, echte,
heerlijke, Dietsche taal heeft of zal krijgen gelijk Gezelle, dan is het J.M. Winters,
een jong, Limburgsch pastoorke.
AUG. CUPPENS.
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Boekennieuws.
Tractatus de Gratia divina auctore P. SANCTO SCHIFFINI S.J. Friburgi, Herder
1901. 1 Vol. 688 p.
Een nieuw tractaat over de goddelijke genade is altijd welkom bij de theologen,
want het onderwerp, hoe dikwijls ook besproken, blijft eene onuitputbare bron van
leerrijke beschouwingen en nuttige toepassingen op het christelijk leven. Nieuwe
gezichtspunten of ophelderingen omtrent de geheime werking Gods in de ziel kan
men nauwelijks verwachten, omdat hoe meer men de diepte der vraagstukken peilt,
des te meer van de diepte zijner onwetendheid bewust wordt. Desniettemin zal de
wetenschap hun dankbaar zijn, welke hun tijd en arbeid besteden om ons de leer der
oude theologen klaar en bondig voor te stellen. Want de behandeling van dezelfde
stof door verschillende bevoegde schrijvers is zeer geschikt om onze kennis uit te
breiden, onze twijfels op te ruimen, onze wetenschappelijke overtuiging te bevestigen.
Het werk van P. Schiffini verdient des te meer onze belangstelling omdat hij op
het gebied der philosophie reeds sedert lang zijne sporen heeft gewonnen. Zijne
werken: Principia philosophica, Disputationes Metaphysicae specialis; Disputationes
philosophiae moralis getuigen vau uitgestrekte kennis, scherpzinnigheid van geest,
helderheid van betoog en diepgaande studie der scholastieken, vooral van den H.
Thomas. Geen wonder, dat bovenstaand tractaat, waarin de theologische vragen vaak
met de philosophie in aanraking komen, zich door dezelfde eigenschappen kenmerkt.
Het boek is verdeeld in zes verhandelingen. I. Over den staat der oorspronkelijke
gerechtigheid. II. Over de noodzakelijkheid der genade. III. Over het wezen der
genade. IV. Over de gevolguitwerkende kracht (efficacia) der genade. V. Over de
uitdeeling der genade VI. Over de verdienste der goede werken.
In de eerste dissertatie wordt de staat waarin onze eerste ouders geschapen zijn,
in zijne hoofd- en ondergeschikte voorrechten nauwkeurig beschreven, en als
bovennatuurlijk, als eene onverdiende vrijwillige gave Gods verdedigd. Hieruit volgt
de mogelijkheid van den staat waarin God deze bovennatuurlijke gaven niet zoude
verleend hebben.
In dezen toestand (purae naturae) zoude de mensch met Gods natuurlijke hulp de
macht hebben langen tijd de natuurwet te onderhouden en tot zijn laatste einde te
komen. Want ten gevolge der erfzonde heeft hij de oorspronkelijke gerechtigheid,
maar rechtstreeks niets van zijne aangeboren vermogens en krachten verbeurd.
Wegens de zedelijke smet der erfzonde wordt hij niet beroofd van Gods hulp, welke
hij in de staat der ‘zuivere natuur’ zoude ontvangen om
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het natuurlijk zedelijke goed te volbrengen. (S. Thomas, I, II, q. 81 a 2; q. 82, a. 1).
De tweede afdeeling behandelt de noodzakelijkheid der genade voor de goede
werken van natuurlijken of bovennatuurlijken aard. Het geschiedkundig overzicht
der pelagiaansche en semipelagiaansche dwalingen, zoo gewichtig in den strijd tegen
Jansenius, laat niets te wenschen over. Het zevende hoofdstuk over de volharding is
uiterst leerrijk. In de verschillende en moeielijke vragen omtrent dit onderwerp zet
de schrijver steeds de algemeen aangenomen leer uiteen en verdedigt haar met
afdoende bewijzen. Met zorg en scherpzinnigheid verklaart hij waarom de genade
der volharding door het Concilie van Trente eene bijzondere (donum speciale) wordt
genoemd en waarom uit het onverdiende karakter dezer genade niets volgt tegen de
opinie, volgens welke onze predestinatie tot de eeuwige glorie afhankelijk is van
onze bovennatuurlijke verdiensten.
De derde verhandeling onderzoekt de natuur van de dadelijke en heiligmakende
genade. De verklaring der laatste en van hare wezenlijke gevolgen bevelen wij den
lezer ter studie aan. De analogische bovennatuurlijke gelijkenis met God; de
vereeniging van den gerechte met God; de band tusschen de ziel en Gods wezenheid
waardoor God ατ ο σ αν in haar tegenwoordig is zonder met haar ééne natuur
of één persoon te worden, ziedaar enkele punten, welke met de grootste omzichtigheid
dienen besproken te worden, wil men niet, in schromelijke dwalingen vallen. De
schrijver wijst ons hier, als kundige gids, den veiligen weg, door de H. Vaders en de
scholastieken reeds afgebakend.
Na het wezen der genade met meesterhand toegelicht te hebben, gaat de schrijver
in de vierde afdeeling over tot de duistere en betwiste vraag, op welke wijze God
door zijne genade in ons en met ons werkt, zonder onze vrijheid in het minste te
verkorten.
Hij wederlegt de verklaring, welke eene door zich zelve gevolguitwerkende genade
huldigt, en volgt het voetspoor van Molina, naar wiens gevoelon de genade haie
werkende kracht uitoefent, wijl zij gegeven wordt, nadat God (volgens onze
begrippen) voorzien heeft dat de wil aan deze genade zijne toestemming zal verleenen.
Deze opinie welke eenig licht werpt op het moerelijk vraagstuk, omdat zij tevens
Gods rechten en de menschelijke vrijheid handhaaft, heeft tot grondslag de scientia
media, waarvan het wezen een ondoorgrondelijk geheim bevat.
Wij staan derhalve voor de keuze tusschen de gratia efficax ab intrinseco, welk
onze vrijheid onbegrijpelijk maakt, en de gratia efficax ab extrinseco, die het mysterie
der scientia media vergezelt.
Nu dunkt ons dat men eerder een mysterie zal aannemen voortvloeiend uit onze
gebrekkige begrippen over God en zijn wezen, dan eene leer welke onze vrijheid in
gevaar brengt, zoodat zij volgens de bekentenis van de verdedigers der gratia per se
efficax niet begrepen, maar geloofd moet worden.
De uitdeeling der genade is het onderwerp der vijfde dissertatie. Eene der
hoofdvragen betreft de wijze op welke de ongeloovigen door God tot het geloof
worden geroepen.
Gewoonlijk nemen de theologen hunne toevlucht tot het gezegde der scholastieken:
Facienti quod in se est Deus non denegat gratiam, en verklaren hetzelve in dezer
voege, wien met zijne natuurlijke vermogens doet wat hij kan om alle beletsel der
genade weg te nemen, zal God, die allen wil zalig maken, uit louter goedheid, zijne
genade niet weigeren. Het Facienti quod in se est wordt beschouwd niet als
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oorzaak, noch als positieve voorwaarde, maar enkel als negatieve voorwaarde van
het verkrijgen der genade.
De schrijver neemt deze opinie van Suarez waarschijnlijk, verdedigt echter eene
andere die hierop neerkomt: In de naaste roeping tot het geloof verlicht God den
geest en versterkt den wil door eene eigenlijke genade, door welke de ongeloovige
langzamerhand tot het geloof wordt voorbereid en door het geloof tot de bekeering.
De laatste verhandeling behandelt de theologische vragen, welke in verband staan
met de verdienste der goede werken.
Dit kort overzicht moge genoegen om den lezer een voldoend begrip te geven van
een boek, dat door den rijkdom van zijn inhoud, de klaarheid van voorstelling, de
rechtzinnigheid der leer, de kracht der bewijsvoering onder de theologische werken
van onzen tijd eene eereplaats verdient.
Roermond.
Dr. A. DUPONT.
Schoolflora voor Nederland, door H. HEUKELS. Negende druk. Een boekd. in 12,
598 bladz. In linnen band, prijs fl. 2,50. Uitg. P. Noordhoff, te Groningen.
Van den eersten druk (in 1883) af stond deze Flora bekend als een uitstekende
leiddraad voor het bepalen van planten. Dat dit boek duizenden koopers vond blijkt
uit de zoo snel opeenvolgende herdrukken. Bij elke nieuwe uitgave heeft de geleerde
schrijver zijn werk verbeterd en vermeerderd. 't Is nog eens 't geval. Vooreerst heeft
Heukels de rangschikking der familiën gewijzigd, zoodat deze nu geheel aan Eichler's
stelsel aansluit. Benevens de hoofdtabel, zijn sommige geslachts- en familiëntabellen
overgenomen uit de keurige ‘Geïllustreerde Flora voor Nederland’, welke dezelfde
schrijver voor twee jaar in 't licht gaf. Dat is een groote verbetering voor het thans
besproken boek: kruidenlezers, die nog weinig bekend zijn met de strenge
wetenschappelijke plantenbeschrijving, zullen zoo vaak geen gevaar loopen in 't
bepalen der planten te mislukken. Hetgene nog de bruikbaarheid van dit werk verhoogt
is de tabel voor moeilijk te bepalen planten, d.w.z. ‘een overzicht van land- en
waterplanten, die òf zelden bloeien òf wier bloemen zeer klein zijn òf die bij het
gewone determineeren moeilijkheden geven.’ Is dit boek ‘voor Nederland’ een
onmisbare gids in de plantenwereld, voor Vlaamsch-België is het ook uiterst nuttig,
daar de in Holland wildgroeiende en verbouwde gewassen nagenoeg dezelfde zijn
als in onze gouwen.
Eene opmerking nochtans. In zijn ‘Voorbericht’ spreekt de heer Heukels de hoop
uit dat de door hem opgegeven Nederlandsche namen nu ook algemeen zouden
gebruikt worden. 't Ware immers van groot belang dat er in de werken over kruidkunde
eene vaste Nederlandsche benamingwijze ingebracht werde. Doch waarom zooveel
vreemde bewoordingen bezigen, zooals Agremone, Aster, Kamperfoelie, Gentiaan,
Heliotroop, e.a., wanneer er echt Dietsche bestaan?
A.D.J.
Flora. Uitstapjes in het Plantenrijk voor de Volksschool, door R. Bos. Eerste stukje,
3e druk. Met zes gekl. platen en 157 houtsn. - Tweede stukje, 2e druk. Met zes gekl.
platen en 70 houtsn. Uitg. P. Noordhoff, te Groningen. Prijs per stukje fl. 0.40.
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Wetenschap in eenvoudigen vorm, wetenschap voor het leven, dit past ‘voor de
Volksschool’. Dit beoogde ook de heer R. Bos, als hij dit keurig werkje schreef.
Volgens den tijd van 't jaar waarin ze bloeien, worden de voornaamste ‘plantentypen’
beschreven, niet in een droge
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opsomming, maar in aantrekkelijken verhaaltrant. Gekleurde platen en niet gekleurde
afbeeldingen evenals wetenswaardige beschouwingen omtrent het nut, en het leven
der gewassen zullen niet weinig helpen om de belangstelling van de leerlingen gaande
te houden.
De schoolknapen dienen ook ‘de voorwerpen van aanschouwing’ zelf te zoeken.
Om dit werk gemakkelijk te maken is er bij elk boekje een uitgebreide Bloeikalender
gevoegd, die de vindplaatsen, de wetenschappelijke en de gewestelijke benamingen,
en de meest in het oog vallende kenmerken van de bloeiende planten aanduidt.
Kortom, deze twee stukjes kunnen alle onderwijzers als lerddraad dienen zoo voor
hun eigen onderricht als voor de lessen van kruidkunde aan de schoolkinderen.
A.D.J.
Fra Angelico. - Men ergert zich soms niet ten onrechte dat men zooveel wansmaak
ziet in onze kerken op het stuk van schilder- en beeldwerk. Voor een groot deel is
dit ongetwijfeld hieraan te wijten dat de geestelijkheid niet voldoende op de hoogte
is van de christelijke kunst om een wakend oog te kunnen houden over de waardige
versiering van het huis Gods.
Daarom mag het een verblijdend verschijnsel heeten dat zich tegenwoordig onder
onze priesters een loffelijk streven openbaart om zich toe te leggen op de kennis der
christelijke kunst, de meesterstukken der oude meesters te bestudeeren, daardoor
schoonheidsgevoel en smaak te ontwikkelen en te vormen, ten einde met gezond,
zelfstandig oordeel de versiering der kerkgebouwen te kunnen leiden.
Wordt in onzen tijd over het algemeen de groote beteekenis der kunst voor het
leven meer dan tot dusver ingezien, ook de geestelijkheid wordt zich meer en meer
bewust van de hooge waarde der kunst voor den godsdienst.
Een nieuw en sprekend bewijs hiervan zien we in een prachtwerk, dat voor eenigen
tijd het licht heeft gezien bij den Leidschen uitgever J.W. van Leeuwen (Hoogewoerd).
Het is getiteld ‘Leven en werken van Fra Angelico, Giovanni da Fiesole. Studien
en schetsen over christelijke kunst door fr. M.C. Nieuwbarn, Ord. Praed. S. Theol.
Lector.’
De geleerde schrijver toont daarin een duidelijk besef van de behoefte onzer
hedendaagsche christelijke kunst (of wat men althans zoo pleegt te noemen) om zich
meer te doordringen van den echt christelijken geest, die de primitieven tot zulke
bewonderenswaardige meesterstukken bezielde. Hij begrijpt dat het noodig is den
kerkschilders van heden een toonbeeld voor oogen te stellen, waarnaar zij zich kunnen
vormen, en dat toonbeeld is niemand minder dan de christelijke kunstenaar bij
uitnemendheid Fra Angelico.
Rechtuit zegt hij het in zijn voorrede:
‘Geoefende kunstkracht en volledige kennis der door hem ontwikkelde motieven
waarborgen ons in Fra Angelico een betrouwbaren gids, die velen onzer tijdgenooten
kan ontvoeren aan den doolhof, waarin zij door grillige willekeur, verbijsterde
kunsttheorieën en aanmatigend zelfvertrouwen op hun ongevormd talent, tot groote
schade der christelijke kunst, verdwaald zijn geraakt.
Wij poogden Fra Angelico te doen kennen als den “Kunstenaar,” wien het
“Christendom” de uitdrukking en maatstaf der hoogste schoonheid was; diezelfde
aesthetische beginselen der christelijke, in het bizonder der kerkelijke kunst,
beheerschten ook onze verklaringen en kritieken’.
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Duidelijk alzoo stond den eerw. schrijver het doel voor oogen dat hij zich met dezen
omvangrijken arbeid voorstelde: hij wilde den engelachtigen meester doen kennen,
tot leering der hedendaagsche beoefenaars der christelijke kunst.
Dat aan zulk een arbeid wezenlijke behoefte was, zal reder toegeven, die nagaat
hoe weinig de groote meester van Fiesole tot dusver bekend was. Toen De
Montalembert in 1838 zijn ‘Monuments de l'Histoire de Ste Elisabeth’ uitgaf, mocht
hij met recht van Angelico spreken als van een illustre oublié, wiens naam zelfs ne
se trouve presque dans aucun des ouvrages qui ont traité de l'art pendant les trois
derniers sièoles. Rio noemt hem eenvoudig un inconnu en Busken Huet kon gerust
als zijn overtuiging uitspreken, dat de groote schilder voor zijn landgenooten een
vreemdeling was. Sedert is daarin voorzeker verandering gekomen. Dank aan de
beweging, waartoe door de Engelsche Prerafaëlieten de eerste stoot werd gegeven,
heeft de kunstwereld steeds meer en meer waardeering betoond voor de Italiaansche
primitieven in het algemeen en in het bijzonder voor Fra Angelico, in wien de naïeve
vrome kunst dier primitieven haar hoogtepunt bereikte en met wien ze tevens werd
afgesloten.
Maar het is er toch nog ver van af, dat Angelico die algemeene bekendheid zou
genieten, waarop hij als de meester der christelijke schilderkunst bij uitnemendheid
recht heeft, en daarom heeft Pater Nieuwbarn een hoogst nuttigen arbeid verricht
door hem zoo nauwkeurig mogelijk uit zijn werken te doen kennen.
Dien arbeid, met hoogen, heiligen ernst opgevat, heeft hij met volhardenden ijver
en liefdevolle toewijding, met wetenschappelijke nauwgezetheid en smaakvolle
kunstvaardigheid volbracht.
Het gold hier niet alleen de huldiging van den meester der christelijke kunst, maar
ook de verheerlijking van een ordegenoot, wiens luister afstraalt op heel de roemrijke
geestelijke maagschap van den H. Dóminicus.
Van een ijverig Dominicaan als Pater Nieuwbarn was het te verwachten dat hij
gretig deze gelegenheid zou aangrijpen om - tegenover de miskenning en
verdachtmaking van den kant der onkatholieke en vaak ongeloovige wetenschap de groote verdienste zijner orde te doen uitkomen voor de ontwikkeling der christelijke
kunst.
‘Want niet door den regel alleen, maar ook door kennis en kunst had men God te
dienen; als een lichtende diamant zou het klooster stralen uitwerpen, naar alle zijden.
Voor niet weinigen ligt, ook in onze dagen, het karakter van middeleeuwsche
toestanden nog in het duister. De tijd is wel voorbij, dat zelfs de min of meer ernstige
wetenschap kloosterstichtingen op één lijn stelde met plaatsen van vadsige
werkeloosheid of droomerige onwetendheid, toevluchtsoorden voor levenszatte
jongelieden:
“encore jeunes de jours et vieux d'ennuis”.

Te lang miskend door dienzelfden geest, die ook in het historische de Kerk vijandig
bleef, heeft men ten slotte toch aangevangen eenigen eerbied te koesteren voor den
eeuwenlangen arbeid der religieuze orden, die - en zij in hoofdzaak - de wetenschap
voor ondergang behoedden, koesterden, ontwikkelden, die de kunst als eene zwakke
weerstraling begrepen van de waarheid Gods.’
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Alzoo is Pater Nieuwbarn's boek een tendenzwerk tot meerdere eer en glorie der
orde van den H. Dominicus? Zeker heeft het de zeer nuttige strekking, in het licht te
stellen hoe die orde, van ouds
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de liefdevolle, zorgvuldige kweekster van kennis en kunst, in Angelico aan de wereld
het toonbeeld van den christen kunstenaar geschonken heeft. Maar dit is geen gewild
opzet, waaraan het eigenlijk onderwerp ondergeschikt gemaakt werd; integendeel
bracht juist de grondige behandeling van dat onderwerp mee, dat aan de omgeving,
waarin zich Angelico's talent ontwikkelde, groote aandacht werd gewijd.
Het werk van den kunstenaar toch is niet goed te begrijpen tenzij men den
kunstenaar zelf leert kennen, en daartoe komt men niet als men hem niet beschouwt
in verband met tijd, plaats en omstandigheden, die alle van invloed waren op zijn
ontwikkeling.
Het kenmerkende van Angelico's kunst is de reine godsdienstzin, de vlekkelooze
waarheid en oprechtheid, de onopgesmukte eenvoud. De uitdrukking van innige
waarheid, van blijde Godzaligheid, die hij aan de trekken van zijn heiligen en engelen
weet te geven is de weerspiegeling van zijn vroom gemoed, van zijn engelachtige
ziel.
Daarom laat Pater Nieuwbarn ons, ter inleiding van de beschouwing van 's meesters
kunst, eerst een blik slaan in diens heilige ziel. Hij toont hem ons in zijn eerste
hoofdstuk als kloosterling in de stille verborgenheid van het convent, in de nederige
gehoorzaamheid aan den hoogwaardigen prior, in gebed en gewijde studie.
Eerst daarna treedt hij in een beschouwing van Angelico als kunstenaar en behandelt
achtereenvolgens de bewonderenswaardige techniek en dan het zuiver christelijk
karakter van zijn kunst.
Ten slotte volgt de behandeling zijner talrijke nagelaten kunstwerken, tot beter
overzicht door den schrijver verdeeld in Christusstukken, Madonna-stukken en
Engelen-stukken.
Als bijlage is verder bij het werk gevoegd een nauwkeurig opgemaakte lijst van
Angelico's werken, alsmede van de onderscheiden reproducties in koper- en
staalgravure, photographie en kleurendruk; deze laatste lijst verschijnt hier voor het
eerst en is hoogst belangrijk voor de vereerders van den onsterfelijken meester, die
zich de reproductie van de eene of andere zijner scheppingen wenschen te verschaffen.
De lijst der schilderijen is vollediger dan zij tot dusver elders werd aangetroffen.
Onnoodig te zeggen dat tot deze grondige behandeling der belangrijke stof een
veelomvattende studie werd vereischt. De schrijver is voor de inspanning dier studie
niet teruggedeinsd. Niet tevreden met alles te doorlezen en te bestudeeren wat door
kunstrechters van vroeger en later tijd omtrent zijn onderwerp is geschreven, heeft
hij door eigen aanschouwing in de voornaamste museums en kunstverzamelingen
van Europa, te Rome en te Florence, het tooneel van des kunstenaars werkzaamheid
zelf, diens doeken, paneelen en fresco's bestudeerd.
Ook de voor zijn arbeid onmisbare studiën op historisch, letterkundig en
oudheidkundig gebied werden door hem niet verzuimd. Zoo is hij dan ook in staat
vóór in zijn boek een lijst op te geven van niet minder dan een groote honderd werken
van algemeene literatuur over het onderwerp, ongerekend nog de talrijke werken van
speciale literatuur, in aanteekeningen aan den voet der bladzijden aangegeven.
Feitelijk hebben we hier dan ook een oordeelkundige, nauwkeurige en volledige
verwerking van alles wat er omtrent den meester, zijn leven en werken te vinden
was. En ongezocht heeft zich dus het werk, van een monographie over Angelico,
uitgebreid tot een meer algemeene studie over de christelijke kunst, hoogst
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Het is alzoo volstrekt niet te vergelijken b.v. bij Dr. Schaepman's veelgeroemde
beschouwing over ‘Onze nationale kunst.’ Geeft deze een subjectief lyrische
ontboezeming in dichterlijke taal, Pater Nieuwbarn leverde een kalm beredeneerd
vertoog, een doorwrochte verhandeling, die zich wel hier en daar tot lyrische vlucht
verheft, maar over 't algemeen een objectieve uiteenzetting blijft van Angelico's
verdiensten en het karakter zijner kunst.
De behandeling der stof is meer wetenschappelijk dan artistiek, zonder evenwel
te vervallen in een dorre vermelding van bijkomstigheden, of de uitdrukking van
warme persoonlijke vereering en opgetogen bewondering uit te sluiten.
De taal is nauwkeurig en zuiver, niet ontsierd door de wonderlijke wendingen en
de grillige woordenkeus die in kunstcritieken tegenwoordig in zwang is.
Het boek laat zich daardoor aangenaam lezen, vermoeit niet, maar onderhoudt en
boeit tot het einde, terwijl men het na lezing gaarne hier en daar weer opslaat om de
eene of andere treffende zinsnede opnieuw te genieten, b.v. die waarin ons de heerlijke
kalmte van het landschap te Fiesole geschilderd wordt, met den rijkdom van
kunstschatten, die daar met de wonderen der natuur wedijverden om Angelico te
bezielen.
‘Wat was hier alles rein en vol licht, voor Angelico's poëtisch gemoed; wat had
ook de kunst haren onschatbaren rijkdom samengebracht in en om het aloude Fiesole!
Het was eene uitgelezen kweekplaats, tot algeheele ontplooiing van het talent des
jeugdigen meesters. Het bekoorlijkst panorama ontrolde de natuur voor zijn dichterlijk
oog: in de verte de donkere omtrekken der bergen en daarvoor de lichtende kroon
van heuvelen, belegd met de tinten en tonen der helderste kleuren; populier en olijf,
cipres en olm mengelen hun groen en bruin en geel in het spelend licht van den
Toskaanschen hemel; daarginds die dorpen en vlekken, meer nabij die hooge
huizingen en de schamele hutten, welke zich toch nog zoo liefelijk opdoen in de
kleurenrijke omgeving; en aan den voet, de stad der bloemen en der forsche paleizen,
Florence!
Zoo hij zijn klooster verliet, dan bracht hem zijne wandeling door Fiesole en
Florence tevens te midden der grootste kunstveroverwinngen; daar zag hij de
indrukwekkende domkerk met haar fiere koepelkroon van den toen reeds vermaarden
Brunnelleschi; het Baptisterium (doopkapel) met zijne deuren, waarin Ghiberti zijn
edelste kunst had neergelegd, met de grafmonumenten door Donatello gehouwen.
Niet ver vandaar rezen de steenmassa's omhoog van het “oude Paleis” (Palazzo
Vecchio) met dien hoog opstijgenden torenbouw en de schitterende kapel San Michele,
waartegen Donatello, Ghiberti, Michelozzo hunne heiligenbeelden plaatsten.
Ook de schilderkunst stelde hare schatten ten toon. In de kerk zijner ordebroeders
te
(S Maria Novella) vond men hem, voorzeker, meermalen neergeknield voor de
levensgroote Madonna van Cimabue; daar hebben zich de vormen uit Orcagna's
Paradijs en Hel in zijne fantasie vastgeprent, want, later, brengen de motieven uit
zijne eigene werken, die figuren weer in herinnering; hij bezocht ook St. Croce,
waarin de liefelijke “Kroning” door Giotto; diens leerling Spinello Aretino moet hij
hebben liefgehad om het “Leven van St. Benedictus” en “Het Lijden des Heeren,”
waarvan de geest zooveel meer verwantschap met den zijne hield, dan de wel zinrijke,
maar te koudallegorische fresco's der bekende Spaansche kapel (Cappella dei
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Spagnuoli.) Masalino heeft hij waarschijnlijk aan den arbeid gezien en zeker diens
leerling Masaccio, en in de eerste jaren van zijn verblijf te Fiesole, naar alle
waarschijnlijkheid, ook zijn vriend Don Lorenzo Monaco.
Hier spoorden aandrift en toonbeeld hem tot onverpoosden arbeid aan...’
Wij moeten, om niet te uitvoerig te worden, onzen lust tot verdere aanhalingen
betoomen; anders hadden wij den lezer gaarne nog menige andere zinsnede onder
de oogen gebracht ter kenschetsing der wijze van behandeling.
Doch genoeg over den inhoud van het boek; zeggen we ook thans iets van de
uitvoering, die daarmee in mooie overeenstemming is. De tekst is keurig gedrukt op
zwaar, zacht geel getint papier en afgewisseld met in rood gedrukte, versierde
beginletters, kop- en staartstukken in den geest der middeleeuwsche verluchting.
Aan het titelblad vooral is bijzondere zorg besteed, hoewel het effect daaraan niet
geheel beantwoordt: hier wordt de strenge soberheid gemist, die zoo goed zou passen
bij de hoog ernstige en treffend eenvoudige kunst van Angelico. Ook de plaatsing
tegenover den titel van Giacomo Mantegazza's modern opgevatte voorstelling van
‘Fra Angelico schilderend’ dunkt ons minder gelukkig.
Deze romaneske, vrij theatrale schildering toch harmonieert weinig met de stille
innigheid van Angelico's werken, die hier op een dertigtal platen worden weergegeven.
Die reproducties, naar photographieën van Alinari vervaardigd en op geglaceerd
carton met groote zorg in zachte tint gedrukt, zijn over 't algemeen goed geslaagd.
Te betreuren valt het echter, dat de groote menigte van Angelico's werken den
uitgever genoopt heeft, soms drie, vier reproducties op één plaat samen te brengen,
zoodat ze door haar kleinen omvang minder duidelijk worden.
Aan de voornaamste grootere werken is intusschen steeds een heel blad gewijd,
terwijl enkele onderdeelen of figuren soms nog afzonderlijk worden weergegeven.
Hinderlijk zijn hier en daar, waar de schilderijen van boven rond bijloopen, de
hoekvullingen met tamelijk onbeduidend ornament.
Als geheel mag het boek intusschen een waar prachtwerk heeten, dat in zijn rijken
leeren band, in drie kleuren (wit, groen en blauw) verkrijgbaar, een sieraad is voor
de boekerij of het salon van elken kunstminnaar.
Schrijver en uitgever beiden wenschen wij toe dat het warme onthaal, de belangrijke
uitgave van alle zijden bij de eerste verschijning ten deel gevallen, hun een
algemeenen aftrek van het kostbare boek zoowel in Zuid- als in Noord-Nederland
moge verzekeren.
Een dergelijke artistiek-wetenschappelijke onderneming verdient de warme
toejuiching en aanmoediging van allen, die het hooge gewicht beseffen der christelijke
kunst ook voor onze hedendaagsche maatschappij.
Nijmegen.
J.R. VAN DER LANS.
I. Cours de langue française, d'après la méthode intuitive, par V.A. SEKET.
Exercices de langue et de conversation françaises. Deuxième partie; deuxième édition,
revue et augmentée. - Groningue, libr. P. Noordhoff, 1901. Prix: 0,50 fl.
- Vocabulaire du Cours de langue française, d'après la méthode intuitive, par
V.A. Seket. 2e Partie; deuxième édition. - Groningue, ibid., 1901. Prix: 0,10 fl.
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II. Leçons de lecture, d'après la méthode intuitive, mises en rapport avec le Cours
de langue et de conversation française, par V.A. SEKET. (2e année). Première partie.
Groningue, ibid., 1901. Prix: 0,40 fl.
- Vocabulaire des Leçons de lecture, d'après la methode intuitive, par V.A. Seket.
e
1 partie. - Groningue, ibid. Prix: 0,10 fl.
Zeggen wij vooraf, dat die werkjes van den heer Seket allergunstigst in
Noord-Nederland beoordeeld werden. Het deed me dan ook genoegen die te
ontvangen, en laten wij aanstonds erkennen, dat zij mede op mij gunstigen indruk
gemaakt hebben.
Het deeltje van zijn Cours de langue française, dat hier vóór mij ligt, begint met
de ww. op ir en re uitgaande; dan volgen oefeningen op het vrouw. der adjectieven,
enz. enz. Alles wordt in den geest der methode Berlitz behandeld, die thans den
hoogvogel wil afschieten, en ik geloof waarlijk dat zij, door een' leeraar met kennis
van zaken en met ijver aangewend, schoone uitslagen oplevert. Het zal echter met
deze handboekjes al gaan gelijk met elk ander: het levende woord des leeraars dat
alle onderwijs bezielen moet, is hier, en hier vooral, onontbeerlijk. De printjes zijn
zeer keurig afgewerkt; de bijgevoegde oefeningen eenvoudig, doelmatig voorgesteld:
- en ik durf volmondig den raad geven: ‘Moet gij den kleinen het Fransch aanleeren,
neemt van deze boekjes kennis; al deedt gij ze niet aankoopen tot gewoon schoolboek,
ge zult er niettemin, gij zelf, nut uit trekken’. Bij dit deeltje behoort mede eene
woordenlijst of vocabulaire.
De goede hoedanigheden, die 's Heeren Seket's Cours de langue française
kenmerken, ontbreken niet in zijn Fransch leesboekje: boeiende prentjes, gemakkelijke
onderwerpen, methodische voorstelling, levendige spraakoefeningen, kortom al wat
er noodig is om eene schoolles aantrekkelijk en leerrijk te maken. Een jammer maar:
Waarom wordt van God niet, of toch zoo onbeduidend weinig gesproken? Onderwijs
is wel iets en een groot ‘iets’, maar opvoeding op God gesteund is toch nog meer
waard. Het eerste spreekt tot het verstand; de tweede meer tot het hert... En kinderen
ook hebben een hertje, en eene ziel terzelfder tijd.
J.v.O.
Die moderne Arbeiterbewegung in England, von WILLIAM SANDERS, sekretär der
Battersea Labour League. Frankfurt a/M. Verlagsinstitut für Sozialwissenschaften,
1901, in-8o, 32 S.
Een bondig, doch zeer leerrijk geschreven werkje. Men vindt er opmerkenswaardige
feiten aangaande het streven der Engelsche Arbeiderswereld, o.a.: hoe de zucht naar
den acht-uren arbeid niet uit de bittere overtuiging ontsproot, dat het werk eene
gewone middelmatige arbeiderskracht terneder drukt, maar veeleer berustte op de
hoop dat hierdoor de menigte der lediggangers merkelijk zou verminderen.
De hoofdzaak echter, die de schrijver ons wilde blootleggen, is het stichten eener
dichtgeslotene politieke partij die den stand der werklieden in alle wetgevende en
beheerende lichamen moest vertegenwoordigen. Deze strooming uitgegaan in 1880
van de socialistische Federatie, kwam eerst en bijna uitsluitend terecht in de
beroepsvereenigingen der ongeleerde arbeiders. Wat de schrijver ons aanbiedt, zijn
dus bladzijden uit de geschiedenis van het Nieuw-Unionisme.
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Het doel dezer beweging is nog niet bereikt. Tot in de laatste jaren bracht men
niets of weinig tot stand; thans echter is men er in geslaagd in het politiek leven der
gemeenten en steden eene vaste stelling in te nemen, waar de vertegenwoordigers
der werklieden dan
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ook eenige verbeteringen op stoffelijk gebied invoeren konden. Onlangs nog werden
twee leden der Vereeniging tot vertegenwoordiging der belangen der arbeiders
(Labour Representation Committee) in het Lagerhuis gekozen. Wat den zedelijken
toestand der arbeiders betreft, blijft er nog veel te doen; voorzeker een punt van de
grootste gewichtigheid!
De schrijver besluit dat het te betwijfelen valt, of het de beroepsvereenigingen
gelukken zal eene derde onafhankelijke partij in het leven te roepen. Waarschijnlijker
is het, dat de vertegenwoordigers der werklieden, te zamen met den linkervleugel
der oneenig gewordene Liberalen, eene nieuwe democratische partij zullen vormen,
terwijl de meer rechts staande Liberalen zich bij de Behoudsgezinden zullen voegen.
Dit geschrift van William Sanders is zonder twijfel nuttig nevens de werken van
Webb, Brentano, v. Schulze-Gävernitz, Herkner en andere schrijvers. Wij
veroorlooven ons nochtans twee opmerkingen:
De schrijver had beter kunnen bepalen, in welke maat de oude Trade-Unions deze
nieuwe beweging ondersteunden.
Verder bezigt hij het woord Gesellschaft, in tegenstelling met afzonderlijke
ondernemers, in den zin van plaatselijke overheden: ‘In het Lagerhuis verklaarde
men openlijk dat de Gesellschaft verplicht was de geen werk vindende arbeiders
onledig te houden’. Evenals Gesellschaft het begrip Staat geenszins uitdrukt, zoo
min kan het in de beteekenis van Stadsbeheer of gemeentebestuur gebruikt worden.
Düsseldorf.
TH. HEIDEBRAND.
Poetik und Mimik von GERHARD GIETMANN, S.J. Freiburg im Breisgau, Herdersche
Verlagshandlung, 1900. XI en 520 blz. groot octavo, fr. 7.50.
Dit belangrijke werk vormt het tweede deel der Kunstlehre in fünf Teilen,
uitgegeven door G. Gietmann en Joh. Sorensen.
Bij vroegere gelegenheid(1) bespraken wij reeds de Allgemeine Aesthetik van G.
Gietmann, de Musik-Aesthetik van denzelfde, welke als eerste en derde deel van het
geheele werk verschenen zijn. Daarna kwam het hier aangekondigde (2e) deel aan 't
licht.
Deel IV, Malerei, Bildnerei und Schmückende Kunst, van J. Sörensen is nu ook
verschenen; wij verwachten nog Aesthetik der Baukunst, van G. Gietmann, waarmede
het geheele werk Kunstlehre volledig zal zijn.
Vooreerst zullen wij eenige oogenblikken bij het genoemde deel Poetik und Mimik
stilstaan.
De schrijver verdeelt Poetik in 13 hoofdstukken, bl. 1-457, het veertiende of laatste
bevat Die Mimik, bl. 458-512.
Eerst worden Begriff, Bedeutung und Geschichte der Poetik uitgelegd. Poetik is
een deel der Aesthetik, en bevat de hoofdregelen van de dichtkunst (die oberste
‘Grundregeln des poetischen Schaffens’).
Zij geeft het richtsnoer, de theorie aan, om dichtwerken te ontleden, te beoordeelen:
wel kan de theorie de gaven der natuur niet vervangen, maar zelfs Göthe heeft zich
ten opzichte der waarde van het leerbare tegenover het geniale in de kunst

(1) Zie Dietsche Warande en Belfort, 1900, bl. 280; 1901, bl. 298.
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tegengesproken en ook Aristoteles betwijfelt of het kunstwerk van ‘Homerus’ wel
uitsluitend aan inspiratie moet toegeschreven worden.
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De theorie nu, of de esthetische voorschriften, als van Horatius, Vida, in de 16e eeuw,
Boileau en Opitz in de 17e, Gottsched en den Zwitser Breitinger, in de 18e eeuw,
moeten door voorbeelden toegelicht worden.
De schrijver geeft die, en beveelt daarbij eene vergelijking aan van de theorie der
dichtkunst met die der toon- en schilderkunst, zooals dan ook de Grieken tot voorbeeld
dienen voor de samenwerking dier kunsten en Lessing ons doet opmerken dat
schilderkunst en dichtkunst door de verbeelding van zelf tot samenwerken worden
gebracht. Maar terecht gold de dichtkunst (in verband met de toonkunst) als
‘onmiddellijke’ gave Gods, daarom is de Grieksche uitdrukking poesis ook
karakteristiek, om de schoonheid, de oorspronkelijkheid van welk kunstwerk ook
aan te duiden, dewijl in dit woord (van het werkwoord poiein of maken) het
scheppingsvermogen ligt uitgedrukt.
De schrijver waarschuwt bij deze gelegenheid (bl. 21, vlg.) tegen ‘den ästhetischen
Formalismus’, dat wil zeggen, tegen werken welker schoonheid (betrekkelijke
schoonheid!) alleen bestaat in den v o r m die daaraan is gegeven, b.v. humoristische,
satirische gedichten enz., of zulke die zeer alledaagsche onderwerpen behandelen,
gelijk er zoowel bij Göthe, bij J.P. Richter, bij Heine, als in onze Nederlandsche
letteren - evenzeer oude als nieuwe - bij menigte, en bij onze grootste dichters
voorkomen. Van de andere zijde is niet te loochenen, dat eenvoudige stoffen, door
de behandeling eene hoogere waarde kunnen verkrijgen, gelijk dit door Bilderdijk,
door J.J.L. ten Kate en vele anderen genoegzaam is bewezen; en door Sörensen, met
voorbeelden uit Hensel, Lenau, enz. wordt getoond. Eindelijk wordt nog eens de
uitdrukking l'art pour l'art, als eene volkomen vernieuwing van begrippen, met
sprekende redeneering afgewezen. Gunstig werken hierbij de voorbeelden, door den
schrijver uit een aantal dichters geput.
In hoofdstuk 4 (Dichterische Thätigkeit) wordt dan door zulke voorbeelden het
gebruik en het misbruik van vorm en gedachte uitvoeriger geschetst. Grillparzer
schildert ‘den literarischen Jahrmarkt’ om de dichters zonder vorm of verheffing
wegens hunne geleerdheid te geeselen (bl. 86).
Vervolgens bespreekt de schrijver, na eene verhandeling over verschillende
d i c h t v o r m e n , de d i c h t s o o r t e n in 't algemeen, van de oudste tijden tot op
heden; hij gaat daarna over tot bijzonderheden als Volksepik grossen Stiles, waarbij
onder andere de Wolf-Lachmannsche theorie over het ontstaan van het Grieksche
epos licht wordt aangeraakt.
Sörensen geeft toe dat lyrische gezangen aan het vormen van uitgebreide
‘heldendichten’ (Epen) v o o r a f zijn gegaan.
De inwijdingshymnen ( μνοι, τελευτα οι, τελετα ), welke door de meeste
schrijvers over Grieksche letteren over 't hoofd worden gezien (gelijk een struisvogel,
welke den bek in de vederen verbergt), dewijl wij ze niet meer kennen, de aloude,
eenvoudige uitdrukking van lyrisch poëtischen geest, die n a t u u r l i j k aan een
verhaal, aan elk epos voorafgaat, wordt door Sörensen wel in acht genomen (bl. 189)
en verder wordt door sprekende voorbeelden getoond, hoe waarschijnlijk de Ilias
eene samenstelling is van oudere overleveringen.
Verder over het ‘kunstepos’ sprekende, haalt de schrijver eerst voorbeelden aan
uit het ‘romantische Rittergedicht’ Alexander, uit van Veldeke's Turnus en Wolframs
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Parzival, beschrijft vervolgens de eischen van het godsdienstige epos (Dante, Milton,
Klopstock) en
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gaat dan over tot den ‘roman’, gedenkt den invloed van Petronius, Apulejus, enz. en
stemt met de Ouden in dat de roman slechts is ‘Unterhaltungslektüre’; doch moderne
voorbeelden (Scott, Bulwer enz.) hebben daaraan eene grootere beteekenis gegeven.
Men handelt vervolgens over de eischen van den wezenlijk schoonen roman en raakt
ook in 't voorbijgaan aan den Nederlandschen, wegens de humoristische kleur (bl.
269); overigens wordt van de Nederlanders van Zuid of Noord niemand met name
herdacht: Gutzkow, Auerbach, Heyse, enz, worden wegens verschillende gebreken
misprezen, en in 't algemeen wordt erop gewezen hoe in die werken de aanvallen op
de katholieke Kerk door de kritiek onverschillig opgenomen, de verheffing daarvan
daarentegen bijna algemeen gelaakt wordt.
Kleinere epische en lyrische gedichten vormen de stof der twee volgende
hoofdstukken.
Ten slotte komt de schrijver te spreken over de dramatische dichtkunst. Aristoteles
wordt als leermeester voorgesteld, opheldering over zijne definitie van het ‘treurspel’
gegeven; er wordt gewaarschuwd tegen de overdrijving der hartstochten. Eene ware
Reiniging (katharsis) moeten deze in het treurspel ondergaan (bl. 368, vlg.). De
grondslag der tragische stemming echter moet zijn: ‘Nihil humani a me alienum
puto’; alle menschelijke lotgevallen kunnen in 't drama behandeld worden, wanneer
men de grenzen der schoonheid wel weet te trekken, om daardoor eene esthetische
werking te bereiken. Eene ‘gereinigde tragische stemming’ te verwekken blijft het
eerste vereischte der dramatische tooneelkunst (bl. 371).
Verder stelt Sörensen duidelijk in 't licht welk onderscheid er bestaat tusschen de
zedelijke werking der kanselwelsprekendheid en der dramatische voorstelling. De
zedelijkheid van deze is niet direct, maar moet allereerst bereikt worden langs den
weg van het schoone: ‘Das Schöne der sittlichen Welt füllt Sinn und Seele des
Zuschauers mit ästhetischer Freude’. Grootheid van geest, van moed, strijd en
overwinning moge ons de dramatische kunst bieden!
Verder over het komische sprekende maakt de schrijver de juiste opmerking dat
dit voortspruit uit onverwachte tegenstellingen, zoo, toen Cicero eenen kleinen jongen
ontmoette met een reusachtig zwaard; als eene zeer oude vrouw piepjong wil schijnen,
enz. Maar niet de spot is esthetisch schoon, wel de onschuldige vreugde bij
belachelijke tegenstellingen. Zoo is alle Schadenfreude dan ook uitgesloten: het
komische ligt eindelijk in de verrassende maar bevredigende verschijning van
onschuldige dwaasheid (bl. 393, vlg.). Overigens wordt het komische door Hartmann
en anderen op velerlei wijze gedefinieerd.
De allegorische dichttrant vormt den inhoud van het dertiende hoofdstuk. De
‘Kunstweise, welche man mit den Namen Symbolik, Allegorie oder sinnbildliche
Ideendichtung bezeichnen kann’, is een gevolg der ‘Begeisterung für das Höchste’,
welke eene bijzondere neiging voortbracht, om, in plaats van met de zichtbare
werkelijkheid met de Idee als uitgangspunt te beginnen ‘und einem vorwiegenden
Socalismus zu huldigen’. De schrijver stelt ons eenige hierover uiteenloopende
meeningen (vooral omtrent het woord fabel) in het licht, en eindigt met eene
beschouwing der liturge van de H. Mis.
Tot overgang dient den schrijver de liefde van Orpheus (Calderons Orfeo divino)
tot zijne gade, welke zoo schoon symbolisch ‘passt.. auf die Liebe Christi zu seiner
Braut, der Kirche’... Voorwaar veel beter dan de liefde van Pyramus en Thisbe,
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waarmee de rederijkers wetgever, de ‘excellente poëet moderne’ Castelein in der tijd
het leven en lijden Christi meende te kunnen verzinnelijken of symboliseeren.
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Zoo dan gaat onze schrijver over tot de Bühnenhandlung en Bühnenwirkung, en komt
van de ‘Welterlösung Christi’ te spreken, welke door het misoffer - een ‘Drama
eigener Art’ in buhnenähnlicher... Form - wordt gesymboliseerd.
Aldus betreden wij ongezocht het gebied der Mimik, welk woord eigenlijk niets
anders beduidt dan tooneelspeelkunst, door de ouden ‘danskunst’ geheeten, waarvan
koning David (wiens afbeelding wij hier vinden) voor de arke des verbonds en in de
vroegste middeleeuwen reeds de grafceremoniën (bijv. bij den dood der koningin
Radegonde) het voorbeeld gaven. De schrijver noemt het de kunst ‘in Gebärden die
Schönheit darzustellen’, namelijk door spraak, gezicht, kop en armen, aan welke
bijzondere paragraphen worden gewijd, besluitend met een paar bijzondere bladzijden
over den dans. Deze Mimik, zegt de schrijver, is werkelijk eene zelfstandige kunst
(bl. 459) al sluiten vele wijsgeeren haar ook uit van de vrije of schoone kunsten. De
dans zelfs had bij de Grieken eene ideale beteekenis. Schleiermacher heeft van de
nieuwere wijsgeeren het eerst eraan herinnerd dat het eene onafhankelijke kunst is
de spraakwerktuigen ter uitdrukking van den geest te ‘bezielen’. Ed. Hartmann zette
deze theorie voort. Niemand twijfelt meer aan hare waarheid. Thiéry, prof. te Leuven,
heeft onlangs in de Revue scolastique 1901 eene studie, Le Tonal de la voix
geschreven, die wij hieraan kunnen vastknoopen.
Verder beschrijft Sörensen de werking der Gesichtsmimik door oog, wenkbrauw,
voorhoofd, mond, lachen, slikken, enz. de Mimik, door hoofd, armen en handen,
daaraan goede wenken toevoegende voor den tooneelspeler (b.v. dat deze nooit zijn
publiek mag vergeten, als ware hij in huis of op straat). Doch onmogelijk is het een
eenig volledig overzicht der soorten van gebaren te geven.
Bij het artikel Dans wordt nu nog eens er op gewezen dat de geistige Inhalt den
dans eerst tot eene vrije kunst verheft, op welken naam de gewone vermaak-dans
geen recht heeft, gelijk de hierboven bedoelde dansen.
Hiermede nemen wij afscheid van dit belangrijke, volledige, klare en leerrijke
werk en bevelen het allen liefhebbers van ernstige studie des onderwerps dringend
aan.
Wij zullen later verslag geven van deel IV en V dezer merkwaardige Kunstlehre.
P. ALBERDINGK THIJM.
Onze kleine Dorpswereld. Leesboek voor de hoogste klassen der lagere school,
door J. MULDER, Hoofd der school te Bronkhorst. Eerste en tweede deeltje. Groningen, uitg. P. Noordhoff, 1901. Compleet 2 deeltjes à fl. 0.30.
Luisteren wij eerst en vooral naar het voorbericht van den opsteller: ‘Onze kleine
Dorpswereld, zegt hij, onderscheidt zich hierdoor van andere leesboekjes, dat de
personen, die in de lesjes optreden, genomen zijn uit de omgeving der leerlingen
onzer plattelandsscholen... De lesjes zijn alle oorspronkelijk en zijn zoo gerangschikt,
dat die uit het eerste deeltje het best worden gelezen in het zomer-halfjaar, terwijl
die in het tweede stukje in hoofdzaak leesstof bevatten voor de wintermaanden.’ Ja waarachtig! ik meen, dat de Heer Mulder in zijne twee boekjes al bijeen gebracht
heeft wat de ‘dorpswereld’ in Nederland belangrijks en eigenaardigs oplevert: 't is
eene reeks schilderijtjes, niet slecht gepenseeld, en die denkelijk in den smaak der
Hollandsche schooljeugd zullen vallen.... Maar of de boekjes wel voor schoolgebruik
geschikt zijn, durf ik betwijfelen. Doorgaans zijn de lesjes nog al lang,
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en zij schakelen niet zelden zoozeer aan elkaar, dat zij, om voor de jongens
verstaanbaar te blijven, in de volgorde van het boek moeten gelezen of verhandeld
worden. Anderen wellicht zal die aaneenschakeling niet mishagen: mij echter komt
zij in het lager onderwijs niet altijd zeer practisch voor. De verhaaltrant van den Heer
M. is levendig en boeiend: de onderwijzer die dan de leesstof behoorlijk weet te
kiezen en te gebruiken, zal er toch nog veel nuts kunnen uit trekken.
Voor ons, Belgen, zijn die twee deeltjes minder geschikt. De inhoud heeft meestal
betrekking met louter Hollandsche toestanden, zoo in godsdienstig als in nationaal
opzicht. Voor den schoolman nochtans, die geerne op de hoogte blijft van het
onderwijs bij onze taal genooten van 't Noorden, zullen 's Heeren Mulder's boekjes
niet zonder belang wezen.
J.v.O.
I. Onze Gezondheid. Een leesboek voor de volksschool, door Prof. Dr. D. HUIZINGA.
Vijfde, herziene druk. Prijs: 0,30 fl.
II. Voorlooper van ‘onze Provinciën’. Eerste leerboekje der Aardrijkskunde van
Nederland, door R. BOS, Hoofd eener school te Groningen. Met eenige kaartjes.
Prijs: 0.15 fl.
III. Uit de Dierenwereld. Schetsen en Beelden voor de volksschool, door R. BOS,
Hoofd eener sch. te Gron. Tweede stukje. Met 57 houtsneden. Prijs, compleet: twee
stukjes à 0.25 fl.
IV. Twee aan twee. Leesboek met samenspraken voor de lagere klassen der
scholen voor lager onderwijs, door H.J. GARVELINCK, Hoofd der openbare school
te Uitgeest. Tweede druk. Prijs: 0.20 fl.
Deze vier schoolkboekjes, alle om ter sierlijkst gedrukt en verzorgd, werden te
Groningen uitgegeven door de firma P. Noordhoff.
I. Ik knip uit het voorbericht van het eerste deeltje: ‘Het spreekt vanzelf, dat hier van
eene eenigszins volledige behandeling volstrekt geen sprake kan zijn. Van veel
belangrijks heb ik slechts het allerbelangrijkste gekozen.’ Ja, doch wil men
oppervlakkig oordeelen over den inhoud? ziehier de titels van de tien hoofdstukjes:
1. De man met de machine; 2. Eene lekkernij die niets kost; 3. Vergif in huis; 4. Wie
lust er vuil water? 5. Waarom en wat wij moeten eten; 6. Onze dranken; 7. Ons huis;
8. Wat onze huid doet; 6. Onze kleeding; 10. Ongelukken. - Ik heb in dat boekje
zooveel goeds gevonden, dat ik niet aarzel het volmondig aan te prijzen: het is
practisch, het is nuttig, en in onze keukenscholen - huishoudelijke scholen, zoo gij
die benaming liever hoort, - zou het een zeer goed handboekje zijn. Men neme er
kennis van, en ik ben zeker, dat gij met mijn oordeel zult instemmen. De vijfde druk
geve u te verstaan, dat men er, althans in het Noorden, even gunstig over denkt.
II. Het tweede deeltje is enkel voor Noord-Nederland bestemd en geschikt. De
Belgische schoolman zal er enkel uit opdoen, hoe men daar met het eerste onderwijs
in de aardrijkskunde des vaderlands aanvangt. Dit zoude hier wel niet zonder eenig
belang kunnen zijn.
III. Het derde boekje werd in de Nederlandsche schoolwereld gunstig onthaald,
en mij dunkt, dat dit niet zonder reden is. De houtsneden, ja, zijn keurig verzorgd,
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de inhoud is met oordeel gekozen en boeiend voorgedragen; een leerrijk boekje,
voorwaar! Doch mag ik hier bijvoegen wat ik al lezende soms hard-op dacht?
Waarom, als men zoo dikwijls de wondere orde in de schepping met de kleinen
gadeslaat, waarom dan niet eens het oog op den Schepper gevestigd? De leesstof
was er zoo menigmaal wel voor geschikt.... en
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met den Apostel van het zienbare tot het onzienbare opklimmen zou geen christelijk
mensch misplaatst achten.
IV. Een lief boekje voor de Hollandsche schooljeugd. In ons België zou het, om
reden van al te plaatselijke zegswijzen, niet kunnen gebruikt worden. Ik meen toch
niet, dat vormen als: ‘as-je-blieft, ben je, kon je, je kleine broertje,... enz.’ aanspraak
op burgerrecht hebben... want waar naartoe dan? In een Hollandsch schoolboekje
zijn zij echter zóó misplaatst niet: en ik zoude er niet van gewagen, kende ik geen
heeren, die reeds onze taal zóó ‘verhollandscht’ droomen, dat zij hunne je's en Co
ook onzen schooljongens zoeken op te dringen. Doch laten wij ons daar niet verder
meê in: In opzicht van het doel, door den schrijver van dit boekje beoogd; in opzicht
der schoolkinderen, voor wie het geschreven werd: kortom, in opzicht van
Noord-Nederland is dit een lief, gemoedelijk boekje, in echte kindertaal en over wel
gekozen onderwerpen opgesteld. Ik weet niet, of wij bij ons in dien aard iet zoo goed
bezitten.
J.v.O.
Geschichte der Päbste von Dr. LUDWIG PASTOR, prof. z. Innsbruck. Bd. I, Dritte
u. vierte Auflage. Freiburg i/B, Herdersche Verlagshandlung 1901.
Ziedaar dus van dit jonge en toch reeds beroemde werk het 3o en 4o tweeduizendtal,
wat door den boekhandel verbreid wordt. Pastor heeft deze uitgave met nieuwe
bijzonderheden verrijkt, die hij in 's Gravenhage en Bologna heeft bijeengezameld
en bijzonder betrekking hebben op de samenzwering van Stefano Porcaro tegen paus
Nicolaas V. Deze nieuwe uitgave geschiedt in afleveringen, voor 1 mark; de eerste
daarvan is voor weinige dagen verschenen. Wat de laatste jaren over de 15e eeuw
aan 't licht hebben gebracht, wordt in deze uitgave met zorg aangewend.
Parijs. Stukken ter vertaling van het Nederlandsch in het Fransch door R.-P. NAUTA.
Groningen, Noordhoff, 1901.
‘In de laatste jaren, zoo lezen wij in de voorrede, is men in de onderwijzerswereld
meer en meer tot de erkenning gekomen, dat bij het onderricht in de moderne talen
de kennis van het land en van het karakter, de zeden, gebruiken en instellingen van
het volk, welks taal men leert, een der beste hulpmiddelen is, om zonder direct verkeer
met dat volk, toch zooveel doenlijk door te dringen in den geest zijner taal.’ Daarom
heeft schrijver brokken vertaald uit Henri Martin, Levasseur, Jules Simon, Theodore
de Banville, Paul de St-Victor, Maxime Du Camp, Adolphe Brisson, Jean Richepin,
Severine, Jules Claretie en anderen, betrekking hebbende op Parijs en 't leven der
groote stad, om die door de leerlingen der gymnasia en hoogere burgerscholen weer
te laten vertalen in 't Fransch. Om te eindigen eene Nederlandsch-Fransche
Woordenlijst.
Het vertalen dezer stukken zal voor de leerlingen een middel zijn Parijs eenigszins
te leeren kennen, maar toch zal de leeraar wel doen er op te wijzen dat die stukken
door Parijzenaars geschreven werden en dat er wel hier en daar wat chauvinisme in
steekt.
J.V.
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Vivat's Geillustreerde Encyclopedie. Verklarend en beschrijvend Woordenboek
naar de nieuwste bronnen bewerkt door J. KRAMER met medewerking van een groep
bevoegde deskundigen. Uitgeversmaatschappij ‘Vivat’ Amsterdam. Prijs per
aflevering van 80 bl. octavo, in 2 kolommen: 50 cent.
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De afleveringen volgen elkander met spoed op. Zooeven is de 20 verschenen,
waarmede het 2e deel der Encyclopedie volledig is.
1600 bladzijden en nog maar aan de letters Ciu, bewijs dat wij hier met een
uitgebreid werk te doen hebben, een echte Nederlandsche Larousse!
Wij hebben de 20 eerste afleveringen doorloopen en een goeden indruk daarvan
bewaard: de artikelen zijn zakelijk, zonder woordenpraal, methodisch, goed
geschreven. Het spijt ons dat het uitgeven dezer encyclopedie in Belgie om zeggens
volkomen onbekend is gebleven; voor den nieuwen Larousse is hier veel propaganda
gemaakt, en zijn er ook in 't Vlaamsche land veel inschrijvers gewonnen. Vivat's
Encyclopedie is niet zoo grootsch, zoo prachtig opgevat (de platen zouden meer
verzorgd kunnen zijn) maar toch meenen we dat menigen Vlaming liever dan een
Fransch een Nederlandsch verklarend en beschrijvend Woordenboek hebben zal.
Hier en daar hebben wij natuurlijk iets aangestipt waarover wij het met de schrijvers
niet eens zijn of dat wij anders of vollediger hadden gewild, maar wij moeten
bekennen dat dit niet veel schaadt aan den goeden indruk dien wij van 't werk
behouden hebben: men ziet dat de schrijvers willen zakelijk en onpartijdig zijn. Als
katholiek, zouden wij wel iets meer gewild hebben over sommige onzer mannen en
onzer zaken; waar er spraak is van de geschiedenis van Belgie weten wij niet waarom
de Guldensporenslag met wordt vermeld, waarom zoovee wordt gezegd van Joseph
II, zoo weinig van het Fransch bewind, en niets van den Boerenkrijg; de schets van
de Belgische politiek in deze laatste jaren voldoet niet gansch; de Vlamingen zullen
eens lachen als ze lezen dat Peter Benoit, in Belgie teruggekeerd na zijn verblijf te
Parijs, zich stelde ‘aan het hoofd der zoogezegde Nationale of Vlaamsche beweging’,
zij zullen het hoofd schudden als ze zien dat men Belgie te veel als een Fransch land
doet doorgaan in dezen zin dat de steden, sommige politieke partijen enz. enkel met
hunnen Franschen naam worden aangegeven: b.v. Ostende, de parti ouvrier, de partij
der Indépendants nationaux; maar zij zullen moeten bekennen dat het hier om een
ernstig werk te doen is.
Wij zullen dan ook in 't vervolg kortbondig rekenschap geven van de affeveringen
die verschijnen.
J.V.
Het oude Nederlandsche Lied, door FL. VAN DUYSE. Antwerpen, De Nederlandsche
Boekhandel. Zijn verschenen de afl. 5 en 6.
In afl. 5 komen voor: Aanhoord zonder vermijden; Nelson een braef soldaet der
soldaten; Aan d'oever van een snelle vliet; Een wijf van reinen zeden; O lacen, hoe
macht wezen; Ryck God, hoe mach dat wesen; In Oostlant wil ic varen; Het wasser
te nacht; Op eenen morgen stont; Als alle die cruydekens spruyten; Die nachtegael
int wilde; Ey schoone nimph; Den Echo van u clacht; Rein maegdeken met eeren;
Liefste Rosalinde; Schoon maegd, ik heb u nu zoo lang gevryd; Het worp een knaep
so heimelike dingen. - In afl. 6: Het viel een coelen douwe; Het viel eens hemels
douwe; Ic sie die morgen sterre; Den dach en wil niet verborgen zijn; Comt voort
sonder verdrach; Het daghet in den Oosten; Ic had een alder liefste; Ic heb om
vrouwen wille; Ryck God verleent ons avontuer; Die winter is verganghen; Het
vlooch een clein wilt voghelken; De wachter die blies aen den dach; Och ligdy nu

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1901

en slaept; Schoon lief, hoe ligt gy hier en slaept; Schoon lieveken, waar waarde gij?
Den lustelycken mey
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is nu in den tijt; Hier zijn drie lichte geladen; Met eenen nyeuen zange; Ontwect van
slape; O tijt zeer lustich; Die mey playsant willen wy planten; Die mey die ons de
groente geeft; Den soeten tijdt komt aen; De mey die komt ons by.
Laatste verzen van Guido Gezelle, uitgegeven door den ‘Nederderlandsche
Boekhandel, Antwerpen-Gent.’ - Dit is een mooi boekdeel - waarom nochtans zonder
tafel en met zooveel misplaatste rustteekens? - waarin wij Gezelle's laatste gezangen
te lezen krijgen, gezangen die gedeeltelijk ongeboekt waren, en gedeeltelijk in
‘Biekorf’ waren verschenen.
Na eenige verzen. bij vroeger verzamelen door de vingers gegleden, worden de
gedichten van '97, '98, '99 naar tijdorde geschikt. Onvoltooide stukken en gedachten,
door de uitgevers met heiligen eerbied bijeenvergaderd, sluiten het boekdeel onder
den naam van ‘slapende botten’.
In voordrachten, tijd- en nieuwsbladen van heel Zuid- en Noord-Nederland wordt
Gezelle's werk tot in de wolken verheven, en wel ten rechte. D.W. en B. is niet ten
achteren gebleven, en nutteloos werk bijaldien ware het, te dezer gelegenheid, de
afgronden van heel die dichterziel nog eens te perlen. Dit laatste gewrocht mag
nochtans niet voorbijgaan, zonder dat we de altijd-jonge frischheid van die zoete,
heerlijke en diepgevoelde zangen aanstippen.
De schilder van Tijdkrans en Rijmsnoer ziet nog altijd met even heldere oogen,
hij teekent met even vaste hand en vindt nog immer nieuwe tooververwen. Niet eene
bladzijde kan men lezen zonder eens verrast stil te staan voor dien klank en zang en
diepen zin die uit woord en wentelend vers zoo overvloedig borrelen en speiten, en
die 't visioen van den dichter zoo aanschouwbaar maken als de treffendste
werkelijkheid. Welk een prachtig stuk: De zegepraal, waar de zon aan 't vechten is
met zwarte donderwolken.
De zonne vecht! zij duwt den spiet,
den onverwonnen gaffel
des zonnelichts, de reuzen in
den zwartgezwollen naffel;
ze bersten, en ze bulderen
malkander slaande, in tween;
en, hersens in de kele, valt
het reuzenrot ineen.
Ze pletteren te grondewaard,
ze pletsen en ze plassen,
dat 't bommelt in de lucht alom...

Wederwijven, Buigen of bersten, Windtocht, andere en andere zijn met de zelfde
meesterhand uitgewrocht. Ziet hoe hij vecht tegen den wind:
Dan buige ik mij vooruit
en wil de borst hem bieden;
'k ga stevig, stap voor stap,
en 'k leune, lijf sta bij;
wie zalder, ik of gij
nu zege halen, wind,
of 't zegeveld ontvlieden?

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1901

539
Hoe zie ik toch die koeien zonneklaar voor mij
Gedoken half, in 't riet
half zichtbaar, in de rieten,...
ze stampen dat het kraakt,
en 't water, van beneden
hun voeten, spettert op
en speit hen om de leden...

Wat al lieve wisselzangen deunt hij niet op 't gepiep van de spreeuw: ‘'k zie 't!’, en
het gezwatel van de gierzwaluwen: ‘Zie! zie!! zie!!!’. Alles ware te melden!
Even kinderlijk en rechtzinnig als vroeger bemint de dichter uit gansch zijn hert
heel het geschapene; en dwingt ons zon en boom en blad te minnen met die zelfde
eenvoudige liefde, die haren oorsprong aan God, den Schepper, ontleent. Dit zal,
voor den grooten Man eene eeuwige eer zijn, die hem hemelhoog zal verheffen boven
al dezen die, hoe kunstig ook, het menschdom en de schepping tot een walgelijken
vuilnisbak verlagen!
Hieruit blijkt tot hoever men moet aannemen dat Gezelle in zijne laatste levensjaren
meer de buitenwereld dan zijn eigen ziel heeft vertolkt: in de minste van zijne verzen
tintelt heel zijn wezen.
Bijzonderlijk in ‘Vader overleden’ kreunt en klaagt een verkropt gemoed, in
duwende en slepende verzen; en in Uit de diepten jammert een weemoed die tot
tranen dwingt.
Ik weersta moeilijk aan de begeerte de beelden van Jantje en Mietje, als 't ware
uit helder licht gegoten, in hun geheel voor te stellen; van Jantje
op en nêer, in de elzentronken;
nêer en op, gewiegewaagd;

en van Mietje:
't Meiske met zijn teele melk
op zijn bloote voetjes,

maar ik zeg liever: leest en geniet heel het boek: het is het overweerd.
Indien iemand wonder vindt dat de verzamelaars tot de minste halfvoltooide rijmkes
zelfs zonder voltrokken zin in dit boek hebben overgedrukt, dat hij een stondeken
overwege. Bemint hij, 's nachts, het onduidelijk gepiep niet van de slapende vogels?
Of de verstrooide rozebladeren op den processieweg? Die deuntjes, zingt hij zelf, in
Rijmsnoer zijn
ten halven afgewrocht,
ontvangen, niet geboren;

ze zijn zijne gansche dichterziel niet, maar enkele trillingen die de inwendige krachten
er van doen vermoeden. Zij toonen het worden van zijne werken; 't zijn, in den waren
zin van het woord ‘slapende botten’.
Jaarboek der Gilde van Sint Lucas en Sint Jozef te Gent voor de jaren O.H.
1896-1901. Gent, Siffer, 1901. 4o, 84 bl. met platen.
Sedert eenige jaren hebben de leerlingen en de oud-leerlingen der
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Gentsche Sint Lucasschool een gilde gesticht om de betrekkingen onder hen te
onderhouden. Reeds in 1892 had deze Gilde een jaarboek uitgegeven in hetwelk
nevens bestuurlijke mededeelingen eenige belangrijke opstellen gedrukt waren
geworden, namelijk eene levensschets van den betreurden bouwmeester Pieter Van
Kerckhove, die door zijn prachtig stadhuis van Sint Nicolaas en zijn lieflijk kasteel
van Lovendegem reeds blijken had gegeven van een echt kunstenaarstalent en eene
studie over de middeleeuwsche muurschildering. Een tweede jaarboek is nu
verschenen voor de jaren 1896-1901 en bevat eenige studies die ons een opperbest
gedacht geven van de uitstekende kunstvorming die de leerlingen in de Sint
Lucasschool bekomen. Wij zullen slechts aanstippen eenige zeer belangrijke opstellen
van den reeds zoo gunstig gekenden bouwmeester Van Houcke over de bouwwerken
der Parijssche tentoonstelling van 1900 en over de herstellingswerken van het stadhuis
te Binche. Deze studies munten uit door eene grondige kennis der middeleeuwsche
bouwkunde. Niet min te waardeeren is het kunstreisje van den kunstschilder De
Tracy in het eiland Walcheren, door hetwelk de schrijver ons kennis doet maken met
de voornaamste oude monumenten van Middelburg, Goes en Vere, die niet genoeg
ten onzent gekend zijn en bij dewelke men meer dan een goed voorbeeld zou kunnen
vinden. Een zeer grondig onderzoek is ook dit van den kunstschilder Fr. Coppejans
over de Achter-Sikkel van Gent. Het is eene geleerde bijdrage tot de gentsche
kunstgeschiedenis. Vermelden wij ook eenige bladzijden door den bouwmeester
Coomans, gewijd aan de prachtige hoofdkerk van Sint Marten te Yperen.
Hetgeen in dit jaarboek voor de liefhebbers der oude kunst van een praktisch
belang is, zijn wel de kleine platen die er in voorkomen en die ons menig
meesterwerkje doen kennen van hetwelk men te vergeefs elders eene afbeelding zou
zoeken.
Laat ons hopen dat de Gilde in staat zal zijn jaarlijks zulk een boek uit te geven.
Het zal het klaarste bewijs leveren van de grondige studies der Sint Lucasschool en
veel bijdragen tot de ontwikkeling van den kunstzin bij ons Vlaamsche volk.
ADOLF DE CEULENEER.
Belgisch wetboek van Burgerlijke rechtspleging, door PAUL BELLEFROID. M.
Ceysens, Hasselt, 1901. Prijs 3 fr.
Dit werk vult eene leemte aan, want een Nederlandsch wetboek van burgerlijke
rechtspleging ontbrak in België.
Wel is waar bestond er eene vertaling, voor het laatst uitgegeven in 1823 bij Brest
van Kempen te Brussel, maar zij is zeer zeldzaam geworden en niet meer op de
hoogte der huidige wetgeving.
De uitgave van den heer Bellefroid is een model van taal en stijl. Van den eenen
kant heeft de vertaler weten te ontsnappen aan de helaas al te gewone bekoring, om
nieuwe vakwoorden op eigen gezag te vormen en in de wereld te sturen en van den
anderen kant heeft hij zijne Hollandsche bronnen zoo weten te benuttigen, dat hij er
het goede uitgenomen heeft en het slechte de bastaardwoorden, aan kant heeft gelaten.
Talrijke gangbare - geene nieuwe - Nederlandsche termen heeft hij gebruikt daar
waar de Hollandsche wetboeken, vooral de oude, vreemde woorden gebruiken. Ik
zeg vooral de oude uitgaven, want ook in Nederland bestaat er tegenwoordig eene
machtige strekking tot taalzuivering - het zijn de nationalisten der taalwetenschap.
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- Tot bewijs diene het nieuwe Wetboek van Strafrecht onzer Noorderburen, dat in
dat opzicht een meesterstuk is.
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Het zij ons echter toegelaten den geleerden schrijver eenige kleine opmerkingen te
maken, al was het alleen om hem te bewijzen, dat wij zijn werk met aandacht hebben
doorloopen:
De talrijke ‘besluitselen’ hadden wij graag door ‘besluiten’ zien vervangen.
‘Eenheid van rechtstaal tusschen Noord en Zuid was voor ons de hoofdzaak’ zegt
de vertaler in zijne inleiding. ‘Besluitsel’ is in voege in het Zuiden, in het Noorden
niet; evenmin als het door Ledeganck gebezigde woord toewijzeling voor
adjudicatoire, dat de heer Bellefroid met recht vermijdt. Toewijzing en besluit zijn
in beide landen verstaan en gangbaar. De vorm op el in dit geval is in de
Nederlandsche woordenboeken zelfs niet te vinden.
Bij het woord compromis, dat de heer B. onvertaald overneemt, teekent hij aan,
dat eene juiste vertaling nog te vinden is. Hij verwerpt met recht ‘schikking’, de
uitdrukking hiervoor gebezigd in den Code de procédure civile van 1823, evenals
verblijf en het ongeveer zinverwante vergelijk, dat in zijnen Dictionnaire
Français-Neerlandais des termes de droit voorkomt. Aangezien het compromis eene
overeenkomst is, waarbij een gerezen geschil onderworpen wordt aan de uitspraak
van scheidsrechters, die bij dezelfde overeenkomst worden benoemd, zou men het
woord best kunnen vervangen door scheidsrechtelijke tusschenkomst. Indien
overeenkomst de clause compromissoire aanduidt, bijgevolg het resultaat der
onderhandelingen, dan komt ons tusschenkomst beter voor om het onderhandelen
zelf en het aanstellen van scheidsrechters aan te duiden.
De uitgave bevat niet alleen de vertaling der wetten over de burgerlijke
rechtspleging, maar ook die op bevoegdheid, alsook eene puike vertaling der wetten
op gedwongen onteigening en inbeslag neming van renten.
Het werk sluit met eene omstandige, zeer gemakkelijke alphabetische inhoudstafel,
waarin de Fransche benamingen naast de Nederlandsche worden aangegeven.
Dr A. HABETS.
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Overzicht van tijdschriften.
De Vlaamsche Kunstbode. October 1901.
In de Kaisergruft te Weenen, begin eener bijdrage van Gustaaf Segers. Verzen van
L. Buyst, Al. Van Neste en G. Niko Gunzburg. - Van Karel M.J. Lybaert jste, het
begin van een critisch overzicht der Driejaarlijksche Tentoonstelling van Schoone
Kunsten te Antwerpen. Van jaar tot jaar, meent schrijver, is er achteruitgang aan te
stippen. ‘Men moet lichamelijk en geestelijk ziek zijn, om, volgens de leering der
modernen, artist te kunnen wezen.
Men vraagt niet meer: is eene schilderij goed geteekend? Steekt er koloriet in?
Legt de kunstenaar kennis aan den dag? Heeft hij zijn onderwerp begrepen? Is hij
vertrouwd met de gewoonten en gebruiken van vroegere tijden? Streeft hij naar het
schoone?... Dat alles komt niet meer in aanmerking.
Een kunstenaar, den dag van heden, moet een denker, niets dan een denker zijn;
de vorm waarin hij zijne gedachten weêrgeeft, is louter bijzaak; ja, hoe meer hij zelfs
van de natuur afwijkt, hoe symboliker hij is in de belichaming zijner ziekelijke ideëen,
hoe grooter kunstenaar hij wezen zal in de oogen der modernen.
Kortom, om een artist te zijn die gegouteerd wordt door de hedendaagsche estheten,
moet men zoo weinig mogelijk kennen en weten van al wat tot nog toe aanzien werd
als onontbeerlijk om een goed kunstenaar te wezen.’ - L.J.D. Sleeckx. Onder dezen
titel de lijkreden uitgesproken door hoogleeraar Van Veerdeghem, Max Rooses en
Brants.
Vlaamsche Zanten. Sept. 1901.
Meest vervolgen van vroeger begonnen artikelen; zoo: de Germaansche godenleer
en onze volksgebruiken en ons Bijgeloof, Paaschgebruiken, Weervoorspellingen,
Voorteekens van den wind en Hemellichamen in het Volksgeloof. Nog in dit nummer:
legenden uit het Land van Waas: Over het ontstaan der stad St. Niklaas.
- October 1901.
Vervolg van De Germaansche Godenleer en onze Volksgebruiken en ons Bijgeloof.
Vrouw Weyn deelt een liedje meê uit den tijd dat de kapmantels opkwamen, alsmede
een vertellingske van den advokaat door den boer bedrogen. - Verder wordt eene
legende meegedeeld uit het Land van Waas betrekkelijk de kapel O.L. Vrouw Troost
in Nood te St Niklaas, alsmede eenige berijmde gebeden, staande op oude prentjes
en niet vermeld in Janssens' Verstrooide Perels.
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Tijdschrift van het Willems-Fonds. October 1901.
Alfred Van Gheluwe wijst op de Nijverheids- en Handelsuitbreiding van
Duitschland in deze laatste jaren. Spijtig dat hij geen woord zegt over de hevige
crisis die sedert eenige maanden de Duitsche nijverheid teistert. - Van Jan Verschueren
een schetske Door den Regen. - Joh. Van Laan bespreekt kortbondig eenige onlangs
verschenen werken onder den titel Eenige modernen; te kortbondig, wie de besproken
werken niet kent weet er niet veel van na 't lezen der recensie. - Uit het verslag van
het algemeen bestuur voor het bestuursjaar 1901 blijkt dat het getal der leden van 't
Willems-Fonds viel van 2364 op 2193. Er zijn nu 41 afdeelingen: 14 in
Oost-Vlaanderen, 8 in West-Vlaanderen, 6 in de provincie Antwerpen, 7 in Brabant,
2 in Limburg en 4 in Noord-Nederland: 30 dezer afdeelingen onderhouden 43
volksbibliotheken.
Volkskunde. 3e-4e aflevering.
J.D.C. schetst een met eigen oogen gezien Landelijk Huwelijk. - Van Medard
Verkest de beschrijving van ‘Rutten-Mei’ d.i. van de eigenaardige half-kerkelijke,
half-wereldsche feesten die op in Mei, te Rutten (Limburg), ter eere van S. Evermaar
plaats hebben. - In een opstel ‘De Stoet der Reuzen en der Legenden te Brussel’ doet
Hermelijn één voor één voor ons oogen voorbijtrekken Manneken-Pis, Doudou, 't
Ros-Bayaert, den Meyboom, de Reuzen, de Boerenkermis. - Spreekwoorden en
Zegswijzen, afkomstig van oude gebruiken en volkszeden (A.D.C.). - Nederlandsche
sprookjes en vertelsels: van katje-matje; van een hond en een musch; van Blouwboard;
van Janmainje in 't pepier'n hoeske; van den koningszoon met de honden. (Dr.
Boekenoogen.)
Biekorf. Zaaimaand, 1901.
Waarschuwinge over geschiedenisse. Begin van een artikel over den aard en de
waarde der methoden die bij 't schrijven van geschiedenis kunnen gevolgd worden.
Dit artikel moet een maatstaf aan de hand doen ter beoordeeling van het boek van
V. Fris dat eerstdaags verschijnen zal onder den titel: ‘Vlaanderens Vrijmaking in
1302’. - J. Van den Woude handelt over O.L. Vrouwdieren en -bloemen. - Voorts
mengelmaren, waaronder verzen van oude sanctjes.
- Slachtmaand.
Waarschuwinge over geschiedenisse (z. boven). Hier wordt de methode getoetst
van Dr. Lamprecht, professor te Leipzig. - Edm. De Vos zet zijn artikel voort over
Het Kuipersambacht te Brugge en geeft eenige feiten aan uit het leven van Jan
Baptiste Dienberghe (geb. te Brugge, den 16n van Koornmaand 1756). - Onuitgegeven
stuk van G. Gezelle (uit 1893) voor een reizang te Kortrijk. - De H. Joseph vereerd
te Ieper in 1743 en in 1843. (Ant. Verwaetermeulen). - Mengelmaren.
Germania. 1 geeft een artikel: Peter Benoit ‘een man uit één stuk’ van ‘volkomen
zelfverloochening’. De schrijver, Julius Sabbe, is van oordeel: ‘Hij heeft eene geheele
Vlaamsche letterkunde aan zich gesloten. (Wordt voortgezet.)
Van Nu en Straks, Sept. 1901.
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De bijzonderste brok van dit nummer is Stijn Streuvels' schets Verovering: breed
geteekend, maar of die menigvuldige bezoeken,
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's Zondags aan 't Meulenhof, wel heel natuurlijk zijn, lijdt twijfel. - Als proza in dit
nummer nog een schets van Herman Teirlinck: Beternis, zoo op z'n Streuvels, en het
begin eener studie van George Dwelshauvers over De voor-socratische wijsgeeren.
Voorts verzen van Alf. Hegenscheidt, Prosper Van Langendonck, René De Clercq,
Ad. Herckenrath, K. Van de Woestyne en Guido Gezelle.
Guide musical, no 44. De bekende schrijver van L'Histoire du Lied en zoovele andere
belangrijke werken, geeft een portret van Cosima Lisst, de gescheiden gemalin van
Hans von Bülow, die Richard Wagner huwde:
‘Sans aucune spontanéité, dépourvue de toute bonté gênante, elle n'a pas la grandeur
native de l'âme, la source jaillissante au coeur, mais elle a la grandeur éminente de
l'esprit avec le sens politique d'un Machiavel. Elle possède les deux qualités les plus
précieuses des rois et des impresarios, la fermeté constante et l'art de la mise en scène.
Elle sait le prix de la parole et du silence; elle dose ses éloges au poids des services
rendus ou espérés. Elle sait écarter les inutiles, capter les intelligents et domestiquer
les faibles. Ses trames subtilement ourdies, sont invisibles et impalpables. Ah!
combien différente du Lion (R. Wagner) est la Sphinge en ses enroulements serpentins
autour d'un centre invariable! etc. etc.
Revue Néo-scolastique. 3. Hallez, Considérations sur le Beau et les Beaux-Arts.
‘Tout ce qui est beau est bon et parfait en soi et en même temps agréable ou faisant
plaisir. Mais ce qui est à la fois bon et agréable n'est pas toujours beau... Il peut y
avoir (p. 231) des choses à la fois belles à voir et à entendre, par exemple des pièces
de théâtre... De schrijver geeft menige goede les, bijv. deze, dat la beauté grandiose
moeielijk kunstig terug te geven is (237). Van de andere zijde geeft hij geen juist
begrip van hetgeen men door art (in zijnen zin) heeft te verstaan.
Mgr. Mercier geeft eene beschouwing over l'Unité et le nombre d'après St. Thomas
d'A. (‘ens indivisum in se’) (‘Numerus ex divisione continui causatur’).
De schrijver weerlegt de moeilijkheden, welke deze definitiën voordoen.
Thiéry vervolgt zijne studie: Le Tonal de la parole. (bl. 280): ‘Le langage n'est
notablement musical que dans les dialects ou parlers incultes.’
Het artikel heeft tot doel het verschil te doen uitkomen tusschen de kracht van
uitdrukking door het woord en door den toon.
Musica sacra. 11 en 12 geeft een art. van Sosson over Lemmens Instituut, een vervolg
van Le système musical de l'Eglise grecque, van Gaissier. Idem van Une Académie
grégorienne à Fribourg (Suisse) van Bour. Idem La musique chiffrée, van Raty. Idem
van Le plain chant van Horn, O.S.B. en Litaniae als muzikale bijlage.
Fédération artistique. 1 en 2. Van Rijn schrijft een artikel Art et liberté, twee
prachtige dingen! De schrijver is van meening: ‘L'art s'enveloppe inutilement à nos
yeux d'une chrysalide étrange... Il en sortira et peut-être avec des ailes’.
Edgard Baes verdedigt de stelling: ‘Le portrait seul, dans
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l'art, exige l'exactitude’. Het komt er op aan wat men hier door exactitude moet
verstaan. Men kan de stelling met grond bestrijden. Vurgey zet zijne Proposition
d'Esthétique voort: onsamenhangende gedachten, meest ontleend, aan Kant, Ste
Beuve, enz.
Karl schrijft over de stad Doornik en hare gedenkteekens lezenswaardige wenken.
La Revue genérale. October 1901.
Ch. Woeste: ‘Crisis van het kamerbeheer in België.’ Toestand der Kamers, wier
handelingen sedert 1894, met en door het A.S. meer en meer belemmerd worden.
Gegronde beschouwingen over den geest van tegenwerking die bijzonder de
linkerzijde kenmerkt. ‘Wanneer men de oogen laat vallen op de kwalen die in ons
land woelen, is 't als ware het in de voorkamers des doods. Maar starend in het
verschiet, ziet men het bestraald door de goddelijke hoop.’
Louis Humblet, S.J.: ‘Pen en penseel’ (vervolg). Schrijver gaat voort met te wijzen
op de verschillende stelsels sedert het einde der 18e eeuw uitgevonden en aangenomen
om schilderachtig te wezen bijzonder in de beschrijving. Zucht naar nieuwigheid
was de heerschende geest. Germain Rapst deelt aanteekeningen mede, door het
verkeer met maarschalk Canrobert bijeenverzameld, over het ontstaan van den
Oosterschen oorlog. Mélot: Verhalen uit den tijd van koning Roderick en Pelage,
getiteld: ‘Het vergeten Spanje’. (Wordt voortgezet.) Julien Guillain: vervolg van
‘Mijn koster’ door Hendrik Hansjakob. Ch. Dejace wijdt aan de nagedachtenis van
Albrecht Nyssens eene welverdiende hulde. Edg. de Ghelin: ‘Maatschappelijke
kroniek.’
Durendal. Octobre 1901.
Les tarmes, novelle, in briefvorm door Gaston della Faille de Leverghem. - Lieve
verzen van Fern. Séverin Georges Arnul, Franz Ansel en Charles de Sprimont. - Van
Camille Gaspar eene bijdrage over Le legs de la baronne Hirsch à la Nation belge.
Schrijver betreurt dat de schoone verzameling van Grieksche munten en oudheden
bewaard is in ‘le Cabinet de Numismatique de la Bibliothèque Royale, où elles sont
destinées à rester à jamais isolées dans une pénombre obscure, loin du voisinage
d'autres monuments semblables, qui peut seul les mettre en pleine valeur.’ - Van
onzen vriend E.H. Cuppens, het vervolg van zijne studie over Guido Gezelle. Het is
deugdelijk werk alzoo, aan niet Vlamingen het werk van onzen genialen dichter te
laten waardeeren.
De vertalingen van De Wilgen, Een bonke keerzen, Kind; 't Edele spel der vlugge
schaverdijnders, Schuldeloos blommeke lief en Blijde kinderen, zijn bijzonder
geslaagd. - Slot van de studie van de gravin Ed. de Liedekerke over de Voorloopers
van 't feminisme: Madame Campan. - Vervolg van Arnold Goffins, vertaling van I.
Fioretti. - E.H. Henry Moeller vaart hevig uit tegen de Etudes der paters Jesuiten die
het jongste boek van J.K. Huysmans Ste Lydwine de Schiedam, niet al te gunstig
beoordeeld hebben. ‘Toutes ces polémiques contre Huysmans sont lamentables, parce
qu'à la longue elles finissent par rendre le catholicisme ridicule aux yeux de nos
adversaires en faisant croire que l'Eglise est hostile à l'art, ce qui est absurde, et que
les catholiques sont des crétins, ce qui est odieux!’
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Revue Sociale Catholique. Nov. 1901.
L'office international de législation du travail et la conférence de Bâle (27-28
sept. 1901) door prof. V. Brants. Hoe dikwijls wordt
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niet ingeroepen als reden tegen het invoeren eener wet, dat iets dergelijks niet bestaat
bij de geburen, dus dat men lastiger de wedijvering van die geburen zal kunnen lijden.
Waarom geene internationale arbeidswetten gemaakt zeggen sommigen! 't Is lichter
gezegd dan gedaan. Wie zou die wetten doen uitvoeren? Wat gedaan zoo een Staat
die wetten niet uitvoerde? Veel gemakkelijker is het te trachten in de bijzonderste
Staten eene arbeidswetgeving te bekomen die ongeveer dezelfde is. Dat doel betracht
de Office international waarvan hier spraak. Art. 2 der standregelen bepaalt klaar
het doel: ‘Cette association (internationale pour la protection légale des travailleurs)
a pour but 1o de servir de lieu entre ceux qui, dans les différents pays industriels,
considèrent la législation protectrice des travailleurs comme nécessaire:
2o d'organiser un office international du travail qui aura pour mission de publier
en français, en allemand et en anglais, un recueil périodique de législation du travail
dans tous les pays, ou de prêter son concours à une publication semblable...
3o de faciliter l'étude de la législation du travail dans les divers pays et, en
particulier, de fournir aux membres de l'Association des renseignements sur les
législations en vigueur et leur application dans les divers Etats;
4o de favoriser, par la préparation de mémoires ou autremént, l'étude de la question
de la concordance des diverses législations protectrices des ouvriers, ainsi que celle
d'une statistique internationale du travail;
5o de provoquer la réunion de Congrès internationaux de législation de travail.’
Revue des deux Mondes, - 1 nov. 1901.
Le Manuscrit du Chanoine, derde deel van een roman van André Theuriet. - Les
proclamations anglaises et l'annexion des républiques sud-africaines. (Den Beer
Poortugael, lieutenant-général.) Schrijver bewijst, ‘que la conqnête des deux
Républiques sud-africaines, ne répondant pas en fait aux exigences du droit des gens
et par conséquent n'existant pas en droit les proclamations anglaises d'annexion sont
et demeurent sans aucune valeur légitime.’ - Le Fils de la veuve de Naim is een
diepgevoeld en leerrijk Allerzielen-verhaal van T. de Wyzewa-Thomas, de door
Jesus levend-gemaakte jongeling, betreurt zijn graf. Noch wetenschap, noch kunst
verzoenen hem met het leven. De liefde tot zijn vrouw Eunice openbaart hem eindelijk
de schoonheid niet alleen van het leven maar ook van den dood. Dezelfde liefde
brengt hem voor de voeten van den H. Paulus, en na de dood van zijne vrouw, tot
het priesterschap. - Le travail, le nombre et l'état. III Les lois (Ch. Benoist.) Het
maatschappelijk vraagstuk is een staatkundig vraagstuk geworden. Het moet opgelost
worden door de wetgeving. Want de wetgeving verandert van aard; ‘c'était jadis un
instrument de conservation, c'est maintenant un instrument de transformation, d'abord
de déformation, si l'on peut le dire, puis de réformation sociale. Elle change de
direction ou d'intention faite jadis pour une certaine propriété, maintenant elle va
l'être, d'abord pour la propriété sans exclusion ni privilège noble, puis pour l'industrie,
puis pour le travail.’
L'Evolution d'un genre. - La Tragédie (F. Brunetière.) ‘Concluons que le monde
n'a connu, dans l'histoire entière de la littérature, que deux formes de tragédie: la
grecque et la française, de même qu'il n'a connu que deux formes de drame: l'Anglais
et l'Espagnol, celui de Shakespeare et celui de Calderon, dont le drame allemand,
comme no tre
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drame romantique, ne sont proprement que des transcriptions dans leurs meilleures
oeuvres, et, dans les autres, des défigurations.’ - L'escadre du nord, manoeuvres et
fêtes, journal de bord de***: over 't bezoek van den Czaar, - L'Hístoire à Versailles.
- XVIIIe slècle. (M. de Voguë). - Boekennieuws.
Noord en Zuid. No 11. Studie over Cyriel Buysse (een neef van Virginie Loveling
en Paul Frédericq), de Vlaamsche Zola genoemd. ‘Mea Culpa is een boek van
buitengewone belangrijkheid. Wat hierna verscheen stond daarvan op grooten afstand.
“Vlaanderen op zijn zwartst” zou men het kunnen noemen; de lezer is in één
verwondering, hoe op dit van God verlaten land niet reeds lang een pek- en
zwavelregen is neergedaald. Tal van fijne trekjes, teedere psychologie, verdwijnen
onder den troosteloozen indruk van het geheel.’
Tijdschrift voor Munt- en Penningkunde. 4. Zwierzina, Beschrijving der penningen
geslagen na 1863. Bouwstoffen voor eene geschiedenis van het Ned. geld- en
muntwezen. Caland, ordonnancie van 1434 (vervolg), b.v. ‘dat van nu voortaen alle
manieren van coopmanscippe geoorloft sullen wesen te doene also wel bij gulden
pennijn loop hebbende na deser ordonnancie als bij ponden scellingen ende
pennyngen.’ Daar wordt eene lijst gegeven van ‘penningen’ die alleen gangbaar zijn
(bl. 359), b.v. Vlaemsche nobelen, velerlei schilde, Bourgonsche peters, (zilver)
Vlaemsche en Doorniksche cromsterten, Engelsche stooters, enz.
Een aantal kleine berichten.
Nederl. archief voor kerkgeschiedenis. 3. Bijzonderheden uit de
hervormingsgeschiedenis in Overyssel (b.v. te Hasselt). G. Visser geeft eene ontleding
van het tot nu toe weinig bekende schriftje waarschijnlijk van den ‘mystiker’ Mande:
‘Dialogus sive collocucio devote anime cum deo amato suo’ etc. ‘Eene mynlike
vuerighe begerte der ynniger zielen tot haren ghemynden here’. Wij vinden hier
verder een verhaal van den dood van Anthonis Feecksen (of Frederiks), eerst student
te Leuven, vervolgens losbandige jonker, van oproer beschuldigd, tegen de katholieke
kerk predikend, en in 1592, ter dood veroordeeld, ‘Godt danckende’, ‘na de
gerigtsplaats geleyt’. Het handschrift is van 1708. - Joosting geeft pauselijke bullen
uit, verleend aan de Hospitaalbroeders van S. Jan te Jerusalem. - Iste venerabilis
Brinckerick (zie Kirchenlexikon van Wetrer en Welte, 2e uitgave, bezorgd door
Kaulen) toegelicht door Brinkerink.
Caecilia. 18. Het philharmonisch orkest (van Nikisch) op reis (Italië verrukkend). Uitgaven van het Willems-Fonds beoordeeld.
De Katholiek. October. Vervolg van Aengenents Eigendom en Natuurrecht en van
Kalfs Bouwkunst. Van Breda schrijft over Joannes den ‘presbyter’ in Harnack's
theorie. Sprengers geeft Een paar Aanmerkingen bij Huysman's S. Lydwine. De
fouten zijn zoo (à propos der mystiek) dat men, zijn geheel werk lezend, moet zeggen:
hij heeft het goed bedoeld, maar zich niet juist uitgedrukt; zoo b.v. in de verklaring
der woorden van H. Hildegardis, e.a.m.
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De Nederlandsche Spectator. 41-42. Prof. Kernkamp heeft te Amsterdam het
hoogleeraarsambt aanvaard met eene beschouwing
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van ‘de materialistische opvatting der geschiedenis’, toonende hoezelfs bij de
‘hervorming’ gebleken heeft, dat ‘kapitalistische productiewijze alle bestaande
maatschappelijke verhoudingen onderste boven keert’, zegt de Spectator. - Onder
den titel Een hernieuwd pleidooi spreekt Wynandt Francken over het ‘eeuwenoude
vraagstuk’ van den vrijen wil, en zegt: ‘De hoofdkwestie... blijft deze, of onder
volkomen gelijkblijvende omstandigheden... een zekere wilsdaad (sic!) evengoed
had kunnen uitblijven’... Ook blijft de vraag: ‘of de moraal het niet stellen kan zonder
de leer van een vrijen wil.’ De schrijver meent van ja, bestrijdende een werk van
Levy: Het indeterminisme. - Huf van Buren beschouwt het congres van Nijmegen
als ‘een jaarmarkt’, verbonden aan een kermis.
42 geeft een artikel over de dagboekmanie van Constantijn Huygens den jongere,
die ‘ongeneselijk keuvelziek’ was. - Er wordt het slot geleverd over het Nijmeegsch
congres.
Studiën, Jaarg. 34. - Dl. 57. - Afl. 1.
H.J. Allard bespreekt het derde deel der Beati Petri Canisii S.J. episolae et acta,
waarin, onder meer, gehandeld wordt over pogingen tot stichting eener Jezuïten-school
te Nijmegen.
H. Bolsius spreekt van den meter als eenheid van maat. Hij beschrijft hoe Fransche
geleerden over honderd jaar dien gevonden hebben, willende het 40,000,000ste deel
nemen van den omtrek der aarde, om alzoo eene maat te hebben, niet willekeurig,
maar die men altijd zou kunnen terugvinden. En toch bleek aldra dat die maat, zoowel
als elke andere, willekeurig was, vermits later gedane metingen van den aardomtrek
andere uitslagen gaven. De eenheid van maat echter was tot stand gekomen, en in
de laatste tijden heeft men de lengte van den meter met vastheid bepaald bij middel
van lichtstralen.
W. Van Nieuwenhoff laat zijne lezers kennis maken met Weltenmorgen,
hooggeprezen gedicht van den oostenrijker Hlatky, die daarin den val der engelen
in den hemel en der menschenval in het Paradijs dramatiseert. Dit gedicht wordt hier
vergeleken met Vondel's Lucifer.
In het boekennieuws vinden wij eene vleiende beoordeeling van het werk des
Vlaamschen Kanunniks Van Doren: Histoire de l'Eglise à l'usage des Collèges, des
Ecoles normales et des Pensionnats. Dit klasboek wordt geroemd om zijne
duidelijkheid.
Ook over De Eigendom van Frans Drijvers, werk dat in D.W. en B. door doctor
Dupont werd aangeprezen, wordt met veel lof gesproken: ‘Dit werkje, zoo luidt het,
geeft een goed denkbeeld van de ingewikkelde sociale quaestie, de brandende quaestie
van onzen tijd. De eerw. schrijver toont een helder hoofd te bezitten en tevens een
open oog voor de velerlei nooden onzer tegenwoordige maatschappij; hij zet de ware
beginselen duidelijk uiteen en stelt practische maatregelen voor ter verbetering van
den toestand.’
- Dl. 57. - Afl. 2.
F.T. handelt over ‘Strekking en Plan van den Hebreërbrief.’ Hij verwerpt de
algemeen aangenomen indeeling, volgens welke het eerste deel leerstellig, het tweede
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opwekkend zou zijn. Hij betoogd dat heel de brief opwekkend of vermanend is, en
dat er dus volkomen eenheid in heerscht.
Over de ‘Springprocessie te Echternach’ deelt G. Van Heyst wetenswaardigheden
mee, die toonen dat deze zeer oude processie, ter eere van den H. Willebrordus
ingesteld, niet zoo bespottelijk is als heur naam schijnt uit te geven, maar integendeel
met veel ernst en godsvrucht geschiedt.
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W. Wilde bespreekt den eersten oorlog van Nederland tegen Engeland en den
inwendigen toestand der Vereenigde Provincien in dien tijd, vooral den strijd tusschen
de Orangisten en de Staten-Generaal, deze laatsten onder de lerding van Jan De Witt.
De Gids. November 1901.
Van de kristallen torens, fantasie van Louis Couperus. Wat beteekent: ‘plotseling
begon te aardbeven de grond’? - Het palladium. Een koloniaal-historische dwaling
door C.J. Hasselman. De dwaling is: het willen toepassen van de Westersche
denkbeelden aan den Oost, zonder genoegzame kennis van de zeden en gebruiken
der koloniën. Meer inlichtingen moeten gevraagd worden aan degenen ‘die de
bevolking in haar dagelijksch leven hebben gadegeslagen, die hebben geleerd zich
in de begrippen van die bevolking in te denken, dat zijn in de eerste plaats de Indische
bestuursambtenaren, inlandsche zoowel als Europeesche’. Schrijver zou ook willen
dat gebroken worde met het stelsel van geheimhouding van Indische adviezen.’ Stambelangen en Volksteelt. Opmerkingen naar aanleiding van het Nijmeegsch
Congres door L. Simons. ‘De letterkundige congressen zijn te Nijmegen inderdaad
dooder gebleken dan dood. De letterkunde toch is in onze Geldersche samenkomsten
heel en al niet op appel geweest... Zeer vermoedelijk zou de afstervende 19e eeuw
ook den doodsnik van deze samenkomsten mee in haar veeg genomen hebben, als
niet in 1896 Dr. Jameson zijn dommen en ergerlijken inval in de Zuid-Afrikaansche
Republiek gedaan had.’ Schrijver besluit dat de Nederlandsche Taal- en Letterkundige
Congressen hun tijd gehad hebben. ‘Hun nakomeling heet: Het Algemeen
Nederlandsch Congres. - Het taal- en letterkundige gaat op in het hooger en
omvattender nationale.’ - De staatkundige toekomst van Rusland door Mr. W.H. de
Beaufort. Rusland toont juist dezelfde symptomen als in Frankrijk aan te merken
waren vóor de groote omwenteling van de verleden eeuw: zedelijk verval der hoogere
standen en gehechtheid der burgerij aan vreemde, hier Westersche denkbeelden.
Pobedenostzeff, de beruchte procureur-generaal bij de H. Synode, tracht de
omwenteling tegen te houden door het aanprediken der gematigheid in het uitoefenen
der autocratie. Hij is vijand van het verleenen eener grondwet en meent dat het beter
is de overleveringen van Alexander I getrouw te bewaren. - Mr. de Beaufort denkt
dat er nu in Rusland geene omwenteling op handen is, alhoewel die symptomen waar
te nemen zijn. Het Russische volk, verdraagzaam, geduldig, verschilt hemelbreed
van het Fransche. - Intermezzo van Marie Marx Koning, lief geschetst. - Het algemeen
verband tusschen hersenen en zieleleven door Th. Ziehen. - Verzen van Cateau
Damme. Het 1ste stukje is bijzonder mooi; van de verzen van Carel Scharten, die
volgen, mogen we zooveel niet zeggen. Zij zijn ten grooten deele onverstaanbaar. In het muzikaal overzicht heeft Viotta het ‘Over het moderne in de muziek’.
De Katholieke Gids. November 1901.
E.H.P.J. Van den Goor wijdt eenige geestdriftige bladzijden aan Broere, den
‘Hollandsche Newman’, en geeft uittreksels ter staving van zijn gezegde. - Iets over
het merkwaardigste schilderstuk te Rome door E.H.H.J. Biegelaar. Er is spraak van
de beeltenis van den Heiland, volgens de overlevering geschilderd door

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1901

550
den Evangelist St Lucas. - In Waar zijn uw bewijzen, onderzoekt J.C. van der Loos
de bewijsgronden door Frits van Raalte bijgebracht om te beweren dat op het
tegenwoordig standpunt der vergelijkende taal- en volkenkunde de vraag of alle
volkeren denzelfden oorsprong hebben ontkend moet beantwoord hebben; schrijver
meent dat v. Raalte zelf ‘na lezing van zijn betoog, om het weinig wetenschappelijke
ervan, in stilte gelachen heeft.’ - De H. Katharina van Alexandrie, verzen. - Onlangs
verscheen in Nederland de vertaling van het boek van E.H. Dr. Frank, katholiek
Beierschen priester: De ritueele Moord. Een onhoudbare beschuldiging. In eene
studie, waarvan hier het begin, wil Neofitus bewijzen dat de beschuldiging niet zoo
van allen grond is ontbloot als Dr. Frank het wel schrijft.
Vragen van den Dag. November 1901.
De politieke toestand in Zuid-Amerika door J.B. Breukelman. De Vereenigde
Staten van Noord-Amerika hebben aan de Zuid- en Midden-Amerikaansche Staten
voorgesteld een Congres te houden te Mexico, om regelen voor arbitrage in het leven
te roepen. Schrijver verwacht daar niet te veel van, daar de politieke toestand in
Middenen vooral in Zuid-Amerika uiterst gespannen is en de inmenging van 't
Noorden in 't Zuiden te recht mag gevreesd worden. Zie maar de houding die de
groote Amerikaansche Republiek aanneemt ten opzichte van het ‘onafhankelijk’
Cuba! - In Onze Voeding verdedigt Dr. Jules Grand het vegetarisme. ‘Verscheidenen,
die de geneeskunde als verloren had opgegeven, heeft men meer gezond zien worden
àlleen door de omhelzing van het vegetarisch systeem.’ Niet enkel lichamelijk, maar
ook zedelijk, verwacht schrijver veel van het vleeschderven. ‘Het gebruik van vleesch
leidt tot gebruik en misbruik van alkoholische dranken.’ Hij meent ook dat er eene
wisselwerking bestaat tusschen de overmatige vleeschvoeding en de maar al te zeer
voorkomende daling van het zedelijkheidspeil. - Het ontstaan van nieuwe
plantensoorten volgens de onderzoekingen van prof. Hugo de Vries. - Lezenswaard:
Nederlandsche Spreekwoorden door J. Wolthuis.
Neerlandia. Oct. 1901.
Het 26e taal- en letterkundig Congres. ‘Op geen Congres is de omgang tusschen
Vlamingen, Afrikaners en Nederlanders zoo algemeen en zoo hartelijk geweest als
op dat van Nijmegen. En op geen is zoo duidelijk gebleken wat de Congressen der
naaste toekomst zullen beoogen... Er was eenheid in dit Congres; alles drong naar
éen doel: vermeerdering van kennis, wekking van belangstelling bij de groote schare
voor toestanden en verhoudingen op Nederlandsch taalgebied.’ Te lezen: De toestand
van het Nederlandsch in Zuid-Afrika, rede, gehouden op het Congres te Nijmegen
door Dr. N. Mansvelt. Op de vraag welk de toekomst is van 't Nederlandsch in
Zuid-Afrika antwoordt de Superintendent van Onderwijs in de Zuid-Afrikaansche
Republiek, dat volgens hem, de toekomst aan ons is. ‘Wat ook de onmiddellijke
uitslag van den strijd moge zijn, in Zuid-Afrika “het ons uitgevind wie ons vrinde
is”... De band tusschen beide natien (Zuid-Afrikaansche Republieken en Nederland)
is inniger en sterker geworden.’ Maar hij wenscht ‘de vereenvoudiging der
Nederlandsche schrijftaal op zulk een wijze, dat die gestereotypeerde vormen van
een voorbijgaan verleden niet langer de toekomst onzer schoone en rijke taal in den
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afgestooten worden door vormen, die tot het wezen der zaak toch zoo weinig toedoen.’
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Ons Tijdschrift. Nr IX 1901.
Wijlen president Mac Kinley wordt herdacht; daarna eenige woorden gewijd aan
president Roosevelt. - Lezenswaarde bijzonderheden over president Steyn van den
Oranje Vrijstaat.
Cosmos. September 1901.
In dit nummer aan te merken twee bijdiagen van Georges Daniel; de eerste over
een vlugschrift Comme quoi Napoléon n'a jamais existé, verschenen te Parijs rond
1834 en toegeschreven aan Alfred Assolant, die eens geestig zwanzen wilde; de
andere over het Heilsleger. Schrijver looft de sociale werking van het heilsleger.
‘Voici le nombre de leurs fondations humanitanes: 11 refuges pour prisonniers libérés,
91 maisons de relèvement pour les femmes tombées dans le vice ou la prostitution;
158 asiles de nuit et cuisines populaires, 37 bureaux de placement gratuit, 60 ateliers
de travail, 11 colonies agricoles, 17 orphelinats, 39 hôpitaux, maternités etc, 121
postes de secours... Pour finir, un mot prononcé en assemblée publique par l'illustre
homme d'état Mr. Gladstone. ‘Je dis hautement qu'il n'y a aucune société dans ce
pays qui, dans les questions humanitaites et dans celles ayant trait au relèvement des
criminels, art fait oeuvre plus utile que l'armée du salut.’
In het Nederlandsche letterkundig byblad van ‘Cosmos’ September-October 1901,
bijzonder aan te merken de verzen van Marie Marx-Koning.
Limburg's Jaarboek, VII, aflev. 1 en 2.
Deze uitgave, eene vrucht van het provinciaal genootschap Limburg, gewijd aan
kunst en wetenschappen, zet hare loopbaan regelmatig en ernstig voort. De beide
afleveringen welke wij in de laatste maanden ontvingen, bevatten ten eerste eene
studie van den secretaris des genootschaps den heer A.F. van Beurden over Charles
de Quay, een kapitein der grenadiers van de keizerlijke wacht onder Napoleon I.
Deze mededeelingen zijn belangrijk, dewijl zij gegrond zijn op onuitgegeven
brieven. Wij vinden er een aantal onbekende bijzonderheden in en een uitvoerig
alphabetisch register maakt het gebruik daarvan zeer gemakkelijk. De ijverige
secretaris deelt hier ook een aantal belangrijke schepenzegels uit Roermond, met
afbeeldingen, mede.
De tweede aflevering bevat eene studie van den gemeente-archivaris te Maastucht,
over den toestand van het katholicisme te Maastricht in 1638: eene merkwaardige
bijdrage voor godsdienst en zedegeschiedenis dier oorlogzuchtige dagen. - Dr. Jos.
Schrijnen beschrijft ‘folkloristisch’ de Sint Jans Minne. De heer Hoens geeft
spreekwoorden en spreekwijzen. - Fr. Segers schrijft vriendelijke gedichten. - Dorren
levert eene Bijdrage tot de geschiedenis der verhouding van het hertogdom Limburg
tot den Duitschen Bond in 1800 zooveel.
De heer Ariaans levert eene geschiedenis der St. Willibrordskapel te Geysteren
die nog vervolgd zal worden.
De lezer ziet dat ernst en afwisseling het boek versieren. Proficiat!
Der Katholik. October 1901.
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1. Die lithurgische Verehrung des heiligen Bischofs Martinus von Tours in de
Ehemaligen metropolitankirche zu Mainz. - In dit vervolg worden onderzocht de
eigenlijke lithurgische zangen en gebeden, op Martinus' feestdag in gebruik.
2. Die Poena Senus, door Dr G. Gutberlet.
Dat er in de hel zinnelijke pijnen bestaan, is buiten kijf; doch
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de vraag blijft hoe eene onstoffelijke ziel, van haar lichaam gescheiden, sensueele
straffen kan ondergaan? Want aan eenen zinnebeeldigen uitleg valt er niet te denken.
In dit eerste deel zijner verhandeling, houdt de schrijver zich enkel op met het
aanhalen en bespreken der verklaringen, aangeprezen door S. Thomas, Suarez,
Lessius, Smid, Schell en anderen.
3. Die Vaticanischen Grotten (hun ontstaan en bijzonderste gedenkteekens),
vervolg, door Carl Maria Kaufmann.
4. Rudolf Naaman, ein Niederdeutscher Franciscaner des 16 Jahrhunderts, door
N. Paulus.
5. Altes und neues vom Primat des H. Petrus. Petrus' voorrang, onder de apostelen,
bevestigd door hervonden werken van heidenen, uit de eerste christeneeuwen. (Wordt
voortgezet.)
6. Ist die katholische moraltheologie Reformbedürftig? door Aug. Muller. Zelfs
door zeer bevoegde zedenkundigen, als Paul Keppler, Koch en A., wordt wel eens
beweerd dat de katholieke theologische zedenleer met de ontwikkeling van onzen
tijd geenen gelijken tred zou hebben gehouden en menige hedendaagsche
zedenvraagstukken over het hoofd hebben gezien, dat zij zich daarbij te veel inlaat
met casuistik en van den louter wetenschappelijken weg afwijkt, zoodat ‘in materielle
wie formeller hinsicht die heutige moraltheologie müsse als rückständig bezeichnet
werden’. Daartegen komt schrijver regelrecht op:
a) Dat de theologische zedenleer Kant of Nietzsche niet hebbe gevolgd? Goddank!
- Om het bestrijden zelfs dezer stelsels heeft zich niet de godgeleerdheid, maar de
wijsbegeerte, te bekommeren.
b) Alle vraagstukken van staathuishoudkunde en rechtsleer, door de tegenwoordige
tijden opgeworpen, zijn door de beroemdste meesters onzer huidige zedenleer grondig
besproken. (Slot volgt.)
Das litterarische Echo. 15 Okt. 1901. Walther Wolff weet ons te zeggen hoe de
geestelijke er uitziet in de moderne Duitsche letterkunde, vooral zooals hij geschilderd
wordt in Der Pfarrer von Breitendorf (1893) van W. von Polenz, in Die Bergpredigt
(1889) van Max Kretzer en in Lukas Heland (1897) van Ernst Kilchner. Doorgaans
komt de geestelijke er zeer kaal van af. Gelukkig is er tot hier toe nog enkel spraak
van niet-katholieke geestelijken. Hoe de kathol. priester voorgesteld wordt, zal ons
een latere aflevering meedeelen. - Alexius Benedek, zoo schrijft Dr. Béla Lázár, ‘is
een fijne verteller, die wel van geen groote vraagstukken wordt geplaagd, maar des
te dieper in de kleine kijkt en met zijn haarfijne gemoedsontledingen tot het hart
spreekt. Hij is een gevoelsmensch, geen verstandsmensch.’ - Gerechtigkeit: sociale
novelle, ontleend aan de Frühjahrblumen van Johannes Schlaf. - Voorts luimige
verzen, getrokken uit Aus dem Lande der Liebe van Rudolf Presber.
- 1 Nov. 1901.
Wo stehen wir? vraagt O.J. Bierbaum. Daarop antwoordt Fritz Lienhard: ‘Die
deutsche Litteratur des verflossenen Jahrzehnts hat mit dem matten Epigonentum
aus partikularistischer und nachsiebziger Zeit in der That gebrochen; wir sind durch
sie in die gesamteuropäische Litteratur und Geistesbewegung emporgehoben worden;
wir haben durch sie Fühlung erhalten mit den Interessen der Zeit (soziale Frage,
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Frauenfrage, Eheproblem); wir haben eine mehr sinnliche, verästelte, plastische
Technik durch sie ausgebildet - das sind
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vier stattliche Punkte-Aber einen neuen Geist? Den haben wir Deutschen des fin de
siècle in das europäische Konzert nicht hineinzutragen gewuszt.’ Dit zullen we maar
kunnen, indien we terugkeeren tot het oud Duitsch idealisme, en dit idealisme weten
te kleeden in nieuwe vormen en in een taal die weerklank vindt in het hart van ons
volk zooals het thans is. - Walther Wolff onderhoudt ons ook hier nog over den
Geestelijke in de moderne letterkunde. Hij onderzoekt hoe, volgens romans van
Wildenbruch, Anzengruber, Wolzogen, Salburg en anderen; hoe, zeg ik, de katholieke
geestelijke zich aanstelt 't zij tegenover 't vrouwelijk geslacht, 't zij tegenover de
vraagstukken van den nieuwen tijd, hoe dezelfde geestelijke er uitziet in ‘Rome’ van
Zola... Vermits al die menschen thuis zijn in pastorijen en bisschoppelijke paleizen,
zullen de door hen geleverde portretten wel natuurgetrouw zijn! - Tristandichtungen
van Dr. W. Golther, en Pädagogische Litteratur van Max Ewert zijn bibliographische
artikels.
Annalen des histor. Ver. fr. d. Niederrhein 62 en 63 met Beiheft over Gulik.
Oorkonden betreffende S. Gereon en S. Christoffel, Maria im Capitol en Gross. S.
Martin. Id. van S. Severin (oorkonden en acten). Idem van S. Maria in Lyskirchen,
S. Apostelen en S. Peter. Alles uit de 14n tot de 17e eeuw. - 64 De finantién van het
aartsbisdom Keulen in 1584-88 die toenmaals zeer misselijk stonden, ten gevolge
der oorlogen, door Ruétz. - Schroeder, Eine Vertheidigung des Eummimsage, in
betrekking tot de Romeinsche rhetorschool te Cleve. - Redlich, Altenberg. - Litteratur
van 1899.
Etudes des Pères de la Compagnie de Jésus. 5 Octob. 1901.
Pierre Bliard: De eerste gebeurtenis van het openbaar leven van Kardinaal Dubois:
zijne tusschenkomst in het verdrag van den Haag, in 1717. G. Longhaye geeft het
leven der Fransche schrijfster George Sand, en toont hoe zij gevallen is. J. de la
Servière: Het betwiste vraagstuk van den eed van onderdanigheid in Engeland. Jacob
I wilde de Katholieken dwingen eenen eed af te leggen, waarin zij aan den Paus het
recht ontkenden, de onderdanen van hunne gehoorzaamheid jegens den vorst te
ontbinden. Verdeeldheid tusschen de Engelsche Katholieken: het kleinste gedeelte,
den gevangen aartspriester Blackwell volgende, hielden den eed voor geoorloofd,
ondanks de veroordeeling door Paus Paulus V. De eed bleef een wapen tegen de
Katholieken tot in 1778. Paul Dudon: Liberalen en Vrijheid. Barante. Barante bevocht
eerst de priesters, maar verstond later den weldoenden invloed van den Godsdienst.
Jérôme Tobar: Briefwisseling uit China. - Belangrijke bevelschriften over de
veranderingen in 's rijks bestuur. Omzendbrief van den Minister van Rechtswezen
over het toepassen der vervolgingswet.
- 20 Oct. 1901.
Alfred Randu: Wat is nu de plicht der Fransche Katholieken? - Geene begoocheling
meer over den toestand: de vrijmetselaars hebben het niet op eene staatspartij, het
Clericalismus, gemunt, maar op den Godsdienst. - Bidden en afwachten is niet genoeg,
op eenen staatsaanslag valt niet te rekenen. Daarom. 1o met het Algemeen Stemrecht
vooruit, en Republikaan zijn; Frankrijk immers wil republiek blijven; 2o als
programma alleen nemen: ‘Vrijheid, verdraagzaamheid, en eigendom; en vooral,
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hand in hand gaan met al de vrienden der vrijheid, of zij Katholiek zijn of niet, en
Frankrijk in 2 kampen verdeelen; dat der verdedigers, en dat der verdrukkers
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van de vrijheid. De vrijmetselaars alleen uit onzen bond weren. Victor Delaporte:
Dichters en gedichten. Bespreekt een tiental pas verschenen stukken waaronder ‘La
Flandre’, van M.L. Bocquet. J. Bainvel: Het gedacht van het bovennatuurlijke.
Bepaling van het gedacht en geschiedenis: in het H. Evangelie, bij de Apostelen,
eerste Kristenen, HH. Vaders, Scholastieken, Descartes en de Ontologisten. Michel
Jullien: Op zoek naar Tabenna en de andere kloosters door St Pacomius gesticht. H.
Chérot: Het verval van Keizerrijk, volgens het werk van Pieter de la Gorce. Brief
van Mgr. de Cabrières en van H. de Gailhard-Bancel, aan de Provincialen der Jezuiten.
Quinzaine. 1r octobre 1901.
Potez: André Chenier. - Pisanz. Les Missions protestantes au XIXe siècle. Dit
artikel, dat reeds in andere afleveringen begonnen is, besluit dat de protestantsche
missiën in vollen bloei zijn. Zij werven jaarlijks 125000 lieden aan. En al zijn zij
nog verre den voorspoed der katholieke missiën te bereiken, toch moet men trachten
eenen grooteren afstand tusschen de waarheid en de dwaling te zetten. - O. de Trèville:
Les souvenirs d'une religieuse. - V. Ermoni: L'Etude de la Religion et ses Méthodes.
Men kan den Godsdienst door de geschiedenis of redeneering verdedigen. Ermoni
wil dat men de twee middelen gelijkertijds gebruike. De geschiedenis is noodzakelijk,
niet alleen om de waarheden van ons Geloof te doen verstaan, maar nog, om diezelfde
waarheden beter te kunnen nagaan en doorgronden. En dan nog om vele bepalingen
of beslissingen der kerkvergaderingen te begrijpen, is het noodig de historische
omstandigheden te kennen welke deze beslissingen genoodzaakt hebben.
Schrijver meent dat de Duitschers en de Noordsche volkeren zich door de
geschiedenis beter laten overtuigen; bij de Fransche en Latijnsche volkeren integendeel
past de redeneering best.
- 16 octobre.
E. Ruel: Les Essais de Montaïgne envisagés comme une aeuvre d'Art. De schrijver
laat zien hoe in dit boek de schikking of orde met de natuurlijkheid gepaard gaat. J.
Jorgensen: A propos de l' ‘Inferno’ de Strindberg. Het ‘Inferno’ laat vermoeden dat
de protestantsche schrijver Strindberg, tot het katolicismus wil terugkeeren. Jörgensen
maakt dan eene zeer belangrijke vergelijking tusschen dit boek en de laatste boeken
van Huismans. H. Pinon: Au delà du Code civil. De strekking in de Rechten was
over eene eeuw individualistisch en de wetten met hunnen Codex waren
onveranderlijk. Sedert dien zijn de gedachten hunnen gang gegaan en op onze dagen
is er eene tegenwerking gekomen, die met den Codex niet meer over de baan kan.
Wat dan gedaan? Pinon, die hier de meening weergeeft uitgedrukt door M. Geny, in
zijn ‘Méthode d'interprétation et sources en droit privé et positif’ antwoordt dat men
verder dan den Codex moet zien en hem zoo zelf in eene ontwikkeling moet doen
treden. L. Colin: Le Suffrage universel, sa Réforme, son Organisation normale. Colin
toont hoe vóor 30 jaar Lasserre in zijn ernstig boek met den opgegeven titel, de
politieke mannen met de grootste scherpzinnigheid waarschuwde over het gedrag
dat zij heden moeten houden. P. Bonnefon: Pensées et fragments inédits de Charles
Perault. Abbé P. L'Ebraly: Les sanatorias populaires et les moyens d'organiser la
lutte contre la tuberculose.
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The Dublin Review. October 1901.
Kanunnik Gore en het H. Sakrament des Autaars door H.I.D. Ryder.
Angélique Arnaud door B. de Couison. Het eerste deel van het leven der vermaarde
abdis van Port-Royal wordt hier in 't kort weergegeven naar het pas verschenen boek
van R. Moulaur.
De Wijsbegeerte van den Godsdienst door Fr. Orvelling.
Daar het dogma op twee criteria kan steunen: gezag of bewijs, toont de schrijver
hoe noodzakelijk het is eenen intellectueelen grondslag voor het geloof te hebben.
Dien vindt men in eene ware kennis van Gods bestaan en hoedanigheden: hier wordt
de strijd niet enkel geleverd tusschen geloovigen en ongeloovigen, maar ook tusschen
protestanten en katholieken, want van eene juiste leer over de Godheid hangt alles
af. Welnu om die op te bouwen, heeft men twee middelen gebruikt: Hegel heeft
zijnen Algod verzonnen, die slechts eene nevelachtige veronderstelling is, welke de
schijnbare tegenstrijdigheid van het wezen en het niet-wezen uitlegt. De H. Thomas
van Aquino integendeel redeneert a posteriori, en trekt uit het beschouwen dezer
vergankelijke wereld het besluit dat er daarboven een Opperwezen bestaat, noodzakelijk en oneindig: zoo lost in het eerste deel zijner Summa Theologica de H.
kerkleeraar het dringend vraagstuk op, dat alle godsdienstige navorschingen
voorafgaat.
Grisar's ‘Rome en de Pausen’ door T.B.S. Cannel.
Relikwiën van engelsche Martelaren door Dom B. Camm O.S.B.
Dr. H. Kent eindigt zijne studie over De katholieke letterkunde in de laatste eeuw.
In Hongarie vangt zij aan met eene opwekking van den nationalen geest, welke zich
door den bloei eener katholieke en romantische poëzie veropenbaart. Vörösmarty
dicht het ‘Szozat’ of nationaal vrijheidslied der Magyaren. De benediktijnsche monnik
Cruczor wakkert de strijders voor de onafhankelijkheid in zijnen hevigen dichtbundel
‘Riado’ aan. Stillere tijden hebben de groote historische werken van Kard. Vaszari
en Dr. W. Fraknor voortgebracht. Het pesthsche tijdschrift Katholikus Szemte is een
bewijs der steeds aanhoudende kracht van de katholieke letterkunde.
In Poolland dienen, om die daar ook vast te stellen, slechts twee namen aangehaald
te worden: Mickiewickz, de romantische dichter, die den heiligen strijd voor
Vaderland en Godsdienst bezong, - en Henryk Sienkiewickz, wiens Quo Vadis? de
gansche wereld door bekend is.
In Bohemen hebben de katholieke hoogleeraars van Praag verdienstelijke
commentarissen van het Oude Testament uitgegeven. - Armenie heeft ook zijne
lettervruchten in de XIXe eeuw gehad: de Armenische monniken van het eiland
San-Lazaro bij Venetie, hebben oude kerkelijke boeken van hun land in het licht
gebracht. - De leische et Amerikaansche letterkunde, voor zooveel zij van de
Engelsche moet onderscheiden worden, biedt ons ook merkweerdige katholieke
voortbrengsels aan.
Tot besluit, erkent Dr. Kent dat de katholieke letterkunde der verloopene eeuw
voor die der roemrijkste tijdperken van christen bloei niet moet onderdoen.
Rivista internazionale di scienze sociale. Rome, September 1901.
Provvedimenti sociali popolari door Toniolo. Vervolg van het artikel in het vorige
nummer. De arbeidende klassen der 19de eeuw
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hadden allerlei wederwaardigheden te verduren. Daaruit ontstond eerst de gedachte
eener hervorming van het arbeidskontrakt en eener nieuwe gedragslijn der hoogere
klassen ten voordeele van den werkman. Doch het bijzonderste uitwerksel daarvan
was het ontwaken van het standsbewustzijn (coscienza di classe) en de bijgaande
krachtinspanning om dit begrip in eene organieke sociale daad te verwezenlijken.
Dit eigenaardig psychologisch feit gaf aan het bandelooze proletariaat een nieuwen
geest van sterke inrichting, die men kan bepalen: het menigmaal herdachte, diep
gevoelde en werkende begrip waardoor de menigte zich geroepen acht om een sterk
en eigen deel, met bijzondere werking, in de maatschappij uit te maken, en meent
het recht en de macht te bezitten om dit gedacht te verwezenlijken.
Verscheidene faktoren waren oorzaak van het ontstaan van dit standsbewustzijn,
voorteeken der toekomende onafhankelijkheid der werkende klas:
1o het hevige en langdurige lijden van velen dat natuurlijk de begeerte deed
ontkiemen, daaraan te ontsnappen;
2o hielpen daartoe mede het inrichten en uitbreiden door alle scholen (socialisten,
liberalen, katholieken) van maatschappijen van vooruitzicht voor den werkman;
3o die klassengeest vondt zijn oprecht begrip in de sociale werking der katholieken
naar den geest van 't Evangelie... Wij tellen thans 4,000,000 katholieken die in Europa
en Amerika, in maatschappijen ingericht, doeleindig streven voor het ontslaven van
den werkman onder het vaandel der kristene demokratie door Leo XIII opgeheven.
I ‘trusts’ agli stati Uniti door P.G.
Men weet dat de Vereenigde Staten het land zijn der trusts. Die machtige
vereenigingen worden door geene wettelijke bepalingen belemmerd. Daar iedere
trust het monopolium bezit van een verbruiksartikel, kan hij zijne macht
bewerkstelligen ten voordeele van den verbruiker, maar hij maakt er soms ook
misbruik van en de Europeesche markten ondergaan immer den invloed der
Amerikaansche geldwinnaars.
Il ‘dies iroe’, et l'innologia ascetica nel secolo decimo terzo door F. Ermini.
Studie over eenige ongekende Latijnsche hymnen der 13de eeuw. Volgt een
belangrijk Tijdschriften en boekenoverzicht.
La Lectura. Madrid. Septembre 1901.
Españoles e Irlandeses par M. Hume. De schrijver vergelijkt den toestand van
Ierland en Spanje, beiden eenmaal bloeiend en thans vervallen. Doch terwijl Ierland
zijne onafhankelijkheid verloor en door Engeland werd verdrukt en verarmd, bleef
Spanje, gelukkiger, zijn vrij bestaan bewaren.
Clarin; notas voor eene karakterstudie door F. Navarro y Ledesma.
Eenige zinsneden: ‘het stilzwijgen in Spanje is een eerbiedig huldebewijs aan de
groote mannen; Menendez y Pelayo, Ramon y Cajal zijn twee onzer meest
invloedhebbende geleerden; niemand spieekt noch schrijft er een woord over!!’ De
schrijver klaagt nogmaals over eenen toestand dien wij vroeger reeds in Dietsche
Warande aanteekenden: ‘wij zijn afgedaald tot den uitersten graad der verstandelijke
politieke, sociale, letterkundige onbeduidendheid... Zulken toestand vindt men nergens
weder in Europa.’ Konden de Spanjaards uit die herhaalde klachten nut trekken en
zich aan 't werk stellen om hunnen ouden roem herop te beuren.
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En el porio, novelle van Jose Novales; eenvoudig maar ingrijpend verteld.
Una escursion al valle de El Paular, par G. de la Espada. Onbeduidend.
La evolucion del teatro Catalan, par R.D. Peres.
De dogmatiseerende theater van Ibsen vindt ook in het bij uitstek poëtische Spanje
zijne volgelingen en bewonderaars. Guimera deed de strekking van Ibsen kennen.
Een nieuwe schrijver Ignacio Iglesias, volgt nog getrouwer Ibsen's voetstappen. De
nieuwe sociale en godsdienstige gedachten vervullen zijnen geest en hervormen zijn
tooneel in een strijdwapen. ‘Werd hij niet immer door het publiek toegejuicht, zijne
strekking is toch opmerkenswaardig en toont eene levensvolle studie der Catalaansche
letterkunde, die alhoewel eene gewestspraak, op de hoogte blijft der nieuwere
richtingen door de vreemde letterkunden ingeslagen.’ - Zou het wel immer een teeken
van vooruitgang zijn de vreemde literaturen in al hunne nieuwigheden na te volgen?
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Omroeper.
Koninklijke Akademie. - Zitting van 14 October. Voordracht van B.H.C.K. Van
der Wyck over het ‘idealisme’ van wijlen S. Hoekstra.
Katholieke Vlaamsche Hoogeschooluitbreiding te Antwerpen. De 4o jaargang
van dit hooger onderwijs voor 't volk is begonnen. Dat er nuttig werk tot hiertoe werd
verricht blijkt hieruit dat, in de drie verloopen jaren. 30 openbare kostelooze
voordrachten en 3 leergangen van 6 lessen elk gehouden werden. Een en dertig
verhandelingen over alle punten van Wetenschap werden, aan 25 centiemen 't stuk,
uitgegeven.
De werkzaamheden van het nieu we jaar zullen hoofdzakelijk bestaan in 8
voordrachten en 6 leergangen van elk 6 lessen.
Onder de voordrachten stippen wij als bijzonder belangtijk voor onze lezers deze
aan van E.H. Verheyen, gehouden den 10 November II. over De Modernen in Onze
Letterkunde; en onder de leergangen: deze van E.H. Dr. Laenen over Vlaanderen in
het begin der XIVe eeuw en de strijd tegen Philips den Schoone (Gulden Sporenslag)
(op woensdag 13n November II. en volgende woensdagen) alsmede den leergang
van M. Baetes: Onze Vlaamsche Schilderschool, met wandellessen in het Museum.
Wanneer volgen onze vrienden uit de andere steden van Vlaanderen Antwerpen na?
Driejaarlijksche prijskamp voor tooneelletterkunde. Den 13n Oct. jl. verscheen
in 't Staatsblad het verslag van Gust. Segers over den driejaarlijkschen wedstrijd voor
tooneelletterkunde.
Het afgeloopen tijdperk wordt vruchtbaar geheeten. Een algemeene eigenschap,
die de schrijvers tot eer strekt, is de zedelijkheid. Nochtans begint men langs om
meer te begrijpen dat de leerende strekking, die ons letterkunde doorgaans kenmerkt
van Maerlant af, een tooneelstuk tot geen sermoen maken mag. ‘Het tooneel is kunst,
en moet kunst- en schoonheidsgenot verschaffen... 't Is de school niet, maar het zou
de bondgenoote der school moeten zijn.’
Over 't algemeen werken ons tooneelschrijvers te gauw; de sto wordt of lichtzinnig
gekozen of nalatig verwerkt. Onze jongeren ver trouwen te veel op ‘inspiratie’. Er
is gebrek aan studie. In plaats van in de wereld der menschen en bij de groote meesters
te leer te gaan, vergaapt men zich nog immer aan 't hedendaagsche Frankrijk. 't Valt
echter te erkennen dat de invloed van de Fransche spectakelstukken veeleer af- dan
toeneemt.
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Dan stelt de H. Segers de groote Duitsche, Engelsche, Fransche en Spaansche meesters
onze schrijvers ten voorbeeld, zonder natuurlijk zijn Vondel te vergeten; vooral om
zich in de tooneeltaal te volmaken, die bij ons nog zooveel aan karakter en
natuurlijkheid te wenschen overlaat, weet hij geen beteren raad dan de studie van
Vondel.
Op 't volhouden van de karakters, op de logiek in de gebeurtenissen, op 't leven
in de handeling is er ook nog al af te dingen. Om dat alles te verhelpen cfr.
Shakespeare, en Vondel ‘zijn evenknie’.
‘In het drama en in het tooneelspel is men over 't algemeen beter geslaagd dan in
't blijspel.’ Nochtans mogen ‘De Gedachtenlezer’ van Lievevrouw-Coopman en Pol
Anri, ‘Zijn laatste Wil’ en ‘De Pickpocket’ van E. Roeland, ‘De Gekozene des Volks’
van Bruylants goede blijspelen heeten.
Met recht wordt ‘Het Witte Boek’ van Wattez, hoe verdienstelijk ook in
letterkundig opzicht, als tooneelwerk zwak geoordeeld.
Scheltjens behaalt grooten lof om zijn onmiskenbare tooneelgaven in ‘De
Wildstroopers’ en ‘De Leemkruier’, maar komt er niet van af zonder 't verwijt van
jacht op 't brutale in handeling en taal.
‘Hoovaardigheid’ en bijzonder ‘De Ziel des Volks’ van J. Bruylants zijn
verdienstelijke stukken. Eervolle melding ook aan ‘De Groeve’ van Roeland om het
natuurlijke in de toestanden; maar de tendenz van het stuk heeft kwalijk op de
karakters gewerkt.
Raf. Verhulst heeft zich met zijn opera ‘De Kinderen der Zee’ ook gunstig
onderscheiden. 't Is dramatisch en kleurig; maar op enkele plaatsen ietwat langdradig
en minder verzorgd.
‘Betere Tijden’ van Slock steekt ‘Siddhartha’ naar de kroon. 't Is alleszins puik
werk. De karakters zijn waar, en de toestanden dramatisch en menschelijk. De
handeling gaat goed vooruit; de handeling stijgt van 't begin tot het einde. Toch maakt
de jury met 3 stemmen tegen 2 de HH. J. en D. Minnaert tot gunstelingen van de
fortuin met hun ‘Siddhartha’. ‘Het stuk behandelt de legende van Boedha, die het
hof en zijn jonge vrouw verlaat, om een leven van boetvaardigheid en versterving
te leiden, en een nieuwe leer te prediken.’ ‘Siddhartha’ zal wel niet gansch
oorspronkelijk zijn; 't is ook minder dramatisch en gerekter dan ‘Betere Tijden’.
Maar ‘om de schoonheid der karakters, de pracht der taal, den adel der gevoelens,
de verhevenheid der strekking en de majesteit der behandelde zaken’ wordt het, zoo
niet den algeheelen prijs, dan toch 1000 fr. waardig geacht.
Zuid-Nederlandsche maatschappij van taalkunde. Zitting van October. De heeren
de Cock en Jacobs brachten een verslag ter tafel met eene gunstige beoordeeling van
het werk van E.h.A. Van Elsen, Westbrabantsch Idioticon. E.h. Muyldermans hield
eene wel-
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doordachte voordracht over de noodzakelijkheid van het onderwijs in den godsdienst
op de scholen. Men zal trachten beide werken in 't licht te doen verschijnen.
Toonkunst. - In den Guide musical nr 12 wordt met documenten bewezen, dat het
niet de moeite waard was Rich. Wagner zijn halve leven lang uit Duitschland te
verbannen voor zijne deelneming aan den opstand te Dresden in 1849, want dat zijne
medewerking bijna gelijk nul is te achten.
Pougin heeft een werk uitgegeven Jean Jacques Rousseau musicien (Paris.
Fischbacher), in 't licht stellende ‘la présomption de Rousseau, l'étonnante opinion
qu'il avait de ses talents de compositeur. Hij meent best bij den beroemden Rameau
vergeleken te kunnen worden.
De zoogenaamde Prix de Rome voor een toondicht op tekst (OEdipe à Colonne) is
behaald door Adolphe Biarent van Franeslez-Gosselies. Louis Delune van Charleroi,
verkreeg den tweeden prijs. Voor Biaient stemden vier der zeven beoordeelaars, voor
Delune allen.
Dr. J. De Jong schrijft in Onze Eeuw, bl. 956, vlgg. een sierlijk artikel over den
toondichter † Lortzing, beschrijft de voortreffelijkheden zijner werken en wenscht
hem een sprekender plaats in onze schouwburgen. Te Berlijn wint hij aan gebied.
Daaraan sluit De Jong eene kritiek der al te veelvuldige ‘Muziekfeesten’.
Kon. Vl. Academie. - Zitting van 20 November. Op voorstel van den heer De
Ceuleneer zal er nog aangedrongen worden bij het Ministerie om geene
Vlaamsch-onkundige leeraars te benoemen in het Gentsch Conservatorium.
Kanunnik Muyldermans leest een opstel over pater Franciscus Costerus van
Mechelen (16e eeuw). Dr Prof. de Vreese draagt de levensschets voor van M.J.A.G.
Campbell, afgestorven eerelid en Mr. A. Prayon-van Zuylen die van wijlen Baron
de Maere d'Aertrycke, in leven werkend lid der Academie.
De eerw. heer Dr Claeys biedt met een waardeerend woord de derde omgewerkte
uitgave aan van Dertienlinden van Weber, overgedicht door Kanunnik Eug. De
Lepeleer.
In vervanging van den heer Th. Coopman, uittredenden bestuurder, wordt de heer
Obrie bestuurder gekozen voor 1902, en in vervanging van den heer Obrie, tot
onderbestuurder, de heer J. Van Droogenbroeck
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Van de Verslagen en Mededeelingen der Kon. Vl. Academie is verschenen afl. 7 met
de lezingen, de opgave der prijsvragen en de bibliographische aanteekeningen.
Davids-Fonds. - Den 17 Sept. hield de afdeeling Zele feest met klank en zang en
eene voordracht over Mongolië door den eerw. heer E. Rubbens, missionaris in Azia.
Den 7 Oct. werd eene tooneelopvoering aan hare leden aangeboden.
- Den 18 November vierde de Gentsche afdeeling met zang en muziek de plechtige
prijsuitdeeling aan de leerlingen bekroond in haren jaarlijkschen kampstrijd.
De heeren Hullebroeck, Uyttenhove, Drubbel, De Vos, Juffr. Maes en het beroemd
gemengd koor A Capella verrukten het talrijk en uitgelezen publiek, dezen door hun
meesterlijk spel op piano, haimonium en viool, genen door hun talentvollen zang.
De heer E. Vliebergh, advocaat te Leuven en secretaris van de redactie Dietsche
Warande en Belfort, had wel op zich willen nemen het woord te voeren en genoot
den besten bijval.
Spreker handelde over Meer Ideaal, 't is te zeggen: hij ontwikkelde den wensch
dat onze jonge letterkundigen en de jeugd in t algemeen, zich meer boven het
stoffelijke zouden verheffen en zich vooral zouden losmaken van het ongezond
realisme en van de vereering der fataliteit, uit Rusland en Duitschland, langs
Noord-Nederland, naar hier overgekomen.
Onze jongere letterkunde, zegde hij onder andere, ondergaat, bewust of onbewust,
den invloed der denkbeelden van den Duitschen schrijver Nietzsche, die de kunst
voorstelt als bestaande niet voor het volk, maar om zich zelve en haar daardoor
ontslaat van alle verplichting het goede van anderen te betrachten. Die school betracht
enkel de verheerlijking van eenige uitgelezenen welke zij Ubermenschen noemt en
welke, volgens haar, gemaakt zijn om de massa, niet te verlichten en te verbeteren,
maar te beheerschen.
M. Vliebergh bestreed ook in krachtige woorden het nieuwmodisch realisme dat
sommigen onzer jonge schrijvers in Frankrijk en Holland gaan leeren en dat zich
verspreidt in het vertoonen van walgelijkheden. Zij vergeten - zegde hij zeer krachtig
- dat er in den landbouw wel meststoffen noodig zijn, maar dat ze best bewaard
worden in overdekte mestputten; dat er wonden zijn welke de geneesheer zorgvuldig
moet zuiveren en verbinden, maar dat hij zulks niet op de markt doet maar n de
ziekenkamer.
Tot de opvoeders der jeugd zegde hij: kweekt idealisten, geeft ons jongens met ideaal,
die daar niet, met de oogen neergeslagen, met den
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voet in het zand staan te roeren om te zien of er geen cent zal te voorschijn komen,
maar jongens die omhoog kunnen zien, die in de zon durven kijken en in geestdrift
komen voor een edel denkbeeld.
† In de maand October, de beroemde geschiedenis- en genreschilder Luis Alvarez,
met Pradilla en Villegas de voornaamste Spaansche kunstenaar. - Charles Ledresseur,
hoogleeraar te Leuven, schrijver van vele werken over ontleedkunde en
gezondheidsleer. - August Hoek, Luiksche folklorist, die vele wetenswaardigheden
over zijne stad en dezer omstreken verzameld en te boek gebracht heeft. - Dr Edm.
Joerg, Beiersche katholieke staatsman en historicus van grooten naam. Hij was
hoofdopsteller van Historisch-politische Blätter; hij schreef onder andere eene
geschiedenis van het protestantisme in Duitschland en eene andere der Duitsche
politieke sociale partijen. Hij was geboren in 1819. - Mgr. Brownlon, bisschop van
Clifton, schrijver van Hoe en waarom ben ik katholiek geworden, Tien jaren in de
Aglikaansche geestelijkheid, Roads to Rome (De wegen die naar Rome leiden). F.M. van den Bender, gepensionneerde kapitein der ruiterij, een der beste
oudheidskundigen van Gent, voornamelijk te huis is al wat de erven en de oude
familiën der stad betreft. Hij gaf zijne uitgebreide kennissen ten beste in den
Oudheidkundigen kring, in den Messager des sciences en in andere bladen en
tijdschriften. Hij was 77 jaar oud.
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De jaarlijksche bedevaarten naar Mekka
Uit de Nederlandsch-Indische koloniën.
Overal waar de in het Arabisch geschreven wetgeleerde boeken worden gelezen en
begrepen, zal men den Islam steeds vinden heerschen in al zijn gestrengheid en tot
in de verst getrokken consequentiën; overal waar die boeken in het belang van het
algemeen zijn geëxcerpeerd, omgewerkt en vertaald, zal de Islam telkens een nieuwen
prikkel noodig hebben, om het bloed door al zijn aderen te doen stroomen. Die prikkel
wordt gevonden in de bedevaart naar Mekka, van waar steeds nieuwe levenskrachten
naar de meest verwijderde oorden van het Oosten gevoerd worden. Het heilige land
der Mohammedanen is niet alleen in dien zin de bakermat van den Islam, dat de
Profeet daar is geboren en opgegroeid, maar ook dat het door middel van de bedevaart
de grond is, waaruit voor bijna elk mohammedaansch land de leer van Mohammed
is voortgesproten en groot geworden. Dit nu aan te toonen, voor zoo ver het den
Indischen archipel betreft, zal het juiste standpunt aanwijzen, waarop men zich bij
het beoordeelen van het belang der bedevaart voor onze Indische gewesten plaatsen
moet.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1901

564
Het aantal Nederlandsch-Indische Mekkagangers, dat zich bij ons consulaat te Djeddah
in Arabië in het jaar 1899 heeft aangemeld, beliep op Java en Madura 4953, en in
de buitenbezittingen 2741 personen. Deze bedevaartgangers kwamen aldaar aan met
door de Regeering afgegeven passen, zonder deze passen meestal Atjehers, die via
Penang ter bedevaart gaan, namen daaraan deel 198 personen.
Van dit totaal van 7892 Mohammedanen, die in 1896 uit Nederlandsch-Indië naar
Mekka zijn afgereisd, waren 6509 mannen, 918 vrouwen en 267 kinderen.
De terugreis der pelgrims, die plaats had van 8 Mei tot 16 Juni geschiedde geheel
door stoomschepen, niet onder de Nederlandsche vlag varende.
De gezondheidstoestand der pelgrims, zoowel op de reis naar, als tijdens het verblijf
in den Hedjaz, was gunstig te noemen.
Bijna 8000 personen uit onze koloniën ieder jaar ter bedevaart opgaande naar
Mekka, is een gebeurtenis die ernstige stof tot nadenken geeft, vooral wanneer men
weet, welke gewichtige staatkundige gevolgen die bedevaarten kunnen hebben, en
welk een noodlottigen invloed de uit Mekka wedergekeerde bedevaartgangers kunnen
uitoefenen op de licht ontvlambare, alles overheerschende bevolking van den
Indischen archipel.
De Mohammedanen zijn verdeeld in vier orthodoxe secten, namelijk: de Hanefiten,
de Sjafeïten, de Hanbaliten en de Malekiten.
In het jaar 150 van de Hedjra - 772 der christelijke jaartelling - werd de Imaam
Sjafeï geboren die de stichter was van de secte der Sjafeïten en die beroemd is
geworden doordien hij, de uiterste grenzen van liberalisme en orthodoxie vermijdende,
den waren geest van den Islam had gevat; zijne secte heerscht in Egypte en in
Nederlandsch-Indie.
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Het Mohammedaansche godsdienstleven in den Archipel bepaalt zich tot het volvoeren
van uiterlijke plechtigheden, de besnijdenis, het vasten, het onthouden van
varkensvleesch, de reinigingen en het zeggen der verplichte gebeden formulieren.
Godsdienstige belastingen worden opgebracht, maar onthouding van wijn en sterke
dranken wordt weinig betracht.
Het godsdienst onderwijs bepaalt zich tot het leeren opdreunen van den Koran,
waarbij van verklaring geen sprake is. De Mohammedaansche priesters oefenen
nochtans zeer grooten invloed uit op de menigte; Maleische belijders van den Islam,
die eene reis naar Mekka hebben volbracht - Hadjis genoemd - worden als heiligen
beschouwd en vereerd, en leven als parasieten op kosten der bevolking,
Aan die heiligverklaring gaan evenwel eenige administratieve formaliteiten vooraf,
waaraan de Mekkaganger op straffe der Regeering zich niet mag onttrekken. Ieder
bedevaartganger moet zich bij den regent van het district waartoe hij behoort van
een reispas voorzien, en bewijzen overleggen van voldoende gegoedheid om de
reiskosten te kunnen betalen en zijn gezin gedurende zijne afwezigheid van het
noodige te voorzien. De pas moet te Djeddah door den Nederlandschen consul
afgeteekend en, bij behouden terugkomst, aan het gewestelijk bestuur zijner
woonplaats ingeleverd worden. Voldoet de reiziger aan een examen, hem door
priesters in tegenwoordigheid van den regent afgenomen, dan ontvangt hij het
getuigschrift der volbrachte reis, waarna hij den titel en het kleed van Hadji mag
dragen.
In Atjeh noemt men hem, die - al is het ook zonder studie - zijne godsdienstige
plichten eenigszins getrouw waarneemt, zoowel als hij die eene bedevaart naar Mekka
heeft gedaan, Tuengkoe.
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De Tuengkoe is de meester van het dorp, zegt het spreekwoord; op Groot-Atjeh is
het in het algemeen den titel van allen, die of een ambt bekleeden, dat met den
godsdienst verband houdt, of zich door meerdere kennis of trouwere beoefening van
den godsdienst onderscheiden van de massa des volks.
Het behoeft onder dergelijke omstandigheden niemand te verwonderen, dat ieder
Mohammedaan in den Oost-Indischen Archipel - en vooral op Atjeh - doet wat in
zijn vermogen is, om de gelden bij elkaar te zamelen voor een bedevaart naar Mekka.
Deze reis toch levert hem niet anders op dan voordeelen, zooals daar zijn: een
onbezorgd bestaan voor zijn verdere leven, en - wat bijzonder streelend is voor zijn
godsdienstig fanatisme - de roep van heiligheid, die na de volbrachte reis van hem
uitgaat, al is hij overigens, uit een zedelijk oogpunt, een diep bedorven mensch.
Daarenboven zegt een uitdrukkelijk voorschrift van den Koran.
‘Waarlijk, de tempel van Mekka is de eerste die voor den mensch werd gebouwd.
Daarin zijn onmiskenbare teekenen, zooals de Plaats van Abraham; die er in komt
is veilig; en het is een verplichting jegens God om derwaarts ter bedevaart te gaan
voor ieder die daartoe in staat is.
Het aldus luidende vers van den Koran bevat het gebod, waarin ieder Muzelman
gerekend wordt verplicht te zijn, om den tempel te Mekka te gaan bezoeken.
Eene bedevaart is een reis naar een plaats met het oogmerk om aldaar te bidden.
Reeds de Grieken reisden naar gewijde tempels, waar zij het orakel raadpleegden,
dit, evenals de tochten der Joden naar Jerusalem, kan men reeds eenigszins als
bedevaarten beschouwen. De Christenen gingen in de Middeleeuwen ter bedevaart
naar het Heilige Graf te
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Jerusalem; de Muzelmannen naar de Ka'ba te Mekka en naar het graf van den Profeet
te Medina.
De noodzakelijke verplichting, die op iederen Mohammedaan individueel rust,
om de bedevaart naar Mekka eens in zijn leven te volbrengen, wordt beperkt door
de slotwoorden van het boven aangehaalde vers uit den Koran, namelijk, ‘voor een
ieder die daartoe in staat is.’
Natuurlijk niemand kan gehouden worden om het onmogelijke te doen, maar met
uitzondering van hetgeen physiek onmogelijk is, komt daarbij veel subjectieve
beschouwing te pas, want hetgeen de een als mogelijk beschouwt, houdt de ander
voor onmogelijk.
Wanneer is nu iemand in staat, om de bedevaart te ondernemen en te volbrengen?
Het antwoord op deze vraag zullen ons de wetgeleerde boeken geven, waarin de
verklaring dezer koranische woorden van alle kanten is beschouwd geworden.
Hetgeen men uit die boeken leert, komt in hoofdzaak hierop neder, dat de
Mohammedaan niet gerechtigd is een bedevaart te ondernemen dan nadat hij aan
zeven vereischten heeft voldaan; is dit werkelijk het geval, dan kan men zich niet
van de verplichting daartoe ontslagen rekenen zonder groote zonde op zich te laden;
zelfs doet hij, die gestorven is zonder naar Mekka te zijn gegaan, terwijl hij daartoe
in staat was, de nagelaten verplichting op zijne erfgenamen overgaan.
Eene vrouw vroeg eens aan Mohammed - aldus verhaalt de overlevering - hoe zij
handelen moest daar haar overleden vader niet naar Mekka was geweest, terwijl hij
dit best had kunnen doen. De Profeet droeg haar op om in naam van haar vader de
bedevaart te volbrengen. Hieruit blijkt duidelijk dat de bedevaart - even als menig
ander goed werk - door iemand in naam van een ander kan worden verricht.
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De bedoelde zeven vereischten worden aldus geformuleerd: in de eerste plaats is het
een vereischte, dat men Mohammedaan zij; geen ongeloovige toch mag het voor
heilig verklaarde gebied van Mekka en de Ka'ba betreden. De andere vereischten
zijn: het volle bezit van zijne verstandelijke vermogens; huwbaarheid; vrijheid; bezit
van al de benoodigheden voor de reis; veiligheid van den weg en de mogelijkheid
om de reis nog bij tijds te kunnen volbrengen.
De eerste zes vereischten spreken vrij wel voor zich zelf - niet de zevende namelijk de mogelijkheid om de reis bijtijds te kunnen volbrengen.
Aangezien de ceremoniën voor de bedevaart aan bepaalde dagen in de laatste
maand van het jaar zijn gebonden, en de bedevaartganger verplicht is de onthouding
op zich te nemen in een van de drie laatste maanden van het jaar, zoo is het
noodzakelijk dat de Mohammedaan die de bedevaart wil volbrengen, bij tijds de reis
onderneemt, ten einde op den vastgestelden tijd de plaats zijner bestemming te kunnen
bereiken.
Tot de onthoudingen worden gerekend: het dragen van genaaide kleederen; de
man mag zijn hoofdhaar niet bedekken noch de vrouw haar gelaat; men mag zich
niet kammen, hetzij met een instrument of met de nagels; men moet zich onthouden
om zijn hoofdhaar te scheren; niemand mag zijn nagels, zelfs niet één nagel knippen;
men moet zich onthouden van het gebruik van oliën, zalven en parfumeriën; men
moet zich onthouden van jacht op wild; mannen en vrouwen mogen geen huwelijk
sluiten en geen gemeenschap met elkander hebben.
Het doel der bedevaartgangers is zooals ons bekend is, Mekka, de heilige stad der
Mohammedanen, door de Arabieren de Moeder der steden genaamd; de wieg der
Mohammedaansche overle-
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vering; de geboorteplaats van den Profeet en het geschiedkundig en godsdienstig
middelpunt van het uitgestrekte gebied van den Islam.
Na Mekka moet Medina worden bezocht, beide zijn heilige steden, waarvoor het
Staatsbestuur van elk Mohammedaansch land aanzienlijke inkomsten afzondert om
dáár verdeeld te worden.
Algemeen wordt in de Mohammedaansche wereld geloofd, dat op den jongsten
dag, de Profeet voorspraak en hulp zal verleenen aan allen, die, even als hij, te Medina
zijn gestorven.
Eene overlevering verklaart dat bij de opstanding uit den doode ieders lichaam
zal gevormd worden uit het stof van den grond waarin hij begraven is; Medina zal
dus de materialen leveren voor het toekomstig lichaam van den Profeet. Bij wijze
van transactie in het geschil - Welke plaats heiliger is Mekka dan wel Medina? heeft de meening veld gewonnen, dat Medina heiliger is als Mekka, met uitzondering
echter van den heiligen tempel in laatst genoemde stad.
Binnen het heilige territoir is het verboden wild te dooden en boomen te hakken;
doodslag, behalve aan ongeloovigen, heiligschenners en aanvallers wordt door alle
wetgeleerden verboden. De grootte der heilige territoiren wordt aangewezen door
torens aan verschillende zijden geplaatst; daar de heiligheid van Mekka volgens het
volksgeloof zóó groot is, dat de stad zelfs niet mag ontheiligd worden door de
aanschouwing van ongeloovige oogen.
Boven is gezegd dat de Islam verdeeld is in vier orthodoxe secten, en dat de
Egyptenaren en de Mohammedanen van den Oost-Indischen Archipel tot de secte
der Sjafeïten behooren. Na de mededeeling, dat deze secten elkaar wonderwel
verdragen in de uitgestrekte Mohammedaansche wereld en tijdens hun verblijf in de
heilige plaatsen Mekka en Medina, zal in het vervolg slechts bij uitzonde-
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ring van de Hanefiten, de Hanbaliten en de Malekiten, doch steeds van de Sjafeïten,
worden gesproken.
Zoo zijn deze het daarover eens, dat het geoorloofd is een door den rechter
uitgesproken straf op het heilig gebied ten uitvoer te leggen.
Dat ieder ongeloovige van dit gebied geweerd wordt, berust op de volgende
uitspraak van den Koran:
‘O gij geloovigen! de ongeloovigen zijn onrein; na dit jaar mogen zij het heilige
bedehuis niet meer naderen.’
Ten einde eene uitvoerige beschrijving van het heilige der heiligen, van den heiligen
tempel, of zooals de Muzelmannen het noemen, het huis Gods - in één woord de
Ka'ba - dat is letterlijk vertaald, de dobbelsteen of het vierkante huis te besparen, is
eene afbeelding in den tekst gevoegd, die voldoende duidelijk voor zich zelve spreekt.
Zooals men ziet, staat de Ka'ba in een langwerpig vierkante ruimte, die geheel
omgeven is met een groote muur van 257 passen lang een 210 breed. Het dak is plat,
waarschijnlijk met een kleine helling, om den regen te doen afloopen.
Het regenwater wordt aan de noord-west zijde van de Ka'ba door de beroemde
Barmhartigheidsgoot, die - zooals men zegt - van goud is, op het graf van Ismaël
gestort, waar de bedevaartgangers met elkaar staan te vechten om het op te vangen.
De eenige deur wordt tien of twaalf maal in het jaar geopend; de bedevaarders
kunnen ze echter zoo dikwijls open krijgen als zij met eenigen te samen, een som
kunnen bij elkander brengen, die de begeerlijkheid van de bewakers gaande maakt.
In 626 heeft een vreeselijke overstrooming de Ka'ba aan drie zijden omvergehaald,
voor dat men aan den wederopbouw begon in 1627, die den tempel zijn tegenwoordig
aanzien heeft gegeven, werd de vierde zijde geslecht.
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Volgens de overlevering zou de eerste Ka'ba naar het voorbeeld van de troonzaal
van God door de Engelen zijn gebouwd; de tweede werd door God zelf gebouwd,
en beiden werden overgebracht naar den hemel, waar zij zich loodrecht boven de
tegenwoordige Ka'ba bevinden. Daarna vervaardigde Seth een nieuwe Ka'ba van
steen en klei, deze werd door den zondvloed verwoest; en Abraham deed eindelijk
de vierde verrijzen, opdat de geloovigen aldaar den éénigen God zouden aanbidden.
Een groote bijzonderheid bij het uitwendige van de Ka'ba is, dat het bovenste
gedeelte van dat gebouw, behalve tegenwoordig het plat dak, bedekt, of behangen
is, met een kleed van zijde doorweven met katoen van eene schitterende, zwarte
kleur. Op dit kleed is een breeden band aangebracht, die er op een afstand uit ziet
als van goud te zijn; in dien band zijn eenige hoofdstukken van den Koran en
verschillende opschriften met goud en zijde geweven.
Voor de deur van de Ka'ba hangt de aangezichts sluier, zijnde een met goud
geborduurd gordijn van een verblindenden glans. De oorsprong van de gewoonte
om de Ka'ba te bekleeden, moet gezocht worden in het oude gebruik, om de Kerk
voor te stellen als eene maagd of bruid.
Aan den zuid-oosthoek van de Ka'ba is de befaamde Zwarte Steen, zij zit in den
kant van den hoek van het gebouw boven den grond.
Toen de Aartsvader Abraham met zijn zoon Ismaël van God den last hadden
ontvangen om het vierde huis op de oude fundamenten op te richten, bracht de Engel
Gabriël den Zwarten Steen - die volgens de meeste Mohammedaansche geleerden
gedurende den zondvloed in den berg Aboe Kobais in Arabie was bewaard geworden
- aan Abraham terug, die dien steen onder zijn leiding in den tegenwoordigen hoek
plaatste, tot een teeken om dáár de omgangen te beginnen.
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Van de nevengebouwen van de Ka'ba zullen wij eene korte beschrijving geven.
Op de plaat ziet men twee kleine, van alle kanten opene paviljoenen, door vier
dunne pilaren gesteund, met een hellend dak dat in een punt uitloopt. Deze zijn de
bedeplaatsen van de Malekiten en de Hanbaliten; verder ziet men recht tegenover
eene der lange zijden van de Ka'ba een cirkelvormigen boog, de Vredepoort genaamd.
Zij die voor het eerst het Godshuis binnengaan, moeten bij het doorgaan dier poort
uitroepen: ‘O God, mag mijn ingaan gezegend zijn!’
Rechts van de Vredepoort is de plaats van Abraham; het is een rond gebouwtje
gesteund door zes pilaren; in dit gebouwtje wordt bewaard de heilige steen, waarop
de Aartsvader Abraham stond, toen hij de Ka'ba bouwde. Die steen heeft, volgens
de overlevering, door de zwaarte van den Aartsvader, een indruk gekregen, die den
vorm heeft van twee voeten en bepaaldelijk van de twee groote toonen. Vrome
bedevaartgangers vullen die holten met water en wrijven zich dan daarmede de oogen
en het gelaat. Een aanzienlijke som wordt gevraagd om dat gebouw binnen te gaan.
Rechts daarvan staat de preekstoel van de moskée.
Hij heeft een schoone gedaante, is geheel uit fijn wit marmer gehouwen en rijk
met beeldhouwwerk versierd. Een nauwe trap leidt naar de plaats waar de prediker
staat; die plaats is met een vergulden, veelhoekigen en in een punt uitloopenden
toren, bedekt.
Rechts van den preekstoel is de plaats van aanbidding der Hanefiten; dit is het
grootste der gebouwen om de Ka'ba; aan alle zijden open, gestut door twaalf kleine
pilaren en met eene bovenverdieping, waarop de voorganger gaat staan om de
geloovigen op te roepen tot het gebed.
De bidplaats der Sjafeïten staat boven de bron
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Zemzem, links van de Vredepoort, en dient als bovenkamer van die bron.
Volgens de overlevering zou de heilige stad Mekka door den reuzenstam der
Amalekieten gesticht zijn. Twee leden van dien stam zochten in de vroeger woeste
streken van het tegenwoordige Mekka een kameel; toen zij de bron Zemzem, die een
Engel voor Ismaël en Hagar had doen ontspringen, ontdekten, gaven zij daarvan
kennis aan hunne stamgenooten, die zich kort daarna bij die bron vestigden.
Daar die bron Ismaël den stamvader der Arabieren met diens moeder Hagar had
gedrenkt, kwam het water dier bron in een grooten roep van heiligheid bij zijn
afstammelingen.
Achter het zoo geheel Oostersche gebouw boven de bron Zemzem, ziet men twee
gebouwtjes van eene plompe, logge gedaante, die met hunne vierkante vormen
ongunstig afsteken bij de daarneven liggende lichte, luchtige nevengebouwen. In
een dezer worden de klokken en chronomiters bewaard; het andere dient tot
bewaarplaats van de handschriften, welke bij testamentaire beschikking door vrome
Muzelmannen aan de moskée zijn vermaakt.
Tot de verdere plaatsen, die de vrome bedevaartganger in het heilige gebied moet
bezoeken behoort de berg Arafa of der Barmhartigheid; op ongeveer zes uren gaans
van Mekka gelegen, moet die berg op den tweeden dag der bedevaart worden bereikt.
Het woord Arafa beteekent kennis, erkenning.
Het is op dien berg, dat Abraham van den Engel Gabriël al de ceremoniën voor
de bedevaart zou hebben geleerd, van daar het woord kennis.
Volgens eene legende zou Adam, na zijne verdrijving uit het Paradijs en zijn
ronddolen om Eva te zoeken, haar op dien berg hebben wedergevonden, van daar
het woord erkenning.
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De laatste heilige plaats, die door de bedevaartgangers moet worden bezocht is de
heilige stad Medina, waar de Profeet begraven ligt, en op wiens graf door elken
vromen Muzelman moet worden gebeden.
Medina is omgeven door eene ruime vlakte, in de verte verheffen zich de koepels
en minaretos van vijf moskeeën, en daarachter vertoont zich het juweel van Medina,
de vier kleine torens en de schitterend groene koepel, waaronder de overblijfselen
van den Profeet rusten. De bevolking bedraagt van zestien tot achtien duizend man;
Mekka telt bijna vijf-en-twintig duizend ingezetenen. Het fort heeft een vier honderd
man sterk garnizoen.
De moskée van den Profeet is een van de twee heiligdommen die de
Mohammedanen erkennen, en de tweede van de drie belangrijkste bidplaatsen in de
wereld.
De eerste dier bidplaaatsen, en het voornaamste heiligdom is de Ka'ba te Mekka,
deze is verbonden aan den dienst van den Aartsvader Abraham, terwijl de moskée
te Jerusalem - als zijnde de eigenaardi e plaats van Koning Salomon - de derde
plaats in de rij inneemt.
Er bestaat eene overlevering die aan Mohammed wordt toegeschreven, luidende:
‘Een gebed in deze mijne moskee heeft meer uitwerking dan duizend op andere
plaatsen, behalve alleen in de Ka'ba.’
De tweede van de vijf zuilen waarop de Islam rust, is de ritueele
godsdienstoefening, zooals die vijfmaal daags is voorgeschreven; hierin nu is de
Atjeher bijzonder nalatig, en de openbare, gemeenschappelijke godsdienstoefeningen,
die 's Vrijdags worden gehouden, worden door hem zeer verwaarloosd. Wanneer dit
in het brandpunt van het Mohammedanisme - Atjeh - zoo is, dan behoeven we niet
te vragen, hoe het met die
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tweede zuil is gesteld in het overige deel van den Archipel.
De Egyptische fellah, wiens leven in zoovele opzichten aan dat van den
Javaanschen dessa bewoner herinnert, is evenmin als deze een trouw beoefenaar van
de ritueele godsdienstoefening; trouwens voor menschen, die een zwaren strijd om
het bestaan te voeren hebben, is de geregelde waarneming der vijf getijden daags
met de daarbij behoorende voorbereidende ritueele reiniging, in waterarme landen,
zeer bezwaarlijk.
Is echter de Indonesische vereerder van den Islam eenigszins onverschillig voor
de ritueele godsdienstoefening, zoo tracht hij dat verzuim in te halen door
overvloedigen ijver voor de derde zuil, namelijk voor de bedevaart, want weinige
streken van de Mohammedaansche wereld leveren zulk een groot percentage
bedevaartgangers, en brengen jaarlijks zóóveel geld naar de heilige plaatsen Mekka
en Medina, als de bewoners van den Indischen archipel.
In Atjeh is de voorliefde voor de derde zuil niet minder groot dan op Java.
Laat ons nu een bedevaartganger op den voet volgen bij zijne reis door het heilige
grondgebied, dan treffen wij hem, met duizenden zijner bedevaartgangers aan, vóór
en op den heiligen berg Arafa, tot het vervullen van de eerste pilaar van de bedevaart,
eene ceremonie die den naam draagt van ‘het staan op den berg Arafa.’
Dit staan op den heuvel Arafa is eene dier plechtigheden, die noodwendig tot de
bedevaart behoort, en zonder welke die nietig zoude zijn. De oorsprong van deze
volstrekte noodzakelijkheid moet worden gezocht in de handelwijze van Mohammed
zelf, die liet uitroepen, dat ieder bedevaartganger verplicht was op den heuvel Arafa
te staan. Op dien heuvel had hij - gezeten op een kameel - eene preek

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1901

576
gehouden, waarin hij zijne hoorders de verplichtingen van bedevaart en pelgrimstocht
onder het oog bracht.
Het opklimmen van den heuvel langs breede, ruw uitgehouwde trappen in den
rotsachtigen zuidkant wordt hoe langer hoe bezwaarlijker, totdat een klein gebouw
met bidnis - in den vorm van een obelisk - wordt bereikt. Dit gebouwtje - ruw uit
leem en graniet samengesteld - wit gepleisterd en reeds op verren afstand zichtbaar,
was de bidplaats van Adam. Na alhier de bedevaart plechtigheden te hebben verricht
dalen de vrome Muzelmannen den heuvel weder af en komen in de vlakte waar zij
hunne tenten hebben opgeslagen.
Tegen ongeveer een kwartier over drie uur in den namiddag wordt een kanonschot
gelost, om den tijd aan te duiden voor het namiddaggebed. Terstond daarop stelde
zich den stoet van den Sjerief - leider der bedevaart - met muziek voorop, in orde.
Allerlei sieraden werden bij die gelegenheid ten toon gespreid; staatsiepaarden,
standaarden en dergelijken vergezellen den stoet. Nauwelijks was de Sjerief tot zijn
plaats genaderd, of alle beweging in die witte kleederen der bedevaartgangers en het
uitroepen van spreuken uit den Koran werd in één oogenblik afgebroken door een
plotselinge stilte en daardoor het teeken gegeven, dat de prediker de preek van ‘het
staan op den Arafa’ zou beginnen. Zij duurde bijna drie uren, totdat de zon was
ondergegaan; alle bedevaartgangers waren diep getroffen, zelfs zag men bij sommigen
de tranen langs de wangen rollen. Daarop gaf de prediker het signaal tot vertrek,
waarop de duizenden Mohammedanen opbraken, ieder met zich nemende zeven
kleine kiezelsteentjes, die zij den volgenden dag noodig hadden ‘om den duivel te
steenigen.’
Herhaaldelijk is reeds gesproken over het gebed en het bidden der Muzelmannen;
het zal dus hier
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op zijn plaats zijn, om juist te doen inzien, wat men daaronder verstaan moet, vooral
omdat de voorstellingen der Mohammedanen daaromtrent zoo zeer afwijken van de
onze, en omdat juist het opzenden van gebeden tot Allah zulk een gewichtig deel der
bedevaart uitmaakt. Het gebed is een der voornaamste pilaren van den Islam, omdat
de Mohammedaan in het gebed in den geest tot God nadert. Het gebed in de Ka'ba
heeft dáárom zulk een groote waarde, omdat dit bedehuis recht onder Allah's troon,
in den zevenden hemel, staat; dit gebed bereikt dus het spoedigst God zelf, daar de
rechte lijn de kortste afstand is tusschen twee punten. Om God te mogen naderen
moet men rein zijn, en wel - uitwendig aan het lichaam - van daar de reiniginswetten,
en inwendig, van daar het vasten.
Verder is het gebed een opeenvolging van handelingen en bewegingen, die men
het best eene samenstelling van lichaamsbewegingen zou kunnen noemen. Na iedere
beweging wordt een godsdienstige formule uitgesproken, waarvan een paar
voorbeelden zullen worden medegedeeld.
De biddende staat met het gelaat naar Mekka gekeerd, doch met de voeten niet
geheel bij elkaar; hij heft de handen aan elke zijde van het gelaat en raakt met de
uiteinden der duimen zijn oorlellen aan; steeds staande, laat hij de handen voor zich
zakken tot een weinig beneden den gordel en houdt de linker in de rechterhand; het
hoofd gericht op de plek, die hij bij de knieling zal aanraken, leest hij het eerste
hoofdstuk uit den Koran; daarna buigt hij hoofd en lichaam en legt de handen op de
knieën terwijl hij in deze houding tot driemaal toe de volgende formule uitspreekt:
‘Ik erken de onbeperkte heerlijkheid van mijn Heer, den Groote! - daaraan
toevoegende - ‘Moge God hem hooren, die Hem prijst. Onze Heer, lof zij U!’
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Onder het uitspreken eener andere formule heft hij hoofd en lichaam op. Daarop laat
hij zich langzaam op de knieën vallen, plaatst de handen een weinig voor de knieën
op den grond en laat - eerst den neus en daarna het voorhoofd - juist tusschen de
beide handen in, den grond aanraken. Terwijl de knieën op den grond blijven, en
hoofd en handen worden opgeheven, laat hij zich op de knieën zakken, de handen
op de dijen plaatsende; bij al deze bewegingen, die gepaard gaan met het uitspreken
van godsdienstige formules, mogen de teenen van den rechter voet niet van de plaats
wijken daar zij het eerst werden nedergezet, die van den linkervoet mogen zoo weinig
mogelijk verroert worden. Aangezien het Mohammedaansch gebed bestaat uit een
herhaling van het vermelde, zoo dient volledigheidshalve te worden gezegd op welke
wijze de vrome Muzelman het gebed eindigt. Hij heft daartoe zijn knieën niet
onmiddelijk van den grond op, doch buigt de linkervoet onder zich en gaat daarop
zitten, legt de handen op de dijen, de vingers een weinig van elkaar houdend, en zegt
in deze houding:
‘Lof zij aan God, en gebeden en goede werken. Vrede zij over U, o Profeet! en de
genade Gods en zijne zegeningen! Vrede zij over ons en over alle rechte aanbidders
van God!’ Hij heft vervolgens de wijsvinger van de rechterhand en zegt: ‘Ik belijd
dat er geen God is behalve God, en ik verklaar dat Mohammed is zijn dienaar en
gezant.’ Daarna slaat de biddende het oog op den rechter en vervolgens op den linker
schouder, deze beide groeten zijn gericht tot de beschermengelen, die waken over
den geloovige en al diens handelingen gadeslaan. Voordat de groeten aan de
beschermengelen worden gebracht mag een ieder God bidden om datgene wat hij
het meest verlangt, doch deze bede moet zooveel doenlijk worden uitgesproken in
de taal van den Koran.
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Dit gebed doet hij, terwijl hij de oogen vestigt op de palmen der hand. die hij als een
geopend boek voor zich houdt, eindigende met over het gelaat te strijken, van het
voorhoofd af naar beneden toe.
Iedere beweging, die niet voorgeschreven is, moet streng worden vermeden, geen
opslag van het oog, geen kuch, geen antwoord op een vraag is geoorloofd; overtreedt
de biddende dit voorschrift, zoo moet hij zijn gebed op nieuw beginnen. In sommige
gevallen kan hij volstaan met het gebed slechts zoover te herhalen, alsdaar waar hij
de fout begaan heeft. Hij, die een biddende in zijne godsdienstige overpeinzingen
stoort, begaat daardoor een groote zonde.
De Mohammedaansche rozenkrans bestaat uit een aaneenschakeling van
negen-en-negentig pitten - om het aantal van de namen, die aan Allah worden gegeven
te evenaren - van een kleine ronde vrucht; een groote pit of een koraal vult dat getal
tot honderd aan, en geeft dan Gods grooten naam Allah terug.
‘De maand Ramazhaan, waarin de Koran uit den hemel is neergezonden, om te
dienen tot leiding voor de menschen, tot duidelijke verklaring van hare voorschriften
en tot onderscheiding tusschen goed en kwaad; die maand moet vasten een ieder die
dan de maan heeft gezien. De zieke en reiziger moet later ook zooveel dagen vasten.
God verlangt uw gemak, geenszins uw moeilijkheid; gij moet slechts het bepaald
getal dagen vasten en Allah verheerlijken over zijne leiding, gij behoort dankbaar te
zijn.’ Aldus spreekt de Koran over de instelling van de groote vasten gedurende de
geheele maand Ramazhaan.
De Mohammedaansche godgeleerden geven een reden voor de instelling van de
groote vasten, die wegens het zonderlinge de vermelding wel waard is.
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Zij geven voor dat die vasten is een reiniging, ingesteld wegens hetgeen den eersten
mensch overkwam, nadat hij de verboden vrucht had gegeten. Het berouw, dat Adam
over zijne zonde gevoelde, werd door Allah eerst aangenomen dertig dagen daarna,
namelijk, nadat het lichaam van Adam geheel en al bevrijd was van al hetgeen door
die zonde er was ingebracht. In nagedachtenis daarvan zou de nakomelingschap van
den eersten mensch veroordeeld zijn geworden tot een jaarlijksche vasten van dertig
dagen achter elkaar.
De tiende dag der bedevaart, volstrekt geen feestdag, doch een dag vol
moeilijkheden en ontberingen, begint met de plechtigheid van het steenigen van den
duivel, waartoe de zeven kiezelsteentjes, waarvan boven is gesproken, dienst moeten
doen; deze moeten zevenmaal in water worden gewasschen en daarna in het
pelgrimsgewaad worden gebonden.
Op den weg naar Mina staan drie pilaren, aanwijzende de plaatsen waar de Satan
- in de gedaante van een ouden Sjeich - achtereenvolgens verscheen aan Adam,
Abraham en Ismaël, en hij door hen verjaagd werd op de woorden van Gabriël, dat
zij dit moesten doen door hem te werpen met steentjes ter grootte van eene boon.
De bedevaartganger tracht een der pilaren tot op een kleinen afstand te naderen,
ziet hij kans deze te raken, dan werpt hij de steentjes, op de wijze die hem daartoe
het meest geschikt voorkomt, in de richting daarvan, onder het uitspreken der
woorden: ‘In naam van Allah en Allah is almachtig! ik doe dit uit haat jegens den
vijand en tot zijn schande.’ Hiermede is de plechtigheid van het steenigen van den
duivel afgeloopen en komt de bedevaartganger in een nieuwe periode van de
bedevaart, want de toestand van onthouding is nu ten einde.
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Het eerste werk der Muzelmannen is nu naar een der talrijke barbierswinkels ter
plaatse te gaan om de hoofden te doen scheeren, de baarden te doen punten en de
nagels te laten knippen; de Sjafeïten laten slechts een weinig haar aan den rechterkant
van het hoofd wegnemen, terwijl de Hanefiten op zijn minst een vierde gedeelte van
het hoofd kaal laten scheeren.
Op dezen dag moet ieder bedevaartganger te Mina zijn offer brengen, bestaande
in een schaap of een os, alleen de hooge ambtenaren brengen een kameel als offer.
Ieder slacht zijn eigen dier, maar voor de Indiërs, die dan ook wegens hunne
weekhartigheid worden uitgelachen, verricht een Arabisch slager het werk. De kop
van het offerdier wordt naar de Ka'ba gewend en de slachter snijdt het de keel door
onder den uitroep: ‘In naam van Allah! Allah is machtig!’ alleen het kameel wordt
wegens de dikte en hardheid van zijn halsspieren een steek gegeven tusschen het
borstbeen en den nek. Het wordt als een verdienstelijke handeling beschouwd, dat
hij die offert, zelfs niets nuttigt van het offerdier maar het onder de armen ronddeelt.
Tengevolge daarvan zitten op de offerplaats een groote menigte armen, die als gieren
loeren op hun prooi, zoodra de slachter zijn taak heeft volbracht. Na afloop van het
offeren verlustigen zich de bedevaartgangers den avond van dien dag te Mina, waar
zij 's nachts verblijven om onder het afsteken van vuurwerk en het gedonder van
geschut het groote feest te vieren; dit bracht alle bedevaartgangers in vervoering en
hield hen den geheelen nacht bezig, waardoor aan slapen niet te denken viel.
Tegen middernacht trokken zij weer naar de Duivels en nu, beginnende met den
Eersten Duivel aan het oosteinde van Mina, volbrachten zij wederom de steeniging
door het werpen van zeven steentjes naar elk der drie Duivels.
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Met het aanbreken van den dageraad op den twaalfden dag wordt alles tot het vertrek
gereed gemaakt, want de bedevaartgangers willen bij tijds te Mekka zijn, en tevens
de verpeste lucht van de offerplaats om Mina ontvluchten.
Na een bad genomen, en een weinig te hebben uitgerust, begeven zij zich naar de
Ka'ba om de preek te hooren. Door de groote poort de moskee binnentredende, vinden
zij het groote vierkant gevuld met geloovigen, zittende in lange rijen en overal gekeerd
met het gelaat naar de Ka'ba.
De schitterende kleuren hunner kleeding kunnen niet worden overtroffen door een
tuin der schoonste bloemen; zulk een groote verscheidenheid tot in de kleinste
bijzonderheid toe, vindt men waarschijnlijk in geen ander gebouw op de wereld. De
vrouwen zitten in een sombere groep afzonderlijk bij elkaar.
De tulband van den prediker is wit, evenals al zijn kleederen. Bij de muzelmansche
ceremoniën houdt de prediker gewoonlijk een zwaard of een staf in de hand, de
oorsprong van dit gebruik ligt in het duister en de verklaring daarvan is zeer moeilijk,
misschien moet het tot de eerste tijden van den Islam worden teruggebracht, en diende
de stok en het zwaard toen tegen een onverwachten aanval.
Toen de prediker zijn majestueuze gestalte langzamerhand boven de gemeente
verhief en zijn stem deed hooren, was alles in diepe stilte. Op het einde van elken
vrij langen volzin heft de gemeente een donderend ‘Amien’ aan, en dan volgt aan
het slot van de preek, bij elke drie of vier woorden het gelijktijdig rijzen en dalen
van duizende stemmen. Men kan de godsdienstige plechtigheden in vele landen
bijwonen, maar men zal er geen vinden, die zóó plechtig, zóó indrukwekkend is, als
deze.
Ziedaar al wat tot de bedevaart in de beperkte
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beteekenis van het woord kan worden gerekend te behooren; het overige behoort tot
den veel minder zalig makenden pelgrimstocht.
Deze bestaat uit een bezoek aan het graf van den Profeet te Medina; op welk graf
hij bidt, en daarmede heeft de Mohammedaan van den Indischen Archipel zijn in
alle opzichten volledige en Gode welgevallige bedevaart geeindigd.
Willemstad (Holland)
Kapitein VAN DER VEUR.
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Drumsheugh's liefdegeschiedenis
door Ian Maclaren.
III.
Drumsheugh's belooning
DE menschen zeggen, dat, indien gij een stedeling, zelfs onder de grootste waarborgen
van stilzwijgendheid een geheim toevertrouwt, dit binnen de vier-en-twintig uren
van de daken der huizen zal verkondigd worden en dit zonder dat men den vriend
van verraad kunne beschuldigen: hij is eenvoudig bezweken in den strijd tusschen
de gewoonte van vrij-handel in het spreken en het plotseling beslag leggen op één
artikel. Geheim stond op zijn gelaat te lezen en droop van den zoom zijner kleederen,
zoodat elke detectief van het spreken met een blik zag, dat die man schatten bij zich
droeg en ze naar willekeur kon aanslaan.
Wanneer men in Drumtochty zijn vriend een geheim toevertrouwde, maakte het
geen rimpel op het gezicht van den hoorder en het verdween als in een diepe wel.
‘Zoo, zoo,’ was volstrekt noodzakelijk als een bewijs van aandacht, maar de verste
uitdrukking van verwondering ging niet boven een: ‘dat was geen kans hebben’.
Niemand kon zeggen of een Drumtochtier in de hoeken van zijn geheugen misschien
geheimen omkeerde, maar toen Jamie Soutar, na een
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uur zwijgens, zekeren avond zijn pijp wegwierp en met bijzonderen nadruk ‘Bravo’
zei, scheen het mij, dat hij een gebeurtenis verteerd had.
De wet van het zwijgen werd misschien nooit verbroken, tenzij eens, maar dat
was op koninklijke wijze, toen Willem Maclure op onrechtstreeksche manier de
geschiedenis van Drumsheugh's liefde voor Marget liet uitlekken en nadien van zijn
vriend vergiffenis kreeg. Marget was gekomen om den dokter, ongeveer een maand
vóór deze stierf, te bezoeken en zij had presenten meegebracht, en na een wijl was
hun gesprek op George gevallen.
‘Spreek niet over mijn bezoek’ zei Marget, ‘er is geen schepsel in de glen, dat
geen verplichtingen tegenover u heeft en ik zal nooit vergeten wat gij, dien langen
zomer, voor mijn jongen gedaan hebt’.
- ‘Ik heb niets gedaan en er is niemand, die in die droeve ziekte veel doen kan. Zij
neemt de knapste jongens en beste meisjes weg, maar nooit was mijn hart zwaarder
dan toen ik dien namiddag Geordie's gezicht zag. Tegen tering vermag niemand iets’.
- ‘Gij hebt geringen dunk van uw hulp, dokter; het was gij, die hem de pijn gespaard
en zijn geest helder gehouden hebt. Zonder u zou hij zich niet tot het einde hebben
kunnen bezig houden, noch het bezoek zijner vrienden ontvangen. Heel de glen kwam
naar hem vragen en elk had een goed woord voor den armen student.
‘Heb ik u nooit verteld, dat Posty een half uur uit zijn weg zou gegaan zijn, als hij
een brief voor Geordie had, om hem eigenhandig te bestellen en Posty is sedert dien
een betere man geworden. Maar weet ge wie achter u en Domsie het braafst van al
was voor mijn armen jongen?
- ‘Wie was het?’ maar Maclure hief het hoofd op, alsof hij den naam reeds gehoord
had.
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‘Ja, gij hebt het geraden’, zegde Marget, den blik van haar vriend beantwoordend,
‘het was Drumsheugh’, hij was heel dien zomer zoo lief en zoo vol oplettendheden,
dat de glen hem niet zou herkend hebben.
‘Gij hebt hem hier zelf gezien, maar zoudt ge kunnen gelooven, dat hij driemaal
per week kwam en nooit met ledige handen? Den eenen dag was het met een fijn
beetje voor Geordie om te eten, den anderen met een boek, dat de jongen op het
College lust gehad had te koopen en zekeren zaterdag kwam hij met een pakje, dat
hij uit Londen had laten komen.
- “Wat voor een oord is dit, George?” en hij deed den omslag af en hield de prent
omhoog. Het zou u goed gedaan hebben het licht te zien in de oogen van den knaap.
“Athene” riep deze en hij strekte zijn witte hand naar Drumsheugh uit, maar er werd
geen ander woord gesproken.
Zij hielden er zich den heelen voormiddag mee bezig. Georgie toonde den tempel,
dien de Grieken opgericht hebben aan de wijsheid en het schouwburg in de schaduw
van den heuvel, waar de Grieksche profeten preekten en terwijl ik over en weer liep,
las Geordie een beetje en Domsie zelf zou met niet meer belangstelling geluisterd
hebben dan Drumsheugh. De stervende student en de oude boer...’
- ‘Ja, ja,’ zei Maclure.
- ‘Er was een geschiedenis, die Drumsheugh nooit met droge oogen tot het einde
kon aanhooren, heeft Geordie mij verteld, en hij vroeg ze altijd weer, totdat de jongen
al te slecht werd; het was iets van twee minnaars in den ouden tijd, die gescheiden
waren door een zeearm, waar het water altijd onstuimig was, en de knaap moest er
over zwemmen om zijn meisje te zien. Zij hield een licht omhoog om hem den weg
te toonen en als hij het zag was hij voor geen gevaar beducht; maar zekeren nacht
sloeg het
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koude, onmeedoogende water over zijn hoofd en haar toorts brandde tevergeefs tot
het einde op. Arm, trouw ding! Zij wierp zich in den zwarten vloed en de dood
vereenigde ze, waar geen scheiden meer is!’
- ‘Dat hoorde hij gaarne, zeker?’ zegde Maclure met veelbeteekenenden nadruk
en hij keek Marget nieuwsgierig aan.
- ‘Liefst van al de oude geschiedenissen, die Geordie hem vertelde, en zekeren
dag kreesch hij bijna, maar het was niet om hun dood.
“Neen, neen,” zegde hij tot Geordie, ik vind, dat hij gelukkig is, want hij kreeg
zijn loon voor den zwarten tocht. Er is zoo menig man, jongen, die zijn leven zou
geven, als hij maar wist, dat hij bemind is. Maar wat dunkt u van een man, die heel
zijn leven tegen den stroom worstelt zonder eenig vriendelijk licht, waar hij kan naar
opzien?’
Geordie had medelijden met hem en vertelde het mij des avonds en het gaf mij te
denken. Zou het mogelijk wezen, dat de arme Drumsheugh misschien zonder dat
men het weet iemand lief gehad heeft en geweigerd werd? Niemand buiten de
Almachtige ziet het verdriet in elks hart en degene, die meest lijden, zeggen soms
minst.
‘Het kwam in mij op, dat hij zekerlijk moet bemind hebben, want hij was zoo
oplettend met Geordie, zoo vrouwelijk in zijn manieren, met de kussens en de shawls,
zoo vindingrijk in het bedenken van hetgeen den knaap plezier zou gedaan hebben;
hij leerde dat elders dan op de markt van Muirtown. Hebt gij... nooit iets gehoord,
dokter? Het is niet om er over te babbelen, dat ik het vraag, maar uit medelijden en
om zijn liefde voor mijn kind’.
- ‘Dat zou Drumsheugh niet gelijken van dat, al ware het ook tegen zijn vriend,
te vertellen?’ en Maclure huichelde dapper. ‘Hebt gij daar niets over gehoord in den
tijd, dat gij op Drumsheugh woondet?’
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- ‘Geen zuchtje; hij was nooit op de tong van de glen en in dien tijd was hij heel
anders dan nu; hij was rustig en spraakzaam, en beleefd voor het werkvolk; en er
was dan geen gierigheid in hem. Ik heb dikwijls gedacht, dat er in heel de glen geen
man was, die een betere echtgenoot had kunnen worden voor een brave vrouw. En
het valt mij in, dat het over ongeveer dertig jaar is, dat hij opeens zoo hard geworden
is. Maar denkt ge niet, dat de ware Drumsheugh wederom voor den dag komt?’
Het scheen, dat de dokter zich bedwong om niet te spreken.
‘Hij is, wat de glen er ook over denkt, geen gewoon man’, en Marget scheen over
iets te mijmeren; ‘hij wilde bij mij nooit in huis komen en hij was zoo zenuwachtig,
dat hij, toen ik hem eens zijn thee droeg, het kommetje op den grond liet vallen. Men
mag er zeker van zijn, dat er in ieder van ons twee menschen schuilen: een
Drumsheugh, die als een gierigaard leeft en met de koopers strijdt en een ander, die
het geld gaf voor Tamma's Mitchell's wijf en mijn jongen bezorgde.’
Zulk een gesprek zou Maclure in ieder geval op een harde proef gesteld hebben,
maar het was slechts één week, dat Drumsheugh bij hem opgebiecht had.
Daarenboven, hij was zijn einde nabij en bezorgd voor de reputatie zijns vriends.
Zwijgen scheen hem van de twee het grootste verraad.
‘Daar is maar één Drumsheugh, Marget Hoo, zoo waar als gij hier levend voor
mij staat, degene dien gij bij Geordie in den tuin gezien hebt en die zich zelve een
maaltijd vleesch uit den mond zou gespaard hebben om de prenten te koopen voor
u - voor Geordie.
‘De glen kent Drumsheugh niet en zal hem langs deze zijde van het graf niet
kennen,’ de stem van den dokter kampte tegen zijn innerlijken hartstocht en tranen
kwamen in zijn oogen, ‘maar
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als het den dag van het oordeel zal wezen en dat... de boeken opengelegd worden,
dan zal er ook een zijn voor het dorp Drumtochty en de schoonste bladzijde van al
daarin zal die van Drumsheugh wezen.’
‘Gij zijt verwonderd en dat is niet zonderling’ - want de blik van Marget's grijze
oogen vroeg uitleg - ‘maar hetgeen ik zeg, is waar, Het is nooit voor zich zelven, dat
hij geschrapt en gedongen heeft; het was voor... voor een vriend, dien hij wilde helpen
en die in den nood was. Hij dacht dat het.... de gevoelens van zijn vriend zou kunnen
kwetsen en dat men het den vriend in de parochie misschien voor een schande zou
aanrekenen... indien het bekend werd; zoo nam hij de schande voor zich zelven. Ik
mag u daar niet meer over zeggen, want ik zou den bond breken, dien een man met
een ander gesloten heeft, maar voor een vrouw als gij, hebt ge genoeg gehoord om
Drumsheugh's naam te zuiveren.’
- ‘Meer dan te zuiveren, dokter, en Marget's gelaat gloeide, want gij hebt mij
getoond, dat het Sermoen op den berg heden ten dage ook geen doode letter is en
den sluier gelicht, die over een braven man hing. Nu heb ik den waren Drumsheugh
gevonden, Geordie's Drumsheugh;’ en Marget dankte Maclure nogmaals.
Een oogenblik had het heldhaftige van de daad Marget vervoerd, maar als zij naar
huis ging, kwam een groot medelijden over haar. Het grootste deel van zijn leven
had die man geslaafd en geleden, om iemand anders welstand te geven, en hij had
dat al gedaan zonder daarvoor de belooning te krijgen van wat liefde. Hoeveel geduld,
nederigheid teederheid, zelfopoffering, liggen er ongekend in de menschen. Hoe lang
mocht het al duren? Misschien dertig jaar. En niemand wist er van, niemand zei:
‘Wel.’ Hij had zijn goede daden verborgen en menige beschimping verdragen, die
hem door het
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hart moest snijden. Marget's hart begon voor den nederigen man warm te worden,
meer misschien dan zelfs nevens Geordie's stoel.
Het voetpad van het huis van den dokter naar Whinnie Knowe, liep langs de
voorzijde van den heuvel boven de boerderij van Drumsheugh, en Marget kwam aan
het huisje, waar zij vroeger met haar moeder geleefd had.
Het stond wepel en zij ging de keuken binnen. Hoe huiselijk was het in dien tijd
en hoe warm, zelfs in den winter, want Drumsheugh had planken op het dak laten
leggen en nieuwe ramen doen insteken. Haar moeder werd er nooit moe van zijn
goedheid te roemen, want zij waren toch maar werkmenschen.
De sneeuw was door den wijden schoorsteen gevlogen en lag in een hoop in den
haard, en Marget huiverde. De droefheid van het leven kwam over haar: haar moeder
en haar zoon, die nu op het kerkhof lagen. Dan vloeide het bloed wederom naar heur
hart, want de liefde verdraagt en overwint. Maar verdriet zonder liefde - haar
gedachten keerden weer tot Drumsheugh, wiens haard wel eenzaam moest zijn.
Nu keek ze naar zijn huis, zooals het daar stond midden in de sneeuw. En zij kwam
onder den indruk van de treurigheid, die er van uitging; een grauw, somber gebouw,
waar die man, met al zijn weelde van liefde, eenzaam leefde. Was dat Drumsheugh
zelve niet, die over het lage veld schreed? Een zwart figuur op de sneeuw, zijn hond
achter hem; hij ging naar zijn huis, waar niemand was om hem te verwelkomen....
en dacht misschien over hetgeen had kunnen zijn. Plotseling bleef Marget staan en
opende een deur. Waarom zou hij althans niet eens in zijn eenzaam leven gezelschap
hebben? Indien de vrouw, die hij lief had, hem hard geweest was, waarom zou een
vrouw, die hij niet lief gehad had, niet een half uur haar plaats innemen?
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Wanneer Drumsheugh, er oud en treurig uitziende, den hoek van zijn hofstede
omsloeg, stond Marget op hem te wachten en zij was verwonderd, hoe spoedig er
verandering over zijn gelaat kwam.
‘Gij verwachtet mij niet,’ zegde ze, hem tegemoet gaande met den zoo zeldzamen
glimlach, die om de zoete lijnen van haar lippen speelde, ‘en het kan zijn, dat het
vrijpostigheid is van mij, maar gij weet, dat de vriendschap zich over de scheidspalen
heenzet en het is om wille van Geordie, dat ik heden avond uw huis niet kon
voorbijgaan, zonder u te zeggen, dat gij in mijn hart leeft.’
Drumsheugh vond geen woord te antwoorden, maar hij nam haar hand in zijn twee
handen en hield ze zoo een oogenblik vast, en dan, in plaats van langs de keuken
binnen te gaan, waar al de bezoekers, den pastoor en Lord Kilspindie uitgenomen,
in gebracht werden, ging hij met Marget plechtstatig naar de voordeur. Het was maar
in het portaal, dat hij zijn tong terug vond en dan aarzelde hij nog, als iemand, die
door een buitengewoon groote omstandigheid overvallen is.
‘Ik zou u eigenlijk in de beste kamer willen ontvangen, Marget Hoo, maar daar is
sedert jaren geen vuur meer geweest; wilt gij in mijn eigen kamertje komen? Het
zou mij plezier doen u daar eens te zien en Marget zag, dat hij als hij haar een stoel
bij het vuur schoof, beefde.
‘Gij zijt nog eens in dees kamer geweest,’ zegde hij en hij keek haar oplettend
aan. ‘Weet gij het nog? Het is lang geleden.’
- ‘Het was de keer, dat ik, vóór wij verhuisden, onzen pacht kwam betalen en gij
klein geld moest zoeken om te wisselen, en ik dacht, dat gij kwaad waart, omdat wij
vertrokken.’
- ‘Neen, niet kwaad, ik was niet kwaad..... het duurde een half uur, eer ik dat geld
gevonden had en al dien tijd zat gij op dien zelfden stoel...
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het was in den voorwinter, dat mijn moeder stierf... neen, gij gaat niet vertrekken,
eer ge thee gedronken hebt.’
Hij ging de kamer uit om Leezbeth te verwittigen, dat hij volk had, Marget keek
in de kamer rond naar de versleten meubels en heel de barre ongeriefelijkheid. Dit
was al wat hij had om er te komen rusten, des vrijdags, als hij van de markt kwam;
hier zou hij uit en in gaan, totdat hij stierf. Er was slechts één blijk van teederheid
in de kamer: een portret van zijn moeder boven den schoorsteenmantel en Marget
stond op, om er naar te zien, want zij had haar gekend, een vrouw van stil en diep
gevoel. Een brief lag onder het beeldje open en het hoofd van dien brief, met klare
en dikke letter gedrukt, trok Marget's aandacht:
Macfarlane en Robertson, zaakmannen.
Marget's hart stond plotseling stil, want het was die firma, welke de sommen, die
Whinnie's neef ieder maal zoo passend zond, bezorgde. Deze neef was haar altijd
een raadsel geweest, want Whinnie wist weinig over hem te vertellen en de
zaakmannen weigerden alle inlichting, latende veronderstellen, dat hij in Amerika
was en zijn giften zonder verderen uitleg beliefde te zenden. Er waren keeren, dat
zij het gevoel had, alsof hij er bang moest voor zijn dat zij hem, den rijken verwante,
last zouden aandoen, en keeren, dat ze verontwaardigd was en geen dankbaarheid
kon gevoelen voor zulke mildheid. En dan had ze het gedacht gehad een brief te
schrijven in haar naam en dien van Whinnie, om hem te zeggen hoe zijn geschenken
hun leven gemakkelijker gemaakt hadden en hun toegelaten hadden vreedzaam en
eerlijk op Whinnie Knowe te blijven, maar de zaakmannen raadden het af en zij was
bang geweest al te zeer aan te dringen.
Wat, indien dat al maar een leugentje geweest
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was, die neef niet bestond... en Drumsheugh alles gedaan had? Was dit het doel van
al zijn opoffering - een dak te houden boven hun hoofd... en zij had hem hooren
uitmaken voor een gierigaard en hij had er niet op gesproken. Hoe kon zij in zijn
gezicht schouwen? Zij was er zeker van, hoewel zij er geen bewijs van had. Een vaag
schemerlicht was heel den achternoen in haar geest opgekomen en nu was de zon
opgestaan en alles was klaar.
Hij kon elk oogenblik binnenkomen en zij moest zekerheid hebben, maar het was
Leezbeth, die binnentrad om de tafel te dekken voor de thee; deze zag er stuurscher
uit dan ooit, blijkbaar niet kunnende begrijpen, waarom al met eens deze uitbarsting
van gastvrijheid.
‘De baas is boven gegaan om zich een beetje te kleeden,’ zegde de huishoudster,
met een soort van minachting: ‘ik zag nochtans niets kwalijks aan hem’. Maar
Leezbeth was niet één van die, welke Marget ooit hadden kunnen tot gramschap
brengen en nu wachtte ze om in Drumsheugh's gelaat te kunnen schouwen.
Hij kwam binnen, er twintig jaar jonger uitziende dan straks in het treurige veld.
en tot haar sprekende alsof zij de gravin van Kispindie zou geweest zijn, vroeg hij
haar de thee te willen schenken.
‘Drumsheugh’ en hij schrok over den ernstigen toon, dien zij aannam, - ‘eer ik
aan uw tafel neerzit moet ik u een vraag stellen en gij moet antwoorden. Gij zult
misschien denken, dat ik een vrijpostig vrouwmensch ben en mij voor dwaas aanzien,
maar dat is nu in mij opgekomen en ik zal niet rusten eer ik zekerheid heb.’
Marget's moed was haast gevallen, want zij zag, op hoe weinig zij voortbouwde
en hoe wild haar gedacht was, maar het was te laat om achteruit te gaan en zij zag
den schrik op zijn gelaat.
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Drumsheugh stond sprakeloos, zijn oogen in de hare en zijn hand om de leuning van
een stoel geklemd.
‘Is het gij, - zijt gij de vriend, die mijn man en mij in onze moeilijkheden geholpen
hebt?’
Ware hij op de proef voorbereid geweest of ware zij met een inleiding begonnen,
hij zou op de een of de andere manier ontsnapt zijn, maar al zijn listen waren ijdel
voor Marget's oogen.
‘Gij zijt bij Willem Maclure geweest,’ en Drumsheugh's stem beefde van hartstocht,
‘en hij heeft het u gezegd. Ik zal het hem nooit vergeven, neen, nooit; ik zal geen
woord meer tegen hem spreken, al is hij ook mijn beste vriend.’
- ‘Wees niet kwaad op dokter Maclure, want al wat hij gedaan heeft was uit liefde
en trouwhartigheid,’ en Marget vertelde hem hoe ze tot haar ontdekking gekomen
was.
‘Maar waarom zoudt gij er kwaad over zijn, dat de menschen, die gij geholpen
hebt, u in uw gezicht kunnen danken?’
Marget ving een gemurmel op dat geleek op, iets als een pond of twee, maar
duidelijk kon zij het niet verstaan, want Drumsheugh was naar den haard gegaan en
hield zijn gezicht afgewend.
‘Veel ponden, maar dat is het minste. Wat ik bedenk is, wat gij er al die jaren voor
geleden hebt, en hoe gij dat geld gebruikt hebt. Willem zou misschien zonder u nooit
een huis voor mij gehad hebben en ik zou misschien nooit mijn man gekregen hebben
en wij zouden met gebroken harten Whinnie Knowe mogen verlaten hebben.’
‘Er zijn in de glen geen voorbeelden van een goedheid, zooals de uwe, wij waren
toch van uw bloed niet, niet meer dan iemand anders in de parochie. En daarom, laat
mij u danken in mijn naam en in dien van mijn man en van Geordie, en zeg gij mij
daarna, hoe gij er op gekomen zijt ons zooveel
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goedheid te bewijzen.’ Marget ging tot Drumsheugh en legde smeekend haar hand
op de zijne. Hij hief het hoofd op en keek haar in het aangezicht.
‘Marget,’ zei hij, en dan verstond zij alles. Hij zag, eer zij naar hem opkeek, een
roode gloed over haar gelaat komen en weer verdwijnen, tranen haar oogen vullen
en langs haar wangen neerbiggelen; daarna sprak ze met stille, zoete stem:
‘Ik had daar niet het minste gedacht van en ik ben zoo een liefde, waarvan ik al
de vruchten en gij al de smart gehad hebt, niet waardig.’
‘Gij zijt mis, Marget, want de vreugde was grooter dan de smart, en ik heb er meest
bij gewonnen. De liefde heeft mij doen werken en kampen, waar ik anders misschien
een niet-waard zou geweest zijn.
De liefde heeft mij voor gierigheid en hardheid behoed.
De liefde heeft mij in geest en daad rein doen blijven, want het was bij nacht en
dag: Marget. Indien ik nu een man ben, is het uw werk, hoewel gij het niet wist. Het
is weinig, wat ik voor u gedaan heb, maar gij hebt voor mij alles gedaan Marget.’
Dan na een poos sprak hij verder:
‘Over twintig jaar zou ik niet zonder gevaar met u kunnen spreken, en uw mans
hand niet kunnen nemen hebben, maar nu is er geen zonde meer in mijn liefde en ik
zou niet beschaamd zijn, dat uw man mij hoorde zeggen: ‘Marget, ik heb u lief.’
Hij nam haar hand vast en was teweeg ze aan zijn lippen te brengen, maar als hij
bukte, kuste zij hem op het voorhoofd ‘Dit,’ zegde zij, ‘is voor uw groote en trouwe
liefde.’
Zij spraken onder het theedrinken nog van veel zaken, die de blijdschap door
Drumsheugh's hart
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deden stroomen, en dan den ganschen weg over de heide, waarop de maan scheen,
over Geordie.
Zij scheidden aan den hoek, vanwaar Marget de lichten van haar tehuis kon zien
en Drumsheugh bemerkte, dat zij er verdriet over had te weten, dat hij alleen naar
zijn leeg huis moest terugkeeren.
‘Gij moet mij niet beklagen, Marget, ik heb mijn belooning gekregen, ik ben meer
dan tevreden.’
Als hij zijn huis bereikte, sloeg hij den familiebijbel open op een plaats, die gemerkt
was en dit was, hetgeen hij voor zich las: ‘Degene, die waardig zullen geacht zijn....
trouwen niet, noch worden ten huwelijk gegeven, maar zijn als Gods engelen in den
hemel.’
Uit het Engelsch, door ANNA GERMONPREZ.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1901

597

‘Electra’ van Pérez Galdós.
Electra, drama in vijf bedrijven door B. Pérez Galdòs, vertaald door S.,
Leiden, Adriani, 1901.
NOG daargelaten de kunstwaarde van Galdós' jongste drama; - de omstandigheden
hebben er voor gezorgd dat Electra werd tot een gebeurtenis, lijk men er in de
schouwburg-annalen niet alle jaren heeft aan te teekenen. De lezer vergeve 't ons
dus, dat we aan dit werk meer regelen wijden dan hij in de boeken-recencie doorgaans
verwacht of verlangt.
Wijl voorzeker de schrijver bij ieder van ons geen nauw bekende mag heeten, zal
't plicht zijn, hem eerst voor te stellen. Een lastige plicht, daar wij zelf hem niet
kennen: van Galdós' talrijke werken kwam buiten Electra geen enkel onder ons oogen.
Men neme dan voor 't geen het is dit soort silhouet, geschetst naar feiten, rechts en
links over hem vernomen.
Benito Pérez Galdós is afkomstig uit de Canarische eilanden; hij werd geboren te
Las Palmas in 1845. Spaansch en Engelsch sprak hij van zijn kinderjaren af; het
eerste als moedertaal, het laatste als omgangstaal met de meest beschaafde en
bedrijvige helft van de bevolking. Zijn eerste opvoeding was katholiek, maar in die
Anglikaansche omgeving verwaaide zijn godsdienstige overtuiging weldra tot
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hetgene men thans naar de mode ‘humanitaire verdraagzaamheid’ heet; ge weet wel:
dat stadium van skepsis, waarin bevestiging en ontkenning zich even hartelijk
mengelen als salpeter- en zwavelzuur; maar... straks ontbrandt het lontje van de
menschelijke drift, en 't broederlijk boeltje gaat de lucht in met een knal van anarchie.
In '64 werd Pérez, die toen een beetje schilder was, door zijn vader (een Spaansch
officier), naar de Hoogeschool van Madrid gestuurd om advocaat te worden; maar
regelmatige studie was niet zijn vak; hij hoorde meer lessen aan den Schouwburg
dan aan de Hoogeschool, en werd ten slotte dagbladschrijver. De Spaansche hidalgo
was bij Galdós tot diep in de beenen gezakt: een soort Engelsch makelaar, met zeer
utilitaire begrippen, was erop geënt al jaren lang, en zijn groeikracht bleef niet achter.
Galdós had talent; hij wilde een populair schrijver worden, hij wou roem en vooral
geld. Lang moest hij niet zoeken, om een gemakkelijken weg tot zijn ideaal te vinden.
De partijenhaat teisterde toen, lijk nu nog, het ongelukkige Spanje, en Pérez zag 't
middel om peseta's te kloppen met als romanschrijver een soort politieken heiland
te spelen. Door El Audaz in '71 en La Fontana de Oro in '72 bewees hij aan 't volk die heel luid roepen kan en hard schreeuwen durft, heeft bij 't volk veel bewezen hij bewees dus, dat de staatkundige leiders Spanje moedwillig naar den dieperik
sleurden. Zijn boeken hadden bijzonder veel aftrek; hij besloot natuurlijk den goeden
weg verder op te gaan, en algauw was het plan bij hem rijp in een reeks romans den
kamp te verheerlijken van den revolutiegeest tegen het Spaansche koningdom in de
19e eeuw. Met verwonderlijke snelheid volgden 't een op 't ander de deelen ‘Episodios
nacionales’ vol letterkundige gebreken en zedelijke verkeerdheden, vol dolle,
onbesuisde voortvarendheid, maar ook vol kleur en kracht. Doch, omtrent halfweg
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de serie van zijn historische romans, werd Pérez gewaar dat altijd aan dezelfde
letterkundige kost den publieken smaak niet meer kittelde, en zonder zijn eerste
bedrijf gansch op te geven besloot hij, nu en dan eens op een andere plaats te gaan
hengelen.
‘Dona Perfecta’ verscheen, een actueel zedenroman, een werk vol hevige tendenz
dat al de kwalen van 't land op rekening smeet van dweepzucht en
onverdraagzaamheid. 't Was voor Galdós een tijd van verbazende scheppingskracht.
In een omzien was hij klaar met zijn boeken. Of ze beten, de Spanjaards aan 't lokaas
van die thesis-romans! Er was verdienste van vinding en stijl; maar bovenal was daar
de oude kneep om de gevoeligste plek van 't Spaansche karakter te treffen: den
politieken hartstocht, en idem die om den geldbuidel te vullen.
Omstreeks 1880 ondervond Galdós aan het debiet van zijn boeken dat het allengs
kon schikken met zijn tweede soort romans. De wind overigens kwam over de
Pyreneën uit Frankrijk aangewaaid. Zijn buigzaam talent begon aan realisme te doen.
Dat zou pakken in Spanje zoowel als elders, dacht hij. Van dien tijd af echter wordt
Galdós grooter kunstenaar. Hij besnoeit zijn verbeelding, hij versobert zijn intrigue,
hij verzorgt zijn vorm; geduldig en vinnig bespiedt hij het lagere volk en de
burgerklasse. Bij voorkeur schildert hij prikkelbare gestellen, zenuwlijders,
maniakken. Maar de strenge psychologische studie is niet bij machte de onedele
berekeningen te bannen uit zijn ziel. Zijn beste werken Fortunata y Jacinta, Angel
Guerra, Nazarin, zijn beklad met tendenz en konkelarij. Veel donkere vlekken kan
de engel der kunst overgieten met licht, maar de sjachelarij is een roest in de ziel,
door haar blanke vleugels niet weg te kleppen.
't Was Galdós niet genoeg de romanliteratuur met meer dan 70 boeken te verrijken:
hij liet zich niet afschrikken door zware bagage op den weg naar den
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roem. Daarbij, zijn laatste romans vielen in evenredigheid van hun stijgende
kunstwaarde, minder in den smaak van zijn gewone lezers. Zoo kwam het, dat hij
zijn geluk ook op het tooneel wou beproeven: maar zijn theater-werk - een tiental
stukken, - had maar soberen bijval. Eerst met zijn jonstge proef was hij er boven op;
wij zullen later zien waarom 't niet missen kon. Die jongste proef heet Electra, drama
in 5 bedrijven, opgevoerd in het Theatro Español, 30 Januari 1901.
De wereld en het klooster kampen om 't bezit van Electra. De strijd is hardnekkig,
maar de wereld zegepraalt. Dit heeft de schrijver in vijf bedrijven op den schouwburg
gebracht.
Electra, een meisje van achttien jaar, moederloos en zonder wettigen vader, is, na
voltooide opvoeding in 't klooster van de Urselinnen te Bayonne, door oom en moei
Yuste te Madrid opgenomen. De Yuste's zijn schatrijke menschen; door gedurige
speculaties komt het geld hun toegestroomd; een ruim deel daarvan besteden ze aan
goede werken, doch enkel en alleen in den vorm van stichten en begunstigen van
kloosters. Mevrouw Evarista Yuste - zij draagt de broek - heeft voor haar steilen
klooster-ijver een geestverwant en meester in Don Salvador Pantoja, een rijk penitent,
een figuur als gehouwen uit witten marmer; een tweelingbroer van den Metternich
uit l'Aiglon, even koud, even vast, even hard, even onmeedoogend, even autocraat.
Pantoja komt druk op bezoek bij de Yuste's, en pas is Electra daar, of die moet hij
hebben voor 't klooster. Dat meisje, vol jong bloed en vol talent, een kind, geniaal
pratend met haar pop, gejaagd door een verbeelding soms geprikkeld tot hysterie op oogenblikken van beteekenis in haar leven, meent ze haar moeder te zien, die
dood is sedert Electra's vijfde jaar - van zoo'n meisje wil Pantoja
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een engel maken, een engel in de gedaante van een non.
Waarom hij de hand legt op Electra? Hij vertrouwt het langs kiesche omwegen
aan Evarista en aan Electra zelf: Het meisje is zijn kind. Eleuteria, Electra's moeder,
gestorven als boetelinge in 't klooster van San José de la Penitencia, heeft een
losbandig leven geleid: Pantoja heeft met haar betrekkingen gehad, en de vrucht
ervan is, naar zijn volle overtuiging, Electra. Maar nog iemand anders meent Electra's
vader te zijn: Cuesta, een financier en de bestuurder van Yuste's en Pantoja's fortuinen:
ook hij bekent zijn vaderschap in een geheim onderhoud aan Electra, en, wijl een
hartskwaal zijn leven sloopt, bidt hij haar te beloven de testamentaire schikking te
aanvaarden, die hij te haren voordeele maken zal. Dit alles weet Pantoja niet: Dit
zou hem overigens niet doen afwijken van zijn plan; maar buiten den braven,
gematigden, goedzakkigen Cuesta, loopen hem in den weg Maximo, de Markies de
Ronda, Electra zelf; en eindelijk staat de man van marmer alleen tegen allen.
Maximo, neef en gebuur van de Yuste's, een beroemdingenieur, een man gansch
in den dienst van zijn wetenschap, een karakter wars van zedelijken dwang, heeft
zijn vrouw verloren, die hem twee kleine kinderen achterlaat. Electra is dol naar die
kleinen en wordt het ook naar Maximo, zonder er zich zelf in 't eerst rekenschap over
te geven.
De markies de Ronda, door zijn vrouw Virginia aanhoudend naar de kloosters
geöriënteerd, maar ondanks alles zich beter te pas voelend in Gods vrije natuur, heeft
Maximo tot zijn vriend gemaakt en is met Electra zeer ingenomen, zelfs meer dan 't
hem past.
Hij wil er zijn werk van maken, die twee met mekaar te vereenigen. Pantoja,
aanhoudend op loer, heeft het al dadelijk beet: hij betrapt Electra nu

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1901

602
eens met Maximo, hem reeds om zijn ijver voor de wetenschap niet heel sympathiek,
maar thans om Electra zijn vijand; dan weer met den Markies, dien hij een bederver
der onschuld noemt.
Een gril van Electra legt den knoop van het stuk. Een van Maximo's kleintjes had
ze bij zich op haar kamer geborgen. Dit nu wordt ontdekt op zekeren namiddag dat
al de ijveraars zich vaardig maken om naar de inwijding te gaan van la Esclavitud,
een klooster door Virginia gesticht. Algemeene ontsteltenis en groote ergernis van
Pantoja bijzonder. Maar nu wordt Electra koppig: ze wil niet mee naar de inwijding,
ze gooit haar hoed weg, loopt naar 't kleintjen en vlucht ermee den tuin in. Het is een
schandaal, zegt Pantoja; toch moet men vertrekken naar 't feest, zonder Electra, die
spoedt naar Maximo's huis.
's Anderdaags, in afwezigheid van allen, komt ze weer bij Maximo aangeloopen
om de kinderen en hem te verzorgen. Zachtjes aan ziet men een gansch bedrijf lang
de twee harten zich naderen. De markies komt bij en kondigt het dreigend onweer
aan: 't gezelschap is weerom op kloosterbezoek, maar men heeft al vernomen waar
Electra zich ophoudt; edoch de markies komt haar gerust stellen, en biedt zijn
bescherming aan tegen Pantoja: die verschijnt juist, om Electra op te eischen. Maximo
laat haar niet gaan. Hij en de Ronda brengen ze later naar huis.
De eerste maal in zijn leven voelt Pantoja dat hij staat tegenover een man, die
tegen hem is opgewassen. Op den koop toe ontzegt hem Evarista haar hulp: zij kan
er niet toe besluiten de aanvraag van Maximo naar Electra's hand af te wijzen. Maar
den strijd opgeven, dat zal Pantoja niet. Hij verrast Electra in den tuin, waar ze
speelsch ter eere van Maximo haar hoofd kroont met bloemen, en verplettert haar
met de verklaring dat Maximo een zoon van haar moeder zou zijn.
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Waanzinnig en roepend om haar moeder loopt het meisje weg van hem; dan komt
na de crisis de kalmte der uitgeputte krachten; gelaten en dood voor Maximo's liefde
gaat ze naar 't klooster van San José. Pantoja zegepraalt... voor een oogenblik althans.
Middelerwijl is Cuesta gestorven; hij laat aan Electra de helft van zijn vermogen
op de uitdrukkelijke voorwaarde dat het meisje 't klooster verlaat. Maximo en de
Markies zijn met de uitvoering van het testament belast en komen naar San José den
wil van Electra vernemen. Aan den anderen kant heeft de Markies de stelligste
bewijzen ingewonnen dat Maximo onmogelijk een zoon van Eleuteria kan zijn. Allen,
de Yuste's ook, zijn aanwezig in de spreekplaats van 't klooster. Pantoja is op zijn
post: Hij vertrouwt op God, en Electra zal niet meer terugkeeren in de wereld.
Inderdaad het meisjen is al een goed eind aan 't kloosterleven gewoon; ze kan Maximo
nu als een broeder beminnen. Maar zie... daar verschijnt haar moeder, die zegt: ‘Geen
band van bloedverwantschap bindt je aan den man, die je tot echtgenoot gekozen
heeft. Hetgeen je gehoord hebt, was een fictie met goede bedoelingen.’ De Markies
en Maximo komen aangeloopen, en vóór de oogen van Pantoja draagt de minnaar
zijn meisjen aan zijn hart weg uit het klooster.
Men moet zeggen dat dit drama met voorbeeldige techniek is geleid. Zonder horten
of stooten, geleidelijk aan, gaat de intrigue haar gang. Sober en toch rijk is de
teekening van de karakters; geen overstelpende dialogen-weelde, aan de Zuiderlanden
zoo eigen; Noordsche strenge bondigheid veeleer. Diepte en dichterlijkheid van
gedachten te kust en te keur.
Pantoja bijzonder is een groote schepping: 't is ook de hoofdspil waarom 't gansche
raderwerk draait
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van het drama. Veel kunst eveneens is aan de twee gelieven besteed; In Maximo's
hart laait een vuur, dat men bij de meeste mannen van cijfers en formulen niet
vermoeden zou; en op 't zien van Electra, komt allicht het vers van den ouden Boileau
vóór den geest:
Tout Paris pour Chimène a les yeux de Rodrigue.

Met haar oogen van achttien jaar kijkt ze 't leven in, kommerloos, speelsch, losbollig
zelfs, maar onschuldig. De ernst van de jaren is nog niet over haar gekomen en de
schoone gaven van haar geest werpt ze in grillen om haar heen. Hier en daar schijnt
ze ons wel wat té kinderachtig. Een meisje van 18 jaar is doorgaans niet meer te
paaien met een pop van lijnwaad en zagemeel; en haar zakken vol minnebrieven, die
haar, naar Evarista's woord, op een brievenbus doen lijken. mochten in naam der
waarschijnlijkheid iets minder gevuld of dan toch een beetje beter gesloten zijn.
De markies de Ronda heeft in zoover eigen kleur dat hij zich gunstig onderscheidt
van Don Urbano, die heel en al schuil gaat achter den rok van zijn vrouw.
Toch houdt de Ronda ons te veel bezig in evenredigheid met de rol, die hij heeft
te vervullen: als specimen tegenover Urbano verdient hij wel ons aandacht, maar
zijn aandeel in de handeling van 't stuk is ter nauwernood voldoende om zijn
verschijning op theater te wettigen: immers ook zonder hem zouden Maximo en
Electra mekaar hebben gevonden, en als bode van 't nakend gevaar kon hij best door
Pantoja zelven vervangen worden. Ook de rol van Cuesta, die hoofdzakelijk moet
wijzen op 't problematische van Pantoja's vaderschap, is te veel uitgedijd.
Kortom, de karakters van Pantoja, van Maximo en van Electra zijn verreweg de
meest verzorgde.
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De eerste twee bedrijven, hoewel stevig genoeg gebouwd, zijn een beetje mat en
loom. De expositio, die twee zoo groote akten beslaat is te lang, zooveel te meer daar
dit alles nog geen al te helder licht over de handeling giet. Maar zeer schoon is het
derde bedrijf. Er zweeft als iets aetherisch daar in; alles is ongewoon, en toch zoo
natuurlijk, zoo geleidelijk; zoo kiesch en zoo kunstig, dat openbotten en opbloeien
van een liefde tusschen twee menschen, alles behalve in dichterlijke verhouding;
door 't verschil van ouderdom, door bloedverwantschap en veelvuldig samenzijn liep
het poetische van de schoorvoetende schuchterheid eener eerste liefde-verklaring
groot gevaar verbeurd te wezen. En toch kenden Romeo en Julia nooit schooner uur
dan hier Maximo en Electra, die vóór een paar dagen als neef en nichtje nog jokten
en gekten en twistten met mekaar!
Even een proef van bewerking uit het derde bedrijf:
Maximo heeft zijn werkman Mariano met de ineensmelting van twee metalen
belast; de knecht moet de vordering van de fusie komen aankondigen aan zijn meester,
waar deze met Electra woorden wisselt, eerst sprankelend, dan gloeiend van hartstocht.
Bij elk nieuw stadium in 't zielkundig proces van hun liefde, komt de werkman binnen
met een boodschap over de altijd vorderende smelting, tot hij eindelijk roept:
‘Mijnheer, het metaal is schitterend wit!’ Zal ik je vrouw worden? stamelde Electra
‘Ja! ja!’ weerklonk het geestdriftig uit Maximo's mond. In het historische land van
de ‘coups de théâtre’ is men zeker zoo'n kunst niet gewoon.
Even schoon, en in dramatisch opzicht nog beter is het vierde bedrijf: de zege van
Pantoja. Het leggen van die onedele klem en de val daarin van Electra zijn aangrijpend
stout van gedachte en uitvoering.
Veel minder geslaagd dan de twee voorgaande is het 5de bedrijf. Waarom toch de
schim van de
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moeder, die de gansche ontknooping beheerscht? Maximo's liefde was groot genoeg
om de verlossing van Electra zonder dat spook te bewerken, en Pantoja's daad
strafbaar genoeg om door logische gevolgen hem zelven te ontmaskeren. De ingenieur
had in vroegere omstandigheden wel voldoende karakter getoond om nu met de vuist
op tafel het zijne te zeggen na de zoetsappige veronderstelling van den Markies: ‘Of
de eerwaardige Don Salvador vergist zich of hij heeft met opzet het tegenovergestelde
der waarheid gezegd, gedreven door de redenen en doeleinden, die ons beperkt
verstand niet begrijpt.’ Waarom zwijgt Maximo thans?
En een schim op tooneel! Dat Electra meent en in vroeger jaren meende haar
moeder te zien, niets belet ons dit aan te nemen. Hysterische naturen zijn op verre
na geen herinneringen uit verleden tijden. Maar de schim doen komen op theater ten
aanzien van 't publiek: ja, als men dat kan lijk b.v. Shakespeare in Hamlet of in Julius
Caesar het kon. Waar is de man uit de 20ste eeuw die bij zoo'n verschijning met een
glimlachje om den mond zou spreken van een spook? 't Ware overigens zeer te
betreuren moest dat krachtig middel van tragische werking voor ons zijn ontzenuwd.
Er zijn geen spoken - het mag ons, lijk Beets, razend spijten dat er geen spoken zijn
- maar 't is zoo, en wij gelooven er niet meer aan. Doch juist daarom driedubbel hoera
voor 't genie dat ons moderne verlichting durft in 't aangezicht slaan en ons door zijn
hooge kunst kan doen wegkrimpen van schrik voor een schim.
't Is in 't holle van den nacht; ge staat op een hooge, sombere vesting; de sterren
pinkelen; in hun schemerschijn ligt de aarde te slapen, en ginder bruist de zee; 't sloeg
daar pas twaalf uur. Wie daar? heeft de wacht geroepen... de schim van koning
Hamletkomt op.... Houd u maar kloek, zoo ge een mensch zijt!
Dat is de kunst van den meester. In 't gewone
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leven gelooven we wat wij willen; in den schouwburg gelooven we wat Shakespeare
wil. Maar met die kunst staat onder de modernen misschien Shakespeare alleen.
Björnsterne slaagde niet in zijn Laboremus en Rostand's veld van Wagram zou op
de planken gewis beter de pijnlijke moeite mogen loonen, er zeer merkbaar door den
dichter aan besteed. Schiller zelfs bracht niet straffeloos den zwarten Ridder in zijn
‘Jungfrau’ En Galdós met zijn schim in 't gebladert bij helder lichten dag, te zien
voor Pieter en Pauwel: Och kom! daar zouden zelfs ons besjes mee lachen. We
mochten meer verwachten van Galdós dan een dramatische snijmachine, geplaatst
aan 't einde van 't stuk om de handeling door te hakken.
't Is waar, Pérez Galdós is Spanjaard en heeft een Spaansch stuk geleverd voor
een Spaansch publiek. Hier dient vast rekening gehouden met de verbeelding van de
Zuidervolken.
Na die gansch objectieve beschouwingen over Electra zal men misschien niet heel
goed begrijpen waarom de Spaansche geestelijkheid zóó tegen het stuk is uitgevaren.
Wellicht niet iedereen zal bevestigen dat de christelijke begrippen hier worden
bekampt en overwonnen door de wereldsche. Inderdaad wat voor christelijke
begrippen delven hier 't onderspit? Denkbeelden, hoor ik door sommigen antwoorden,
die allesbehalve eensluidend zijn met die van alle rechtgeaarde menschen, met die
van alle goede katholieken het eerst. Dus geen christelijke begrippen. Of sinds
wanneer is klopjacht voor kloosters een Evangelische raad? De brave Yuste's, gaat
men allicht voort - braaf is geen gaaf - zijn bekrompen lui, die van 't christendom
niet veel afweten dan een drukke praktijk en over christelijke milddadigheid een zeer
eenzijdige, om niet te zeggen door en door valsche
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opvatting hebben. En Pantoja - kan men oordeelen - een groot karakter maar ontsierd
door dweperij en mateloos zelfvertrouwen: om zijn gelijk te behouden, zou hij liever
een wereld te niet laten gaan dan een iota van zijn eigen meening af te staan. Hij wil
Electra's zaligheid verzekeren, ja; maar langs een weg, dien hij niet aan te duiden
heeft; daarbij om zijn doel te bereiken zijn hem alle middelen goed, zelfs de leugen;
en de godsdienst kan geen uitstaans hebben met Machiavelli. Is 't wonder, zal men
vragen, dat zulk een averechtsch christendom schipbreuk lijdt tegen zekere
denkbeelden van de wereld, die niemand beletten een katholiek te zijn van 't beste
gehalte, en dat we volop sympathiseeren met goede menschen, zonder kwezelvertoon,
zonder plakbordjes op 't voorhoofd als La Esclavitud of San José de la Penitencia?
Alles goed, zullen wij antwoorden: de Yuste's zijn geen idealen; het christendom
is geen dwangbuis; en Pantoja, in zijn blinden ijver om 't beste te doen, doet niet
eens het goede; maar de schrijver kan met een stuk veel onschuldiger dan Electra
zijn inzicht hebben, en we weten hoeveel er in dees wereld van betrekkelijkheid
afhangt van omstandigheden.... En juist daarom aarzelen wij niet Electra te noemen
een slechte daad.
Doodelijke rampen wegen op 't ongelukkige Spanje: buiten het schiereiland verlies
van al de schoone kolonies; muiterij en kuiperij daar binnen. De beste zijner kinderen,
trouw aan God en koning, helpen waar ze hulp kunnen brengen, maar de wonden
zijn niet te stelpen. Politiekers met verbrande hersenen ruien de geestelooze massa's
op en de menigte keert den rug naar altaar en troon en holt om redding bij de furie
der demagogie...
Nu of nooit heeft hij een zending te vervullen, de Spaansche dichter, die het wel
meent met zijn volk. Zijn gave werd nem geschonken om de gemoederen, door de
orkanen der revolutie opgezweept,
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te temmen met een goddelijk woord van liefde en vrede; hij is daar om 't Spaansche
geloof - dat, Goddank, niet is uitgestorven - een lied te doen stemmen van boete en
van hoop aan Hem die is, voor de volkeren lijk voor den eenling, de weg, de waarheid
en het leven; hij moest de verloren kudde terug leiden naar de eeuwige bronnen van
verlossing en heil.... Dat is zijn roeping.
En zie: Op 't einde van verleden jaar las men in de nieuwsbladen over 't proces
Ubao: 't Was raca! bij de antiklerikalen: Er was een rijk meisjen in 't klooster
opgesloten en aan de daders moest publieke rekenschap over hun handelwijze worden
gevraagd! Maar de waarheid was dat het meisjen uit eigen beweging de wereld had
verzaakt. Doch recht en gerecht zijn niet altijd hetzelfde, en de tribunalen oordeelden
dat het kind, nog niet oud genoeg, bij haar familie terugkeeren zou. 't Feit verwekte
groote opschudding, en Galdós kreeg een gedachte: De ware toedracht van de zaak,
wat maalde hij daarom; maar zoo'n kloosterhistorietjen op den schouwburg gebracht;
wat een buitenkansje voor iemand op jacht naar een naam en naar geld!... Nogmaals
werd de schoone Muze verkracht en geofferd aan den doemon der populariteit.
De uitslag is dan ook de gewenschte geweest. Bij 't opwarmen in den schouwburg
van een voorval, waaraan 't klooster niet de minste schuld had, heeft het janhagel
van Spanje op het clericalism gehuild en getierd en gevloekt; als tusschenbedrijf in
't kunstwerk is de Marseillaise gezongen en Riego's hymne en Trágala, en na de
vertooningen juichten de benden toe met steenen in de ruiten der kloosters. Voorwaar
een benijdenswaardig succes!
Maar over 't algemeen is de toon van het stuk zoo kalm, zoo bezadigd, zoo
zoetsappig-vergoelijkend zelfs? Niet eenmaal Pantoja wordt om zijn leugen gestraft?
Dat juist is een satanische streek te meer.
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Om die elders ingehouden drift hebben in de tegenwoordige omstandigheden de
woorden van Maximo tegen de maatschappij en hier en daar nog een andere kracht
van dynamiet....
In 't geboorteland van Galdós staat Teneriffe: De berg is getooid met bloemen en
groen; doch bij poozen is op zijn top een rookzuil te zien en om zijn lenden kronkelt
soms een slang van vuur: In Electra heeft het dolle schorremorrie den rook gesnoven
en op den bloemenmantel der poëzie hier en daar een streep lava ontwaard. Het heeft
den vulkaan geraden, die met een gril dorpen en steden tot gruizeling schudt en ze
begraaft onder een stortvloed van vuur: en ook daarom hebben de furiën der vernieling
uit de kelen van de muitende massa's gejoeld en geschreeuwd en gejuicht.
Zal zoo 'n ovatie voor Galdós een aanmoediging ofwel een laatste waarschuwing
zijn? Alles is te vreezen; maar in naam van de kunst, laat ons hopen: 't Is nog niet te
laat voor hem om berouwend te luisteren naar Lamartine:
Non, sous quelque drapeau que le barde se range,
La Muse sert sa gloire et non ses passions.
Non, je n'ai pas coupé les ailes de cet ange
Pour l'atteler hurlant au char des factions.

J. PERSYN.
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Hedendaagsche zielkundige stelsels(1).
'TIS eene lastige taak de hedendaagsche zielkunde in al hare richtingen te volgen
zoo: verschillend zijn zij van elkander. Wij bepalen ons bij de merkweerdigste.
Tot in de 16e eeuw hadden de wijsgeeren ongeveer op dezelfde hoofdprinciepen
gewerkt, aan Aristoteles ontnomen. Descartes brengt eene volkomene omwenteling
teweeg: uit zijn stelsel ontstaan het idealism en het mekanism. Het idealism vond
zijnen stelselmatigen opbouwer in Kant.
Het positivism door A. Comte gegrondvest eigende zich

(1) Deze studie zal hoofdzakelijk op den mensch betrekking hebben. Daarom hadden wij ze
liever anders betiteld: de zielkunde heeft eigenlijk een meer omvattend voorwerp dan het
woord voor ons schijnt aan te duiden: d.i. de ziel van den mensch. Het is het oude: περι
φυ ης van Aristoteles, de Anima, van St. Thomas en de Scholastieken. Daardoor verstonden
zij het ‘levensbeginsel’, datgene waardoor een levend wezen verschilt van de stof, d.i. door
en in zich werkt, leeft. De zielkunde bestudeert dan plant, dier en mensch.
Doch de hedendaagsche wijsgeeren hebben de zielkunde niet alleen beperkt tot den mensch,
maar in den mensch, tot de ziel alléén. Dit gedacht komt voort van Descartes, en rust op een
valsch begrip der methode die in de Psychologie dient aangewend.
In tegenstelling daarmede en om onmiddelijk de princiepen aan te duiden die wij later zullen
ontwikkelen, hadden wij liever het woord ‘menschenkunde’ anthropologie, gebruikt. Doch
in de immer vooruitgaande verdeeling der wetenschap heeft dit woord reeds eene bijzondere
en bepaalde beteekenis gekregen: het beduidt de kennis van den mensch volgens historische
opzoekingen en overblijfselen van gewoonten en zeden der vroegere rassen.
Om geene moeilijkheid en verwarring te veroorzaken, achten wij het voordeeliger het woord
‘zielkunde’ te behouden, mits wel te doen zien in welken zin men het verstaat.
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de mekanistische wereldopvatting toe waarvan Descartes de grondslagen had gelegd.
Uit de samensmelting van idealism en positivism ontstond het phenomenism van
Taine dat Stuart Mill in het agnosticism herschiep.
Die oplossing der zielvraagstukken door Spencer als onvoldoende beschouwd,
miek plaats voor de Evolutieleer. Dezes materialistische ‘Weltanschauùng’ was
onmogelijk overeen te brengen met de uitslagen door nieuwe psychophysiologische
methoden geleverd: de spekulatieve wijsgeeren klampten zich aan het
psycho-physiologische Parallelismus vast (Wùndt), terwijl zij die meer den mensch
op praktisch gebied beschouwende, met het materialistische positivism onmogelijk
konden vrede hebben en tot een onverrechtveerdigd sceptiek geloof hunnen toevlucht
namen (Balfour).
De hedendaagsche zielkundige stelsels hebben dus hun uitgangspunt bij Descartes(1)
(1596-1650). Alle vormen van het Positivisme en Idealisme willen bij hem hunnen
steun en meester vinden. En inderdaad, Descartes is een omwentelaar wiens
grondbeginselen overal doordrongen, zonder voorloopig diep te zijn onderzocht. Het
ipse dixit zijner discipelen verwierf hem ten deele de onsterfelijkheid.
Descartes was een geniaal mathematicus(2). De eigenlijke proefnemingsphysiek
herschiep hij in eene wiskundige Physiek en ze deed met reuzenschreden
vooruitgang(3). De natuurverschijnselen werden nauwkeuriger onderzocht, en door
de uitslagen begeesterd hield Descartes weldra alleen van de mathematische methode
rekening, paste deze alleen en overal toe en schoof de ervaring ter zijde.

(1) Cfr. D. MERCIER. Les Origines de la Psychologie contemporaine. Louvain, Institut superieur
de Philosophie 1897; bijzonder: Ch. I, IV, VI. - Wij bepalen ons hier bij 't uiteenzetten der
Gartesiaansche Psyschologie. In een volgend artikel zullen wij het ongegronde en valsche
van Descartes' methode doen uitschijnen.
(2) Men weet dat hij de ‘Géométrie analytique’ uitvond en grondvestte.
(3) ‘C'est une des vues capitales de Descartes, confirmée tous les jours par les progrès de la
science moderne d'avoir ramené la Physique elle-même aux Mathématiques’.
Nota van V. Brochard in zijne uitgave van Descartes' ‘Discours de la Méthode’ p. 27. Paris,
Germer-Baillière, 1883.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1901

613
De wiskundige verklaring aller verschijnselen drong zich aan hem op als alleen klaar
en met volledige zekerheid aanneembaar(1).
Waarin bestaat deze methode? In de Physiek leeren wij de eigenschappen der
lichamen kennen: warmte, licht, barnkracht zijn geene op zich zelven bestaande
dingen; het zijn hoedanigheden van een bestaand lichaam. Het wezen eener stof
bepalen wij volgens hare eigenschappen die onze zinnen aandoen door hunne
uitwerkingen. Wij kennen dus dit wezen (essentia) niet in zich zelven. Zoo b.v.
wanneer wij eenen steen zien vallen, besluiten wij daaruit dat hij aan de zwaartekracht
onderworpen is, doch de kennis der zwaartekracht zegt ons niet het geheele wezen
van den steen: of hij kiezel, kalk, koolstof inhoudt.
Wanneer wij een licht zien in de verte, kunnen wij niet zeggen waardoor het wordt
voortgebracht. Laat ons naderen. Wij stellen vast dat het een gaslicht is. Doch wij
weten nog niet alles. Wat is gas? Om zulks te verklaren zal de scheikundige die
vloeistof ontleden, haar met andere stoffen doen reageeren, de eigenschappen
opzoeken die ze kenschetst en eindelijk, tot de wezenlijke bepaling komen: gas is
eene vloeistof uit C en H (kool- en waterstof) samengesteld in de verhouding van I
atoom C voor 4 atomen H (CH4). Wij hoeven dus eene geheele reeks proefnemingen
te doen om eene bepaling te kunnen geven. En zoovele proefnemingen, zoo dikwijls
zijn wij blootgesteld aan het gevaar van ons te bedriegen.
Met het voorwerp der wiskunde is het anders gesteld.
Wanneer wij een cijfer voor den geest hebben, weten wij onmiddelijk wat het is;
wij hoeven maar de eenheden te ontleden waaruit het is samengesteld. Waarom?
Omdat een getal een afgetrokken gedacht is, rechtstreeks in zijn geheel kenbaar door
den geest. Zóó ontleedt de meetkunde het begrip van punt en lijn, neemt de axiomas
aan die daaruit voortvloeien als b.v. die van Euclides, verbindt ze en bouwt daarmede
eene gansche wetenschap op.

(1) ‘Je me plaisais surtout aux mathématiques à cause de la certitude et de l'évidence de leurs
raisons’. Discours, p. 27. ‘Et j'avais toujours un extrême désir d'apprendre à distinguer le
vrai d'avec le faux pour voir clair en mes actions’. Ibid., p. 29.
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Het scheen dus heel eenvoudig aan Descartes, om wille harer grootere zekerheid en
klaarheid, die methode van ontleding der gedachten, die niet haren toevlucht hoefde
te nemen tot de proefnemingen der Physiek, ook in de zielkunde toe te passen(1).
Descartes doorzoekt de denkbeelden die hij heeft over 's menschen handelingen
en wezen. Om tot de wiskundige zekerheid te geraken waar geen misverstand, geen
zinbedrog mogelijk is, verwijdert hij uit zijnen geest al wat hem daarover werd
onderwezen; wat zijne zinnen hem getuigen ‘ik heb ondervonden dat mijne zinnen
mij bedrogen en het is voorzichtig handelen van geen geloof te hechten aan iemand
die ons eens bedrogen heeft’(2).
De inbeelding ook bedriegt ons. Descartes verwerpt hare aanwijzingen. Hij verwerpt
eindelijk de eenvoudigste en klaarste opgave zijns gewetens: b.v. dat ik hier zit, aan
mijne tafel, te schrijven ‘want ik ben overtuigd dat er een almachtige God bestaat.
Het is dus mogelijk dat er noch aarde, noch hemel noch eenig stoffelijk lichaam
weze, en dat desniettegenstaande zijne Almacht mij dit alles doe gevoelen’(3).
Indien ik dus aan niets meer geloof hecht, vraagt Descartes verder, ben ik dan tot
een onvermijdelijk Scepticism gedoemd?
Neen. Indien ik aan alles twijfel, weet ik dat ik twijfel; dus denk ik; dus besta ik(4).
‘Indien God mij bedriegt, is het zeker dat ik besta, en Hij bedriege mij zooveel Hij
wille, Hij kan niet bewerken dat ik niet weze, zoolang ik denk

(1) Ces longues chaînes de raisons toutes simples et faciles dont les géomètres ont coutume de
se servir pour parvenir à leurs plus difficiles démonstrations m'avaient donné occasion de
m'imaginer que toutes choses qui peuvent tomber sous la connaissance des hommes,
s'entresuivent en même façon et que pourvu seulement qu'on s'abstienne d'en recevoir aucune
pour vraie qui ne le soit, et qu'on garde toujours l'ordre qu'il faut pour les déduire les unes
des autres, il n'y en peut avoir de si éloignées auxquelles enfin on ne parvienne ni de si cachées
qu'on ne découvre’. Discours p. 37. In het 5e deel van zijnen Discours past Descartes op de
natuurlijke wetenschappen de methode toe die hij hier aanduidt.
(2) Discours, p. 48. - Meditationes de prima philosophia; nieuwe uitgave van Dr. Güttler.
München, Beck, 1901, p. 52.
(3) Meditatio 1a, p. 58.
(4) Discours, p. 49. - Meditatio 2a, p. 68.
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te bestaan’. Cogitatio hoec a me divelli nequit: ego sum; ego existo; certum est(1).
Het eerste en eenigste klaar grondbeginsel der Cartesiaansche zielkunde is ‘dat ik
een wezen ben dat denkt’. En denken voor Descartes is hetzelfde als: zich inbeelden,
willen, gevoelen. ‘Quid igitur sum? Res cogitans. Quid est hoc? Nempe dubitans
intelligens, affirmans, negans, volens, nolens, imaginans quoque et sentiens. At certe
videre videor, audire, calescere; hoc falsum esse non potest; hoc est proprie quod in
me Sentire appellatur; atque hoc praecise sic sumptum nihil aliud est quam cogitare’(2).
Van daar uitgaande, ziet hij in den mensch slechts de onstoffelijke ziel. Van haar
bestaan alleen ben ik vast overtuigd, omdat ik het onmiddelijk in mij waarneem. Het
bestaan van het lichaam kan ik nog in twijfel trekken: immers ik ken het niet
rechtstreeks maar alleen door de zinnen. Daarbij zijne kennis is mij van geenen nutte
in de studie der ziel.
Al wat ik niet opvat als denkend wezen, dus niets buiten de ziel, is stof. En welk
begrip heb ik van de stof? Het eenigste dat mijn geest daarover klaar getuigd(3) is
‘de uitgebreidheid’(4). Zij vormt het wezen der stoffelijke zaken, door de beweging
in aanraking komende om veranderingen te ondergaan; en wier verschijnselen aan
ijzeren wetten zijn onderworpen. (Mécanicism). Ons lichaam, zooals de andere
lichamen der natuur, zooals al de levende wezens, is een uitgebreid, beweegbaar
dingen.
Descartes' ontleding komt dus hier op neer: wat wij den mensch noemen, is niet
één wezen; het zijn twee tegenover elkander staande en als aan elkander gebondene
wezens; hier in het hoofd de denkende, onstoffelijke ziel(5); daar het stoffelijk lichaam.

(1) Meditatio 2a, p. 74.
(2) Ibid., p. 78.
(3) Dit is ook voor Descartes de rede waarom ik aan het bestaan der stof geloof hecht. Doch het
ontwikkelen van dit punt gaat meer rechtstreeks de Criteriologie aan.
(4) Meditatio 2a, p. 80, 82, 84.
(5) Descartes bewijst de onstoffelijkheid der ziel hierdoor dat al de akten derzelve: gevoelens,
zinsindrukken, begrippen, tot het denken kunnen worden herleid, dat een eenvoudige akt is.
Dus is de ziel ook eenvoudig en onstoffelijk. - Men merke wel op dat dit bewijs het
tegenovergestelde is van hetgene tot dan toe werd aangenomen. Ook is het niet doeltreffend.
Doch daarover later.
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Doch hoe zijn deze twee zoo van hoedanigheden verschillende wezens met elkander
vereenigd? Want voor het gezond verstand vormen zij toch eene éénheid: de
zielstoestanden hebben hunne uitwerkingen op het lichaam: de droefheid, de vrees
slagen het ter neer, de vreugde geeft het leven en beweging. Hoe die wederzijdsche
invloed verklaard? Descartes vindt geene uitlegging en bekent het zelf. ‘Het schijnt
mij dat ons verstand onbekwaam is, klaar en terzelfdertijd het onderscheid tusschen
lichaam en ziel en hunne vereeniging te begrijpen. Daarom moet men ze als eene
éénheid en terzelfdertijd als twee zaken beschouwen, hetgeen tegenstrijdig is’(1).
Zoodoende blijft de mensch in zijn geheel ongekend. Doch de aandacht werd gevestigd
op de ziel als zelfgenoegzame schepster der denkbeelden, waarvan zij in haar de
zekerheid draagt. Als dusdanig zal zij alleen in het vervolg het voorwerp uitmaken
der zielkunde: dit was de grondslag van het Idealisme.
Het scheen schoon de ziel zoo in haar gansch daglicht te stellen en haar een
verheven rol te geven boven al de stoffelijke bewegingen. Daarbij, wanneer Descartes
haar einde navorschte, loochende hij niet in 't minste God's bestaan: ‘ik heb het begrip
van een almachtig wezen: dit begrip kan mij niet komen dan van dit wezen zelve:
rondom mij is alles beperkt en bepaald. Dus moet God bestaan’(2).
Doch zijn stelsel moest de ergste gevolgen hebben. Gedurende verscheidene
eeuwen bleef het als de eenige aanneembare uitlegging gelden van den mensch.
Immers, Descartes' idealisme en mecanicisme vonden gelijk hunne bewonderaars.
De nieuwe ontdekkingen in natuur- en sterrekunde worden aan het mecanicisme
toegeschreven. Was dit niet een genoegzaam bewijs zijner deugdelijkheid? De
wetenschappen nochtans waren niet genoeg gevorderd en het was maar in de 19de
eeuw dat in het Positivism de volle waarheid van het mecanicism bewezen scheen.
Descartes' idealisme werd door de eeuwen heen op verschillende wijzen uitgebreid.
De logische gevolgen werden er uitgeperst en zoo zag men de engelsche school met

(1) Lettres de Descartes. Edition Cousin, 1825, t. I, lettre 29.
(2) Men leze daarover de gansche Medrtatio 3a.
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Hume(1) († 1776) tot het uiterste scepticism overslaan. Bij middel der zinnelijke
indrukken die wij van een voorwerp ontvangen, kennen wij dit voorwerp niet; wij
kennen die indrukken alleen. Wij zien een licht, wij hooren eenen klank: de
samenvoeging dier indrukken kunnen wij bestudeeren, doch wezens, vermogens en
ziel nemen wij niet waar: zij bestaan dus niet. En rechtstreeks gevolg: de zedeleer
en hare regels kunnen niet verrechtveerdigd worden; God bestaat niet.
Een wonder in de zoo wijd uiteenloopende ontwikkeling(2) der Cartesiaansche
philosophie is dat niet een wijsgeer er toe kwam den slappen kant van het stelsel aan
te toonen. Zóó begeesterde zij aller verstand, dat hare eerste grondbeginselen
allerminst als onschendbaar wierden aanzien.
Voor Hume is het idealisme een vastgesteld en verrechtveerdigt feit. Kant (1724-1804)
gaf aan het idealisme eene nieuwe kenschetsende wending: het is de noodzakelijke
wet van ons denkvermogen, het gevolg van den bouw des zelven.
Descartes was niet meer tot den oorsprong der begrippen opgeklommen, om over
hunne waarde te oordeelen: hij aanzag voorwaar wat zijn verstand hem als klaar en
duidelijk deed erkennen. Kant kleeft die zienswijze aan. Indien niet de mensch maar
het verstand alleen denkbeelden schept, is de zielleer beperkt tot deze vraag: in hoever
zijn zij waar? De waarheid kan natuurlijk niet bestaan in de overeenkomst der
begrippen met het objektieve en die vraag kan alleen worden opgelost door het
ontleden van het begrip zelve der waarheid. De psychologische vraagstukken komen
dus voor Kant hierop neer; wij hebben geestesvoorstellingen van allen aard. Welke
onder hen beantwoordt volkomen aan het oorbeeld eener kennis; - bijgevolg wat is
eene kennis - wat eene ware kennis?
Eene kennis is een ‘synthetisch oordeel a priori.’ Wanneer wij een oordeel vellen,
hechten wij een gezegde aan een onderwerp vast daar het ons schijnt dat het gezegde

(1) HUME: A treatrise on human nature.
(2) Het is ons onmogelijk van alle volgelingen van Descartes te spreken: als Locke en Berkeley
in Engeland, Leibniz en zijne school in Duitschland, enz.
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aan het onderwerp toekomt. Daarbij geldt een wetenschappelijk oordeel voor algemeen
en overal waar: als ik zeg: zuurstof en waterstof in vereeniging met elkander verbinden
zich om water te vormen, dan is dit niet alleen waar op het oogenblik dat ik de
verbinding bestatig, op dit punt van den aardbol, maar immer en overal. En nochtans
wij zien maar deze enkele verbinding, op dit oogenblik. Waarom spreken wij dan
dit algemeen oordeel uit?
Ons verstandsvermogen is zoo gevormd, dat wij bij 't zien van dit enkele geval
onvermijdelijk het algemeen oordeel uiten: zuur- en waterstof vormen water. De zoo
gevormde zin is een ‘synthetisch Urtheil a priori.’ Zetten wij dit wel in 't licht, want
daar zit 't gansche stelsel van Kant aan vast.
Een oordeel is analvtisch of synthetisch(1): analytisch wanneer het gezegde uit de
ontleding van het onderwerp kan worden getrokken; synthetisch wanneer zulks niet
mogelijk is, en het gezegde aan het onderwerp wordt toegevoegd (συν-τι ημι)
ingevolge onzer inwendige struktuur.(2)
Een voorbeeld van analytisch oordeel: elk lichaam is uitgebreid. Het is mij genoeg
het eenkbeeld ‘lichaam’

(1) IM. KANT. Kritik der reinen Vernùnft, herausg. von Von Kirchmann. Heidelberg, 1891, S.
46, 47, 48.
(2) Ziehier overigens de woorden van KANT zelf:
‘Analytische Urtheile sind also diejenigen in welche die Verknupfung des Prädicats mit dem
Subject durch Identität; diejenigen aber, in denen diese Verknüpfung ohne Identrtät gedacht
wird, sollen Synthetische Urtheile heissen. Die ersteren könnte man auch Erläuterungs; die
anderen Erweiterungsurtheile heissen, weil jene durch das Prädicat nichts zum Begriff des
Subjects hinzuthun, sondern diesen nur durch Zergliederung in seine Theilbegriffe zertällen,
die in selbigen schon (obgleich verworren) gedacht waren: da hingegen die letzteten zu dem
Begriffe des Subjects ein Prädicat hinzuthun welches in jenem gar nicht gedacht war und
durch keine Zerghederung desselben hätte können herausgezogen werden. Z.B. wenn ich
sage: alle Körper sind ausgedehut, so ist dies ein analytisches Urtheil. Denn ich darf nicht
über den Begriff, denn ich mit dem körper verbinde, hinausgehen, um die Ausdehnùng, als
mit demselben verknüpft, zu finden. Sondern jenen Begriff nur zergliedern, d.i. des
Mannigfaltigen, welches ich jederzeit in ihm denke, mir nur bewusst werden um dieses
Prädicat darin anzutreffen; es ist also ein Analytisches Urtheil. Dagegen wenn ich sage: alle
Körper sind schwer, so ist das Prädicat etwas ganz Anderes als das was ich in dem blossen
Begriff eines Körpers überhaupt denke. Die Hinzufügung eines solchen Prädicats gibt also
ein Synthetisches Urtheil’.
(Krit. der r. Vernùnft, s. 54).
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te ontleden in het verstand om er de uitgestrektheid in te vinden.
Een oordeel is synthetisch wanneer een gezegde niet in de ontleding van het
onderwerp kan worden gevonden; wanneer het er nochtans wordt aan toegevoegd,
omdat de ondervinding het zoo vraagt, hebben wij een synthetisch oordeel a
posteriori: b.v. de moeder heeft hare kinderen lief. De kinderen lief hebben is niet
volstrekt begrepen in het onderwerp ‘moeder’; daarom is het oordeel synthetisch, en
a posteriori, omdat wij zien dat het zoo is. Doch deze dubbele manier van kennen,
die alleen de feiten vaststelt, is, om die rede, niet wetenschappelijk.
Het synthetisch oordeel a priori eindelijk is datgene waar het gezegde in de
ontleding van het onderwerp niet kan worden gevonden en ook niet door de
ondervinding kan worden gegeven: van dien aard zijn al de wetenschappelijke
grondbeginselen, de methaphysische princiepen, de eerste princiepen der wiskunde,
natuurkunde, enz.
Hoe ver thans zijn bijzonder deze laatste kennissen waar?
Door de zinnenprikkeling krijgt de ziel van de buitenwereld de stof van haar
kennen. Om een begrip voort te brengen, giet zij zelve in ideale en subjektieve
vormen, uit haar alleen voortkomend, de ondervindelijke waarneming. Beantwoordt
daaraan een buiten ons gelegen voorwerp? Dit mogen, noch kunnen wij bevestigen.
De waarheid is subjektief: al wat wij weten is dat wij deze of geene zinsprikkelingen
onderstaan. Wat ons op die wijze verschijnt in de zinsaandoening is een
‘phenomenon’. Het ding zelve, oorzaak en voorwerp van het denkbeeld is een
‘Noumenon’. ‘Unter Noumenon verstehen wir ein Ding so fern es nicht Objekt
ùnserer Sinnlichen Anschauùng ist(1)... Erscheimingen so fern sie als gegenstände
nach der Einheit der Kategorien gedacht werden, heissen Phoenamena’(2).
Wij kunnen dus het wezen der dingen, het wezen der ziel en het wezen van God
denken, doch wij kunnen het niet kennen, omdat de stof ons daartoe niet in de
zinswaarneming

(1) Kritik, s. 262.
(2) Kritik, s. 258. - Phaenomenon: Sinneswesen, s. 260. - Noumenon: Verstandeswesen, s. 261.
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wordt gegeven. Kant gaat ook logisch voort wanneer hij de entologische,
kosmologische en physiko-theologische bewijzen van Gods bestaan verwerpt(1).
Terwijl Kant aan de ervaring nog eenen schijn van rechten schonk, veranderde na
hem de idealistische Psychologie in eene eindelooze kritiek van de grenzen onzer
kennis, van de vormen a priori of kategorien enz. De hoewezenheid van het kennen
zelf werd niet meer in acht genomen. In plaats van den oorsprong der begrippen na
te gaan, wilde men immer voort a priori in het verstandsvermogen de ter kennis
noodige voorwaarden zoeken.
Weldra werd de Psychologie eene pantheistische metaphysiek.
Duitschland werd het tooneel van eenen kamp tusschen de idealistische filosofen,
die trachtten, scheen het, om strijd de grootste onwaarschijnlijkheden voort te brengen.
Door zijne teverregaande buitensporigheden verloor het idealisme weldra den
overheerschenden invloed dien het eenigen tijd had uitgeoefend. Doch de geest der
jeugd was door zijne princiepen gevormd, die derwijze bleven voortleven.
Eene tegenwerking ontstond met Schopenhauer(2) (1778-1860).
Voor Descartes en zijne idealistische opvolgers is de mensch een denkend wezen,
voor Schopenhauer een uitsluitelijk willend wezen. Schopenhauer dacht de
droomerijen zijner voorgangers te keer te gaan, hij zelf ontsnapte niet aan het
pantheism waar de eenling verdwijnt in het groote geheel.
Terwijl Duitschland te midden zijner idealistische princiepen bleef voortleven,
ontstond eene nieuwe richting in Frankrijk, die de gansche negentiende eeuw moest
vervullen en veler geesten met vooroordeelen en misverstand bedriegen: het
Positivism.
Auguste Comte (1798-1857) wordt als een genie aanzien alleen om die benaming
te hebben gevonden, want ware het Positivism gebleven wat August Comte daardoor
verstond,

(1) Kritik, s. 476, 483, 495.
(2) SCHOPENHAUER. Der Welt als Wille und Vorstellung.
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zouden wij niet ver gevorderd zijn op wetenschappelijk gebied(1).
Comte dus nam als uitgangspunt, het algemeen gedacht dat iedereen heeft over
eene kennis: eene kennis is het bewust worden van een buiten ons gelegen voorwerp
dat onze zinnen aandoet; dus juist het tegenovergestelde van Descartes en Kant.
Daaruit besluit Comte onmiddelijk, dat de zinnenkennis de eenige ware is. Doch
onze zinnen kennen alleen het stoffelijke, het individueele, het objektieve, dus is dit
ook alleen kenbaar. Inbeeldingen, gedachten, wilsakten ontsnappen ons omdat de
reflexie onmogelijk is. ‘Het denkende wezen kan zich niet in twee scheiden waarvan
het eene deel zou redeneeren en het andere zien redeneeren. Het opgemerkt orgaan
en het opmerkende orgaan zijn dezelfde; hoe zou dus de opmerking kunnen plaats
grijpen.’(2)
De Psychologie wordt dus eene Physiek. Onnoodig te zeggen dat van eene ziel
hier geene spraak kan zijn. Wij moeten ons uitsluitend toeleggen op de
natuurverschijnselen; ze in klassen rangschikken en hunne oorzaken opsporen volgens
de ervaring. Zoo zullen wij er toe komen al de natuurverschijnselen, de mensch
inbegrepen tot eenige, misschien wel tot eene enkele wet te herleiden, die volgens
Comte de wet der aantrekkingskracht zou zijn.
Dit is de positieve, wetenschappelijke uitlegging der wereldorde tegenover alle
theologische of metaphysische verklaring, thans verouderd en voor goed verlaten(3).

(1) Dit is thans door iedereen erkend, door de Positivisten zelve. Immers, daargelaten ‘dat de
afgoderij van het feit tegen de natuur is van den mensch, en zelfs beneden de echt wijsgeerige
opvatting’, is ook ‘enkel feiten kennen den naam van wetenschap niet wáard. Want wetenschap
blijft toch immer het zien van het verband tusschen feit en oorzaak’.
(A. WELVAAR. Hedendaagsche Wijsbegeerte. ‘Dietsche
Warande en Belfort’, 1901, nr 4, bl. 346).
(2) COMTE. Cours de Philosophie positive, I, p. 35.
(3) ‘Mais sous l'inévitable décadence de l'esprit religieux, à mesure que notre activité mentale
trouve un meilleur aliment continu, ces questions inaccessibles (la recherche des causes)
sont graduellement abandonnées et finalement jugées vides de sens pour nous qui ne saurions
réellement connaître que les faits appréciables à notre organisme, sans jamais pouvoir
obtenir aucune notion sur la nature intime d'aucun être, ni sur le mode essentiel de production
d'aucun phénomème’. Cours de phil. positive VI, p. 706. Cfr. Grüber: August Comte-Freiburg
Herder, 1889, der Positivismus. Ibid., 1891.
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Die nieuwe opvatting had en moest natuurlijk veel aanhangers vinden en veel invloed
uitoefenen. Zij scheen een einde te stellen aan de idealistische droomerijen om tot
het tastbare en onmiddelijk vatbare weer te keeren.
Comte had nochtans het zwakke van zijn stelsel niet ingezien. Het scheen zijnen
volgelingen onmogelijk zoo maar met eenen pennetrek alle Psychologie weg te
cijferen. Gelijk Comte het had voorgesteld werd het Positivisme verlaten, doch de
naam bleef voort bestaan en de methode ook alhoewel zij anders werd toegepast: de
gewone ondervinding die Comte aanprees werd vervangen door de wetenschappelijke
proefneming:
Het is niet genoeg een verschijnsel vast te stellen zulks laat ons niet toe de volledige
oorzaken ervan te bepalen. Doch de geleerde verandert de omstandigheden waarin
het verschijnsel zich heeft voorgedaan, spoort na of het zich nog voordoet. herhaalt
en beredeneert zijne proefnemingen en kan eindelijk met zekerheid de oorzaken,
althans de onmiddelijke, aanwijzen.
Doch daarbij sloten velen stelselmatig alle metaphysisch onderzoek uit over de
natuur dier oorzaken. Het feit alleen kennen is 't ordewoord.(1)

(1) De groote verdedigers der ervaringsphilosophie in Holland waren Opzoomer: Het wezen der
kennis; en Van der Wijck: De Wijsbegeerte der ervaring verdedigd.
Ziehier hoe Opzoomer (‘Het wezen der kennis’, bl. 58) over het Causaliteitsprobleem schrijft:
‘Zoo dikwijls er een verschijnsel plaats heeft en er dus iets nieuws ontstaat nemen wij waar
dat er iets aan voorafgaat. Het tegendeel is zelfs, nu de wereld er eens is, ondenkbaar. Eene
waarheid die niet eene uitzondering heeft, leert ons dus overal opvolging kennen. En hoe
verder wij nu in onze natuurkennis vorderen, des te meer zien wij telkens dat het nieuwe
verschijnsel met een of meer der antecedenten in een inniger verband is dan al de andere;
een verband zoo nauw dat wij van noodwendigheid van opvolging, en dus van causaliteit
durven spreken. Die ervaring is algemeen en het is nooit iemand gelukt een geval aan te
geven waarin het tegendeel openbaar was. Zoo wettigt de ervaring het besluit, dat overal
waar successie is, ook causaliteit bestaat, m.a.w. dat een nieuw verschijnsel niet alleen door
een oneindig aantal van antecedenten wordt voorafgegaan, maar dat het tevens in één of
meer dier antecedenten zijn oorzaak heeft, zoodat het daarmede noodwendig, met al de andere
verbonden is. Dit nu en niets anders is het groote beginsel, de wet van causaliteit’.
DUPONT, Ontologie, p. 378.
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Deze methode werd door H. Taine (1828-1893) in de Psychologie overgebracht. ‘si
jeme suis occupé des facultés c'est pour montrer qu'en soi et à titre d'entités distinctes
elles ne sont pas. Une pareille précaution est fort utile. Par elle la Psychologie devient
une science de faits; car ce sont des faits que nos connaissances. On peut parler avec
précision et détail d'une sensation, d'une idée, d'un souvenir, d'une prévision, aussi
bien que d'une vibration, d'un mouvement physique; dans l'un comme dans l'autre
cas c'est un fait qui surgit; on peut le reproduire, l'observer de décrire; il a ses
précédents, ses accompagnements, ses suites.’(1).
Hoe lost Taine althans de groote vraagstukken der zielkunde op?
Wat wij eerst in ons vaststellen is een gedacht, eene inbeelding, een gevoel die
wij aan een vermogen toeschrijven; de som dezer vermogens heeten wij de ziel. Doch
zulks is een zelfbedrog.
Bij nader toezien en ontleden erkennen wij dat de zinswaarneming maar alleen
bestaat; dat er in ons eene opvolging is van eene reeks zulker akten: zij verschillen
van aard: nu is het de indruk van eene kleur, dan van eenen toon. En juist tot gemak
der spraak, om die verschillende reeksen met eenen kollektieven naam te bedieden,
hebben wij het woord ‘vermogen’ ingebracht: zienvermogen, oorvermogen,
denkvermogen, wilvermogen enz.... En is het niet duidelijk, dat zulke woorden eene
algemeene beteekenis hebben en dat het individueele feit alleen bestaat.
Onze verscheidene zielsverschijnselen kunnen verder tot eenvoudigere termen
herleid worden: een wezen in den ouden zin van 't woord, eene substantia, bestaat
niet: noch stoffelijk, noch onstoffelijk. In een wezen is niets waarachtig dan zijne
akten, die eene beweging zijn der atomen waaruit het is samengesteld: dit voor de
stoffelijke werkingen.

(1) H. TAINE. De l'intelligence. Paris, Hachette, vol. I, Introd. p. 1 et 2. Taine gaat volgenderwijze
voort (die bladzijde heeft hare belangrijkheid): ‘de touts petits faits, bien choisis, importants,
significatifs, amplement circonstanciés et minutieusement notés, voilà aujourd'hui la matière
de toute science; chacun d'eux est un spécimen instructif, une tête de ligne, un exemplaire
saillant, un type net auquel se ramène toute une file de cas analogues; notre grande affaire
est de savoir quels sont ses éléments; comment ils naissent; en quelles façons et à quelles
conditions ils se combinent et quels sont les effets constants des combinaisons ainsi formées’.
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Doch de stoffelijke beweging rechtstreeks en in zich zelven beschouwd, en niet meer
onrechtstreeks, door de uitwendige zinnen, bestaat uit eene volgorde van zinnelijke
waarnemingen, oneindig eenvoudig en klein(1): elke zielsakt is eene stoffelijke
beweging tot zekere graad van hevigheid en ontwikkeling aangegroeid. Destengevolge
voelen wij eene kleur, eenen klank, hebben wij een gedacht enz. Dit zijn zoovele
verschijnselen (phoenomena) die opkomen en verdwijnen, zonder dat wij een blijvende
zijn kunnen kennen.
Hier nogmaals, wat wij reeds meermalen hebben vastgesteld, wordt de studie van
den mensch in zijn geheel verwaarloosd. In plaats van de specifische verschijnselen
te nemen die zich voordoen en ze op onpartijdige wijze te bestudeeren, is Taine alleen
bekommerd om de hoedanigheid tot de hoeveelheid te herleiden. Hij hecht zich aan
den stoffelijken kant der psychologische feiten, om de Physiologie en Physiek als
grondige uitlegging derzelve te aanvaarden. - En zijn besluit is eene brutale
uitdrukking van het Phenomenisme ‘Une infinité de fusées, toutes de même espèce,
qui à divers degrés de complication et de hauteur s'élancent et redescendent
incessamment et éternellement dans la noirceur du vide, voilà les êtres physiques et
moraux; chacun d'eux n'est qu'une ligne d'évènements, dont rien ne dure que la forme.
Un écoulement universel, une succession intarissable de météores qui ne flamboient
que pour s'éteindre et se rallumer et s'éteindre encore sans trêve ni fin, tels sont les
caractères du monde lorsqu'il se réfléchit dans le petit météore vivant qui est nous
mêmes, et que, pour concevoir les choses, nous n'avons que nos perceptions multiples,
indéfiniment ajoutées bout à bout.(2) - Met recht mag men van Taine zeggen:
‘Kant is niets, in vergelijking met dezen omverwerper aller werkelijkheid. Taine
is een Samson te midden der Philistijnen. Bij hem blijft niets meer van den tempel
staan, waarin zoovele geslachten met eerbied knielden. Hij slaat 's menschen geest
ten gronde, treedt hem met de voeten, vernietigt hem geheel, zoodat hij aan leven en
hoop geene plaats meer overlaat. - Gij wilt alzoo de wereld verdelgen,

(1) De l'Intelligence, vol. I, Livre III.
(2) De l'Intelligence, Préface, p. 9.
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roepen hem ontzet de mystieken en spiritualisten toe? Ik wil, antwoordt Taine met
philosophische gerustheid, ik wil alleen de waarheid’.(1)
Die gedachten in de wijde wereld geworpen werden hernomen en uitgebreid op eene
andere manier door de Engelsche wijsgeeren. John Stuart Mill (1806-1873) was de
voorvechter van den nieuwen vorm dien het Positivism op engelschen bodem
aannam.(2)
Comte, zeiden wij, wilde alleen de uiterlijke waarneming als uitgangspunt aller
kennis. Wij kennen de wereld door eene ‘intuition directe.’ Met rede voegde Stuart
Mill er de inwendige waarneming aan toe, zonder dewelke geene Psychologie
denkbaar is.
Door onze onmiddelijke waarneming kennen wij alleen onze bewust zijns
toestanden; tegenwoordige ondervindingen (emotional or sensitive feelings)
herinneringen aan verledene en verwachting van toekomende ondervindingen. Als
deze dikwijls tegelijk in ons voorkomen, verbinden zij zich in eene gezamentlijke
voorstelling volgens vier groote wetten: hunne overeenkomst, hunne tegenstelling.
hunne gelijktijdigheid en hunne opeenvolging. Die verbindingen gebeuren niet bij
toeval of onder den dwang van onweerstaanbare wetten, maar de geest is daarin
werkzaam en brengt dezelve voort.

(1) DUPONT WHITE. Mélanges philosophiques. Paris, 1878, p. 367-375.
Taine's subtiele bedrieglijke ontledingen verlokten velen. Ziehier hoe een welgekend fransch
schrijver zijnen invloed op de jeugd kenschetst: ‘La foi absolue à la science’, zegt P. Bourget
van zijn stelsel sprekende, ‘en faisait comme la base et le dogme de la nécessité circulait
d'un bout à l'autre de l'oeuvre... L'antithèse cependant était trop aigüe entre les théories
professés par nos maîtres les plus admirés, les plus aimés, et les besoins d'action que l'infortune
du pays nous mettait au coeur après les désordres de la guetre et de la commune... Mais
l'inévitable discipline de la vie nous faisait accepter de telles antithèses comme la condition
naturelle des âmes modernes’.
P. BOURGET. Drames de famille. Paris, Plon, 1901, p. 3 et 4.
Men weet ook dat Zola beweert het realisme in den roman geleerd te hebben van Taine.
(2) De bijzonderste gedachten van Mill. die wij hier kortbondig uiteenzetten zijn ontnomen aan
het standaardwerk des schrijvers: A Sys tem of Logic. London, Longmans and Co.
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De eigenlijke zielstudie herkreeg meer hare rechten.
De zinswaarnemingen derwijze met elkander verbonden leggen het geheele
geestesleven uit: zoowel de algemeene begrippen als de individueele kennis; een
oordeel vellen is niet eene algemeene waarheid uiten; het is zinnenindrukken aan
elkander knoopen.
Daarbij ondergaat hij ook den invloed van Kant; wij kennen alleen het subjektieve;
van den buiten ons bestaanden wereld weten wij niets met zekerheid. Wij vatten de
feiten die zich in ons voordoen en zulks op het oogenblik dat zij zich voordoen. Het
wezen der zaken blijft voor onzen blik verstoken: Stuart Mill is ‘agnostiek’. Hij vond
dit woord, dat thans zijne wereldronde heeft gemaakt. Wat heeft zulks te bedieden?
Volgens zijne psychologische theorie bevat onze gansche voorstelling van de
wereld niets dan de door associatiewetten gegroepeerde zinnelijke ondervindingen.
Onze begrippen van wezen, stof, lichaam, ziel, zijn alleen woorden waarvan wij niet
weten of er eene objektieve werkelijkheid aan beantwoordt. Het lichaam is de
uitwendige onbekende oorzaak waaraan wij onze zinsondervindingen toeschrijven;
de ziel is de onbekende bevatster derzelven.(1)
Wat hier nogmaals verwondert is dat Stuart Mill niet dit hem onbewust
overheerschende vooroordeel kan verwerpen: de Psycholoog moet uitgaan van het
a priori aangenomene princiep: wij kennen niets dan het zinnelijke - Zijne eerste taak
is de verschillende in ons voorkomende feiten b.v. de algemeene begrippen, de
individueele kennissen, vast te stellen, hun ontstaan en hunne karakters te ontleden.
Herbert Spencer(2) bouwt zijne Psychologie ingelijks zoo op, doch zij is meer
omvattend.
Descartes had de wetenschappen in twee groote vakken verdeeld: deze zouden de
stof bestudeeren, aan de meka-

(1) Logic, I-III, § 8.
(2) Lord Herbert Spencer in 1820 geboren, leeft nog. Zijne werken zijn menigvuldig. De
bijzonderste die ons hier aanbelangen zijn: First principles. Principles of Psychology (2
deelen).
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nische wetten onderworpen, door de uitwendige zinnen kenbaar; gene de onstoffelijke
wezens, met verstand begaafd, alleen kenbaar door de inwendige waarneming. Deze
verdeeling was door alle geleerden aangenomen.
De natuurlijke wetenschappen hadden ten gevolge der nieuwe experimentele
methode grooten voortgang gemaakt: Galilée, Pascal, Huyghens, Newton, Fresnel,
Ampère, Faraday, zijn zoovele namen die elk eene nieuwe ontdekking
verpersoonlijken, waarvan het mekanicism zich het vaderrecht toeeigende.(1)
Ware het dus ook niet mogelijk de studie van den mensch tot eene
wetenschappelijke mekaniek terug te brengen en zoo eindelijk de uitlegging der
gansche wereldorde te vereenvoudigen in eenige begrippen die de philosophie en de
wetenschappen zouden insluiten?
Spencer denkt van ja en hij beroept zich op de ‘evolutie.’ De Evolutie. Het woord
is van Herbert Spencer. Van af 1852, dat is zeven jaren voor het verschijnen van het
‘ontstaan der geslachten’ van Darwin(2), had de engelschen

(1) Zie D. MERCIER, La Psychologie expérimentale et la Philosophie spiritualiste. Bruxelles,
Hayez, 1900, p. 5-6.
Ziehier het vervolg dier bladzijde die de bijzonderste ontdekkingen opsomt:
‘En 1842 MAYER avait découvert l'équivalent mécanique de la chaleur; or, entre les diverses
forces de la nature il y a une loi de corrélation: aucune d'elle ne peut être engendrée si ce
n'est aux dépens d'une autre; aucune ne disparaît sans faire place à une autre. L'idée se forma
donc peu à peu de considérer toutes les forces de la nature comme des formes d'énergie
mécanique et de leur appliquer le principe de la conservation de l'énergie.
Depuis longtemps KEPLER avait préparé la mécanique céleste; NEWTON en avait écrit le 1er
chapitre; Lagrange Laplace, Le Verrier avaient continué son oeuvre.
La Chimie était considérée déjà comme un ensemble de relations pondérales et les efforts
d'un grand nombre de chimistes allaient désormais s'inspirer d'une parenté supposée de la
chimie avec la mécanique.
Depuis la découverte de l'abbé Hauy la Cristallographie avait des lois géométriques et
promettait de renouveler la minéralogie...
D'autre part les liens de la physiologie humaine avec la physique et la chimie devenaient de
plus en plus étroits. Simultanément DARWIN faisait résolument entrer dans une voie nouvelle
la biologie: désormais les êtres vivants ne seront plus seulement rangés en ordres, classes et
embranchements mais on recherchera les lois de leur origine. La découverte de SCHWANN
allait créer la biologie cellulaire et l'histologie; l'embryogénie donnait déjà des espérances;
à leur tour les sciences naturelles recevaient une nouvelle orientation’.
(2) CH. DARWIN. On the Origin of Species by means of naturel Selection. 1859.
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filosoof de hypothese opgevat volgens dewelke de planten en dierengeslachten zouden
voortkomen uit gedurige veranderingen der cersoorten, veranderingen te danken aan
de wijziging der omstandigheden waarin zij leven. De taak van Darwin heeft bestaan
in het nazoeken der bepaalde oorzaken onder den invloed derwelke de
geslachtsveranderingen der organismen plaats grijpen.(1).
Voor Darwin (1809-1882) was de groote oorzaak de ‘natural selection’ de
natuurlijke keus der wezens, die eene soort van kennis schijnt te onderstellen.
waardoor deze of gene levende eenling sommige vermogens bijzonder versterkt, om
aan de ongunstige omstandigheden waarin hij leeft weerstand te bieden. Dit versterkt
vermogen gaat aan zijne afstammelingen over. Door toedoen van andere bijkomende
omstandigheden wordt zoo allengs het geslacht gewijzigd.
Voor Darwin is de evolutie dynamisch werkend: het levend wezen brengt zelf de
veranderingen te weeg.
Voor Spencer is zij statisch, het levend wezen is passief. Volgens hem zijn het de
omstandigheden, die de veranderingen veroorzaken en niet het wezen dat zich aan
dezelve adapteert.
Wanneer eene menigte levende wezens in een ongunstig omgeving verblijven,
zullen diegenen alleen voortbestaan die het best gevormd zijn, den stevigsten
inwendigen bouw bezitten: de andere zullen verdwijnen in dien ‘struggle for life.’
Dit is hetgeen Spencer noemt: ‘the survival of the fittest.’
Al de tegenwoordig bestaande wezens zijn een voortbrengsel der evolutie, de
eindtermen eener gestadige ontwikkeling van af de verdikking der eerste
vloeistofsterren tot de hoogste verschijnselen van menschelijk en maatschappelijk
leven.(2)

(1) D. MERCIER, Origines de la Psychologie comtemp., p. 113.
Ch. Darwin wordt gewoonlijk als de vader der evolutietheorie beschouwd. P. Vogels in zijne
Vraagstukken der Zielkunde. (Amsterdam, Van Langenhuyzen), II hoofd. 2, is ook van deze
meening, zonder zelf van Spencer gewag te maken. Zulks is, zooals men ziet eene grove
missing.
(2) Cfr. VOGELS, Op. cit., II hoofd. 2. - KEULLER. De Mensch. Leiden, Van Leeuwen, 1895,
hoofd. IV.
Spencer ontwikkelt zelf dit gedacht op de volgende wijze: ‘on a reconnu que la formule
abstraite qui exprime la transformation des êtres vivants exprime également la transformation
qui se fait et qui s'est faite partout. Le système solaire depuis son état primitit jusqu'à son
état actuel en est un exemple. La transformation de la terre depuis son état primitif où sa
surface a commencé à se consolider jusqu'à l'époque actuelle s'est pareillement conformée
à la loi générale. Pour les êtres vivants la transformation s'y conforme, non seulement dans
le développement de chaque organisme mais aussi dans le monde organique en général,
considéré comme un agrégat d'espèces’.
H. SPENCER. Le principe de l'évolution. Réponse à Lord Salisbury. Paris, Guillaumin, 1895,
p. 25.
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Doch eene verandering is niet denkbaar zonder iets blijvend, dat men in het nieuwe
dingen terug vindt; anders ware het eene vernietiging en schepping van een nieuw
wezen. Dat blijvende is de kracht. Zij is het substratum aller verschijnselen, en elk
wezen is eene verwezenlijking, in eene min of meer hooge mate, van dat onbekende
wezen: de kracht.
Deze mekanistische opvatting meer bijzonder op den mensch toepassende, geeft
Spencer eerst in zijne ‘Principle of Psychology’ dezes objektieve studie.
Te midden dier algemeene evolutie is ten gevolge der gunstige omstandigheden
een dier volmaakter geworden, terwijl de ontwikkeling der anderen werd
tegengehouden. Die volmaking heeft het verstand teweeggebracht, en het verstand
schiep de ingewikkelde, zedelijke, godsdienstige en sociale toestanden. En geen
wonder: ieder geslacht doet nieuwe ondervindingen op, die bewaard blijven en door
de erfelijkheid worden overgezet. Spencer spreekt dus Descartes en Kant tegen waar
zij houden staan dat het verstand al zijne kennissen in zich zelf vindt.
Doch hij neemt het verstand niet als een onstoffelijk vermogen: de geestes en
willensakt is maar de keerzijde der zenuwprikkeling in hoogeren graad van
volmaaktheid. Ook bestudeert hij uitbundig de voorwaarden der zinswaarneming en
de verdere ontwikkelingen die zij kan ondergaan.
Overtuigd positivist, beweert hij, in zijne subjektieve Psychologie dat onze kennis
alleen zinnelijk is, en dat al onze oordeelen door de verbindingswetten van Mill
worden geregeld:
Van daar, dat de wereld verdeeld is in twee kategoriën van zaken: het kenbare (the
knowable) en het onkenbare (the unknowable). Het kenbare is datgene dat onder het
bereik der zinnen valt: de wederzijdsche invloed der dingen op elkander als
inwerkingstreding der kracht.
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Wij zijn gedwongen het bestaan van het onkenbare aan te nemen, doch in de
onmogelijkheid er iets meer over te zeggen. Immers het ware dwaas b.v. de
uitwerkselen van den elektrieken stroom vast te stellen en te besluiten dat er niets is
om dien voort te brengen. Doch welke is de natuur van dit lichaam? Wat is de kracht?
- Daarop kunnen wij niet antwoorden.
Spencer gelukt er niet in, eene vaste Psychologie op te bouwen. Hij verandert ze
in eene Physiologie: de ontwikkeling des geestes staat in innig verband met de
ontwikkeling van het zenuwsysteem: dus is het ons toegelaten, beweging en geest tot
elkander te herleiden.
Na zoolang vruchteloos zoeken dacht men eindelijk in de Evolutie de volkomene
bekrooning der wetenschappen, met de uitlegging van 't menschelijk wezen te hebben
gevonden. Herbert Spencer's philosophie was aantrekkelijk door de stevige eenheid
in al hare deelen, den schijnbaar logischen aaneenhang tusschen de grondprinciepen
en de afleidingen, Met uitbundige vreugde begroet, door bekwame en moedige
volgelingen verdedigd, scheen zij onsterfelijk.(1) Op de strenge ondervinding gesteund,
dacht zij het idealisme voor goed te hebben overwonnen.
Nochtans, de geschiedenis, noch de ervaring of de kunstmatige kweeking konden
niet een geval aanwijzen, dat eene soort waarschijnlijk in eene andere is overgegaan.(2)
De aprioristische ‘First principles’ door Spencer's genie opgebouwd, vielen ten
gronde. De warboel herbegon.
Het positivisme, niettegenstaande het daartoe al zijne krachten had ingespannen,
was er niet ingelukt de metaphysische vragen naar het wezen en het einde van den
mensch te onderdrukken. Het is niet genoeg te beweeren dat hij

(1) ‘Quel est le chercheur de ce temps-ci dont l'oeuvre exerce dans l'école positiviste la plus
puissante attraction? Sans conteste, c'est lord Herbert Spencer. D'où vient au célèbre
philosophe anglais cette influence? Précisément du caractère encyclopédique de sa doctrine.
Nul parmi les hommes contemporains ne rappelle à ce degré Aristote’.
VAN WEDDINGEN, L'Encyclique de Léon XIII (AEterni Patris). Bruxelles et Paris, 1880, p.
92.
(2) Zie D.MERCIER. La Psychologie contemporaine, p. 429, de verklaringen van eenen franschen
naturalist, Yves Delages die zulks ronduit bekent en desniettegenstaande aan de evolutie
vasthoudt om niet tot eenen Schepper te moeten zijnen toevlucht nemen.
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maar een stofje is, zonder doeleinde te midden der algemeene evolutie geworpen.
Het geweten komt daartegen in opstand. Ook zegt Van der Wijck ‘de partijen die
vroeger aan tegenovergestelde palen stonden, zijn nader tot elkander gekomen. De
strijd tusschen empirie en bespiegeling is in beginsel geslecht. Van de eene zijde
erkent men thans dat ons denken steeds den vasten bodem der feiten onder de voeten
moet hebben, en van den anderen kant, dat de macht van het denken steeds boven
de ervaring uitgaat.’(1).
En voorzeker, dat wij begrippen hebben, wiens voorwerp niet rechtstreeks door
de zinnen wordt waargenomen staat boven allen twijfel vast. Gij hebt een begrip van
de aantrekkingskracht. Wanneer hebt gij die rechtstreeks waargenomen, dit is niet
de rechtstreeksche of onrechtstreeksche gevolgen dezer kracht, den val van de steen
naar de aarde, ebbe en vloed, maar de kracht zelve; die den steen naar beneden trekt.
Die kunt gij noch zien noch hooren noch voelen. Zeg mij anders hare kleur, haar
toon, of hij hard dan wel zacht is, zoet of bitter smaakt. En nochthans wie kent niet
de beteekenis van het woord kracht, alhoewel het geene zinnelijk waarneembare
eigenschap bezit?
Door die en andere redenen aangedreven heeft men eene onderstelling gewaagd
die beter met den vooruitgang der Psychologie scheen vrede te hebben.
De Psycho-physiologische verschijnselen door Weber aangeduid, door Fechner
uitbundiger bestudeerd en in de 19de eeuw met drift onderzocht brachten tot de
hyphothese van het parallelism. Lijk Ladd(2) het doet opmerken het waarnemingsfeit
is het bijzonderste, tot niets anders herleidbaar voorwerp der-Psychologie; doch
daarnevens kunnen ook het physiologische en physische als voorwaarden van den
bewustzijns akt worden bestudeerd. Immers de ‘Wechselwirchung’ zooals de
Duitschen zeggen, tusschen ziel en lichaam is niet te miskennen,
‘De phycho-physieke leer, schrijft Wundt, moet van

(1) VOGELS, Op. cit., bl. 92, 93.
(2) D. MERCIER. Psychologie expérimentale, p. 15.
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het door de ervaring overal bestatigde feit uitgaan, dat niets in ons bewustzijn
voorkomt wat niet in een bepaalde physische proccessus zijnen grondslag vond. De
eenvoudige ondervinding, de verbinding der ondervinding in voorstellingen, de
associatie derzelven, de processus der aperceptie en des willens gaan gepaard met
physiologische zenuwprikkeling... Ieder organisch verschijnsel is een
psycho-physische proccessus’(1).
Reeds in de gewone taal vinden wij de tegenstelling tusschen ziel en lichaam(2);
dit, is de drager der uitwendige ervaring, terwijl de ziel de verbinding beduidt dier
uitwendige verschijnselen met een inwendig zijn. Aan de uitwendige voorstellingen
beantwoordt volgens de gewone opvatting een voorwerp; voor de wetenschappelijke
ontleding is dit het metaphysisch begrip eener substantia. Alhoewel deze niet
onmiddelijk kan worden opgevat, legt zij toch den objektieven samenhang der
voorstellingen uit. Op dezelfde wijze vatten wij de ziel op als een wezen, waaraan
wij de innerlijke waarnemingsakten toeschrijven. Is de ziel inderdaad eene substantia?
Alhoewel de Psychologie tot dit metaphysisch besluit kan brengen, hoeft zij zulks
van den beginne af niet na te gaan om hare proefnemingen te verwezenlijken.
Doch brengt die negatieve stelling niet een onaanveerbaar dualisme in, wanneer
het Parallelismus juist de eenheid van den mensch zou willen vrijwaren? Het schijnt
van ja.
Wat bediedt eigenlijk het Parallelism(3) dat de onpartijdige studie der Psychologische
daadzaken ons niet toelaat ziel en lichaam tot één stoffelijk wezen te herleiden, doch

(1) WUNDT. Grundzüge der Physiologischen Psychologie. Leipzig Engelmann, 1893, II, s. 644.
(2) ‘So stelt die Sprache zunächst der Seele den Geist gegenüber. Beide sind Wechselbegriffe
für eins und dasselbe, denen im Gebied der äussern Erfahrùng Leib ùnd Körper entsprechen.
Körper ist jeder Gegenstand der äussern Erfahrung wie er sich unmittelbar unsern sinnen
darbietet, ohne Beziehung auf ein ihm zukommendes Sein. Leib ist der Körper; wenn er mit
dieser Beziehung auf ein inneser Sein gedacht wird. Ahnlich heisst Geist das innere Sein
wenn dabei keinerlei Zùsammenhang mit einem äussern Sein in Rücksicht fällt, wogegen
bei der seele namentlich wenn sie den Geiste gegenüber gestellt wird, gerade die Verbindung
mit einer leiblichen, der äussern Erfahrùng gegebenen Existenz vorausgesetzt ist’. WUNDT,
Ibid., 1, 11.
(3) Cfr. LADD. Philosophy of Mind. London, Longmans, 1895, Ch. II. - Zeitschrift für Philos.
und philos. Kritik, 1900, no 2. - Lehre von psycho-physiologischen Parallelismus.
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dat de zinsprikkeling met den bewustzijns-proccessus gelijk vooruitgaat; dat zij zich
derwijze volgen dat eene verandering in het lichaam eene verandering in den geest
zal teweegbrengen. Er is dus een verband tusschen lijf en ziel Doch welk is de natuur
van dit verband? Hoe vormt de ziel met het lichaam maar één wezen zoodanig dat
een psycho-physische akt kan plaats hebben? Men stelt die vraag onvermijdelijk en
de Psycho-physiologie lost ze niet op.(1)
Wundt ook blijft de belangrijkheid dier vraag niet onbewust en hij is niet verre
van het aristoteliaansch animismus aan te nemen dat er een antwoord op geeft. ‘Van
den anderen kant kan men niet ontkennen dat het animismus in de uitlegging der
bewustzijns verschijnselen juist dezen daadzaken, welke de andere stelsels
(spiritualismus of idealismus en materialismus) verwaarloozen, recht laat wedervaren.
Dat eene psychische daad een physiek levensverschijnsel tot grondslag heeft, is zeker.
De phychologie heeft in al hare onderzoekingen den samenhang tusschen beide
blootgelegd. Indien het animismus tot hiertoe nog geene houdbare theorie der
levensverschijnselen heeft voortgebracht, is het toch niet onwaarschijnlijk dat zulks
haar niet gelukken zal.(2)
Het animismus, verstaan zooals Aristoteles het heeft ontwikkeld en zooals het uit
de moderne ontdekkingen voortvloeit is de houdbare theorie die Wùndt zoekt. Het
lost de vraag van het Parallelismus voldoende op. Het geeft rekening der menschelijke
akten juist omdat het den mensch in zijn geheel beschouwt en geen enkele der noodige
faktoren: biologische, physiologische, anatomische, ter zijde laat.
Wij hebben gezien hoe na Descartes de systemen elkander hebben opgevolgd
zonder dat men ooit eene voldoende en leefbare uitlegging kon vinden.
Zij die het Aristotelism niet kenden of het door hunne vooroordeelen heen als een
historisch stelsel oppervlakkig beschouwden, en die toch terzelfdertijd aan het
Positivisme

(1) In een belangrijk artikel van: De Gids, November 1901: ‘het algemeen verband tusschen
hersenen en zieleleven’, behandelt Th. Ziehen de vraag van het Parallelismus. Hij besluit:
‘Uit deze voorstelling ziet men dat ook tegenwoordig over de oplossing geene
overeenstemming heerscht; men moet dus zelf kiezen, of nog beter, zelf aan de ontwikkeling
der oplossing deelnemen’. Bl. 339.
(2) WUNDT. Ibid., II, s. 635.
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hun vertrouwen niet konden schenken, daar het geene gegronde basis leverde voor
zedelijk en sociaal leven, verkozen een verdoken scepticism op filosofisch gebied.
Zoo aarzelt Balfour niet het Positivism streng te veroordeelen: ‘Wie zou het
naturalism (Positivism) de minste aandacht schenken indien het zich niet opdrong
in naam der wetenschap, en niet eischte haar met gezag te vertegenwoordigen en in
haren naam het woord te voeren? In zich zelve is het onbeduidend. Het bevredigt het
verstand niet, noch beantwoordt aan de behoeften van het menschdom. Indien
desniettegenstaande zijn invloed zich immer meer uitbreidt, indien meer en meer
geleerden en halfgeleerden alhoewel met tegenzin zijne leeringen toetreden en zich
aan zijne heerschappij onderwerpen is dit ten minste gedeeltelijk omdat zij de
tegenstrijdigheid niet inzien tusschen de praktisch noodzakelijke handelwijze die de
ervaring van hen vergt en de spekulatieve maar hoogst bedrieglijke princiepen der
positieve wetenschap waardoor de empirische school trachtte het verstand en het
geweten der menschheid te overheerschen’(1).
En toch, waarschijnlijk niet wetende waarheen zich te wenden, kan hij er niet toe
besluiten de princiepen van het positivism te verwerpen. De metaphysiek niet grondig
verstaande, schrijft hij ‘De verdedigers der metaphysiek zijn dichters die het
afgetrokkene en bovenzinnelijke behandelen in plaats van het stoffelijke en
zinnelijke’(2).

(1) ‘Who would pay the slightest attention to naturalism (positivism) ifit did not force itself into
the retinue of science, assume her livery and claim, as a kind of poor relation, insome sort
to represent her authority and to speakwith her voice? Of itself it is nothing. It neither ministers
to needs of mankind, nor does it satisfy their reason. And if in spite of this his influence has
increased, is increasing, and on yet, shows no signs of diminution if more and more the
educated and the half educated are acquiescing in its pretensions and however reluctantly,
submitting to its domination this is at least in part, because they have not learned to distinguish
between the practical and inevitable claims which experience has on th[...] allegiance and
the speculative but quite illusory title by which the empirical school have endeavoured to
associate naturalism and science in a kind of joint supremacy over the thoughts and
consciences of the mankind’. A. BALFOUR, Foundations of Belief. London, Longmans and
Co, 1896, p. 135-136.
(2) Ibid. ‘Metaphysicians are poets who deal with the abstract and the suprasensible instead of
the concrete and the sensuous’, p. 101.
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Gelooven wij dus, om het zedelijk leven te redden, aan al wat daartoe noodig is,
zonder naar eene redelijke uitlegging te vragen(1). Gelooven wij aan het onstoffelijk
en onsterfelijk wezen der ziel; gelooven wij dat ons leven een doeleinde heeft, dat
God bestaat. - Waarom?
Zoo handelden noch Aristoteles noch de Scholastieken. Wij wenschen te toonen
hoe hunne Psychologie bekwaam is na zoo dikwijls mislukte pogingen een volledig
en aanneembaar systeem te vormen, zonder een der gegevens te miskennen; hoe zij
noodzakelijk hare plaats komt innemen, als volkomen de feiten uitleggende door
hooger princiepen. De zielkunde leidt natuurlijk tot de metaphysiek.
Descartes had zijne Psychologie a priori opgebouwd en de metaphysiek die daaruit
voortkwam moest natuurlijk zonder vaste grondslagen zijn(2).
Aristoteles gaf aan de ervaring de haar toekomende plaats. Hij hield rekening met
de innerlijke zelfondervinding en met het zelfbewustzijn in den mensch. Het
neothomismus kent aan de ervaring de plaats nog in breeder mate toe door de
toepassing der moderne proefnemingsmethoden.
Doch de metaphysiek kan, zonder aan de ervaring te schaden daarin hare plaats
bekleeden. Immers lijk Mr Binet het zeer wel zegt ‘la Psychologie expérimentale est
indépendante de la métaphysique, mais elle n'exclut aucune recherche de
métaphysique’(3).

(1) ‘But if Naturalism by itself be practically insufficient; if no conclusions based on its
affirmations will enable us to escape from the cold grasp of its negations, and if, as I think,
the contrasted system of Idealism has not yet got us out of the difficulty, what remedy remains?
One such remedy consists in simply setting up side by side with the creed of natural science,
another and supplementary set of beliefs which may minister to needs and aspirations which
science cannot meet, and may speek amid silences which science is powerless to break’.
(Ibid., p. 186).
(2) ‘Il serait peut-être permis de le trouver plus profond en métaphysique qu'en géométrie’ zegt
van hem Van Weddingen. Op. cit. p, 89.
En V. Brochard alhoewel warm verdediger van Descartes merkt zelf op: ‘La méthode que
Descartes préconise, c.a.d. celle qui consiste à contruire d'avance, a priori, ce qui doit être,
n'est utile que dans les mathématiques’. Discours. Nota p. 31.
(3) BINET. Introduction à la Psychologie expérimentale. Paris, Alcan, 1894, p. 146.
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Met het oog op die verklaring zijn wij overtuigd dat het neothomisme in zijn volle
daglicht gesteld veler goedkeuring zal meedragen, en dat ‘sur un très grand nombre
de points les dissentiments entre les grands docteurs (scolastiques) et les savants
modernes sont plus apparents que réels. Ils ont leur source plutôt dans les dissidences
religieuses et politiques que dans la philosophie. La méthode souvent diffère plus
que les doctrines’(1).
Dr LEEMANS.

(1) VAN WEDDINGEN, Op. cit., p. 92.
Het is wonder en aanmoedigend tevens om na te gaan hoe sommigen onder de bekwaamste
verdedigers der ervaringspsychologie zelfs reeds een metaphysiek opbouwen. G. Ladd,
professor in Yale University (New Haven, U.S.A.) en schrijver van: Elements of Physiological
Psychology; Ontlines of Physiological Psychology; Psychology, descriptive and explanatory,
enz., zegt in de inleiding van zijn werk ‘Philosophy of Mind’, p. I and X: ‘The first two
chapters of the book are occupied in showing how inevitable is the demand which the science
of psychology makes for a further philosophical discussion of all its principal problems...
The fashion of denoucing the study of metaphysics is more the scholastic “fad” of blasé
minds or the refuge of weak and selfish spirits, thou the result of any genuine lack of interest,
on the part of the multitude of thinkers in the earnest discussion of these problems. Such
persons become agnostic, or resort to a demand far unquestioning faith, at the point wehere
they themselves begin to be baffled or tired in the effort of thinking... And while so many,
in name of science, are denying the reality, unity, and possibility of a permanent existence
of the human mind, and are resolving its entire being into a stream of mechanically associated
epiphenomena, thrown off from the molecular machinery of the cerebral hemispheres, is it
not an inopportune time, or a wholly useless and thankless tast, to propose a serious
rediscussion like that undertaken in this volume’. Dit toont volkomen aan welke krachtige
werking ten voordeele eener op feiten gesteunde metaphysiek in de geesten is ontstaan.
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Heimkeer.
Land vol koele harsaromen,
Blondgelokte Kempengouwen,
Die mij jaren lang zaagt rouwen
Op de zwarte Hainezoomen;
Groenbemoste goudoasen,
Die mijn Muze zaagt verstommen
In de dichte rookkolommen,
Uit fabriek en mijn geblazen;
Eindlijk mag ik weer de spitsen
Van uw blanke mergelkerken
Uit uw dennen en uw berken
Naar den hemel op zien flitsen!
Eindlijk mag ik weer de psalmen
Van uw reine, Vlaamsche tonen
Uit de longen uwer zonen
Door de straten hooren galmen!
Waar uw gele veulens loopen
In de diepe Demerweien
Vliegen eindlijk weer de spreien
Van uw breede steppen open!
Waar uw vrome nachtegalen
Met de bronnen van uw Eden
Zalig smelten in gebeden,
Mag ik weer gaan ademhalen!
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O, ik zie u heerlijk doemen,
Met de natte regenbogen
En de lava overtogen
Van uw kruiden en uw bloemen!
O, ik zie uw zonnestralen
Heerlijk uit de blauwe kolken
Van een hemel zonder wolken
In uw reuzenbedding dalen!
O, die lichte tooi van nevels,
Die als grijsgewiekte duiven
Zachtjes om de kappen schuiven
Van uw fijngetande gevels!
O, die roode koperglansen,
Die de westerwolken telen
Op uw steile zandkasteelen,
En uw gladde vijverkransen!....
Limburg, op uw donzig kussen,
In uw bleeke lichtgordijnen,
Kwam mij de eerste zon beschijnen,
't Eerste lentewindje kussen.
Limburg, in uw rozenblaren
Mocht ik met uw blijde kindren
Door het wondersprookje vlindren
Van mijn eerste levensjaren.
Met uw vogels leerde ik zweven
Boven molens en kapellen:
'k Heb mijn eerste ritornellen
In uw zavel neergeschreven.
'k Heb met koortsig vlugge vingren
Woorden, beelden, rijmen, tropen
Aan elkander leeren knoopen,
Door elkander leeren slingren.
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O, hoe zalig de eerste liefde
Door mijn droomen kwam gevlogen
En hun ruime wolkenbogen
Met haar bliksemschicht doorkliefde!
O, met wat een gloed van vonken
Kwam, in hun geschokte dreven,
't Zonnebeeld van 't mannenleven
Door mijn tranenstroom geblonken!....
Uren lang kon ik beluistren
Wat de winden met hun lieren
Door den dom der populieren
In den avond kwamen fluistren;
Wat het water steeds nog grolde,
't Zilte water, dat, vóór eeuwen,
Met zijn golven en zijn meeuwen
Door de Kempenbaaien holde.
'k Heb gesidderd voor de tonen
Die uit hutten en spelonken
't Oude Rome tegenklonken, Uw triomfzang, Eburonen!
'k Heb het gladde staal der schilden
In het molendal zien vlammen,
Waar de gele Frankenstammen
Eens hun Pharamond op tilden.
Karelmanje kwam de reeën
In zijn Dietsche wouden vellen:
De echo langs de Demerwellen
Dreunt nog van zijn epopeeën.
't Onvermoeide volk der bijen
Kwam zijn wassen koeken bouwen
En zijn gouden nectar brouwen
In de tuinen der abdijen.
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Rond de mulle heuvelterpen,
Waar in de open zavelgolven,
't Heer der Boeren werd bedolven,
Bleef de droeve nachtwind snerpen.
Hij alleen onthield hun namen.
En hij lei zijn paarsen bloesem
Op hun vrijgevochten boezem:
Purper vloot met purper samen.....
Heb ik thàns de balsemstroomen
Van uw onbesmette gronden
Op mijn paden weergevonden,
Kana van mijn blijde droomen?
Heimaat van mijn kinderleven,
Voel ik weer uw vrome sagen,
In den zegen dezer dagen,
Door uw stille dorpen zweven?
Worden mij uw bronzen tronken
En de schoone goudspiralen
Van uw beken en kanalen
Heden plotslings weergeschonken?
Mag ik jublen in uw haven?
Buigen vóór uw duinkolossen?
Mag ik op uw zavelrossen
Door uw wilde vlakten draven?
Kerkhof van mijn doode helden,
Wemelzee van blonde vlokken,
Firmament vol zilverklokken,
Trouwbeminde boekweitvelden,
Komt gij thans met al uw schatten,
Komt gij thans met al uw verven
Door mijn wijde kimmen zwerven,
Uit den harden bodem spatten?
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Laat mij, och, dan met mijn kommer,
Lieve, vrome moedergouwen,
Schuilen in de mantelvouwen
Van uw breede beukenlommer!
Laat mij u in de oogen blikken!
Laat mij aan uw purperwangen
Met mijn dorre lippen hangen!
Laat mij op uw boezem snikken!
Laat mij op den adem wiegen
Van uw zoete fluisterstemmen!
Laat de lokken uwer bremmen
Om mijn hoogen schouder vliegen!
Laat mij u met akkers, wouden,
Bergen, tuinen, roode daken,
- Tot mijn levenseind zal naken Liefdevol in de armen houden!
LAMBRECHT LAMBRECHTS
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Een engel Gods.
(Kerstlied.)

I.
Een engel Gods daalt neer,
Omringd van hemelgloren,
En meldt: Uw God en Heer
Is uit een Maagd geboren.
Op, herders, snelt tot Hem,
Laat uwe blijde stem
En 't lied van uw schalmeien
Weerklinken door de weien.

Refrein.
Daar ligt het godlijk Kind,
Uw Jezus, klein en teer,
Die u zoozeer bemint,
In 't arm kribje neer.
O Jezus, lief en zoet:
Gegroet!

II.
Voortaan geen droefheid meer,
't Is uit met leed en smarte;
De komste van den Heer
Geeft vreugd aan ieders harte;
Want ziet, dat tenger Wicht,
Dat daar in doekskens ligt,
Beloofd sinds lang voordezen,
Zal uw Verlosser wezen.
Daar ligt, enz.
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III.
Hij komt, in schaamlen nood,
Ons eer en rijkdom geven;
Zijn lijden en Zijn dood
Ons brengen vreugd en leven.
Met opgeruimd gemoed
Gaan wij tot Jezus zoet;
Hoe needrig ook Zijn woning,
Hij is der Englen Koning!
Daar ligt, enz.
Gent.
A.-V. BULTYNCK.
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Boekennieuws.
Paedologisch Jaarboek (der stad Antwerpen), onder redactie van Prof. Dr M.C.
SCHUYTEN, bestuurder van den Paedologischen schooldienst en van het stedelijk
paedologisch laboratorium; tweede jaargang, 1901; prijs vijf fr, Nederlandsche
boekhandel, Antwerpen.
Dit is een op zijn eigen staande werk waarvan het lastig valt de juiste beoordeeling
te schrijven; voor velen zal het opschrift reeds raadselachtig schijnen: paedologisch
laboratorium, want laboratorium toch wijst nu wel niet naar de gewonen kring waar
paedologen vertoeven en werken. Edoch wie eenigermate den huidigen gang der
wetenschappen nagaat, zal spoedig van zijne verbazing hersteld zijn: voor hem is
het geen nieuws's menschen hoogere en lagere begaafdheden in 't laboratorium door
gevoel- en krachtmeters, door alle slag van instrumenten, gemeten, gewikt en bepaald
te zien. Een paedologisch laboratorium is alzoo de loutere toepassing der
psycho-physiologische onderzoekingen door Wundt en anderen in 't leven geroepen.
De kinderwereld is bepaald een eigenaardig veld voor zielsstudiën: 't is 't
menschdom in 't klein, een menschdom waar reeds alle driften en neigingen, alle
gedachten en willen in voorkomen, doch meer spontaan, minder ingewikkeld dan
bij den volwassen mensch; de psyche der kinderen, zooals die der onbeschaafde
volkeren, is nog in wording. Dat die psycho-physiologische studie der kinderen voor
onderwijs- en opvoedingskunde van groot nut is, behoeft wel geen uitleg: wanneer
men den grond kent, kent men ook de cultuurwijze.
De tweede jaargang van 't paedologisch jaarboek, ligt hier opengesneden, en 't
spijt mij erg ook den eersten jaargang niet te hebben kunnen lezen: zoo zou ik hier
een gepaster een geleidelijker beeld van het werk van den heer Schuyten kunnen
weergeven.
Ziehier opvolgenlijk de behandelde voorwerpen van den 2e jaargang. 1o Over de
veranderlijkheid der spierkracht bij kinderen gedurende het kalender en het schooljaar
door Dr Schuyten.
Dr Schuyten heeft de spierkracht bij de kinderen der gemeentescholen van
Antwerpen bij middel van den elliptischen krachtmeter (dynamometer) vastgesteld.
Op 't derde Vlaamsch Natuur- en Geneeskundig Congres in 1899 te Antwerpen
gehouden, deelde hij zijne uitslagen mede over de aangroeiing van de spierkracht
bij de leerlingen gedurende het schoolijaar, en kwam tot het bewijzen dat de
spierkracht gedurende het schooljaar steeds toeneemt, doch niet met dezelfde
hoeveelheid voor iedere maand, en dat er - merkwaardig feit - in de maand Maart
niet alleen geen vermeerdering, doch zelfs vermindering der spierkracht bestaat.
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De veranderlijkheid voor elke maand in 't toenemen der spierkracht, heeft de heer
Schuylen nu in de eerste studie van den jaargang 1901 bepaald. Hij komt tot het
besluit dat de lichamelijke en de geestelijke werkzaamheid der leerlingen klimmen
van October tot Januari, en dalen van Januari tot Maart; hier scheiden zij van elkander:
de oplettendheid gaat dalend voort tot in Juli, terwijl de spierkracht klimt tot in Juni:
beide werkzaamheden ontmoeten zich weder op dezelfde hoogte in October om den
cyclus te herbeginnen. Die schommelingen volgen eene wet door den heer Sch. de
wet der jaargetijden genaamd.
2o Het oorspronkelijk teekenen als bijdrage tot kinderanalyse, door Dr Schuyten.
‘Weinige uitingen van de kinderlijke bedrijvigheid zijn zoo geschikt tot het
doordringen van het wordende psyche als het teekenen.’
Volgen de geschiedenis van een eigenaardig ventje van drie jaar en half, en zijne
prettige bediedenisvolle teekeningen.
3o Steilschrift of schuinschrift? door Dr Schuyten.
Photografisch bewijs hoe schuinschrift den leerling slecht doet zitten.
4o Experimentaal te ontwikkelen thesen.
Er zijn er zes: één zal ik er van aanhalen om te toonen dat Dr Schuyten voor geen
moeilijk vraagstuk bevreesd staat.
II. ‘De studie van de dierenpsychologie door de gansche ladder heen van af het
Protozoon aangevat, is geroepen om machtig bij te dragen tot het ontdekken van het
kinderlijk en het volwassen Psyche. De studie der abnormalen en der verachterden
kan daar misschien gedeeltelijk toe bijdragen.’
Dr Sch. zal het mij niet ten kwade duiden, wanneer ik er op wijs dat de volledige
ontwikkeling dier enkele these, een menschenleven studie zou vergen. Onnoodig,
geloof ik, te doen opmerken hoe onvolledig het zenuwstelsel der lagere dieren gekend
is, en welke redetwisten hierover gevoerd worden; en wat dan zeggen over
ontleedkunde en physiologie van 't zenuwstelsel bij hoogere dieren! Hier vlotten wij
in 't nevelachtige, zelfs voor de schijnbaar eenvoudigste problemas: alzoo wat is eene
reflexbeweging, en hoe wordt zij bij de hoogere dieren bestuurd? Tot stichting leze
men daarover de studie van Dr Crocq, verschenen in Journal de Neurologie, 5 et 20
août 1901.
Voorts treed ik gereedelijk de voorgestelde these bij, inzonderheid wat aangaat
de studie der abnormalen en verachterden: hier gevoel ik mij op eigen terrein, en 'k
kan best nagaan hoe overhaasting onze hedendaagsche psychologische studiën
bederft. Men kan zich kwalijk tevreden stellen met langzaam verkregen uitkomsten;
uit eenige, vaak nog pathologische verschijnselen, besluit men tot algemeenheden;
een feit is het dat jaarlijks nieuwe theoriën het licht zien, lichtzinnig verspreid worden,
en het weder tijd en werk vergt, om ze bij nadere kennis den bodem in te slagen. Wat
al ijdele theoriën, wat woordenkramerij, wat vervalschte koopwaren van
commis-voyageurs in wetenschappen! Met een weinig inbeelding, met een schijn
van physiologische proef, of zenuwziekteteeken, en met eenige grepen uit de
Bibliotheque de Philosophie contemporaine (Alcan), richt men een splinternieuw
wijsgeerig stelsel op dat enkele maanden de lichtgeloovigen verblindt om daarna
achter de schermen bij de oude manen te rusten.
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Na de belangrijke studiën van Dr Schuyten, geeft het 2e jaarboek nog een
eigenaardige bijdrage over ‘Dolende kinderen’ van
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Dr Fr. Sano, een niet onbekend figuur uit onze Vlaamsche wetenschappelijke
beweging; voorts een uitgebreide boekenaankondiging over uitgaven de paedologie
aangaande. Verscheidene boeken worden breedvoerig besproken, deels door Dr Fr.
Sano, deels door Dr Schuyten, deels door Jufvr. M. de Coninck,
gemeenteonderwijzeres.
Gheel.
Dr FR. MEEUS.
Eerste, tweede, derde en vierde Leesboekje, behoorende bij het aanvankelijk
spreek- en leesonderwijs, door J.C. BOUWMEESTER en J.V. BERENDSEN. Met platen.
Uitgaven van P. Noordhoff, Groningen, 1901.
Deze boekjes loopen (zegt het voorbericht) parallel met oefeningen voor 't bord
in de Handleiding der schrijvers. In opzicht van methode zijn zij met veel zorg
opgesteld; zij klimmen trapsgewijze van het gemakkelijke tot het min gemakkelijke
in het aanvankelijk leesonderwijs. De plaatjes zijn over het algemeen boeiend en net;
maar zijn zij niet al te veel uit de stadswereld gegrepen? De stukjes ook passen wel
voor het kleine schoolvolkje.... Maar, eilaas! waarom mag er toch zoo weinig of niet
over den goeden God gesproken? In typographisch opzicht verdient de uitvoering
dezer boekjes veel lof.
J.v.O.
Almanak van den Belgischen Soldaat voor 1902, aangenaam voor iedereen, 144
blz. in 8o; uitg. H. Dierickx-Beke, Mechelen. Prijs: 0,10 fr. het stuk; 7 fr. de honderd.
Een almanak heeft dikwijls den schijn of den naam maar een nietig boekje te zijn;
men heeft ongelijk er zóó over te denken. Daar steekt veelal meer in dan men gist,
en hij verspreidt veelal grooter goed of kwaad dan men zou peinzen. Deze almanak
is niet de minst nuttige onder die nuttige boekjes. Evenals zijn Fransche weergâ,
Almanach du Soldat belge (noteer: geene vertaling er van!) is hij flink opgesteld,
wel gedrukt, en waarlijk aangenaam voor soldaten en voor iedereen. Het ware te
wenschen, dat menschen die er toe staan en anderen van goeden wil dit boekje wat
meer onder den man brachten.
La Guerre des Paysans. Quelques noms et quelques faits; 1798-99, par l'abbé FR.
VAN CAENEGEM, dir. de l'Institut supérieur commercial et consulaire du Hainaut
(Mons); 3e édition, revue, augmentée, illustrée. Grammont, uitg. Aug. Van
Nieuwenhove, 1900.
Velen onzer lezers zullen dit werk, althans eene der twee eerste uitgaven, kennen.
De katholieke drukpers heeft het allergunstigst onthaald, en het volk al evenzeer,
daar deze reeds de derde druk is op weinig jaren tijds. Het formaat heeft in omvang
gewonnen: met zijn sierlijken omslag zal het welkom zijn op onze prijsuitdeelingen,
en God geve, dat het nog veel moge uitgedeeld worden; zulke boeken zullen er
nimmer te veel zijn. Edoch papier en letter verliezen bij de 2e uitgaaf. Eenige schoone
platen luisterén het boek op: daar zijn er echter onder, die met den Boerenkrijg in
geene betrekking staan, en inziende dat men toch zich zulke kosten wilde getroosten
voor dezen derden druk, hadde ik die liever vervangen door andere platen welke
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grooter belang opleveren. De kaart der 2e uitg. is achterwege gelaten, en dat hadde
ik niet gedaan. In deze uitgave weidt de schrijver ook meer uit over de gebeurtenissen,
welke den strijd der Boeren voorafgingen, en over den strijd zelven deelt hij insgelijks,
om te sluiten, eenige beschouwingen meê: beide stukken zijn zeker
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niet overbodig. Een handschrift van den laatsten monnik van het Roode-Klooster te
Audergem bracht hem op het spoor van den naam des priesters, die te Hasselt
sneuvelde: het zou J.H. Melin geweest zijn, van Ste Goedele te Brussel, die de jonkheid
van Etterbeek vergezeld had. Beter ook dan in de vorige uitgaven duidt de schrijver
de bronnen aan, waaruit hij geput heeft; de weerde van zijn boek kan er niet dan bij
winnen; hetzelfde moet gezeid van de alphabetische lijst op het einde van het werk.
- Kortom, deze derde uitgave van den Heer Van Caenegem weze uit ganscher herte
aanbevolen.
J.v.O.
I, Grieksche Oefeningen, door Dr P.V. SORMANI en Dr P. VERSMEETEN. Tweede
deel. Met afzonderlijke woordenlijsten. Tweede druk.
II. Regels, Vocabularium en Alphabetische Woordenlijsten bij de ‘Grieksche
Oefeningen’, door dezelfden. Tweede deel. Tweede druk. - Groningen, uitg. P.
Noordhoff, 1900. Prijs v.d. Oefeningen met Vocabularium: 1.50 fl.
De Grieksche Oefen. der Heeren Dr Sormani en Dr Versmeeten beslaan drij deelen,
waarvan de twee eerste, met afzonderlijke woordenlijsten, een tweeden druk beleven.
Het zijn thema's en vertaaloefeningen, die zich wel is waar bij de grammatica van
Kaegi aansluiten, doch ongetwijfeld bij andere grammatica's ook kunnen gebruikt
worden. Het 2e deel, dat hier vóór mij ligt, begint met oefeningen bij de verba op
-μι; daarna komen de onregelmatige werkwoorden aan de beurt: deze oefeningen
zijn altemaal niet anders dan afzonderlijke zinnen. Van bl. 72 echter tot het einde
(bl. 94) zijn het samenhangende stukken. Mijns dunkens is er veel zorg aan elk nr
besteed; nauwkeurigheid ontbreekt niet, en het verwondert dan geenszins, dat deze
uitgaven, ook in typographisch opzicht keurig afgewerkt, in Noord-Nederland welkom
zijn. Spijtig, dat wij in België, met ons verfranscht onderwijs, soortgelijke oefeningen
in de handen onzer jongens nog niet kunnen geven! Hopen wij, dat die tijd toch
komen zal. Dan nochtans zou ik, hoe goed deze ook wezen, de voorkeur nog geven
aan oefeningen, die volgens de methode van Kanonik Féron zouden opgemaakt zijn,
en rechtstreeks in betrekking zouden staan met den woordenschat van den schrijver,
wiens boek, b.v. de Anabasis of de Cyropedia, de studenten in de hand hebben.
Anders, dunkt mij, valt er te vreezen, dat de leerlingen te veel verschillende woorden
al te gelijk in de memorie-kas op te sluiten hebben, en dat, dat brengt verwarring.
Dit belet nu toch niet, dat ik deze uitgaven geerne aanbeveel.
J.v.O.
Steloefeningen voor de lagere school, aansluitende aan de serie leesboeken: In
Woord en Beeld van Meerwaldt en Nijk, door H. SASBURG en L. DE VRIES, hoofden
van scholen te 's Gravenhage. Uitg. P. Noordhoff, te Groningen, 1901. Vier deeltjes,
elk fl.: 0.25.
Naar ik meen, zijn de leesboeken van Meerwaldt en Nijk in Nederland veel
verspreid; bij hen, die ze gebruiken, zullen deze steloefeningen dan ook welkom zijn;
zij zullen hun waarlijk veel dienst bewijzen. - In het voorbericht van elk deeltje
toonen de schrijvers er het gebruik van aan. Het voorbericht van het eerste deeltje
vooral moet gelezen. Zij gaan uit van het standpunt, ‘dat het stelonderwijs bij het
overige onderwijs moet aansluiten’. Daarin hebben zij gelijk, zij bedoelen dan,
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behalve het teruggeven van den inhoud, alsmede het vastleggen van taalvormen uit
de leesles, het zoeken van synoniemen, tegenstellingen, enz. Mij dunkt althans,
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dat de schrijvers methodisch te werk gaan. - Zullen nu de onderwijzers, die ‘In Woord
en Beeld’ als leesboek niet gebruiken - en dif zal bijna overal in België het geval
zijn, - zullen zij uit S. en De Vr.' steloefeningen geen nut kunnen trekken? O ja wel!
zij zullen er uit zien, hoe eene leesles kan verwerkt en benuttigd worden, en, al erken
ik wel, dat zij niet onwetend in dat vak zijn, uit de vergelijking zullen zij toch altijd
iets nieuws leeren. Ten slotte schrijf ook ik geerne over wat de Heeren S. en De Vr.
ter bedenking geven: ‘Bij alle stelonderwijs worde steeds bedacht, dat alleen wat
goed gezegd werd, der penne mag worden betrouwd; dat alleen wat goed geweten
wordt, goed kan worden gezegd; en dat alzoo weten - spreken - stellen een drieëenheid
vormen, waarvan het derde lid zonder het eerste en tweede onbestaanbaar is. Het
zaak- en spreekonder wijs moeten goed zijn, om goede stellers te kunnen vormen.’
- Dat diende, ja, wel overdacht.
J.v.O.
Nederlandsche Metriek, met een aanhangsel over het middelnederlandsch vers,
door J. GEURTS, leeraar in het St-Jozefscollege te Hasselt, en een inleidend woord
van Dr C. Lecoutere, hoogleeraar te Leuven. Uitgave der St-Lambrechtsgilde van
Limburg. - Hasselt. St-Quintinusdrukkerij, 1901; 230 blz. in 8o.
De St. Lambrechtsgilde uit Limburg verricht, ja, degelijk werk. Ons tijdschrift
besprak reeds, en met gegronden lof, de Vlaamsche Zanger van den eerw. Heer C.,
de Verdwijning der Alvermannekens van onzen eerw. vriend Pastoor Lenaerts, enz.
Thans zendt zij een nieuw werk van een harer ijverige leden de wereld in, en het doet
mij genoegen het onzen lezers te mogen doen kennen. - Nederlandsche Metriek van
den eerw. Heer Prof. Geurts is een belangrijk boek. 't Is wel waar, de kennis der
regels van den stijl maakt uit haar eigen den schrijver niet, en evenmin zal de kennis
der metriek iemand tot dichter verheffen; maar het blijft toch altijd zeker, dat die
kennis hoogst noodzakelijk is, en zij ons des te beter de schoonheden van den vorm
in eene letterkundige schepping leert waardeeren. In zake van metriek hadden wij
tot nu toe weinig of niets volledigs, en al erkent de Heer G., ‘dat zijn boek geenszins
aanspraak maakt op eene verhandeling, die alles beschouwt wat de Nederlandsche
metriek betreft’, toch mag men getuigen, dat hij veel, zeer veel levert, en der
volledigheid nader staat, dan de voorgangers die vóór hem die stoffe bewerkten. ‘Ik
heb er naar getracht, zegt hij, een werk samen te stellen, dat rekening houdt met de
uitkomsten van de tegenwoordige wetenschap, hoewel er op het gebied van de
Nederlandsche metriek, sedert Pr. Van Duyse, niet veel gedaan is. Dat mijn arbeid
ver van volmaakt is, daarvan ben ik mij genoeg bewust. Ik hoop echter dat men, bij
de beoordeeling er van, op het doel zal willen letten, waar ik naar gestreefd heb.’ Dat zijn arbeid lof verdient is ook het oordeel van Hgl. Lecoutere. ‘Het verdient wel
met lof vermeld te worden, zegt deze, dat de Heer G. zich een juist begrip verworven
heeft van het belang en de rol der metriek, evenals van de wijze waarop zij moet
hestudeerd worden, dat hij zelf heeft gezocht, en, zooveel mogelijk, alles onderzocht.’
Valt nu hier of daar eenige vlek of wat leemte te bespeuren, dit zal echter niet
beletten te erkennen, dat de Heer Prof. van Hasselt goed en zeer goed werk heeft
verricht. - Zijn boek behelst drij afdeelingen. De eerste handelt over het vers; de
tweede, over het rijm, en de derde, over de strophe. Daarop volgt eene
bibliographische aanteekening der voornaamste werken, die den weetgierigen lezer
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desnoods nog kunnen dienstig zijn; waarna een register, zoo zaakrijk als gemakkelijk,
om in
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de verhandelde stoffe seffens klaar te zien en te vinden wat wij noodig hebben.
Vergeten wij hierbij niet aan te stippen, dat een afzonderlijk hoofdstuk, als aanhangsel,
van het middelnederlandsch vers gewaagt; dit zal voorzeker niet weinig den leeraar
nuttig zijn. Wij twijfelen niet, of ons onderwijzend personeel zal des Heeren Geurts'
verhandeling over de Nederl. metriek gunstig onthalen, en dat zijn werk, ten bloei
onzer vaderlandsche letteren, veel goeds moge stichten, wenschen wij uit ganscher
herte. De keurige typographische uitvoering strekt ook den Heere Leën tot eere.
J. MDM.
Werken van P. FR. STEPHANUS SCHOUTENS, Minderbroeder, Procurator der Belgische
zending van Zuid-Hupe.
I. Geschiedenis van het voormalig Minderbroedersklooster van Antwerpen
(1446-1797). - Antw., van Os. de Wolf, 1894. - 8o 424 bla. Prijs 3 fr.
II. Geschiedenis van het voormalig klooster der Arme Claren te Antwerpen. Antwerpen, J.-B. Kockx, 1900. - 8o, 230 blz. Prijs 1,50 fr.
III. De Verwoesting van Thienen in 1635. Antw. drukk. de Vlijt, 1901. - 8o, 32
blz. Prijs 0,20 fr.
IV. China. - Geschiedkundige Schets van den arbeid der Minderbroeders,
inzonderheid der Belgische Minderbroeders in China. - Antwerpen, drukk. de Vlijt,
1900. - 8o, 38 blz. Prijs 0,10 fr.
V. Vier jaren in Turkije of Reizen en Lotgevallen van P. PACIFICUS SMIT,
Minderbroeder, door hem zelven beschreven, en uitgegeven door P. FR. STEPHANUS
SCHOUTENS. - Hoogstraten, L. van Hoof-Roelans, 1901. - 12e, 252 blz. Prijs 1,25 fr.
De moedige Missionaris, die in en buiten België onverpoosd en ijverig werkt ter
uitbreiding van Geloof en beschaving en daarbij nog den tijd vindt om belangrijke
boeken te schrijven tot onderrichting en uitspanning zijner land- en taalgenooten,
werd - zoo ik mij niet vergis - aan de lezers van Dietsche Warande en Belfort nog
niet voorgesteld. Het zij mij toegelaten zulks te doen in mijne hoedanigheid van
trouwen lezer zijner werken.
I. De Gesch. van het voorm. Minderbroederklooster van Antwerpen is, gelijk al
de werken van den schrijver, in eenen eenvoudigen, boeienden stijl opgesteld. Wel
behoort hij, wat zijne taal betreft, niet tot de school van na 1880; maar dat vermindert
in mijne oogen zijne verdienste niet, wel integendeel. Dit wil nochtans niet zeggen,
dat er hier en daar niets zou te verbeteren zijn.
Overal heeft hij aan de geloofwaardigste bionnen geput; hij eerbiedigt de waarheid,
zelfs waar zij (gelijk op blz. 22) voor zijne voormalige broeders niet al te gunstig is;
maar juist daarom leest men hem gaarne.
Men vindt hier merkwaardige bijzonderheden aangaande de beeldstormers in 1566
en eenen openbaren redetwist tusschen kettersche en katholieke predikanten (zelfde
jaar), waaruit verdubbeling van haat der ketters tegen de Minderbroeders, wier kerk
en klooster in 1567 afgebrand werd. 't Jaar daan a werden zij, en in 1569 al de
priesters, op last van den Prins van Oranje uit Antwerpen verbannen.
Zeer leerzaam is het te vernemen, dat de Minderbroeders van Antwerpen, die met
den Paaschtijd te Bergen-op-Zoom in 't geheim de HH. Sacramenten toedienden,
met de grootste moeite de galg ontliepen.
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De regeering van Jozef II, de Fransche Republiek en hare euveldaden, het uitjagen
der Minderbroeders, het verkoopen van al wat zij bezaten, de Besloten tijd en de
vervolging tegen de priesters worden beurtelings behandeld.
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Achter elke eeuw geeft de schrijver een overzicht der ‘uitmuntende mannen’ van het
Antwerpsch klooster. Onder deze verdient eene eerste plaats P. FR. WILHELMUS
SMITS, die zeer grondig de Oostersche talen kende en het grootste deel der H.
Schriftuur vertaalde. Van deze vertaling zegt de schrijver: ‘Jammer is het voor de
wetenschap der H. Schrift en voor onze moedertaal dat dit werk niet is voltrokken
geworden, want onder beide opzichten zijn de afgewerkte deelen meesterstukken’.
Die ‘overzichten’ konden voor den gewonen lezer wel wat besnoeid zijn geworden.
Het werk wordt gesloten met de beschrijving 1o der vruchtelooze pogingen om
onder Willem I het klooster te herstellen; 2o der kerk- en kloostergebouwen en
Reliquiën: 3o der geestelijke genootschappen. Het geeft de namen op van de
Guardraans, de statiën en termijns van Antwerpens klooster, de Geestelijke Vaders
en Moeders, de Weldoeners, de laatste Minderbroeders en eindelijk de zegels van 't
oude klooster.
Ik besluit met het werk aan mijne landgenooten aan te bevelen.
II. De Geschiedenis van het voormalige klooster der Arme Claren te Antwerpen
is naar hetzelfde plan bewerkt, en is als eene aanvulling van het eerste. Hier heeft
men met de volledige geschiedenis der Clarissen van Antwerpen, ook nog eene korte
geschiedenis der Clarissen in 't algemeen.
Men wordt gesticht bij het lezen van het heilig leven dier Zusters, de
wederwaardigheden en vervolgingen, die zij manmoedig onderstonden, hunne vlucht
uit Holland, de mishandelingen der Geuzen, hunne vlucht uit Antwerpen naar Trier....
hunne terugkomst, hunne verstrooing, - en men staat dikwijls verwonderd dat kleine
bijzonderheden groot licht over de geschiedenis kunnen werpen.
III. De Verwoesting van Thienen in 1635 is de eerste uitgave van het oorspronkelijk
verhaal opgesteld door de overste der Aununtiaten, Zuster ANNA WIELANT, volgens
een afschrift van den oorspronkelijken tekst, omstreeks 1777 gemaakt door Pater
JOANNES KIECKENS, Minderbroeder, Biechtvader der Annuntiaten.
Het stuk is merkwaardig om de goede trouw, die daarin heerscht, om de naïeve
wijze, waarop de gebeurtenissen beschouwd, beoordeeld en beschreven zijn. - De
geschiedkundige zal er menige kleine bijzonderheden in vinden, in grootere werken
niet voorhanden; de christene, menigen trek van overgeving aan den wil Gods; de
taalkundige, menige volksuitdrukking, die zijne aandacht waardig is.
Daarom verdient P. FR. STEPHANUS SCHOUTENS aller dank voor deze sierlijke
uitgave.
IV. China. - Hier is spraak van den arbeid der zendelingen, en meer bepaald der
Minderbroeders in dat uitgestrekt land, van in de 13de eeuw tot op onze dagen.
Men kan schier zijne oogen niet gelooven, als men ziet, dat in 't begin der 14de
eeuw China acht katholieke bisschoppen bezat en dat de betrekkingen tusschen Rome
en Kambaliek (Peking) allerhertelijkst waren.
In de 15de eeuw verzwakt de zending; van in de 16de eeuw worden de zendelingen
vervolgd... Ja, het Geloof is wel eene gave Gods!
Het werkje, dat ten voordeele der Missien in China uitgegeven werd, sluit met een
overzicht van den huidigen toestand van de zendingen der Minderbroeders in het
Hemelsch Rijk. Daar vindt men een beknopt verhaal van de laatste vervolgingen en
van de marteldood van den Belgischen Pater VICTORINUS.
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V. Vier jaren in Turkije. - De uitgever heeft geenszins overdreven, toen hij in zijn
Voorwoord zeide: ‘Het is een der schoonste, ja, wellicht de schoonste aller
reisbeschrijvingen, welke ooit in onze moedertaal opgesteld zijn’.
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Na eenigen tijd wordt men schier niet gewaar dat men leest; men hoort P. PACIFICUS
vertellen, men ziet hem somtijds schalks lachen; men volgt, neen men vergezelt hem
en zijne twee broeders op hunnen voetreis van Antwerpen naar Keulen, Augsburg,
Venetië; men scheept met hen in, men komt te Constantinopel aan en men verblijft
daar met hen, - en men staat verwonderd, dat men zonder eenen cent op zak zulke
groote reis kan afleggen!
Armoede? Ze zijn nooit zonder eten moeten slapen gaan. - Vermoeienis? Ja, maar
zij zagen en zij leerden veel. - Gevaren? Van allen aard; maar wat God bewaard is
wel bewaard.
Hunne lotgevallen grenzen soms aan het ongeloofelijke; P. PACIFICUS bekent dat
zelf, waar hij schrijft: ‘Toen wij weg waren, zegde P. AMANDUS: Als wij dat in
Vlaanderen moesten vertellen, men zou zeggen dat het leugens zijn.’
Er is in dat boekje veel, zeer veel voor het volk te leeren, vooral wat de zeden en
gebruiken der Turken van die dagen betreft: godsdienst, rechtspleging, behandeling
der slaven, hunne vrijkooping enz. Ook voor mannen van studie biedt het belang
aan. In het 21ste hoofdstuk zal b.v. de geschiedvorscher gesterkt worden in het
vermoeden, dat Lodewijk XIV met de Turken heulde.
In de laatste hoofdstukken komen wel eenige herhalingen voor, welke de uitgever
hadde kunnen doen verdwijnen; hij heeft dat niet gedaan om aan den arbeid van P.
PACIFICUS zooveel mogelijk zijne oorspronkelijke kleur te laten behouden. Wel heeft
hij de spelling en den stijl volgens onze moderne schrijfwijze veranderd, ‘echter zegt hij - zijn wij, zoo getrouw wij konden, de woorden en uitdrukkingen des
schrijvers nabij gebleven’.
Moge het boekje vele lezers vinden!
Namen.
D. CLAES.
't Beslist-Noodige van het Handwerkonderwijs in de Lagere school Inzonderheid
voor de volksschool, door W. PELSMA, onderwijzeres te Sneek. Met eene voorrede
van Prof. G.C. NYHOFF, Tweede, verbeterde druk, met vele figuren fr. 0,60. P.
Noordhoff, 1901, Groningen.
Mej. PELSMA noemt haar werkje, 't Beslist-Noodige, doch men zou het kunnen
noemen. 't Beslist-Noodige en Alleen mogelijke.
Verscheidene belangrijke handleidingen voor onderwijs in de nuttige handwerken
heb ik gelezen en wel gebruikt, bij cursussen voor meisjes van 6-12 jaar en 12-16
jaar, doch, een leergang zoo beperkt en daardoor juist zoo doelmatig voor kinderen
van 6-12 jaar als die door Mej. Pelsma aangeboden in haar hier bovenvermeld werkje
had ik nog niet ter inzage ontvangen.
Men behoeft slechts de verdeeling der kous zooals zij die aangeeft te volgen om
te zien hoe haar werkje vatbaar is voor het begrip van het 6-12 jarig kind.
Menigmaal heb ik den wensch geuit, dat er verandering ten goede mocht komen
in het stellen van te hooge eischen aan handwerkonderwijs op de lagere scholen;
verandering in het maken van moeielijk werk, door de kinderen te leveren voor
jaarlijksche tentoonstellingen, die in Gemeenten gehouden worden. Treurig was het
om te zien hoe juist bij dien ‘vooruitgang’ het handwerkonderwijs ‘achteruit’ ging.
Immers alle kinderen waren niet bevattelijk genoeg om dat werk te verrichten en
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werd er te veel zorg door de onderwijzeres aan de knappe leerlingen besteed, ten
koste van de minder ontwikkelde, die juist die zorg het meest behoefden.
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Eenigen tijd geleden werden reeds pogingen ter verbetering van dien toestand gedaan
en het mag toegejuicht worden, dat er iemand den moed en den lust heeft gehad om
een leerboekje in het licht te geven dat door zijn eenvoud en beperking eene groote
verbetering in het handwerkonderwijs invoeren kan.
De handleiding door Mej. Pelsma geschreven voor de onderwijzeres, en ook voor
het kind en die na gebruik, het eigendom van het kind worden zal om tot leiddraad
te dienen, wanneer het de school verlaten zal hebben, verdient aanbeveling bij de
Besturen van lagere scholen met cursussen van handwerks onderwijs.
P.C. DE BRUYNE-KLINKENBERG.
L'assurance Mutuelle contre le Chomage involontaire, au sein des unions
professionnelles, par l'abbé E. VOSSEN, aumônier de la maison des ouvriers de
Bruxelles. Osc. Schepens en Cie, Brussel, 1901.
De ondervinding bewijst hoe krachtig de gedwongene werkloosheid het zedenbederf
en de oproerzucht bij het volk, in de hand werkt. En nochtans, ofschoon de
uitgebreidheid van het werkgebrek van aard is de bazen en volksvrienden tot
ongerustheid te stemmen, ontbreekt het, in ons land, bijna volkomen aan inrichtingen
om de ellende, door werkontberen veroorzaakt, te keer te gaan.
Verschillende middelen zijn te dien einde aangeprezen. Welk is verkieslijkst? De
uitkomst der proeven, opgedaan in de bijzonderste nijverheidslanden, is dat alleen
de verzekeringskassen tegen onvrijwillige werkloosheid, gesticht in den schoot der
vakvereenigingen, als doeltreffend kunnen gelden. Doch, hoe wenschelijk het ook
weze de werklieden vrij te laten, die instellingen hebben slechts kans van gelukken,
zoo de syndicaten bij hunne leden dat verzekeren verplichtend maken. Het bespreken
der maatregelen, welke de werking dier kassen vereischt, en een dringende oproep
tot alwie de arbeidsloozen kan dienstig zijn, eindigen dit fraai werkje. Fraai, zeg ik,
om zijnen wetenschappelijken ernst, zijne geleidelijke ontwikkeling en bijzonder
om zijnen soberen trant, die bewijst dat het den schrijver niet te doen was om zijnen
naam boven een lijvig boekdeel te schrijven, maar om waarheid en goed te stichten.
Dat alles doet de brochuur van den heer E. Vossen oprecht welkom heeten.
J.V.C.
De Heerlijkheid der Kerke. Leerdicht van JOOST VAN DEN VONDEL. Met inleiding
en aanteekeningen heruitgegeven door Kanunnik J. MUYLDERMANS. - 3e deel zijner
Nederlandsche Schooluitgaven. - Rousseiare, Jules de Meester. - Kl. 8o, 166 bl.
De geleerde en ievervolle schrijver, die zoo wel begrijpt, dat men de taal van een
volk moet eerbiedigen, beoogt met zijne ‘Neder andsche Schooluitgaven’ een dubbel
doel:
De liefde tot het Vaderland, die tegenwoordig zoodanig verkoeld is, dat zij dreigt
uit te dooven, aan te kweeken en te doen bloeien;
Het godsdienstig gevoel te ontwikkelen en aldus de ware Vaderlandsliefde te
veredelen.
Hier doet hij voor de geestelijke gedichten van Vondel, wat men in 't onderwijs
van het Latijn doet voor de schriften der Kerkvaders, en bereikt aldus eenen dubbelen
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uitslag: 1o de jonkheid leert grondig hare taal, 2o zij wordt als doorvoed met edele,
christene gevoelens.
Met de uitgave van de Heerlijkheid der Kerke helpt hij het bewijs leveren, dat er
‘bijna geen dichtsoort is welke Vondel niet met een
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gelukkig gevolg beoefend heeft’, en stelt hij den voornaamsten schepper onzer
dichterlijke taal als leerdichter ter waardeering voor in een zijner merkweerdigste
meesterstukken. Daarbij verheft en versterkt hij de ziel der katholieke jonkheid, en
leert haar uit Vondel zelven de argumenten putten om de protestantsche leerstelsels
af te breken.
De talrijke geschiedkundige noten, die de uitgave ophelderen, zijn zeer
vertrouwbaar, gesteund veelal op het gezag van vroegere Vondeluitleggers, en verder
op gewijde en ongewijde teksten.
De taalkundige noten zijn dunner gezaaid, omdat de Vlaming de taal van Vondel
verstaat of althans beter verstaat, dan die van de tegenwoordige Hollandsche
schrijvers.
Eenige uitdrukkingen, waar uitleg bij noodig was, konden misschien wel wat
breeder toegelicht worden. Daarover zal ik echter den lezer hier niet onderhouden;
in eene volgende uitgave kan daarin licht verholpen worden.
En dat die tweede uitgave komen zal, lijdt voor mij geenen twijfel: de steeds meer
en meer gevierde dichter, de behandelde stof en de belangrijke toelichtingen spreken
mij daar borg voor.
D. CLAES.
Dr Ch. Caeymaex. Katholieke Kanselredenaars der Nederlanden. - Rousselaere,
Jules De Meester, 1901.
‘Wij dachten dat er eene leemte bestond, en wij hebben die door ons werk trachten
aan te vullen.’ Zoo spreken hedendaags de ‘inleidingen’ van een aantal min of meer
belangrijke boekwerken, die met eene vlaag prospectussen de wereld worden
ingezonden. ‘Weeral eene leemte’ zucht deze die, door zijne bekendheid bij den
uitgever, gedoemd is, om tal van zulke prospectussen te ontvangen; en, vooraleer
zijne inschrijving in te zenden, laat hij zich het onschuldig vermoeden toe, of de
leemte wel ievers elders dan in 's schrijvers geldbeugel te zoeken is. Zoo gaat het
dan, ‘ab uno disce omnes’ zegt men, en de goede boeten met de kwade.
Hier toch leden wij aan een werkelijk gebrek, er was leemte. Eene soort van onrecht
deed men ons, katholieken, bij 't schrijven van de geschiedenis der Neerlandsche
letteren, zoolang men ‘in zake van kanselwelsprekendheid zoo uiterst bescheiden’
bleef. Dr Caeymaex dus, met zijn werk over de kanselwelsprekendheid, wees de
geschiedenis te recht en bewees zijne geloofsgenoten een ware dienst.
Wie met de stof, door den schijver behandeld, eenigzins bekend is, en dan ziet
hoe weinig hij zich beperkt, zal wellicht de betrekkelijk kleinen omvang van dat
boek bij het zoo uitgestrekte gebied van zulk een onderwerp vergelijken, en zich dan
wantrouwig afvragen. ‘Maar hoe krijgt hij dat daarin’? Te meer, daar de kleine helft
van zijn boek, door eene bloemlezing uit de kanselstoffen, wordt ingenomen.
Ook wordt men algauw bij de lezing gewaar dat schrijver zich verschanst achter
eenige inkortingen, nadere bepalingen van zijn bestek: ‘'t is enkel een schets, eene
bijdrage tot de geschiedenis van het voorheen gepredikte Nederlandsche woord; en
hij kan: ‘slecht oppervlakkig de redenaars en hunne werken bespreken.’
Prediking is toch meest altijd, daar ze tegen misbruiken veelal ingaat, een spiegel
van de zeden en gebruiken des tijds, en het gesproken woord geeft, wel niet
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volmaaktelijk, dan toch tot eenen zekeren graad, de maat van het door de eeuwen
veranderen en verworden van taal en stijl; en men verwacht van een werk als dat Dr
Caeymaex, dat de schrijver het
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tijdvak door den sermoenentext, en de text door de tijdsomstandigheden klaar make.
Dat krijgt men hier niet, en dat kan men ook den schrijver niet ten kwade duiden,
immers, leest zijn ‘besluit’, daar zit hij wederom achter eene verschansing: ik heb
dat niet gewild, zegt hij, anderen zullen het misschien doen, en hij geeft de manier
op dewelke volgens hem het zou moeten gedaan worden. Maar dan ook zou het werk
denkelijk niet één boekdeel maar verscheidene, en God weet hoeveel, moeten beslaan.
Dan zou de prediker zelf voor ons staan en niet alleen zijn sermoen, naderhand
overzien en misschien, om geschreven of gedrukt te worden, merkelijk veranderd
en verbeterd. Want, zegt hoogleeraar Paul Thomas in zijne ‘Litterature latine’, in
hetgeen de geschiedschrijver ‘Redenaar’ heet, is de ware redenaar voor goed
verdwenen en de schrijver, die alleen blijft bestaan, is enkel een overschot van den
vorige.
Wat wij in Dr Caeymaex werk hebben, is eene verzameling van portretten die
anders voor goed verstrooid, gedoken en onbekend bleven. (Weinig uit de eeuwen
vóór de 16e, meer uit de 4 volgende eeuwen). Daarom heeft hij toch zeer goed werk
gedaan. Voegt daarbij dat, lijk hij zelf het zegt, de deuren nu openstaan tot allerlei
monographiën en dat hij de eer heeft van den eersten stap op dezen weg te hebben
gezet.
C.G.
J.D. Bakker en F. Dulstra. Op reis door Nederland. Geillustreerd aardrijkskundig
leesboek voor de volksschool. 1e deeltje, met 33 platen en 9 kaartjes, 3e druk. 2e
deeltje, met 36 platen en 5 kaartjes, 2e druk. Groningen, Noordhoff 1901.
Onze hoofdstad; op den Dam; Inrichtingen voor kunst en wetenschap te Amsterdam;
Het instituut tot onderwijs van blinden te Amsterdam; Van Amsterdam naar Helden;
Het eiland Marken, Haarlem... zoo zijn de eerste kapitels getiteld. Kleine
monographien dus, goed geschreven en door welverzorgde platen opgeluisterd. Dat
de deeltjes reeds 't eene aan zijn 2e, 't ander aan zijn derde druk zijn, bewijst dat zij
goed onthaald werden.
J.V.
Te wapen tegen het Moderne Ongeloof! Naar het duitsch van P. NILKES S.J. bewerkt
door TH.C.A. STAM, kapelaan. Haarlem. H. Coeberg 1901.
Voor een groot deel onzer werklieden zijn uitvallen tegen het geloof dagelijksche
kost: in dagbladen, op het werk, in de herberg, in de vergaderingen worden die
opgedischt.
Van wege de geloovige werklieden wordt daartegen niet genoeg opgekomen, ten
grooten deele omdat zij niet genoeg beslagen zijn om de bespreking vol te houden.
De bijzonderste opwerpingen die hedendaagsch gemaakt worden zijn hier
aangehaald en kort maar klaar besproken op eene levendige, dikwils grappige wijze
die treft en indruk laat. Op eene kleinigheid hier en daar willen wij niet vitten.
We wenschen dit boekje (112 bl.) in handen te zien van alle ontwikkelde werklieden
en ook van hen die geroepen zijn om 't volk te onderwijzen, 't zal veel nut stichten.
J.V.
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T. Pluim. Leerboek der Aardrijkskunde voor Nederland, ten gebruike voor hulp- en
hoofdacte en op inrichtingen voor middelbaar onderwijs. I Algemeen gedeelte.
Groningen. Noordhof, 1 fl. 25, 1901.
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‘Evenals in de “Kern” (der aardrijkskunde van Nederland) zegt schrijver in zijn
voorbericht, heb ik ook in dit leesboek zooveel doenlijk oorzaak en gevolg op den
voorgrond gesteld en vooral licht laten vallen op den eigenaardigen waterstaat van
ons land. Men zal dan ook al spoedig bemerken dat ik bijzondere zorg besteed heb,
om een duidelijk begrip te geven van ons polderland en van alles wat daarmee in
verband staat.’
De bloote opsomming der zaken die verhandeld worden in de verschillende kapitels
bewijst echter dat we wat meer krijgen dan den waterstaat: 1. Land en Volk. 2. De
Zee en de Kust. 3. Hoog en Laag. 4. De Groote rivieren. 5. Vorming van onzen
bodem. 6. Ons polderland. 7. Gebruik van den Grond. 8. Onze nijverheid. 9. Handel
en Verkeer, 10. Verkeerswegen. 11. Onze Verdediging. 12. Staats- en andere zaken.
Een boek over Aardrijkskunde in breeden zin opgevat, met goed verzorgde
illustraties, schetskaartjes en graphische voorstellingen, klaar en levendig, in verzorgde
taal.
Zelfs zij die niet meer op de schoolbanken zitten zullen het gaarne lezen. We
wenschten wel dat onze Belgische professors uit dit boek leerden hoe aardrijkskunde
in 't middelbaar onderwijs dient aangeleerd te worden. In 't tweede deel zullen de
provinciën elk afzonderlijk behandeld worden.
J.V.
Georges Eekhoud's Bernard Vital uit het Fransch vertaald door Segher Rabauw.
Boekerij Ontwaking. Antwerpen. Madou-Cop. 1901.
Dit boekje kwam ons ter bespreking toe. Waarom weten we niet. Letterkundige
waarde mist de vertaling volkomen. Een enkele zin als bewijs: ‘Hij moet, om zich
niet aangedaan te voelen, geraakt in zijn deugdzaam en streng evenwicht, zich
terugtrekken achter eene slenderigen en ikzuchtigen plicht, zich pantseren tegen de
onaangename aandoeningen die fijne en brave getuigen berokkend worden door de
verfoeilijkheden die onder aan de militaire ladder worden gepleegd.’ Of werd dit
schriftje misschien vertaald om te dienen voor anarchiste propaganda? Bernard Vital
eindigt immers met het werpen eener bom in 't Parlement!
Voorhal, verzen van CAREL SCHARTEN. - Haarlem, Erven, F. Bohn, 1901.
Uit de Toelichtingen achteraan, blijkt dat ‘deze bundel is tezamengesteld uit verzen,
in den tijd tusschen November 1895 en November 1901 geschreven.’ Blijkt nog, dat
de naam van deze verzen-verzameling; ‘Voorhal, beduidt de aanwezigheid bij mij
(Carel Scharten) van het bewust-zijn, dat dit het voor-werk is - hoezeer dan ook het
wel-bezonkene en tot rust gekomene - van latere breedere en voldragener gedichten,’
o.a. ‘van een groot gedicht, dat eerlang afzonderlijk verschijnen moge: Het koor der
Eeuwigheid.’ En nog altijd volgens dezelfde Toelichtingen, verbeeldt de prent op
den omslag: ‘de Ziel, verwijlende aan den ingang der Voorhal, ingespannen naar
binnen staren wachtend der eind-poort opening.’
Daar hebben we 't. Mijnheer Scharten staat te schilderen voor een poort. Ik ben
geneigd om te gelooven - ben ik mis, des te slechter voor hem - dat hij onder 't lange,
verlangend wachten moe geworden en in slaap gevallen is. Dan is hij beginnen
droomen van veel schoone dingen die hij eens gezien of gevoeld had, van natuur,
van menschen, van Jezus. En dan heeft zijn kunstenaarsziel getrild en heeft zijn mond
gezongen, maar heel zachtjes, zooals het bij een droomende past... en die
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droomdeuntjes waren verzen. Doch wat hij zag waren nevelgestalten zonder vasten
omtrek; wat hij hoorde, waren klanken, stervende in de verte.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1901

656
Vandaar het nevelachtige van Scharten's verzen, het onvatbare van hun inhoud, het
geheimzinnige van hun woordenschikking. Mij dunkt dat men ze zou moeten kunnen
lezen in een droom, om er genot van te hebben. Ongelukkig, moet ik altijd hel wakker
zijn, om te kunnen verzen lezen. Daarom wensch ik den heer Scharten, dat hij zoo
spoedig mogelijk ontwake. Dan zullen we elkander beter verstaan. Wat hij ons in de
lichter oogenblikken van zijn droom voorgezongen heeft, is schoon genoeg om ons
te laten bevestigen dat hij een mooie, rijke, bezielde stem heeft en dat hij zingen kan.
Welaan, M. Scharten, verlaat die schemerige Voorhal en kom in den helderen
tempel.
J.D.C.
Beknopte geschiedenis der Nederlandsche letterkunde, door W. VAN NEYLEN,
leeraar aan 't college te Gheel. Tweede deel, 150 blz. Lier, J. en H. Taymans,
gebroeders, 1901, fr. 1,10.
Dit is het tweede deel der geschiedenis en wordt te recht met ‘Renaissance’
begonnen. Het loopt van 1500 tot 1795. Iedereen neemt nu aan dat sedert 1500 onze
geheele kunstbeschaving het onderste boven is gekeerd en dat in het christendom
eveneens een sens dessus dessous kwam te heerschen, aristocratische zin verving de
volkszin in alle vakken van menschelijke kennis; daarom ligt op 1500 een verstandig
scheidingspunt.
De heer van Neylen schreef in het eerste deel eene korte ‘indeeling der talen, in 't
bijzonder der Germaansche, een overzicht der oudste gedenkstukken uit het
Westgermaansch, verscheidene uittreksels, vooral van middeleeuwsche schrijvers,
en eene verklarende woordenlijst’.
Dat zijn allen goede dingen, die verdiend, door kan. Daems en vele andere organen(1)
zijn geprezen.
Wij voegen met genoegen opnieuw onze stem daaraan toe, vooral 1o omdat de
schrijver met orde en methode is te werk gegaan, 2o het geheugen niet overlaadt met
onderdeelen en 3o de beste jongste werken over het onderwerp is gevolgd, die minder
voor alle beurzen en alle jongelieden bereikbaar zijn dan de vrucht van zijnen arbeid.
Wij bevelen het dus als schoolboek hartelijk aan.
A.T.
De Jure et Justitia. Dissertationes de notione generali Juris et Justitiae et de Justitia
legali auctore A. POTTIER S.Th. et Phil. Dre, professore in Seminario Leodiensi,
Canonico Eccl. cathedralis Leodiensis. - Leodii, R. Ancion, 1900.
De meeningen van den Z. Eerw. Hooggel. schrijver over vragen van
maatschappelijk belang en zijne verklaring der pauselijke Encyclieken gaven
aanleiding, zooals men weet, tot hevigen strijd en noodlottige verdeeldheid onder de
katholieken, vooral te Luik. Wie zonder vooringenomenheid en onpartijdig over het
wetenschappelijk geschil wenscht te oordeelen, kan niet beter doen dan bovenstaand
boek te lezen, waarin de schrijver op wetenschappelijke wijze zijne zienswijze
ontwikkelt en verdedigt.
Hij verklaart in de Voorrede het voetspoor van den H. Thomas te willen volgen
en deszelfs leer met het gezag van Leo XIII in zijne Encyclieken te bevestigen.
(1) Zie Dietsche Warande en Belfort, Nov. 1900.
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Daarbij stelt hij zich tot doel bij het uiteenzetten der katholieke leer hoofdzakelijk
de betwiste vragen van den dag te behande-
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len, en daardoor iets bij te dragen, om te midden der strijdende meeningen door de
waarheid de een- en eensgezindheid der geesten te bevorderen.
De eerste dissertatie (bl. 1-49) verklaart het begrip en de bepaling van het recht.
In het 6de en 7de hoofdstuk wordt op duidelijke wijze toegelicht in welken zin de H.
Thomas de verdeeling der goederen niet uit het jus naturae, maar uit het jus gentium
afleidt. Hij leert namelijk dat het recht van het privaat eigendom niet rechtstreeks op
het natuurrecht berust, maar op een recht dat noodzakelijk en onmiddelijk uit het
natuurrecht voortvloeit.
De scholastieken verstaan onder den naam van natuurrecht uitsluitend wat de
natuur der dingen vordert, en wijl de aardsche goederen, uit hun aard noch het
gemeenschappelijk, noch het privaat bezit eischen, besluit de H. Thomas dat het
privaat eigendom niet op het natuurrecht steunt. Het jus gentium is bij den H. Thomas
niet het positief volkenrecht, dat enkel op eene onderlinge overeenkomst steunt en
niet uit de natuur der dingen voortspruit.
Zoo zegt insgelijks de Kardinaal Lugo: Het toeeigenen der goederen wordt niet
door het natuurrecht verboden, ja, wat meer is, hetzelve wordt door dit recht geboden,
wanneer wij met het groot aantal van menschen en hunne hartstochten rekening
houden.
Deze onderscheiding is van het hoogste gewicht in den strijd tegen de socialisten,
welke de woorden van den H. Thomas misbruiken om te bewijzen dat het natuurrecht
uitsluitend het gemeenschappelijk bezit vordert en voorschrijft.
De tweede verhandeling: het begrip en de verdeeling der rechtvaardigheid (bl.
49-97) verklaart de verdeeling der rechtvaardigheid volgens haar beginsel, (natuurlijke
en positieve) volgens het verschil der termen, tusschen welke zij bestaat (legalis,
distributiva, commutativa justitia), volgens hare logische onderdeelen.
De derde dissertatie: de justitia legali seu sociali telt twee afdeelingen: de eerste
(bl. 97-165) beschouwt de maatschappelijke rechtvaardigheid in haar karakter, de
tweede (bl. 165-265) bespreekt hare toepassing volgens de Encycliek Rerum novarum.
Deze tweede afdeeling verdient eene bijzondere aandacht vooral wegens de
strijdvragen onder de katholieken door de Encycliek uitgelokt. In vier artikels zet de
geleerde schrijver zeer nauwkeurig uiteen: a) waarvan de staat zich moet onthouden
om de rechten der burgers niet aan te randen; b) de positieve plichten van den staat
jegens de leden der gemeenschap in het algemeen, en c) eenige bijzondere plichten.
Men leze in het tweede artikel de beschouwingen over het recht op werkstaking
zoowel van den enkelen werker, als van eene werkliedenvereeniging. Onder zekere
voorwaarden en in zekere omstandigheden schijnt de schrijver zelfs geneigd aan de
stakers het recht toe te kennen om de niet stakers te dwingen zich bij hen aan te
sluiten.
Wijselijk bemerkt hij echter dat de uitoefening van dit recht voorwaarden eischt
welke hoogst zelden of nooit in de praktijk voorkomen.
Het hoofdargument van deze gewaagde stelling zal echter niemand overtuigen.
De werkman die weigert aan de staking deel te nemen maakt gebruik van zijn recht,
en kan in het geheel niet als een aanvaller en nog minder als een onrechtvaardig
aanvaller der stakers beschouwd worden.
Geen wonder dat deze opinie geen aanhangers, maar wel talrijke bestrijders vindt.
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Wie de nadeelige gevolgen, bijna onafscheidbaar van de staking (verlies van loon
en winst, schade voor den handel en de nijverheid, gespannen verhouding tusschen
den werkman en den werkgever, gelegenheid to

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1901

658
baldadigheid, opstand en revolutie) voor oogen houdt, zal het met Leo XIII
wenschelijk achten dat het openbaar gezag in deze omstandigheden de rust en de
vriendschap herstelt.
In het vijfde artikel (bl. 220-265) wordt de veel besproken vraag over het dagloon
der arbeiders te berde gebracht.
Zooals men weet verdedigt de Z.E. heer Pottier de opinie, dat de commutatieve
gerechtigheid den braven en vlijtigen werkman het recht toekent op een dagloon
genoegzaam om zich en zijne familie volgens zijn stand te onderhouden.
De grondslag van dit recht is het beginsel dat, waar het werken het eenige middel
is van bestaan, het loon moet toereikend zijn voor het onderhoud van den werkman
en zijne familie.
Wijl dit argument onmiddelijk steunt op de behoeften van den werkman en zijn
plicht voor zich en zijn gezin te zorgen, zal het in zijne conclusie tot het recht op een
relatief en betrekkelijk familie-dagloon voeren, dat elders door den schrijver bestreden
en verworpen wordt.
Wil men echter het absolute familie-dagloon verdedigen en wel ex justitia
commutativa, is het noodig de vergoeding te berekenen volgens de waarde van den
arbeid, die niet van den werkenden persoon, maar van het geleverd werk afhangt.
Het staat iedereen vrij de meeningen van den geleerden schrijver niet te deelen,
zijne argumenten te waardeeren of af te keuren, maar niemand zal zijne
scherpzinnigheid in het verklaren der Encycliek ontkennen, of hem kunnen verwijten
aan de gestelde vragen niet allen wetenschappelijken ernst en de grootste zorg gewijd
te hebben.
Het boek stelt den lezer in staat met de noodige kennis van zaken over de
hedendaagsche vragen te oordeelen, de veelvuldige dwalingen der liberalen en
socialisten te wederleggen en zijne overtuiging op wetenschappelijke gronden te
steunen. Al te vaak vergeet men dat deze vragen slechts met hulp van een rijp
onderzoek en diepgaande studie kunnen opgelost worden, en dat daarom niemand
bekwaam is zonder lange voorbereiding een afdoend eind-oordeel te vellen.
Wie zich op de hoogte wil stellen van de betwiste strijdvragen en van de
moeilijkheden die hare oplossing vergezellen en beletten, leze dit leerrijk boek, de
inspanning aan dezen arbeid besteed, zal door de verkregen vruchten ruimschoots
beloond worden.
Roermond.
Dr. A. DUPONT.
L'Apollinarisme. Etude historique, littéraire et dogmatique sur le début des
controverses christologiques au IVe siècle. Dissertation présentée à la facultée de
théologie de Louvain pour l'obtention du grade de docteur par GUILLAUME VOISIN.
Louvain, J. Van Linthout, 1901.
De noodzakelijkheid van de kennis der kerkelijke geschiedenis voor den theoloog
behoeft nauwelijks een bewijs. Zoolang het geloof aan den goddelijken oorsprong
der Kerk en aan haar onfeilbaar leergezag onaangetast bleef, kon de theologie
hoofdzakelijk hare krachten wijden aan het speculatief onderzoek der
geloofswaarheden; zij trachtte haren zin, hare grenzen, hare onderlinge verhouding,
haar verband met de natuurlijke waarheden te bepalen en dezelve stelselmatig te
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ordenen. Van daar dat de theologie der middeleeuwen bij uitstek een speculatief
karakter draagt.
Maar na de zoogenaamde Hervorming der XVIe eeuw, welke den Bijbel als
uitsluitende bron der openbaring beschouwde en daarom de zichtbare Kerk en haar
gezag verwierp, ontstond de noodzakelijkheid de grondslagen van het geloof
wetenschappelijk te onderzoeken en
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te verdedigen, in het licht der overlevering en der geschiedkundige gedenkschriften,
de overeenstemming der tegenwoordige leer van de Kerk met de leer van Christus
en zijne Apostelen te bewijzen, en de leer der protestanten als nieuw en daarom niet
geopenbaard te veroordeelen.
Dit doel kon echter niet bereikt worden, zonder nauwkeurige en diepgaande
nasporingen op het gebied der kerkgeschiedenis, zonder het kritisch onderzoek der
werken van de H. Vaders. Daarom zien wij het positieve deel der theologie in de
laatste eeuwen meer op den voorgrond treden.
Reeds schreef Melchior Cano dat hij die de geschiedenis der Kerk niet kent, den
naam van Theoloog niet verdient, en in onze dagen herhaalde de Kardinaal
Hergeniöther dezelfde gedachte: ‘zonder de kerkgeschiedenis is er geene volkomen
wetenschappelijke kennis van het christendom mogelijk.’ Immers de geschiedenis
leert ons het bestaan der goddelijke openbaring, zij verstrekt inlichtingen omtrent de
ontwikkeling der hierarchie van de kerk, van hare leer en letterkunde, van haren
eeredienst en hare tucht; zij verklaart ons de betrekkingen van de Kerk met het
burgerlijk gezag en laat ons haren heilzamen invloed begrijpen op de beschaving.
De geschiedenis der ketterij in haren oorsprong, worsteling, in haren bloei en
ondergang komt vooral den theoloog te stade, omdat zij een helder licht werpt op de
bestreden leer der Kerk en hare subjectieve ontwikkeling. Zij leert ons hoe de waarheid
onaangevochten langen tijd in de overtuiging der geloovigen voortleeft tot dat zij
ten gevolge van hare bestrijding met meer duidelijkheid wordt omschreven en
voorgesteld, met grooter zorg wordt gepreekt; zij leert ons hoe de ketterij eene
uitdrukkelijke bepaling uitlokt van eene waarheid, welke in den vredestoestand slechts
in eene andere waarheid werd geloofd.
Deze inleidende beschouwing dient om de aandacht te vestigen op bovenstaande
dissertatie, een academisch proefschrift voor het doctoraat in de theologie bij de
Hoogeschool te Leuven.
Het geleerde werk behelst drie hoofddeelen: 1. Algemeene geschiedenis van het
apollinarisme (bl. 31-135) 2. De apollinaristische litteratuur (136-270). 3. Dogmatische
studie (271-408).
Het eerste deel telt drie hoofdstukken. I Strijd van Apollinaris met het arianisme.
II Apollinaris in strijd met de Kerk. III Het apollinarisme na den dood van Apollinaris.
Het tweede deel is in drie afdeelingen gesplitst: a) de letterkundige traditie omtrent
de werken van Apollinaris; b) de echte werken van den ketter, c) geschriften
verkeerdelijk aan Apollinaris toegeschreven.
Het derde deel bevat a) de christologische leer van Apollinaris en b) het kritisch
onderzoek van deze leer. Een bijvoegsel (bl. 409-421) behandelt de leer van
Apollinaris over de H. Drievuldigheid.
De ketterij van Apollinaris verdient ontegenzeggelijk de grootste belangstelling
der theologen. Wat zijn optreden kenmerkt is het feit dat hij de aandacht vestigde op
het mysterie der Menschwording en het grondprobleem in dit mysterie opgesloten
trachtte op te lossen in een tijdperk toen de Kerk geheel in beslag werd genomen
door de verdediging van hare Drievuldigheidsleer.
Apollinaris, bisschop van Laodicea, bedeeld met schitterende geestesgaven, in de
klassieke letterkunde en wijsbegeerte volkomen onderlegd, handig en diepzinnig in
het redeneeren, uitmuntend schriftuurverklaarder onderscheidde zich door een
onbesproken gedrag en zijn ijver voor het geloof. Is het te verwonderen dat hij de
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hoogachting genoot van de beroemde geleerden van zijn tijd! Ongelukkig werd hij
door de rationa-
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listische neiging van zijn weetgierigen geest op verkeerde wegen gevoerd, de
moeilijkheid voor de rede twee volmaakte naturen in één persoon te begrijpen werd
de steen des aanstoots voor zijn geloof. In het verdedigen van de persoonlijke eenheid
van Christus tegen het dualisme van de school te Antiochië viel hij in het andere
uiterste, hij huldigde het monophysisme of de vereeniging van het goddelijk woord
met een menschelijk lichaam zonder ziel. noch verstand.
Het kon niet anders of zijn persoonlijk aanzien moest den vooruitgang der dwaling
bevorderen; zij drong langzamerhand in de meeste kerken van het Oosten door. De
Kerkvaders, welke de zware last van den strijd met het arianisme gedragen hadden
zagen zich gedwongen op den avond van hun leven, weder in het strijdperk te treden,
en een wapenbroeder te bekampen, thans een der gevaarlijkste tegenstanders.
Fel en hevig was de aanval, de verdediging moeilijk en vol gevaren, maar, onder
de leiding en bescherming der Voorzienigheid, die de Kerk bestuurt, moest eindelijk
de ketterij zwichten.
Het tweede deel der verhandeling heeft eene bijzondere waarde Het is van het
grootste gewicht de echte van de onechte werken van Apollinaris te onderscheiden
om den invloed der ketterij te begrijpen op de ontwikkeling der Katholieke leer in
de 5e en 6e eeuw.
De aanhangers van den bisschop van Laodicea wisten eenige van zijne schriften
in de kerk te verspreiden onder de gezaghebbende namen van Julius van Rome, van
Gregorius, den Wonderdoener, van den H. Athanasius, en deze list bleef langen tijd
verborgen.
De H. Cyrillus van Alexandrië werd er het slachtoffer van. Zonder in het minste
de dwaling van den ketter te deelen, benuttigt hij zijne schriften. Zijne spreekwijze
en zijne polemische verhandelingen dragen duidelijke spoten van deze onschuldige
vergissing. Moet het geen wonder heeten, dat Cyrillus en met hem vele andere
theologen, die zoo rijkelijk uit de christologische werken van den ketter hebben
geput, binnen de grenzen der onberispelijkste rechtzinnigheid zijn gebleven?
Ongelukkig had het bedrog elders de noodlottigste gevolgen. Men kan met recht
beweren dat hetzelve de hoofdoorzaak is geweest van het entychianisme. Zijne
aanhangers beriepen zich op de verhandelingen onder valsche namen verspreid om
te betoogen dat zij de christelijke overlevering getrouw volgden. Later werd het
bedrog ontdekt en verklaard.
Men begrijpt nu het innig verband tusschen de letterkunde van de 6e eeuw en de
geschiedenis van het apollinarisme, want de schrijvers van dit tijdperk leverden het
bewijs dat de voorgewende verhandelingen de Kerkvaders aan Apollinaris moeten
toegewezen worden.
Het laatste en dogmatische deel van het proefschrift kan niet genoeg den theologen
ter studie aanbevolen worden. De schrijver geeft ons een duidelijk denkbeeld van
hetgeen men de geschiedenis van het dogma pleegt te noemen. Het dogma,
voorwerpelijk beschouwd, blijft onveranderlijk hetzelfde en heeft bijgevoig geen
geschiedenis, maar de kennis, de verklaring, de bepaling, de voorstelling van het
dogma in de Kerk doorloopt verschillende toestanden en is aan de geschiedenis
onderworpen.
Om eene rechtzinnige ontwikkeling van het dogma van eene wezenlijke verandering
te onderscheiden, dient de theoloog te onderzoeken of het wezen der geopenbaarde
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waarheid ongeschonden blijft, of de beginselen die de ontwikkeling beheerschen niet
veranderen, of de ontwikkeling de waarheid niet vervalscht of verminkt, of zich
vooraf sporen der volgende ontwikkeling openbaren, of deze op regelmatige en
geleidelijke wijze vooruit gaat, of de bijvoegsels de waarheid niet verduisteren, maar
ophelderen, niet wijzigen, maar bevestigen, of eindelijk de ontwikkeling een duurzaam
karakter draagt.
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Deze regels door Kardinaal Newman gegeven betreffen de ontwikkeling der katholieke
geloofsleer in het algemeen; men kan ze echter ook op een enkel dogma toepassen.
Zoo zien wij de leer over Christus in de Kerk, vooral ten gevolge der ketterij, zich
langzaam ontwikkelen.
In het apostolisch symbolum belijden wij het geloof aan Jesus Christus, Zoon van
God uit de heilige Maagd geboren. Reeds op het einde der eerste eeuw en vooral in
de tweede beweerden de doceten of ebioniten dat de Verlosser slechts in schijn een
lichaam had gedragen of dat Hij een gewoon mensch was, in wien de geest Gods
woonde. Tegen beide dwalingen bepaalt de Kerk dat de Heer God is en een werkelijk
lichaam heeft aangenomen.
In de IIIe en IVe eeuw ontwikkelt de Kerk hare leer omtrent de godheid van Christus
ter gelegenheid der dwalingen over de Drievuldigheid. De menschelijke natuur van
Christus blijft voorloopig buiten beschouwing omdat de omstandigheden vorderden
vooreerst te bewijzen dat Jesus waarlijk God is, en dat deze waarheid Gods eenheid
niet schendt, wijl het Woord één in wezen met den Vader, als persoon verscheiden
is.
In de tweede helft der IVe eeuw gaf de dwaling van Apollinaris gelegenheid aan
de Kerk hare leer omtrent de menschelijke natuur van Christus nader te bepalen, Hij
bezit niet alleen een werkelijk lichaam, maar ook eene redelijke ziel, Hij is mensch
in den vollen zin van het woord.
In de Ve eeuw betoogt de H. Cyrillus tegen Nestorius dat het vleeschgeworden
Woord, hoewel het eene volmaakte menschelijke natuur heeft aangenomen één
persoon, ééne hypostase blijft en dat bijgevolg Maria Moeder van God is.
De H. Leo en de bestrijders van het eutychianisme leeren, dat de twee naturen ook
na hunne vereeniging onvermengd, onveranderd, onverdeeld, onafscheidbaar
voortduren.
Tegen de latere monophysieten bevestigt de Kerk hare geloofsleer met de gevolgen
van de twee naturen in één persoon te bepalen. In Christus moeten wij een goddelijken
en een menschelijken wil, eene dubbele werking aannemen.
De theologen der volgende eeuwen zullen het speculatief onderzoek van het dogma
voltooien, en verklaren, zooveel als doenlijk, hoe één persoon in twee naturen kan
bestaan, hoe het mysterie der Menschwording niet met het gezond verstand strijdt,
en met de andere geloofswaarheden in verband staat.
Deze schets van den schrijver toont duidelijk hoe de dwalingen der verschillende
ketters de gelegenheid werden van eene logische, regelmatige ontwikkeling der
kerkleer.
Wie bewondert hier niet den vinger Gods? een enkel misstap in deze moeilijke
vragen zou in de leer eene onoverkomelijke verwarring gebaard hebben. Nu zien wij
de Kerk te midden van den hevigsten strijd en der grootste gevaren steeds den veiligen
weg volgen, en het dogma in zijne oorspronkelijke zuiverheid handhaven.
Voegen wij hierbij dat de schrijver op degelijke gronden de losse beweringen en
willekeurige hypothesen van Harnack en anderen meesterlijk wederlegt, en op
hoffelijke en heusche wijze de verregaande lichtzinnigheid, de door en door
onwetenschappelijke methode der moderne kritiek op de kaak stelt.
Ten slotte wenschen wij den jongen doctor van harte geluk met zijn uitmuntend
proefschrift, alsmede zijn meester en leidsman, den hoogleeraar A. Cauchie.
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Roermond.
Dr. A. DUPONT.
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Overzicht van tijdschriften.
Biekorf, 15 Nov. 1901.
H. Van Houcke (wie is dat?) eindigt zijn waarschuwing tegen de gevaren der
historische methode, door den heer Fris gevolgd in zijn eerlang te verschijnen werk
over den Guldensporenslag. J. Craeynest geeft een paar aanmerkingen op een bladz.
uit E-H. Drijvers' studie over Hilda Ram's Godelieve in D.W. en B. Schrijver eischt
namelijk een Vlaamsche afkomst voor Godelieve en pleit West-Vlaanderen, althans
gedeeltelijk, vrij van de hem aangewreven ruwheid. - Voorts een en ander over
volksbijgeloof en - gezegden.
De Vlaamsche Kunstbode. Nov. 1901.
Van Gustaaf Segers vervolg en slot van In de Kaisergruft te Weenen:
geschiedkundig. Terloops deze beoordeeling van Rostands L'Aiglon.
‘Mij was het lezen van dit drama eene wezenlijke teleurstelling. De Napoleoncultus
wordt er in gepredikt: doch de negen strophen van Heine's Grenadiere, troffen mij
oneindig dieper dan dit eindeloos gepraat, geflikflooi en geliflaf dier hofdames en
diplomaten van dit drama. De schrijver geeft zich te veel moeite om Frankrijks
vijanden als karikaturen voor te stellen.’ Vervolg van K.M.J. Lybaerts critisch
overzicht der Driejaarlijksche Tentoonstelling van Schoone Kunsten te Antwerpen.
- Frans Gittens vervolgt zijn studie over Peter Benoit, in 't Fransch verschenen in de
Nouvelle Revue Internationale te Parijs.
St-Cassianusblad. - Tijdschrift voor opvoeding, onderwijs, enz. 3e jaar, Decemb.
1901. Uitg. P. Ryckmans, Mechelen.
Pestalozzi, door R.L.S. Overzicht van zijn leven en zijne voornaamste werken. De Wet van den 25 Augusti 1901 in toepassing, door W.V. - Kerstlied (in
cijfermuziek) naar het hgd. van E.M. Arndt, door Nanny de Roever. - Geschiedenis
der Nederl. Letterkunde in de XIXe eeuw. Levende schrijvers, door Prof. A. Verheyen.
- Minnekepoes en Baron, door J.A. Van Droogenbroeck. Letterkundige ontleding
door Kan. J. Muyldermans. - Eenige lessen in tafeltjes, die onder de catechismusles
van de Tien Geboden op het bord kwamen, door Fr. De Meyer. - Het teekenen in
den kindertuin. Voorbereide les. - Tot weerziens. Terugblik op de onderwijzers-retraite
te Lier, door W. Verelst. - De wedstrijd in godsdienst. - De Boom van kennis van
goed en kwaad, door Garcia. - Officiëele stukken. - Snippers. - Boekbeoordeeling
van ‘Eene Belgische Boerengilde’, door W. Verelst. - Aankondiging van boeken.
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Revue Générale. - November, 1901.
Jul. Leclercq: Reis eener Fransche (Me Massieux) in Indo-China. Joanna Bodena:
Eene duitsche schrijfster, Me Herbert. Me Herbert neemt eene merkwaardige plaats
in, in de Duitsche letterkunde; hare werken getuigen van eene onloochenbare
oorspronkelijkheid; een deel harer gedichten werden in Amerika door Miss Anna
Fuller overgezet. Stippen wij aan onder hare romans: Das Kind seines Herzens, Die
Jagd nach dem Glück, enz. Rond Kerstmis 1899 verschenen hare Geistliche und
weltliche Gedichte. - J. Mélot: Het vergeten Spanje, vervolg en slot. - Juliaan Guillain:
Mijn Koster, door Hendrik Hansjakob, vervolg en slot. - R. Moyersoen: De wet op
het verplichtend onderwijs in Holland. Volgens de wet van 7 Juli 1900 moeten ouders
of voogden aan alle kinderen van 7 tot 12 of 13 jaar een onderwijs laten genieten.
Onder andere redenen van ontslag wordt opgegeven, wanneer de ouders een
‘overwegend bezwaar’ opperen tegen de bestaande scholen in eenen omtrek van 4
kilometers. Dit laatste bijzonder om de gewetensvrijheid te handhaven. Leden der
rechterzijde deden opmerken dat het bestaan der vrije scholen in gevaar kwam. Om
dit te voorkomen deed het ministerie den 24 Juni 1901 de ‘Subsidiewet’ stemmen,
die aan de bijzondere scholen zoowel als aan de gemeentescholen, ruime toelagen
toekent. - Jaak de Nouvion: Aanteekeningen nopens de pruisische maatschappij op
het einde der regeering van Frederik II. Mededeeling van verscheidene brieven. Cyr. Van Overbergh: Het lotgeval van den Senegal. - René Henry: Wet en Zeden.
Schrijver klaagt over art. 340 van 't B.W., dat het nazoeken van 't vaderschap verbiedt.
In 1899 werden in België 14916 bastaards geboren, 't zij 1 op 13 geboorten. De wet
zou niet de kinderen, maar de ouders moeten treffen.
Durendal. Novembre 1901.
De bijzonderste bijdrage van deze aflevering is wel die van H. Fierens-Gevaert
die nog eens onder den titel Restaurateurs et Restaurations opkomt tegen het
herstellen van oude gebouwen en ruinen. ‘Spontanément les premières architectes,
peintres et sculpteurs belges m'ont engagé à poursuivre la lutte.’ Brieven worden
meegedeeld van L. Abry, A. Baertsoen, Emile Claus, A. Crespin, Jan Deville, Paul
Dubois, Armand Heins, Leon Frederic, F. Khnopff, X. Mellery, Constantin Meunier,
G. Morren, Ch. Samuel, Jacob Smits en Alex. Struijs. Claus vat samen wat er in
meest al de brieven te lezen staat als hij schrijft: ‘Je conclus qu'on peut consolider
modestement: mais aujourd'hui, il me semble que le restaurateur a surtout soin qu'on
apprécie son propre travail. Vous le dites avec raison, la bourse du gouvernement
est trop largement ouverte pour ces sortes de choses.
Voilà le mal.’ E.H. Moeller deelt H. Fierens meening ten deele ‘Je trouve odieux
toute restauration de ruines.’ Maar, voegt hij er bij ‘Quant aux monuments qui sont
encore en usage je crois qu'une restauration s'impose lorsque le monument menace
ruine.’ Dit betrekkelijk de herstellingswerken aan de Zavelkerk te Brussel, door
Fierens afgekeurd. - In Le roman chrétien ziet Ed. Ned de toekomst heel rooskleurig
in. Er is een terugkeer tot het spiritualisme waar te nemen ‘Cette philosophie vers
laquelle on aspire, sera-t-elle subordonnée aux dogmes et à la morale de l'Eglise
catholique? Le roman évoluera-t-il vers le christianisme? Il semble qu'on peut dès à
présent répondre à ces questions par une affirmation catégorique.’ Vervolg van Arm.
Goffins vertaling van I. Fioretti.
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Germania. Nov. 1901.
Vervolg van Jul. Sabbe's artikel Peter Benoit de Vlaming, met vele
wetenswaardigheden, waaruit o.a. ook blijkt dat Benoit geen Vlaamschgezinde was
uit gebrekkige kennis van 't Fransch. - Vervolg van Volksthum and Staatsthum van
P. Samassa die er over klaagt dat het Duitsche volk niet nationaal genoeg is. - Das
humane England, begin eener langere studie van kapitein Dr W. Vallentyn over de
Engelsche politiek en de Engelsche manier van oorlogen - Jef Hinderdael bespreekt
Lod. Scheltjens' Visscherseer. ‘Het wil ons voorkomen dat het den schrijver meer te
doen is geweest, om akelige toestanden en effektmakende tooneelen te vinden, dan
om de volledige uitwerking van de karakters. Het is een ruwe blok steen, Visscherseer,
waaraan de beitel van den beeldhouwer genoeg gekapt heeft om ons te laten
vermoeden dat er iets van te maken is, doch waarbij het ongelukkig ook gebleven
is.’
Studiën, jaarg. 34, dl. 57, afl 3.
Tegen de onbezonnen loftuitingen, welke Prof. Van der Wyck in De Gids aan
Spinoza als wijsgeer en als mensch had toegekend, stelt A.J. Kerlen eene schets van
het stelsel des Hollandschen wijsgeers. Dit stelsel is pantheïstisch, dus gansch in
strijd met de katholieke geloofsleer en met de gezonde rede; het leidt tot afschuwelijke
gevolgtrekkigen.
J. De Groot wikt en weegt het ‘Gebed van den Onwetende’, van Multatuli, hetwelk,
niettegenstaande zijn bedriegelijken titel, niets anders is dan eene godsloochening,
wat omwonden en met sophismen omkleed.
J.H.S. doet de schoonheid uitschijnen der karakters van Achille en van Hector in
de Ilias.
J.A. Van Dyck doet onder den titel: ‘Een verdienstelijke bijdrage tot de geschiedenis
der wiskunde’, een schrift kennen waarin P. Bosmans vele wetenswaardigheden
mededeelt over den Antwerpschen wiskundige Michiel Coignet. Deze was een
ingenieur, in dienst van aartshertog Albertus. - In het scripturistisch overzicht
bespreekt P. Van Kasteren, onder meer, de seminarieboeken van den Gentschen
leeraar Van Ongeval, met veel lof en ook eenige terechtwijzigingen.
Verder wordt de nieuwe uitgave van P. Casteleins Logique ontleed en gunstig
beoordeeld.
De Gids, December 1901.
De zelfkant der samenleving. De man uit de slop. Schets door G. Van Hulzen: van
een kermisvent, een dronkaard die zijn vrouw koelbloedig vermoordt omdat ze drinkt
en met anderen aanhoudt en tot 10 jaar gevang veroordeeld wordt. Een ware ‘zwerver’
dus, scherp geteekend in kloeke taal. Wat te realist. De titel verstaan we niet goed.
- Middeleeuwsche liefdadigheid, door Mr. S. Muller, geschreven naar aanleiding van
zijn Geschiedenis der fundatiën, beheerd door het Collegie van regenten der
Vereenigde gods- en gasthuizen. - Jacobus Bellamy als criticus, door Dr J. Aleida
Nyland. Maart 1786 is Bellamy, 28 jaar oud, gestorven. ‘Vragen we nu naar Bellamy's
volstrekte waarde en blijvende beteekenis voor onze Nederlandsche Woordkunst, ik
geloof dat die ligt in z'n gezonde kritiek, niet in wat hij zelf als dichter, als
woordkunstenaar ons heeft nagelaten.’ Dr Nyland meent ‘dat Bellamy voor 't eerst
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in overeenstemming met tijd en komenden tijdgeest bewust gesproken heeft van 'n
nationaal element in Woordkunst, dat haar alleen blijvende beteekenis waarborgen
kan... en dat langzaam, heel langzaam in ons volk, van enkelingen uit, in steeds wijder
kring het bewustzijn wordt gewekt van wat Woordkunst, evenals elke andere kunst
is, zijn kan en moet, wat
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onze Schilderkunst altijd geweest is: het kleed van den kunstenaar als enkeling,
draagster van de volksidee en daarin van het groot-menschelijke. - Volgt een schoon
artikel van Dr Simons, Het Congres van crimineele anthropologie, te Amsterdam.
In het 1e deel wordt kort en klaar, in hare hoofdlijnen, de geschiedenis der Congressen
van crimineele anthropologie uiteer gezet en getoond hoe in plaats van een Congres
der crimineel-anthropolische school, men gehad heeft een Congres gewijd aan de
crimineel-anthropologische wetenschap. ‘Na te gaan en zoo mogelijk vast te stellen
de invloeden, welke de misdaad in haar ontstaan beheerschen en naar aanleiding
daarvan te bepalen, met welke middelen kan worden gewerkt aan de voorkoming en
beteugeling van de misdrijven, ziedaar wat de taak is geworden der
crimineel-anthropologische Congressen.’ - Eenige bladzijden van Dr H.R. Offerhaus
over Toevluchtsoorden en bewaarplaatsen. - Verzen van H. Lapidoth-Swarth en P.
Boutens. - In de letterkundige kroniek wordt De Ploerten, van M. Wagenvoort
besproken. ‘Het zijn, in elk geval, wereldgebeurtenissen die M. Wagenvoort heeft
willen schilderen, en wel wereldgebeurtenissen uit den jongsten tijd
(Zuid-Afrikaansche oorlog). Maar nu wil het ongeluk dat de schrijver van die
gebeurtenissen ook al niet meer weet dat wat ieder onzer uit de dagbladen heeft
kunnen vernemen... 't zij dan ook in wat minder literairen vorm’.
Het Nieuwe Dompertje. - Katholiek maandschrift; uitg. Stokvis-Waterreus, te 's
Bosch. 1e jaarg., Nov. 1901. - De Leer van het Eigenbelang, door Arb. van der Kallen,
eene bijdrage gericht tegen het bekende artikel van Prof. v.d. Vlugt in de 1e aflev.
van Onze Eeuw. - Hypnotisme, II, door Max van Poll: Kan eenieder hypnotiseeren?...
Verschijnselen en gevolgen van de hypnose, 1o van zuiver lichamelijken aard; 2o de
invloed op de zintuigen; 3o op den wil. - De Wetenschap en de H. Schrift, naar het
Eng. van Canon Girdlestone: 1o Nasporingen in Egypte; 2o in Balylonië en Assyrie;
3o in Palestina en 't Sinaïtische schiereiland. - Ons Politie-wezen (in Noord-Nederl.)
door S. Boyen. - Hinderpalen, een gedichtje van F. Dekkers. - Lichtschuwe BBr...,
eene briefwisseling uit het Fransch. - Boekbeoordeeling: De Juffrouw van Gezelschap,
van Vander Lans (door Jac. P.v. Term). - Maria-Sonnetten, door Zr.
De Hollandsche Revue, 25 October.
De ‘wereldgeschiedenis’ bevat, als van zelf spreekt, bijzonderheden uit Zuid-Afrika,
voorafgegaan door de beeltenissen van den Heer en Mevr. Heyermans, thans aan de
orde van den dag. Een artikel over socialisme (bl. 110) is natuurlijk in elk tijdschrift,
qui se respecte, tegenwoordig een onmisbare stof. Het spreekt van Henriette Roland
Holst's sociale lyriek, waar in verkondigd wordt dat ‘de lyrische aandoening’ begon
te wijken, toen bij de jongeren de ‘waarnemingskunst’ opkwam en dat beiden zich
‘even raakten in het sensitivisme, dat was het hoogste leven der kunst.’ Men moet
Mevr. Holst uiterst dankbaar zijn (?) voor de mededeeling, maar recht duidelijk is
niet haar Woord... Mevr. Holst zegt al verder: ‘Elke poëzie is door hare voorgangers
gevormd, en deze voorgangers’ dreven geheel op de stemmingen, gewekt door
impressie en sensatie door natuur. ‘Dat is immers even duidelijk, kort en klaar, en
zonder bastaardwoorden! - Het boek van de maand’, geeft gezondere kost: ‘De
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brieven aan Ed. Busken Huet gericht door E.J. Potgieter, uitgegeven door G.B. Huet,
bij Tjeenk Willink - een goed stuk lettergeschiedenis.
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- November 1901.
Onder de rubriek Wereldgeschiedenis, overzicht van een artikel uit de Nieuwe
Arnhemsche Courant over de Kandidaten voor het Pausschap. Volgens dit schrijven
zouden de kansen van kardinaal Rampolla ‘beslist slecht staan’. Kardinaal Gotti,
gewezen hoofd der Karmelieten, zou de meeste kans hebben. - Karakterschets: Th.
Roosevelt, president der Vereenigde Staten van Noord-Amerika. Roosevelt, schrijft
Netscher, verstaat de kunst ‘om met oude gebruiken en gewoonten te breken, zonder
anderen veel aanstoot te geven, zonder al te zeer gevoeligheden te kwetsen en zonder
zijn populariteit te zeer te verspelen... Van hem laat het publiek zich een behandeling
welgevallen, welke het van anderen niet zou dulden’. Zijn geheimzinnige populariteit,
niettegenstaande hij geen demagoog of volksvleier is, moet ‘voor een zeer groot deel
gezocht worden in en verklaard worden uit een aangeboren goedhartigheid en
rondborstigheid die door kleiner trekjes, haast onbeduidende voorvalletjes en
toevallige handelingen aan het licht komen’. - Als boek voor de maand De openbare
en de vrye school, door B.W. Colenbrander.
Van Onzen Tijd, November 1901.
Eerste deel van Marie Koenens, schets Het Maagdeken. - Hart Nibbrig, door Th.
Molkenboer. ‘Zoo leelijk als ik de werken van Hart Nibbrig vroeger vond, zoo moor
vind ik thans enkele van zijn nieuwere. Ik zeg enkele, want de portretten, die hij van
Larensche boeren en boerinnen maakte, zijn mij nog altijd te “cru”. Zij zijn ontzettend
scherp opgemerkt, zij zijn uitnemend geteekend, zij zijn bijna goed en moor van
kleur - ofschoon wat hard - zij zijn vol expressie en met heel veel toewijding
bestudeerd, maar... het spijt mij dat ik er, zooals in enkele landschappen, het hart van
den schilder niet in terugvind. Maar onder de landschappen zijn er prachtige’. - C.R.
De Klerk meent dat het ‘moet een theoloog zijn van veel meditatie en zielsinnige
vertrouwdheid met de katholieke mystiek, die het boek (van Huysmans, Sainte
Lydwine de Schiedam), zijn plaats zal geven.’ De beoordeelingen die tot hiertoe
verschenen voldoen hem niet - In de Literaire Kroniek bespreekt E.H. Binnewiertz
de brieven van E.P. Potgieter aan Ed. Busken Huet. Eerste deel, 1861-68. ‘Potgieter
is een machtige persoonlijkheid in onze letterkunde. Van het tijdvak 40 tot 80 is hij
met Thym en Busken Huet ter eene zijde, en met Da Costa ter andere een onzer beste
prozaisten en dichters. Deze vier hebben allen gemîeen: oprechtheid en waarheid in
leven en kunst, en daarom staat scherp en duidelijk hun verscheiden individualiteit
voor ons geteekend. Thijm de edelman, Busken Huet de aristocraat, Da Costa de
priester, Potgieter de burger. Maar een burger uit ons zeventien-eeuwsch Amsterdam.’
- Verzen van Albertine Smulders en Binnewiertz.
Ons Tijdschrift. 1901, nr X.
Uitleg, met platen versierd, over Het hospitaal-kerkschip ‘de Hoop’, dat zich
zooveel mogelijk moet bevinden op de plaatsen in de Noordzee, waar in de
verschillende seizoenen de visscherij wordt uitgeoefend. - In de Editoriale Praaijes
eenige wetenswaardigheden over het plaatselijk bestuur van de Kaapstad met zijn
zeven municipaliteiten, ieder met een stadsraad en eigen ambtenaren.
De Katholieke Gids. December 1901.
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Vervolg van Neofitus' artikel Waarheid of laster, naar aanleiding van Dr Frank's
boek: De Ritueele moord. Een onhoudbare beschuldiging. Neefitus' verwijt aan Dr
Frank ‘bijna uitsluitend bij Joodsche schrijvers te rade zijn gegaan’. - Kerstnacht en
Nieuw Leven, verzen. - Fra
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Angelico, bespreking van Pater Nieuwbarn's boek. Leven en werken van Fra Angelico,
Giovanni da Fiesole. Studien en Schetsen over Christelijke kunst (Van Leeuwen,
Leiden), door Giovanni Romoaldo. - Bij de Alma, een Krimveldslag, vrij gevolgd
uit het Fransch Les Commentaires d'un soldat, par Paul de Molena. Parijs, M. Levy,
1860.
Vragen van den dag. - December, 1701.
Dr H. Blink geeft overzicht van de politieke toestanden waarin het bevaren van
den Rijn verkeerd heeft tot de volkomene vrijwording uit de banden van de oude tolen stapelrechten, en van den reuzenarbeid, welken het verbeteren dezer rivier als
verkeerweg heeft gekost. - Prins Kropotkin, door Robert Erskine Ely, (uit the atlantic
Monthly overgedrukt). In Kropotkin moet men een tweevoudig karakter
onderscheiden: voor een deel is hij een man van wetenschap wiens ‘vernuft en
veelzijdigheid verbazingwekkend zijn’, anderdeels is hij de erkende tolk der
anarchistische denkbeelden. - De Planeet Mars, volgens het tegenwoordig standpunt
onzer kennis, door F. Lels. Sprekende van de kansen die zich voordoen om te bewijzen
dat Mars met redelijke schepselen bevolkt is, oppert de schrijver de eigenaardige
meening, dat ‘het eenige middel van gemeenschap, hetwelk heel misschien met eenig
succes bekroond zou kunnen worden, is het voortbrengen van reusachtige meetkundige
figuren.... op eene zoodanige wijze, dat deze figuren van uit Mars zichtbaar zijn...
Werden.... de zelfde beelden op de oppervlakte var Mars waargenomen en hielden
hunne vormveranderingen gelijken tred met die wij onze figuren zouden doen
ondergaan, dan zouden wij daaruit met zekerheid het besluit kunnen trekken, dat
daar ook met verstand begaafde wezens aan den arbeid zijn.’ Of de schrijver lacht
dat hij schokt, of de lezers zullen het doen in zijne plaats. - In eene beknopte
geschiedenis van den ‘Boycot’, wordt onder deze meuwe benaming elken
maatschappelijken banvorm verstaan. - Alchimisten door Dr Fittica, (vertaald). Het
tijdschrift neemt nog van Prof. H. Klaatsch, uit de Deutsche Revue, over: ‘Stamt de
mensch van den aap af? Neen, beiden, beweert de schrijver met Darwin, zijn
ontwikkeld uit eenen gemeenschappelijken lageren levensvorm.
Das litterarische Echo. - 15 Nov. 1901.
Johannes Gaulke vraagt een klein lettertroontje voor den anarchist Robert Reitzel
die in de vereenigde staten opsteller was van een weekblad ‘der arme Teufel.’ Volgens Rubén Dario tast de Zuid-Amerikaansche roman nog altijd naar zijnen weg.
Slechts enkele namen verdienen melding: Jorge Isaac uit Columbia, Eduardo Gutierrez
uit Argentina en Benjamin Vicuna Mackenna Subercasseaux. - Voorts boekbespreking
(o.a. van Gorki's werken door G. Adam) en brieven uit verscheiden landen.
- 1 Dec.
R. Hallgarten en H. Uhde-Bernays deelen onuitgegeven brieven mee van Grabbe.
- Een overzicht van de Fransche romanliteratuur van dit jaar sluit Er. Meyer als volgt:
‘Alles dooreengenomen, geen doorslaande gebeurtenis op het romangebied; geen
enkel nieuw talent van eersten rang.’ Barrès met ‘Le pays natal’ en Bazin met ‘Les
Obarlé’ krijgen het schoonste pluimken. - Gustav Manz monstert een reeks
memoirenwerke; S. Lublinski een reeks Künstler - und Stildramen - Van Kurt Aram:
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Der Hänfling, novelle ontleend aan ‘Die vornchme Tochter’. Geschichten und
Skizzen.
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Der Katholik. - November, 1901.
De Paena sensus (slot). Dr G. Gutberlet tracht de mogelijkheid van een pijnlijk
inwerken van het vuur op den geest als volgt te bewijzen: De ziel is eene
zelfstandigheid met eene bepaalde uitzetting - en weerstandskracht begaafd. De
Almacht Gods kan haar dwingen, zelfs in afwezigheid des lichaams. die krachten in
't werk te stellen, waardoor zij aan de stoffelijke invloeden onderhevig wordt, juist
alsof zij een uitgestrekt lichaam ware. - Ist die katholische moraltheologie
reformbedürftig? Door Dr Aug. Müller, schrijver antwoordt afdoende op de
beschuldigingen tegen de katholieke theol. zedenleer, volgens dewelke deze 1o zou
uitgeloopen zijn op eene onhebbelijke casuistiek, uitsluitend tot de zondenleer bepaald
en ergerlijk uitgepluisd; 2o sedert honderd jaren nauwelijks eenen stap zou vooruit
gegaan zijn. - Dr Bruder eindigt, met de missa solemnis, zijne verhandeling over de
kerkelijke vereering van den heiligen Martinns van Tours, bisschop. - C.A. Kneller
S.J. gaat voort met zijn: ‘Altes und neues vom Primat des Hl. Petrus’, en brengt ons
in kennis met het welsprekend pleit van Macarius, bisschop van Edessa, tot staving
van Petrus voorrang.
La Quinzaine. - 1 November 1901.
G. Fonsegrive: A nos lecteurs. - Het Katholicismus is in Frankrijk geweldig
achteruitgegaan sinds een tiental jaren: 1o Op godsdienstig gebied. Rond 1890 keerde
de openbare meening naar den godsdienst terug; doch de Katholieken eischten te
veel van de bekeerlingen, zoodat die gunstige wending enkel op twijfelgeest en haat
is uitgedraaid. 2o Op staatkundig gebied. In dien tijd ook was het volk het juk der
Panamadieven moede, en gaf Leo XIII den raad de Republiek aan te kleven. Vele
Katholieken luisterden met en bleven den huidigen regeeringsvorm bekampen. Tegenwoordig, nu het algemeen stemrecht baas is, hebben evenwel velen onzer
groote mannen niets dan misprijzen voor het volk over. - Wat gedaan om weder
boven te komen? Dat ieder in zijn vak trachte, eenen naam te krijgen, zich nuttig te
maken aan het volk, om bij middel van den maatschappelijken, den politieken invloed
te bemachtigen. - G. Goyau: Le Catholicisme à l'Exposition de 1900. Schitterend
was de uitstalling onzer werken: na onzen strijd in de politiek, na onzen
ondernemingsgeest in het stichten van maatschappelijke kringen, is die bijval het 3e
antwoord aan de verbasteraars van het volk. A. Barthe: Nouvelles notes campagnardes.
I. Au sanctuaire de St Gengoul. - Ern. Tissot: La vie intérieure et le progrès moral
d'après Mlle Zénaïde Fleuriot. - Ad. Lair: Les souvenirs de M. Dubois. - La Fondation
et les premières années de la faculté des Lettres de Paris. - F. Farzenel: L'avenir de
la civilisation chinoise. Wij zien de eerste stuiptrekkingen van den doodstrijd eener
beschaving; het Christendom zal dat volk weder verlevendigen. L. Dimier: Les
derniers remaniements au Musée du Louvre.
- 16 November 1901.
J.E. Fidao: Positivisme et Catholicisme. - Het misverstand tusschen Pos. et Cathol.
is niet groot. Immers, hoe wil Comte zijne samenleving inrichten? Zij moet rusten
op eenige algemeen aangenomen gedachten over haar doel en hare middelen. Deze
zedelijke gedachten worden toevertrouwd aan eene groep mannen, die
onwederroepelijk over hare toepassingen oordeelen. - Volgens Comte ziet men de
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schoonste verwezenlijking van dit voorbeeld in het Pausdom. Eén dingen wil hij
daaraan toch veranderen: de zedenleer mag niet meer van de godgeleerdheid afhangen,
doch moet op feiten steunen. - Abbé Delfour: Franciscains de lettres. - A. Barthe:
Nouvelles notes campagnardes. - II. Le Drac
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H. Joly: Sur l'état actuel de nos populations rurales. - Op stoffelijk gebied staan de
zaken goed; maar niet op zedelijk. Pracht in de kleederen, vermaken, ontucht,
vermindering der geboorten; verdwijning der eerlijkheid. De buitenman wordt een
onverschillige materialist. - G. Cirilli: Les causes du conflit franco-turc.
Etudes des PP. de la Comp. de Jésus. 5 Nov. 1901.
P. Chérat wijdt eenige bladzijden aan ‘Le Duc de Broglie, historien’ ‘qui sut mieux
écrire l'histoire que la fabriquer.’ - Vast geloof, diepe menschen- en zakenkennis,
uitmuntende geestesgaven, ziedaar de schrijver. Zijn doel? ‘faire comprendre le sens
moral et le but providentiel des faits historiques; quand cette consolation manque à
l'historien, il lui reste toujours à accomplir une tâche de fidélité et d'exactitude.’ - De
bronnen waaruit hij putte; brieven, brieven, immer brieven. - Verders van P. Suan
‘le Docteur Phabos’ of eene verkochte politiekemansziel. - Brieven van Bossuets
broeder over ‘le Quiétisme’. - L'Enseignement libre, notes et souvenirs: omkeer welk
eene kinderziel ondergaat in een katholiek college. Als slot een brief van Mgr Cotton,
bisschop van Valence, de provincialen der Fransche Jesuieten geluk wenschend over
hunne krachtdadige en tevens kalme houding tegenover de nieuwe wetten.
- 20 November 1901.
Einde van ‘un philosophe chrétien’, ‘le docteur Phabos’. - Begin eener
breedvoerige studie over ‘l'état présent des études bibliques en France’. (P. Durand).
- Van P. Roure ‘la crise de la morale’ leerrijk overzicht der tal- en vruchtelooze
pogingen aangewend tot het opbouwen eener zedenleer op andere dan godsdienstige
of gewetenschappelijke begrippen gesteund. ‘Le positivisme est destructeur;
l'évolutionnisme repose sur des hypothèses et aboutit à la toutepuissance du hasard;
l'humanisme fait l'apothéose des héros pour mépriser les petits; la solidarité veut
relever l'humanité mais n'est qu'une contrefaçon mauvaise de la charité, qu'elle prétend
remplacer; le socialisme mène à l'anarchie, le pessimisme s'[...]rite du mal, il n'y
remédie pas; le suplicisme essaie en vain d'endormir les inquiétudes de l'âme humaine;
le stoïcisme méconnaît sa faiblesse et sa dépendance. C'est au spiritualisme, complété
par le christianisme, à donner la certitude aux esprits et la paix aux societés’ Belangwekkend ‘la vente d'une congrégation’ over een schrijven van M. Bouzon
waarin op historische gronden bewezen wordt dat, daargelaten de rechtveerdigheid
of onbillijkheid der congregatieafschaffingen, daaruit niets zal voortgebracht worden
op financieel gebied.
Rivista internazionale di scienze sociale, Roma, Ottobre 1901.
La disocupaziane e gli uffici indicatori del lavoro, door E. Agliardi. - Het
proletariaat, natuurlijk gegroeid uit onze huidige samenleving en de werkeloosheid
die er een voortbrengsel van is, brengen maar al te dikwijls oneenigheden in de
maatschappij te weeg. Om deze te vermijden, zijn verscheidene middelen voor
handen: het communismus der socialisten, thans wetenschappelijk veroordeeld; de
verzekering tegen de werkeloosheid; het uitvoeren van openbare werken door den
Staat; het oprichten van werkgevingsbureelen. De schrijver denkt dat dit middel het
beste is, terwijl in de twee andere bezwaren van allen aard onvermijdelijk zijn.
Un preteso organo rudimentale nel cervello umano, door G. Tuccimei. - In het
menschelijk hoofd bestaat een onvolmaakt ontwikkeld orgaan, de epiphisis, dat
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immer vruchteloos de scherpzinnigheid der geleerden tart. De evolutionisten willen
er een bewijs in zien ten voordeele
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hunner theorie. De schrijver toont klaar dat die opvatting wetenschappelijk niet te
verrechtveerdigen is.
Liberta d'insegnamento, door Pr. Piovano. - De Italiaansche Staat heeft het
onderwijsmonopolium. Thans komen vele geleerden daartegen in opstand, bijzonder
voor de Hoogescholen. De weldenkende liberalen steunen die richting. En met reden:
het monopolium is rechtstreeks tegen de vrijheid van onderwijs, en plaatst de vrije
professoren in eenen vernederenden toestand. En onder katholiek oogpunt ziën wij
genoeg hoe groot kwaad zulk onderwijs in Frankrijk b.v. teweegbrengt.
La Lectura, Madrid, Octubre 1901.
El cambio international (de internationale handel), pa[...] El. Delgado. Geeft
eenige nuttige beschouwingen voor Spanje, nu bijzonder dat het zijne kolomen
verloren heeft.
Porque fueron los Boers en la guerra, par L. Cubillo (waarom voerden de Boeren
oorlog). De Engelschen vielen Transvaal aan, noch voor zijne goudmijnen, noch om
de rechten zijner burgers te verdedigen. Doch Engeland en Transvaal dingden om
de opperheerschappij in Zuid-Afrika, van aan de Kaap tot den Limpopo. De Boeren
zagen het gunstige oogenblik gekomen en verklaarden den oorlog.
Espana y sus litteratura en el extranjero a traves de los siglos, por A. Farinelli.
(De Spaansche letterkunde in den vreemde door de eeuwen heen). Schrijver volgt
den invloed der Spaansche letterkunde in Frankrijk, Italie, Denemarken. In Holland
en Vlaanderen, zegt hij, werden de Spanjaards vertaald en nagevolgd door Vondel,
Hooft, Vos, Rodenburg, Rijundorp. Die beoordeeling is waarlijk wat algemeen.
G. Gamazo doet in eenige woorden den Noordschen tooneelschrijver Björnstjerne
Björnson kennen en geeft de vertaling van een zijner dramas.
A. de Bernete geeft een overzicht van de Spaansche schilderstentoonstelling in
Guildhall te Londen.
Razon y Fe, no 2, Madrid, Octubre 1901.
Wij hebben reeds verscheidene malen de klachten aangestipt van verschillende
Spaansche schrijvers over de onbeduidende geestesvoortbrengselen van hun land.
Met vreugde zien wij dat het Gezelschap van Jezus als moedige baanbreker optreedt
met een groot nieuw tijdschrift waarvan het 2de nummer ons hier voor oogen ligt.
De behandelde vragen zijn uiterst belangrijk en het tijdschrift staat van in den beginne
op de hoogte der hedendaagsche geestesontwikkeling.
El verdadero puesto de la Filosofia entre los demas ciencias, par J. Urraburu (de
ware plaats der wijsbegeerte tusschen de andere wetenschappen). In dit artikel,
vervolg van een voorgaande, wordt de wijsbegeerte behandeld in verband met de
godgeleerdheid. Reeds bij de eerste kerkvaders kwam zij de godgeleerdheid ter hulp,
doch de scholastieken gaven haar hare volledige ontwikkeling, in een onafhankelijk
en tevens aan de godgeleerdheid onderworpen stelsel.
La Apologetica en el Siglo XIX, par L. Murillo. Schetst den vooruitgang der
Exegesis en der Dogmatiek, naarmate het Rationalismus meer en meer de Kerk door
zijne scherpe bijbelkritiek meende te ondermijnen.
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Los dos Fanatismos, par A. Minteguiaga, geschreven met het oog op de Spaansche
kerkvervolging: de bijval van het drama Electra, de aanvallen tegen de kloosters,
het verbieden der processiën.
In een volgend artikel behandelt P. Hernandez de toestand der Argentijnsche
Republiek in het begin der XXe eeuw. - P. Alarcon geeft eene lange studie over eene
onbekende groote Spaansche schrijfster: Concepcion Arenal. Hij drukt eenige lyrische
dichtstukjes van haar over, die echt fijne juweeltjes zijn.
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J. Tomas geeft nog eene Contribucion a la histologia comparada de las glandulas
pepsicas. - Het nieuwe tijdschrift verrechtveerdigt vol komen zijnen titel: ‘Rede en
Geloof’.
Civiltà Catt. 19 oct. 1901.
Gliordini religiosi e l'odierna persecuzione: eene warme verdediging der
kloosterorders tegen de Fransche vervolgers: hun recht van bestaan, hunne diensten
die zij bewijzen, en onrecht der wet Waldeck-Rousseau.
Roma e Bisanzio nella storia dell' archittetura christiana.
La questione sociale e la democrazia cristiana, eene studie over de geschiedenis
van de benaming: ‘kristene demokratie’ bewijs dat de ware volksgezindheid
noodzakelijk moet kristelijk zijn. Onder andere worden er verschillende onzer
Belgische volksgezinden in aangehaald, zooals b.v.: Vermeersch S.J. en zijne werken
- Helleputte, Verhaegen, De Gryse om hunne sociale werking.
- 2 Nov. 1901.
La controversia di S. Girolamo degli Schiavoni. 't Is eene verdediging tegen de
‘Tribuna’ der Apostolische brieven ‘Slavorum gentem’ van 1 Aug. 1901, waarbij
het pleit geeffend werd. Bij deze brieven werd het oud kapittel afgeschaft, en het
gesticht herschapen in eeu Collegie voor Slavische, Croatischsprekende geestelijke
studenten.
L'Aruspicina Etrusco-Babilonese e la provenienza degli Etruschi dall' Asia minore:
over de raadpleging der goden bij deze volkeren.
Gli articoli organice giudicati a Roma, schrijver stelt ons eerst voor oogen den
droevigen indruk door deze artikelen (wet van 18 Germinal, jaar 10) te Rome gemaakt.
Kardin. di Pietro miek eene lange studie over deze wet. Schrijver ontleedt ze ons en
bewijst dat deze artikelen in de meening van het Fransch bestuur, wetten waren van
het Concordaat, dat het Fransch bestuur er zich officieël ongodsdienstig in verklaarde
dat het de Protestansche eerediensten beschermde en den katholieken godsdienst op
alle wijzen trachtte te vernietigen.
- 16 Nov. 1901.
Perchè si avversino i Gesuiti. Schrijver onderzoekt den afkeer dien de Jezuïeten
bij zoovelen inboezemen, hij gaat de redens ervan naar: vooroordeel, laster,
onwetenheid. Deze bijdrage is een pleidooi ten voordeele der Jezuïeten.
‘La reconciliatone dei vescovi costituzionali (15-16 April 1802), De eerste consul
wilde volstrekt de benoeming der constitutioneele bisschoppen door hem vroeger
aangesteld. Daartoe moesten deze eerst hunne dwaling erkennen en zich aan Rome
onderwerpen. Na vele moeilijkheden geschiedt zulks. Ziehier het slot van het artikel
a) uitdrukkelijk heeft geen een dier bisschoppen geloochend de formule der onder
werping geteekend te hebben b) geen enkel heeft uitdrukkelijk geloochend dat hij
viva voce zijne dwalingen vóór Mgr. Bernier heeft afgezworen c) in beide deze zaken
hadden zij den wil en bijgevolg de inwendige gesteltenissen niet tot eene geldige
kwijtschelding.
L'Istruzione secondaria in Italia: kwalen en hulpmiddelen voor den huidigen
hachelijken toestand van het onderwijs. - Le case infestate. Een lezensweerdig artikel,
waarin schrijver bewijst dat de feiten, die in zulkdanige huizen voorvallen moeten
toegeschreven worden aan iemand die verstandig is - en wel aan den duivel. - Dit
legt hij uit door de geschiedenis. Daarna onderzoekt hij of de ‘infestazione’ ofte het
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‘spoken’ kan teweeggebracht worden door een ‘medium’ der spiritisten en antwoordt:
neen! Eindelijk toont hij ons waarom God die verschijnselen toelaat.
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Omroeper.
Gendarmerie. - Aerschot krijgt een nieuw gendarmeriegebouw. 't Is al onder dak;
in den voorgevel prijkt een groote arduinsteen waarin gekapt staat in vergulde letters:
Nationale
Gendarmerie
Nationale.
Vlaamsche Almanak voor Fransch Vlaanderen. Te Hazebroek is een vlaamsche
almanak verschenen voor 1902: Tisje Tasje's Almanak, 1902, met verzen, verhalen,
liedjes waaronder éen met muziek, een sprookje naar Grimm, de portretten van 't
Russisch vorstenpaar, enz.
Bewijs dat 't Vlaamsch in Fransch Vlaanderen nog niet dood is. Te verkrijgen bij
Boerhave-De Bruyne, Watou (W. Vl.), 0,15 fr.
In De Eendragt 3e jaargang, nr 26 kondigde David De Simpel (geboren te Moorslede
1778, gestorven te Staden 1851) de uitgaaf aan van Het leven der H. Godelieve naar
een middeleeuwsch handschrift (uit de XIII eeuw, naar hij zegt). Kort daarop is D.
De Simpel gestorven en van het handschrift is verder niets terecht gekomen. Is er
misschien verband tusschen dit onuitgevoerd ontwerp van uitgave, en Mevrouw Van
Ackere's dichtwerk Ste Godelieve (1849)? Kon iemand inlichtingen verschaffen, deze
zouden in dank ontvangen worden door E. van Fraechem, Wollemarkt, Mechelen.
In het Duitsch tijdschrift die Grenzboten vat A. Weis-Ulmenried de uitkomsten
samen der onderzoekingen over het beroemd Finsch epos Kalewala. Naar aanleiding
der vertaling in het Duitsch van Domenico's Comparetti's studie over dit volksepos
schreef indertijd Max Rooses, in 't Aprilnummer van De Gids, 1894, eene uitgebreide
ontleding; ze werd overgedrukt in Rooses' Bundel Letterkundige Studiën. Het schijnt
nu dat de geleerde onderzoekingen allerlei nogal bevreemdende zaken aan het licht
hebben gebracht. Wat de hoofdhandeling van het gedicht, en geheel den gang der
tafereelen betreft, niet aan het Finsche volk heeft men ze te danken, maar aan Elias
Lönnrot zelf, den eersten uitgever; de Kalewala is dus niet een volksepos. Zijn
ouderdom is die van het jaar dat het gedrukt werd. De plaats waar het ontstond is Lönnrots' schrijftafel.
Men begrijpt dat het standpunt vanwaar dit dichtwerk moet beschouwd en
beoordeeld worden, voortaan een geheel ander wezen zal. Tot hiertoe heeft men het
aangezien als een goudmijn waaruit men de kennis van godsdienst, zeden en gebruiken
der oude Finnen kon aan het daglicht brengen. Men heeft zich het hoofd gebroken
om een verklaring te vinden van de verschillige mythologische personages die in
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dit epos optreden. Allemaal vergeefsche arbeid. Wij hebben hier te doen met de
schepping, niet van een volk, maar van een man. Het is zoogoed als bewezen dat
Lönnrot, daartoe aangezet door R. von Becker, in 1835 een verzameling Finsche
runen (volksliederen) als materiaal heeft genomen, en die heeft aaneengesnoerd door
een hoofdhandeling van eigen vinding, en bestempeld met een naam, ‘Land van
Kalewa’, eveneens van eigen vinding. Al wat de geschiedvorschers nog doen kunnen,
is, ouderdom en bakermat opsporen van de bewuste volkszangen. Doch reeds nu kan
men zeggen dat ze betrekkelijk jong zijn en ontstonden op Estnischen bodem. vanwaar
ze later noordwaarts klommen
En de letterkundige waarde van dit heldendicht? Aan de ééne zijde, bladzijden
overborrelend van dichterlijke schoonheid; aan de andere, langdradige schilderingen
die de handeling verlammen. Ofschoon Lönnrot evenals Macpherson, zijn volk wat
op de mauw heeft gespeld - hij was overigens eerlijk genoeg om zijn klad niet te
vernietigen - toch heeft hij recht op eeuwige dankbaarheid. ‘Door hem werd bij het
Finsche volk het natonaal zelfbewijstzijn opnieuw wakker geschud. Door hem werd
dit volk aangezet tot beoefening van eigen taal en eigen oud-Finsche poëzie. Dank
zij hem veroverde de Finsche dichtkunst een eervolle plaats in de wereldliteratuur’.
Kunst. - Van 30 December 1901 tot 12 Januari 1902 zal in den Kunstkring (Cercle
artistique) van Biussel eene tentoonstelling gehouden worden van werken van den
betreurden beeldhouwer Paul De Vigne.
Buiten de monumentale stukken zullen er meestal zijne gewrochten verzameld
zijn, zelfs studiën, ontwerpen en onuitgegeven proeven.
Artevelde. Dezer dagen verscheen in de drukkerij der Vlaamsche Kunstbode, Filips
van Artevelde, dichtverhaal in 10 zangen door Jan Boucherij, met een tal van
‘Geschiedkundige Aanmerkingen.’ Slotregels:
‘Vlaanderen moet den Vlaming toebehooren!
Opnieuw ten strijd voor volksbestaan en recht.’

Davidsfonds. De afdeeling Hasselt had dezen winter reed verschillende voordrachten:
Fra Angelico da Fiesole door prof. Swennen Twee krijgshelden van het land van
Loon door Ridder de Corswarem, Tolstoï door Jan Maes. Er werd er ook besloten te
ijveren voor het wetsvoorstel-Coremans.
- Den 11 November voerde de afdeeling van Thienen het drama op: Gwijde van
Dampierre.
- De afdeeling Antwerpen heeft een toon- en letterkundig feest gegeven tot dankbare
en vereerende herinnering aan wijlen Hilda Ram. Liederen door haar gedicht en
getoonzet door Tinel, Wambach, Mathieu, Crouwels en Stordiau, werden gezongen,
en de eerw. heer F. Stoops, bestuurder van St. Norbertus en voorzitter van het
Davidsfonds, hield eene voordracht over de betreurde dichteres.
- Den 18 December houdt de afdeeling Leuven te zamen met ‘Met Tijd en Vlijt’
een concert waarin optreden de vermaarde
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zangers Mevr. Feltesse Oscombre, M. Orelio van Amsterdam en de vioolvirtuoos
Karl van Stevoort.
† M.F. Soupart, gewezen leeraar en rector der Hoogeschool van Gent, beroemde
heelkundige, vermaard om zijn monographiën over bijzondere heelkundige punten
en om het uitvinden van heelkundige tuigen die zijnen naam dragen. Van 1884 tot
1894 vertegenwoordigde hij in den Senaat de katholieken van het arrondissement
Gent. Hij was 90 jaren oud. - W. Tiberghien, gewezen leeraar en rector der
Hoogeschool van Brussel. Hij gaf verscheidene werken van wijsbegeerte uit, een
mengsel van spiritualisme en pantheïsme. Hij heeft zijne eigene stelsels overleefd
en telt geene volgelingen meer. Hij was 82 jaar oud. - Kanunnik Toussaint van
Namen, schrijver van De la philosophie de Böece, Etudes sur la vie et sur les hymnes
de Synésins. - Graaf de Nédonchel van Doornik, schrijver van zeer gewaardeerde
bijdragen over oudheidkunde en penningkunde. Hij was tevens de ziel en de spil van
meest al de katholieke werken zijner stad. Hij was de eigenaar van het kasteel en het
park van Lourdes met zijne vermaarde grot te Oostakker bij Gent. - Edouard Grenier
te Parijs, dichter van Petits Poèmes, La mort du président Lincoln, Francine, Poèmes
épars, enz. - Francisco Pi y Margall, gewezen voorzitter der Spaansche republiek
in 1873 na den troonsatstand van koning Amedée. Hij schreef werken getiteld De
republiek van 1873, De nationaliteiten enz. Hij was geboren in 1824. - Sir William
Mac Cormac, groote Amerikaansche heelmeester, schrijver van Notes and
recollections of an ambulance surgeon in verschillende talen overgezet. Hij was naar
Zuid-Afrika de Amerikaansche ambulance gaan inrichten, waar hij eene ziekte
opdeed, die hem heden ten grave voert.
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INHOUDSTAFEL VAN HET 2de HALFJAAR 1901.
I.
Verhandelingen en verhalen.
Hendrik Hansjakob, door Heinrick
Bischoff

5 en 176

Edgar Tinel, door Alb. Vander Elst

36 en 148

De Opvoeding en de Toekomst van den 66 en 204
Godsdienst, door Mgr John Lancaster
Spalding
Menschen en boeken van Dr Schaepman, 79 en 224
door J. Persyn
Het landleven in de letterkunde, door
M.E. Belpaire

115 en 437

† Hilda Ram, door S. Daems, kan

260

Edith, door † Hilda Ram

303

‘Godelieve’ als letterkundig gewrocht,
door Fr. Dryvers

321

De christene Vrouw, door A. Verheyen

343

Ter gedachtenis: Mgr Doutreloux, door 350
Dr Ch. Lucas, kan
Congiestypen, door Fl. Heuvelmans

364

Een blik op de algemeene uitzet te
Antwerpen, door De Ticheleer

376

Naar aanleiding van het internationaal
Congres van het Staats-Middelbaar
Onderwijs, door Dr. Leo Goemans

389

Drumsheugh's liefdegeschiedenis, door 455 en 584
Anna Germonprez
Onze schilders in Antwerpen's
drijjaarlijksche toogzaal, door E. De
Grave

478

De slag bij Elandslaagte, door Mimosa

491
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Twee Limburgsche dichtwerken, door
Aug. Cuppens

514

De jaarlijksche bedevaarten naar Mekka 563
uit de Nederlandsch-Indische Koloniën,
door Van der Veur, kapitein
‘Electra’ van Perez Galdós, door J. Persyn 597
Hedendaagsche zielkundige stelsels, door 611
Dr Leemans
Gedichten.
Lucis ante Terminum, door Caesar
Gezelle

64

Sambucus Nigra L., door † Guido Gezelle 221
En is er een tijd van komen - Mijn Ziel - 297
Mijn Woonst, door † Hilda Ram
Zonnezuchtig, door Caesar Gezelle

363

Heimkeer, door Lambrecht Lambrechts 637
Een engel Gods, door A.-V. Bultynck

642

Kronieken.
Uit Noord-Nederland, door Jan Kalf

381
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II.
Naamlijst der schrijvers die in het tweede halfjaar 1901 medegewerkt hebben.
Alberdingk Thym (boekennieuws)

91, 398, 409, 531

Belpaire M.-E. (Landleven)

115, 437

Bischoff H. (Hansjacob)

5, 176

Bultynck A.V. (Een engel Gods)

642

Claes D. (boekennieuws)

649, 652

Cuppens A. (boekennieuws)

242

(Twee Limburgsche
dichtwerken)

514

Daems Kan. S. (Hilda Ram)

260

De Bruyne-Klinkenberg (boekennieuws)

651

De Ceuleneer A. (boekennieuws)

409, 539

De Cock J (boekennieuws)

655

De Grave E (Schilders Antwerpen's toogzial

478

De Jaegher A (boekennieuws)

524

Dequidt S. (boekennieuws)

406

Dryver F. (Godelieve) 321 (boekennieuws).

244

Dupont Dr A. (boekennieuws)

92, 404, 522

Germonprez A. (Drumsheugh)

455

Gezelle C. (ged.) 64, 363 (boekennieuws)

653

† Gezelle Guido (ged.)

221

Goemans Dr L. (Congres Middelbaar Onderwijs)

389

Habets Dr A. (boekennieuws)

540

Heidebrand Th. (boekennieuws)

530

Heuvelmans Fl. (Congrestypen)

364

† Hilda Ram (gedichten)

297
(Edith)

303
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Jacobs J. (boekennieuws)

89

Kalf J. (Uit Noord-Nederland)

381

Lambrechts L (gedicht)

637

Leemans Dr (Zielkundige stelsels)

611

Lucas Kan. Dr Ch. (Mgr Doutreloux)

356

Meeus Dr Fr. (boekennieuws)

96

Mimosa (Slag Elandslaagte)

491

Muyldermans Kan. J. (boekennieuws)

648

Persyn J (Menschen en Boeken)

79, 224

(Electra)

597

Spalding Mgr (Opvoeding)

66, 204

Van der Elst (Tinel)

36, 148

Van der Lans J.R. (boekennieuws)

525

Van der Veur (Bedevaart Mekka)

563

Verheyen (Christene Vrouw)

343

Vliebergh (boekennieuws)

237, 238, 239, 406

III.
Boekennieuws.
Lijst der werken in het tweede halfjaar 1901 besproken.
Almanak voor den Belgischen soldaat
voor 1902

646

J.B. Bakker en F. Dulstra, Op reis door
Nederland

654
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Battaglim Fr. Card., Institutiones
philosophicae (Dr A. Dupont)

92

Baumgartner A. Geschichte der
Weltliteratur IV. Die lateinische und
griechische Literatur der christlichen
Volker (P. Alberdingk Thijm)

398

Bellefroid Paul, Belgische wetboek van 540
burgerlijke rechtspleging (Dr A. Habets)
524

R. Bos, Flora (A.D J.)

Uit de Dierenwereld. Schetsen en Beelden 535
voor de volkschool (J.v.O)
Voorlooper van ‘Onze Provinciën’. Eerste 535
Leerboekje der Aardrijkskunde van
Nederland (J.v.O)
J.C. Bouwmeester en J.V. Berendsen,
Eerste, tweede, derde en vierde
Leesboekje, behoorende tot het
aanvankelijk spreek- en leesonderwijs
(J.v.O.)

646

V. Brants Les grandes lignes de
l'Économie politique (E. Vl.)

237

J.W. Brouwers. In Memoriam (A. De
Ceuleneer)

409

C. Busken Huet, Het land van Rembrand 89
(J. Jacobs)
409, 653
Dr. Ch. Caeymaex, Katholieke
kanselredenaars der Nederlanden (A.T.)
A. De Jaegher, Hulpboekje voor jonge
kruidenlezer (J.K.)

91

J. De Groof-Mast, De Zorg,
vijf-en-twintig liedjes (J.K.)

238

J.V. De Groot, Levenswijding (Fr.
Drijvers)

244

Baron de Maere d'Aertrycke, In
Memoriam

408

L. De Vries, (Zie H. Sasburg)

647

H.J Garvelinck, Twee aan Twee.
Leesboek met samenspraken voor de

535
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lagere klassen der scholen voor lager
onderwijs (J.v.O.)
J. Geurts, Nederlandsche Metriek (J.
Muyldermans)

648

† Guido Gezelle, Laatste Verzen

538

G. Gietmann, S.J., Poetik und Mimik (P. 531
Alberdingk Thijm)
Godfried Hermans, Gedichten (S.
Dequidt)

406

H. Heukels, schoolflora voor Nederland 524
(A.D.J.)
Dr. Huizingen, Onze gezondheid (J.v.O.) 535
R.A. Hugenholtz, A short English
Grammar for the use of Dutch Schools
(V V)

90

Ad. Hütteman, Katholische Dichter des 403
neunzehnten Jahr hunderts
Les Industries à domicile en Belgique (E. 406
Vl.)
Jaarboek der Gilde van Sint-Lucas en
St.-Jozef te Gent voor de jaren O.H
1896-1901 (Ad. De Ceuleneer)

539

B.H. Klönne, Het wapen van Amsterdam 91
(A.T.)
J. Kramer, Vivat's geillustreerde
Encyclopedie (J.V.)

536

Kralik, Dr. Rich. von, Kulturstudien

236

Lamb. Lambrechts, Rond het klavier (Ad. 246
Cuppens)
L.W.J. Leenaerts, Oda en Ylfken (Aug.
Cuppens)

514

Th. Meyer, Institutiones Juris Naturalis
(Dr. A. Dupont)

404

J. Mulder, Onze kleine Dorpswereld
(J.v.O.)

531

J. Muyldermans, Kan. De heerlijkheid
der kerke van Joost Van den Vondel (D
Claes)

652

R.P. Nauta, Parijs (J.V.)

536
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C. Nieuwbarn, Fra Angelico (J.R. Van
der Lans)

525

J. Fr. Pallemaerts, Vlaanderens
Grootheid rond 1300

408

Dr. Ludw. Pastor, Geschichte der Päbste 536
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W. Pelsma, 't Beslist - noodige van het 651
handwerkonderwijs in de lagere School
(P.C. de Bruyne-Klinkenberg)
T. Pluim, Leerboek der Aardrijkskunde 654
voor Nederland (J.V.)
A. Pottier, De Jure et Justitia (Dr A.
Dupont)
Segher Rabauw, Georges Eekhoud's
Bernard Vital

655

W. Sanders, Die moderne
Arbeiterbewegung in England (Th.
Heidebrand)

530

H. Sasburg en C. De Vries,
Steloefeningen voor de lagere school
(J.v.O.)

647

Dr Schaepman, Menschen en boeken (J. 79 en 224
Persyn)
Carel Scharten, Voorhal (J.D.C.)

655

P. Sancto Schiffini, Tractatus de Gratia
divina (Dr A. Dupont)

522

Fr. Schoutens, I. Geschiedenis van het 649
voormalig Minderbroederklooster van
Antwerpen. - II. Geschiedenis van het
voormalig klooster der arme Claren te
Antwerpen. - III. De verwoesting van
Thienen in 1635. - IV. China,
Geschiedkundige schets van den arbeid
der Minderbroeders, inzonderheid der
Belgische Minderbroeders in China. - V.
Vier jaren in Turkije of Reizen en
Lotgevallen van P. Pacificus Smit (D.
Claes)
Dr. M.C. Schuyten, Paedologisch Jaarboek 644
der stad Antwerpen (Dr Fr. Meeus)
Dr J. Schwering, Friedrich Wilhelm
Weber

403

V.A. Seket, I. Cours de langue française 529
d'après la méthode intuitive. II. Leçons
de lecture, d'après la méthode intuitive
(J.v.O.)
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Alb. Soenens, La Mutualité en Belgique 237
(E. Vl.)
Dr P.V. Sormani en Dr P. Versmeeten, I.
Grieksche Oefeningen. II. Regels.
Vocabularium en Alphabetische
Woordenlijst bij de ‘Grieksche
Oefeningen (J.v.O.)

647

Th.C.A. Stam, Te wapen tegen het modern 654
Ongeloof. Naar het Duitsch von P. Nilkes
S.J. (J.V.)
Prof. Albert Tottmann, Führer durch der 403
Violin - Unterricht
Dr Jul. Valcke, La Peau (Dr Fr. Meeus)

96

Pr. Van Caeneghem, La Guerre des
Paysans 3e édit. (J.v.O.)

646

J. Vander Breggen, Leerboek der
Mechanica (Fr. S.)

407

Fl. Van Duyse, Het oude Nederlandsche 537
lied
W. Van Neylen, Beknopte geschiedenis 656
der Nederlandsche Letterkunde, 2e deel
(A.T.)
240
Hugo Verriest, Regenboog uit andere
Kleuren en Twintig Vlaamsche Koppen
Dr P. Versmeeten, (Zie Dr P.V. Sormoni) 647
Clara Viebig, Das tägliche Brot (H.
Bischoff)

237

658
Guill. Voisin, L'apollinarisme. Etude
historique, littéraire et dogmatique sur le
début des controverses christologiques
au IVe siècle (Dr A. Dupont)
E Vossen, l'Assurance mutuelle contre le 652
Chomage involontaire au sein des unions
professionnelles (J.V.C.)
O. Wattez, Van twee Koningskinderen
(E. Vl.)

238

J.M. Winters, Lelie der dellingen en
Bloemen des Velds (Aug. Cuppens)

517
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IV.
Tijdschriften waarvan in 't tweede halfjaar 1901 critisch overzicht gemaakt
werd.
Annalen des hist. Ver. für d. Niederrhein 553
Arbeid (De)

101, 249, 421

Archief (Nederlandsch voor
kerkgeschiedenis)

547

Biekorf (De)

543, 662

Boer (De)

247

Bulletijn der Maatsch. van Geschieden
Oudheidkunde te Gent

98

Caecilia

252, 547

Cassianusblad (St.)

662

Chronica over Staatkunde en Letteren

101, 417

Civilta cattolica

106, 671

Cosmos

551

Dietschland (Jong)

412

Dompertje (Het Nieuwe)

665

Dublin Review

104, 255, 555

Durendal

99, 248, 413, 545, 663

Echo (Das litterarische)

104, 253, 422, 552, 667

Etudes des P.J.

104, 255, 424, 553, 669

Fédération artistique

100, 414, 544

Germania

98, 103, 247, 410, 549, 664

Gids (De)

183, 251, 418, 549, 664

Gids (De Katholieke)

101, 249, 416, 549, 666

Guide musical

544
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Handelingen det Maatschap. van
Geschied- en Oudheidkunde te Gent

413

Holland (Jong)

420

Katholiek (De)

101, 253, 418, 547

Katholik (Der)

254, 551, 668

Kunstbode (De Vlaamsche)

98, 246, 410, 542, 692

Lectura (La)

107, 257, 428, 556, 670

Limburgsch Jaarboek

551

Musica Sacra

99, 544

Neerlandia

249, 415, 550

Noord en Zuid

101, 420, 547

Onderwijs (Het Katholiek)

98, 412

Quinzaine (La)

104, 554, 668

Razon y Fe

670

Revue de l'art chrétien

99, 44

Revue des deux Mondes

254, 546

Revue d'histoire ecclésiastique

249

Revue générale

545, 663

Revue (De Hollandsche)

102, 417, 665

Revue neo-scolastique

544

Revue sociale catholique

100, 248, 415, 545

Rivista internazionale di Scienze sociale 109, 256, 427, 555, 669
School (Christene)

97, 411

School (De Vlaamsche)

413

Spectator (De Nederlandsche)

101, 252, 416, 547

Stimmen aus Maria-Laach

253, 424
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Studiën op gods.- wetensch.- en letterk. 251, 548, 664
gebied
Taalstrijd (De... hier en elders)

412

Tijdschrift (Ons)

250, 422, 551, 666

Tijdschrift van het koninkl. genootschap 253, 547
voor Munt- en Penningkunde
Van Onzen Tijd

420, 666

Volkskunde

97, 411, 543

Vragen van den Dag

102, 250, 421, 550, 667

Willemsfonds (Tijdschrift van het)

97, 247, 412, 543

Zanten (Vlaamsche)

411, 542

Zeitschrift für Christliche Kunst

423
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V.
Platen.
Hendrik Hansjakob

5

Edgard Tinel

36

H. Feltesse-Ocsombre

172

Tilly Koenen

172

J.M. Orelio

172

A. Noordewier-Reddingius

172

L. Bicquet

172

Alb. De Jonghe

172

† Mathilda Ramboux

261

† Monseigneur Doutreloux

356
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