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[Deel 1]
Het landleven in de letterkunde.
VIII - Noorwegen.
‘IN een groot dal vindt men dikwijls eene langs alle zijden vrijliggende, hooge plek,
waarop de zon hare stralen richt, van als zij opgaat, tot zij nederdaalt. De lieden, die
dichter onder de bergen wonen en zeldzamer de zon krijgen, noemen zulk een plek,
een zonheuvel (Solbakke). Deze, over wie dit vertelsel luidt, woonde op zulk eene
plaats, waarvan de hoef haren naam kreeg. Daar legde de sneeuw zich het laatst in
den herfst, daar dooide zij ook eerst in de lente.’
Met deze woorden begint Björnstjerne Björnson zijn frisch en zoo populair
geworden verhaal: Synnöve Solbakken.
Andere werken nog hebben Björnson beroemd gemaakt. Met Ibsen staat hij aan
het hoofd der Scandinaafsche, ultra-moderne, aan geene wetten of regels gebonden
letterkundige beweging. Tachtigjarige schrijver, heeft hij in zijn leven veel
voortgebracht, vele gedachten en verschillende strekkingen gehuldigd, altijd met de
zelfde overtuiging, den zelfden jeugdigen gloed - maar het frisch, landelijk verhaal
was de grondslag zijner faam, en wie weet of het niet zijn schoonste eeretitel blijft?
Veel zou er te zeggen vallen over de rol der Scandinaafsche letterkunde in onze
beschaving, over den invloed der Noorsche schrijvers op onze schrijvers.
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- Volkeren nog jong, in vergelijking met die van midden - Europa, zijn deze
Noordsche geslachten onderhevig aan de gebreken der jeugd: Zij kennen geene maat,
hebben nog geene levensondervinding, zijn buitensporig en wild. Zij gelijken aan
kinderen, die grooten mensch willen spelen en in eens overgaan tot de uitgeleefde
gebruiken van ouderlingen. De tusschentinten ontbreken; er is geen overgang, geen
harmonie. Zoo hebben zij op eenen nog maagdelijken grond de walgelijkste vruchten
der overbeschaving geplant - maar de grond blijft, kloek en gezond, bijzonder op
den buiten, bij 't landvolk. Dat blijkt uit Björnsons novellen, dat zal ze in hunne
frissche bekoorlijkheid doen leven, als zijne andere werken misschien lang vergeten
liggen.
Op Solbakken woont een echtpaar: - ‘De man heette Guttorm, en de vrouw Karen;
zij kregen een jongen, die vroeg stierf, en drie jaren lang kwamen zij niet meer op
de oosterzijde der kerk. Na dit tijdverloop kregen zij een meisje, dat zij naar den
jongen noemden; hij had Syvert geheeten, en zij werd Synnöve gedoopt, daar zij
niets dichter vonden.’ Naarmate zij opgroeide, ‘zegde men in 't algemeen, dat bij
menschengeheugen, nooit een meisje in de streek bestaan had gelijk Synnöve
Solbakken.’ - ‘Was er op het hof eenig lammeken, geitje of een klein verken, dat
niet gedijde, of eene koe waar iets kwaads overkwam, dan werd het altijd in eigendom
gegeven aan Synnöve, en het scheen de moeder, dat het van dan af beterde; de vader
was zoo zeker niet, dat het daaruit kwam, maar “'t was in alle geval het zelfde, aan
wie het vee behoorde, als het maar gedijde.”
Op de andere zijde van het dal en dicht onder den hoogen berg lag een hof, dat
Granliden heette, zoo genoemd omdat het gelegen was in een groot
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tannenwoud, het eenige in den omtrek... Op dit hof heetten de eigenaars overhand
Thorbjörn en Saemund - tot in onheugelijke tijden. Maar de spreuk ging, dat enkel
één man op twee geluk had in Granliden, en dat was deze niet, die Thorbjörn heette.
Toen de tegenwoordige eigenaar, Saemund, zijn eersten zoon kreeg, dacht hij langen
tijd na, maar durfde toch slecht breken met de gewoonte van zijn geslacht en noemde
hem derhalve Thorbjörn.’
Om den oproerigen geest te dempen, dien hij in zijn zoon meent te ontwaren, is
Saemund van eerst af aan bijzonder streng met het kind en dwingt het, roede in hand,
zijne minste bevelen te volbrengen. - ‘Maar de moeder ging geerne uit, als die kuur
in den vader opkwam.’
Juist deze groote strengheid is oorzaak dat Thorbjörn wild en woest opgroeit, van
vechten houdt en zijne lichaamskracht door allerhande oefeningen ontwikkelt. De
aankomst in huis van een nieuwen dienstjongen, Aslak, geeft Thorbjörn gelegenheid
om wat meer vechterij en slechte parten te leeren. De oudere Aslak is een held in
Thorbjörns oogen. 't Is hij ook die voor den eersten keer des kinds aandacht vestigt
op Solbakken.
- ‘Gij kent nimmendalle,’ zegde Aslak eens aan Thorbjörn, - deze trippelde naar
gewoonte achter hem om alles op te merken. ‘Ja wel, ik kan mijn cathechismus tot
aan het vierde deel.’ - ‘Put! Ge hebt niet eens gehoord van 't kaboutermanneken, dat
met het meisje danste, tot de zon opging, en dat openborst gelijk een kalf, dat zuurmelk
heeft gezopen!’ Van zijne levensdagen had Thorbjörn zoo veel wetenschap niet in
eens gehoord. ‘Waar was dat?’ vroeg hij. - ‘Waar? - Ja, - ja, dat was ginder op
Solbakken!’ - Thorbjörn staarde. ‘Hebt gij gehoord van dien vent, die zijne ziel aan
den duivel verkocht voor
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een paar oude laarzen?’ Thorbjörn vergat te antwoorden, zoo verwonderd was hij.
‘Ge zoudt geerne weten waar dat gebeurde - he? - - Dat was ook ginder op Solbakken,
juist in de beek, die ge daar ziet! - - - Ons Heer bewar' ons! Het schijnt er ellendig
mee gestaan, met uwe christene leering,’ zegde hij verder. ‘Ge hebt zeker niet eens
hooren vertellen van Kari Houtrok?’ Neen, hij had er nimmendalle van gehoord. En
terwijl Aslak nu voort arbeidde, vertelde hij verder, - en dat was van Kari Houtrok,
van den molen, die zout maalde op den bodem der zee, van den duivel met de klompen
aan, van 't kaboutermanneken, dat met zijnen baard vast geraakte in den boomstam,
van de zeven groene jonkvrouwen, die de haarkens uitpluisden uit Pierken de Schutter
zijne braaien, terwijl hij sliep en onmogelijk kon wakker worden, en dat alles
geschiedde ginder op Solbakken. ‘Wat in Gods naam krijgt die jongen?’ zegde zijne
moeder 's anderendaags. ‘Hij heeft ginder op de bank op zijne knieën gezeten en naar
Solbakken gekeken, van als het licht werd.’... ‘Ha, de menschen zeggen dat hij
verloofd is met Synnöve,’ zegde Aslak; ‘maar de menschen zeggen zooveel,’ voegde
hij er bij. Thorbjörn verstond dat niet juist, maar werd toch vuurrood over heel zijn
aangezicht.’
Op de zelfde natuurlijke, allerliefste wijze worden de bijzonderheden aangegeven
van Thorbjörns kindsheid: zijne betrekking met zijn jonger zusterken Ingrid en het
vreeselijk tooneel van Aslaks bestraffing en wegjagen door den vader, nadat hij een
slechten invloed op Thorbjörn heeft uitgeoefend. - De eerste ontmoeting van Thorbjörn
met Synnöve in de dorpskerk is een panneeltje met fijne, kiesche trekken geteekend:
‘De kerk staat in 't gedacht van den boer op eene hooge plaats en afgezonderd,
vredeverklaard,
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met der graven hoogtijd rondom, der misse(1) levendigheid van binnen. Dat is het
eenige huis in 't dal, waaraan hij pracht besteed heeft, en hare spits reikt daarom ook
wat langer uit, dan zij schijnt te reiken. Hare klokken groeten reeds van verre zijnen
gang door den reinen Zondagmorgen, en hij heft altijd zijnen hoed op voor hen, als
wilde hij hun een Tak for sidst(2) zeggen. Tusschen hem en hen bestaat een verbond,
dat niemand kent. Vroeger stond hij wel in de open deur naar hen te luisteren, terwijl
de kerkgangers in stillen tocht op den weg voorbij trokken; vader voegde zich bij
hen, maar hij zelf was te klein. Hij verbond dan menige veronderstelling met dat
zwaar, sterk geluid, dat heerschte een uur of twee over de bergen, weergalmend van
den eenen naar den anderen; maar iets was van hen niet te scheiden: reine, nieuwe
kleederen, opgesmukte vrouwen, sierlijke peerden met blank mondtuig.
En als ze zoo eenen Zondag luiden over zijn eigen geluk, als hij in splenternieuwe,
maar te ruime kleederen zelf dapper voortstapt aan vaders zijde en voor den eersten
keer daar naartoe moet, dan, ja, is 't gejubel in hem! Dan kunnen ze wel alle deuren
open werpen voor al wat hij te zien zal krijgen! En op den terugweg, als ze over zijn
hoofd heen lawaaien, nog zwaarder en wiegend op den zang, de mis, het predikwoord,
oproepend en heenjagend wat het oog ter zelfdertijd opnam: de altaartafel, de
gewaden, de personen - dan groeien eens en voor altijd al deze verzamelde indrukken
als een

(1) Het Noorsche volk werd, men weet het, door een waar bedrog van zijn geloof beroofd. Ook
zijn vele zielen te goeder trouw en innig vroom gestemd. Tal van gebruiken herinneren aan
't catholicisme. Zoo heet de dienst Höjmesse - Hoogmis.
(2) De gewone groet in Noorwegen. Eigenlijk: Dank voor de laatste maal!
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gewelf boven hem en wijden de kleinere kerk, die hij voortaan in zijn binnenste
draagt.
Wat ouder geworden moet hij naar 't gebergte het vee weiden; en als hij op een
koelen, dauwfrisschen Zondagmorgen op de rotsen zit, met zijne beesten voor zich,
en de kerkklokken hoort luiden boven hunne bellekens, dan wordt hij zwaarmoedig.
Want er klinkt uit dien klank daar beneden iets klaars, lichts, lokkends, 't gedenken
aan de kennissen bij de kerk, blijdschap als men daar is, nog grootere blijdschap van
daar geweest te zijn, het goede maal thuis, de vader, de moeder, de broers en zusters,
het spelen op de wei in den blijden Zondagavond, en het kleine hart geraakt in opstand
in de borst. Maar het einde is toch altijd de onderwerping. Immers het waren de
klokken, die luidden! Hij zoekt in zijn geheugen en vindt een half psalmwijzeken,
dat hij kan; dat zingt hij met gevouwen handen en een langen blik op het dal daar
beneden, voegt er een klein gebed bij, springt op en blaast in zijnen hoorn, dat het
in de bergen schalt.
Hier in de stille bergdalen heeft nog de kerk hare bijzondere taal voor iederen
leeftijd, haar eigen uitzicht voor ieder oog; veel kan men ondertusschen gebouwd
hebben, maar niets boven haar. Zij staat voltooid en klaar vóór den vormeling, - met
opgestoken vinger, half dreigend, half wenkend, vóór den jongeling, wiens keus
gedaan is, - breed geschouderd en sterk over de zorgen van den man, - ruimig en
mild over den ouderling, die vermoeid is. Onder den godsdienst worden de kleine
kinderen binnengebracht en gedoopt, en het is genoeg bekend dat deze handeling
altijd de meeste aandacht verwekt.
Men kan daarom de Noorsche boeren, bedorven of onbedorven, niet teekenen,
zonder op de eene of andere plaats in aanraking te komen met de kerk. Dat mag
eentonig schijnen, maar dat is misschien niet de ergste soort van eentonigheid.’
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Hoe juist, hoe waar, hoe diepgemeend zijn deze woorden niet! Björnson laat zijn
volle recht aan 't godsdienstig gevoel van den Noorschen boer, en daarom prijken
zijne landelijke tafereelen in zulke frissche, bekoorlijke kleuren. - Immers, een
ongodsdienstig landvolk is eene uitzondering, eene onnatuurlijkheid, die enkel
voorkomt in de ergste vervaltijden en onherroepelijken ondergang voorspelt aan een
geslacht.
Noorwegen is deze ramp niet nabij, dank aan zijne kloeke landelijke bevolking,
aan de eenvoudige zeden nog in voege, aan de ingeboren eerlijkheid van zijn stam.
Dat weegt op tegen den verpestenden invloed eener bedorven literatuur, tegen de
bandeloosheid in zeden en zaken van leering, die de groote steden overweldigt.
Geerne zien wij deze hulde brengen aan de vrome inborst van den Noorschen boer
door een schrijver, die, nevens Ibsen, de meest gewaagde, de gevaarlijkste stelsels
heeft verdedigd.
Na deze bespiegelingen van algemeenen aard gaat Björnson over tot de eigenlijke
beschrijving van Thorbjörns eersten kerkgang. De zelfde hoedanigheden van
roerenden eenvoud, kinderlijke natuurlijkheid teekenen het tafereel: - ‘Thorbjörn
verheugde zich in den tocht en het zicht, kreeg menige wondere kleur in 't oog buiten
de kerk, voelde 't gewicht der stilte, die van binnen over alles en allen lag, vóór de
mis begon; en ofschoon hij zelf er niet op dacht zijn hoofd te buigen, als men 't gebed
las, was het toch als gebogen bij het zicht van zoo vele honderde gebogen hoofden.
De zang ving aan, en op eens zongen allen rond hem, zoodat hij bijna bang werd.
Zoo verslonden zat hij daar, dat hij als uit een droom opschrikte, toen hunne bank
zacht geopend werd voor iemand, die erin trad. Als de zang ten einde was, greep zijn
vader dien man bij de hand en vroeg: “Gaat het goed op Solbakken?”
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Thorbjörn opende groote oogen; maar wat hij ook staarde of niet staarde, er was
weinig verband te knoopen tusschen dezen man en 't is eender welk slag van tooverij.
Het was een zachte, blonde man met groote, blauwe oogen, een hoog voorhoofd en
hoog van zit; hij glimlachte, als hij aangesproken werd, en zegde ja tot alles wat
Saemund zegde, maar was anders weinig van zeg. - “Daar kunt ge Synnöve zien,”
zegde de vader, terwijl hij over Thorbjörn boog, hem op zijne knie nam en wees naar
den juist tegenover staanden vrouwenzetel. Daar zat een klein meisje op de knieën
boven op de bank en blikte over de leuning; zij was nog blonder dan die man, zoo
blond dat hij nooit het gelijke gezien had. Zij had roode fladderende binders in haren
hoed, bleekgeel haar daaronder en lachte nu uit hare bank tegen hem, zoodat hij
langen tijd niets anders kon bezien dan hare witte tanden. Zij hield een glanzend
psalmboek in de eene hand en een gevouwen roodgeel zijden zakdoek in de andere
en verlustigde zich met den zakdoek tegen het psalmboek te slaan. Hoe meer hij
staarde, des te meer lachte zij, en hij wilde ook op de knieën zitten op de bank gelijk
zij. Toen knikte zij. Hij bezag ze een oogenblik ernstig; dan knikte hij. Zij lachte en
knikte tegen; hij knikte weer, en nog eens weer, en dan nog eens. Zij lachte maar
knikte niet terug, - tenzij na een wijlken, toen hij het al vergeten was, toen knikte
zij.’
Deze lachende, lichte, zachte meisjesgestalte lacht en straalt heel het verhaal door.
Eene idylle is deze novelle, zonder groote gebeurtenissen, buitengewone
omstandigheden - de frissche idylle der liefde tusschen twee jonge harten; ook de
tegenstelling tusschen Thorbjörns wilde, woeste natuur en de zachte kracht van
Synnöve's vrouwelijke bekoorlijkheid. Zooals hij ze eerst ziet in de kerk, zedig,
onschuldig, omringd door een atmospheer van
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vroomheid en stille ingetogenheid, blijft ze en overwint zijne uitspattende
mannentrotschheid.
Heel dat begin zou te vertalen zijn, zoo naïef en aantrekkelijk is het. Doch wij
moeten ons beperken. Het ware te wenschen dat eene goede Vlaamsche vertaling
Synnöve Solbakken genietbaar maakte voor onze bevolking. Weinige verhalen zijn
er zoo voor geschikt: de reinheid der zeden, de frischheid der ingeving, de eenvoud
der taal, alles is in overeenkomst met den aard van ons volk en van onze letterkunde.
Ook staat het Noorsch, als taal, in veel nauwer verwantschap met ons Vlaamsch dan
met het Hoogduitsch, en wel voornamelijk om zijne eenvoudige zwierigheid.
Het uitkomen uit de kerk verdient nochtans eene uitzondering: - ‘Zij gingen allen
uit - de ouders samen in gesprek, maar Thorbjörn achter Synnöve, die dichter bij
hare moeder kroop, iederen keer dat hij haar nabij kwam.... Buiten op het kerkplein
bleven ze staan en begonnen eene langere samenspraak. Thorbjörn hoorde verscheiden
keeren “Aslak” noemen(1) en daar hij bang was, dat er ook een weinig van hem
tegelijkertijd zou spraak zijn, trok hij wat achteruit. “Dat moogt ge niet hooren!”
zegde de moeder tegen Synnöve; “ga een beetje weg, vriendinne mijn; ga weg, zeg
ik u!” Synnöve trok dralend achteruit. Thorbjörn ging dan dichter bij haar en bleef
ze bezien; en zij bezag hem, en zoo stonden ze een langen tijd bots en bezagen
elkander. Eindelijk zegde zij: “Foei!” - “Waarom zegt ge foei?” vroeg hij. - “Foei!”
zegde zij nog eens. “Foei, ge moest beschaamd zijn!” voegde zij er bij. - “Wat heb
ik gedaan?” - “Gij hebt gevochten in de kerk, en terwijl de priester daar stond en
misse deed, -

(1) Het was kort na Aslaks bestraffing en wegjagen door den vader.
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foei!” (Een jongesken had Thorbjörns plaats op de bank willen innemen: daaruit
gevecht.) - “Ja, maar dat is lang geleden.” Dat trof haar, en zij zeide na korten tijd:
“Zijt gij dat, die Thorbjörn Granliden heet?” - “Ja, en zijt gij dat, die Synnöve
Solbakken heet?” - “Ja - - Ik heb altijd gehoord dat gij zulk een brave jongen zijt.”
- “Neen, dat is niet waar; want ik ben de stoutste van ons allen thuis,” zegde
Thorbjörn. - “Wel, heb ik van mijn leven - -” zegde Synnöve en zij sloeg hare handjes
in een; “Moeder, Moeder! hij zegt” - “Zwijg stil en ga weg!” werd haar van dien
kant toegevoegd, - en zij stond stil, en keerde langzaam en achteruitgaande terug,
met de groote, blauwe oogen op de moeder gevestigd. “Ik heb altijd gehoord dat gij
zoo braaf waart”, zegde Thorbjörn. - “Ja, somwijlen, als ik goed gelezen heb,”
antwoordde zij. - - “Is dat waar, dat het zoo schrikkelijk vol kaboutermannekens en
tooverheksen en ander gespook is op uwe kanten?” vroeg hij; en hij stak zijne handen
in zijne zijden, en den eenen voet vooruit, terwijl hij op den anderen steunde, - net
zooals hij dat aan Aslak had zien doen. - “Moeder, Moeder! weet ge wat hij zegt?
hij zegt - -” “Laat me gerust, hoort ge! En kom niet hier, voor ik u roep.” Weer moest
ze langzaam achteruitgaande terug, terwijl zij een tip van haren zakdoek in haren
mond stak, erop beet en daaraan trok. “Is het niet waar, dat men alle nachten hoort
spelen op den heuvel ginder?” - “Neen!” - “Hebt ge daar nooit een kabouter gezien?
- “Neen!” - “Maar in Jesus' naam - -” - “Foei, dat moogt ge niet zeggen!” - “Och put!
dat is niet gevaarlijk!” zegde hij en hij speekte tusschen zijne tanden om haar te
toonen hoe ver hij kon speeken. - “Ja, ja,” zegde zij; “zoo komt ge in de hel!” - “Zoudt
ge dat denken?” vroeg hij merkelijk vernederd; want hij had enkel gedacht dat hij
daarvoor slagen zou
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kunnen krijgen, en nu stond zijn vader zoo wijd van daar. - “Wie van u allen is de
sterkste daarover?” vroeg hij, en hij zette zijnen hoed een weinig meer op zij. - “Ja,
dat weet ik niet.” - “Neen? Bij ons is het vader; hij is zoo sterk dat hij Aslak kan
aframmelen; en Aslak is sterk, ge moogt me gelooven.” - “Ja zoo.” - “Hij heeft eens
een peerd genomen en opgeheven.” - “Een peerd!” - “Dat is zoo waar, zoo waar, want hij heeft het zelf verteld!” Dan twijfelde zij natuurlijk ook niet meer. “Wie is
Aslak?” vroeg zij. “Dat is er een stoute, ge moogt me gelooven. En Vader heeft hem
afgerammeld, gelijk nooit iemand in de wereld is afgerammeld geweest.” - “Slaat
gijlie elkander ginder thuis?” - “Ja somwijlen, zoo - - Doet gijlie dat niet bij u
daarover?” - “Neen, nooit.” - “Wat doet ge dan daar?” - “Ha, moeder is bezig met
het eten, en breit en naait; dat doet Kari ook, maar niet zoo goed als Moeder, want
Kari is zoo lui. Maar Randi zorgt voor de koeien, Vader en de knechten zijn op 't
veld of ook thuis.” Dat vond hij eene voldoende verklaring. “Maar alle avonden lezen
wij, en zingen wij,” ging zij voort, “en dat doen wij 's Zondags ook.” - “Allen te
samen?” - “Ja.” - “Dat moet vervelend zijn - -” - “Vervelend? Moeder, hij zegt -”
maar dan herinnerde zij zich, dat zij daar niet heen mocht. - “Ge moogt me geloovend,
dat ik vele schapen heb,” zegde zij. - “Ja, hebt ge die?” - “Zeker, drie gaan lammekens
krijgen dezen winter, en een zal er twee hebben, ik geloof het vast.” - “Zoo ge hebt,
gij, schapen?” - “Ja, ik heb ook koeien en verkens. Hebt gij er geen?” - “Neen” “Kom ginder bij mij, dan krijgt gij een lam. Dan zult ge wel zien, dat ge er vele
krijgt.” - “Dat ware een pleizier.” Zij stonden een beetje stil; “kon Ingrid ook geen
lammeken krijgen?” vroeg hij - “Wie
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is Ingrid?” - “Ingrid, kleine Ingrid?” Neen, die kende ze niet. “Is ze kleiner dan gij?”
- “Ja zeker dat ze kleiner is - zoo omtrent gelijk gij.” - “Ha ja! die moet ge mee
brengen, weet ge!” Ja, dat zou hij doen. “Maar,” zegde zij, “als gij een lam krijgt,
dan moet zij een verksken hebben.” Dat vond hij ook veel beter, en nu spraken zij
een weinig van hunne gemeene kennissen, maar zij hadden er waarlijk niet veel. De
ouders waren klaar en ze moesten naar huis.’
Zooals de twee kinderen over elkander staan, groeien ze op: Synnöve in het
getemperd half-licht harer omgeving. - De ouders waren Haugianer, eene
piëtistensekte, die zich toelegde op het vlijtig lezen des Bijbels, zich onthield van
sterke dranken en luidruchtige vermaken. - Thorbjörn in het meer natuurlijke midden
eener brave, eerlijke pachtersfamilie.
Tusschen Ingrid en Synnöve wordt haast eene rechtzinnige vriendschap
aangeknoopt; en ofschoon Synnöve Thorbjörn somwijlen schijnt te vermijden, is zij
niettemin in haar hert aan hem gehecht. Samen volgen de drie kinderen de school
en, tegen hunne 15-16 jaar, de leering om gevormd te worden. Synnöve wordt
aangetrokken door den priester en zijne familie, ter wille van hare fijne, zachte
manieren.
Op zekeren dag, was zij vroeger dan de anderen aangekomen en wandelde ‘in den
hof met eene van de jufvrouwen en een jongen heer. De jufvrouw nam eenige bloemen
uit den grond en gaf ze aan Synnöve; de heer hielp haar, en Thorbjörn stond tusschen
de anderen buiten en zag toe. Luid genoeg opdat allen het zouden kunnen hooren,
legden zij haar uit hoe zij deze bloemen moest planten, en Synnöve beloofde het
zelve te doen, opdat het juist zou gebeuren, gelijk zij gezegd hadden. ‘Dat kunt ge
niet alleen doen,’ zegde de vreemde heer, en dat zette Thorbjörn aan 't denken. - Als
Synnöve
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tot de anderen buiten kwam, bewezen zij haar nog meer achting dan gewoonlijk;
maar Synnöve ging naar Ingrid toe, groette ze blijde en verzocht ze haar te volgen
naar de wei. Daar zaten zij neer; want het was lang geleden, dat zij niet meer naar
hartelust hadden samen gepraat. Thorbjörn stond weer onder de anderen en bezag
Synnöve's fijne uitheemsche bloemen.
Dien dag ging Synnöve gelijk met de anderen naar huis. ‘Wil ik de bloemen voor
u dragen?’ zegde Thorbjörn. ‘Heel geerne,’ antwoordde zij vroolijk, maar zonder
hem te bezien, en Ingrid bij de hand nemend, stapte zij vooraan. Onder Solbakken
gekomen bleef zij staan en zegde Ingrid vaarwel. ‘Ik zal ze wel zelf dragen voor het
eindeken wegs, dat overblijft,’ zegde ze, en zij nam den korf, dien Thorbjörn had
neergezet. Den heelen weg had hij nagedacht op het voorstel, dat hij haar zou doen
van de bloemen voor haar te planten, maar nu kon hij er niet toe besluiten, zoo rap
wendde zij zich om. Maar nu dacht hij op niets anders meer, dan dat hij haar toch
had moeten helpen met de bloemen. ‘Waarover hebt gijliê getweeën gesproken?’
vroeg hij aan Ingrid. ‘Over nimmendalle.’
Als allen te bed lagen, kleedde hij zich weer aan en ging uit. Het was een schoone
avond, zoel en stil, in den hemel dreven eenige overgebleven blauwgrauwe wolken,
hier en daar in twee gescheurd, zoodat het was, alsof iemand in het blauw blikte door
één oog. Niemand was omtrent het huis of verder op te zien; maar in 't gras langs
alle zijden sjirpten de sprinkhanen, een riethoen maalde rechts en werd door een
ander links beantwoord, waarop een zang in 't gras begon van plaats tot plaats, zoodat
het was alsof hij met een groot gevolg ging, ofschoon niets te zien was. Het woud
teekende zich blauw, daarna donker en donkerder af tegen de
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rotsenhelling en scheen eene groote nevelzee. Maar daaruit hoorde hij den korhaan
zijn geluid slaan, een enkelen katuil schreeuwen en den waterval zijne oude, harde
rijmen harder zingzangen dan ooit, - nu, dat alles stil lag om er naar te luisteren.
Thorbjörn... stond welhaast in den kleinen hof, die Synnöve's eigendom was, recht
onder het dakvenster, juist dat eigenste dakvensterken, waar zij sliep. Hij luisterde
en loerde, maar alles was stil. Dan zag hij in den hof rond naar arbeidsgereedschap
en vond wel degelijk schup en vork. Een bed had men beginnen om te spitten; een
klein stuksken maar was gereed, en daarin stonden twee bloemen, vermoedelijk om
te zien of zij zouden groeien. ‘Zij is moe geworden, och arme! en is weggegaan,’
dacht hij, ‘hier is een man noodig,’ dacht hij verder en bleef daarop dubben; hij
voelde in 't geheel geene lust om te slapen, ja 't scheen hem dat hij nooit zoo'n lichten
arbeid verricht had... De nacht week, maar hij merkte het niet, hij rustte amper, spitte
heel het bed om, zette de bloemen erin, plantte 't een en 't ander nog om opdat het
netter zou staan en al in eens gluurde hij op naar het dakvenster, of toch niemand
hem gadesloeg. Maar noch daar noch elders was iemand te zien; hij hoorde niet eens
een hond bassen, vóór de haan begon te kraaien; maar dan ontwaakten al de vogelen
des wouds en zij zetten zich een voor een aan 't ‘goede morgen’ zingen. Terwijl hij
den grond plat klopte, dacht hij op de vertelsels, die Aslak hem wijsgemaakt had,
dat er kabouters en tooverheksen op Solbakken groeiden. Hij zag op naar het
dakvenster en glimlachte bij 't vooruitzien van hetgeen Synnöve in den morgen zou
denken. Het was nu gansch klaar geworden, de vogelen hielden reeds een schrikkelijk
lawaai, zoodat hij over het hekken sprong en naar huis spoedde. Zoo zou niemand
kunnen zeggen, dat hij het was, die ginder over
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was geweest en de bloemen geplant had in Synnöve Solbakkens hof.’
Hoe lief en jong en natuurfrisch, welke weldadige poëzie! De ongekunstelde
gevoelens bereiken eene hooge kunst en blijven toch genietbaar voor alle natuurharten.
Een pereltje mag dit werkje heeten, zoowel door de reinheid der ingeving als door
de losse dichterlijkheid van het geheel.
Niet ongevoelig blijft Synnöve aan de zwijgende liefde van Thorbjörn. Een voor
een wijst zij de dingers naar hare hand af; deze zijn menigvuldig, want zij is de beste
partij in den omtrek. Hare moeder zou wel willen weten of zij haar hert heeft
geschonken, maar krijgt geen antwoord.
Nochtans is nog niets in 't openbaar geleekt. De menschen fluisteren dat de twee
jonge lieden te akkoord zijn, maar nooit ziet men ze samen. Thorbjörn vermijdt
Solbakken, waar het vrome stemmige volk een vijand is van de bras- en vechtpartijen,
die Thorbjörns goeden naam in de streek hinderen.
Op zekeren avond dat Thorbjörn in 't heidekruid uitgestrekt ligt, komt Ingrid tot
hem en zoekt hem te overreden om wat vriendelijker met zijnen vader te zijn en naar
eene bruiloft niet te gaan, waar hij een woestaard van zijnen aard, Knud Nordhoug,
zal treffen.
‘Gaat gij naar Nordhoug Zondag?’ - ‘Ja.’... ‘Weet ge dat Knud Nordhoug thuis
gekomen is voor de bruiloft zijner zuster?’ - ‘Ja.’ - Nu bezag zij hem: ‘Thorbjörn,
Thorbjörn!’ - ‘Heeft hij meer dan vroeger het recht tusschen mij en anderen te
komen?’ - ‘Hij komt er niet tusschen; niet meer dan anderen willen.’ - ‘Niemand kan
weten wat anderen willen.’ - ‘Dat weet gij wel.’ - ‘Zelve zegt ze in alle geval niets.’
- ‘Ei, hoe ge babbelen kunt!’ zegde Ingrid... en zij blikte achter zich... ‘Hoor’, zegde
hij, ‘ik ben dat somwijlen beu. De menschen spreken kwaad zoowel van mij als
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van haar, omdat niets openlijk geschiedt. En van den anderen kant, - kom ik niet eens
op Solbakken, - omdat hare ouders mij niet geerne zien, zegt zij. Ik mag ze niet
bezoeken, omdat ze eene van de heiligen is, - moet ge weten.’ - ‘Thorbjörn!’ zegde
Ingrid en zij werd wat ongerust, maar hij voer voort: ‘Vader wil geen woord tusschen
brengen: “als ik ze verdien, zal ik ze hebben,” zegt hij. Praat, louter praat op de eene
zijde, en geene wederlegging van den praat langs de andere - ja, ik weet niet eens,
of zij werkelijk -’ Ingrid legde haastig hare hand op zijnen mond, terwijl zij achteruit
blikte. De boschkens werden opzij gebogen, en eene hooge, slanke gestalte trad er
vlammend rood uit; het was Synnöve.
‘Goeden avond!’ zeide zij. -’
Dien avond bekent Synnöve hare liefde en ontvangt ook Thorbjörns belofte zijne
ruwe manieren af te leeren. Om te beginnen zal hij naar de bruiloft op Nordhoughof
niet gaan.
In deze afgelegene, weinig bevolkte bergen, bezitten de pachters wat zij een ‘Saeter’
heeten, dat is te zeggen eene zomerweide, uren ver somwijlen verwijderd van de
hoef, waar de kudde ongestoord kan grazen. In den regel gaat de dochter van den
pachter met de beesten op den Saeter en verblijft daar den heelen zomer, in eene
kleine hut wonend, zonder iemand van de familie te zien den heelen tijd.
Ingrid en Synnöve moesten alle twee naar die hoogte, maar bevonden er zich
samen, 't geen hun gelegenheid gaf tot veel vriendelijk gesprek. - ‘De Granlidsaeter
lag zeer schoon, van daarboven kon men de streek overzien, Solbakken eerst en laatst
met zijne veelkleurige wouden in den ronde en daar nevens de andere hoeven, die
ook in een krans van wouden lagen, met het huis midden in de groene wei... Men
kon 14 hoeven tellen van op den Gran-
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lidsaeter; van de Grandlidhoef waren enkel de daken te zien, en dat nog wel van op
het uiterste punt van de Saeterwei. Nochtans gingen de meisjes daar dikwijls zitten
om den rook te zien stijgen uit de schouw van het huis. ‘Nu kookt moeder voor den
middag,’ zegde Ingrid; ‘vandaag zullen ze gezout vleesch en spek hebben.’ - ‘Hoor,
nu roepen ze 't mansvolk,’ zegde Synnöve; ‘als ik maar wist waar ze vandaag
arbeiden!’ en hare oogen volgden den rook, die zich heen spoedde en vlug opsteeg
in de klare, zonneblijde lucht, maar haast tam werd, zich bedacht, - en in breeden
tocht zich over de wouden spreidde, altijd dunner wordend, tot dat hij een zwevenden
sluier geleek en eindelijk nauw zichtbaar was. Menige gedachten stegen hun daar in
den zin en zweefden over de streek. Dien dag wendden zij zich naar Nordhoug. Het
was een paar dagen na de bruiloft; maar dewijl deze een zes dagen moest duren,
stegen er nog tot de meisjes, recht uit beneên, schoten en eenige van de luidruchtigste
geroepen. - ‘Zij hebben het lustig daar,’ zegde Ingrid. - ‘Ik zal het hun niet
misgunnen,’ zegde Synnöve en zij nam haar brei. - ‘Het zou toch aangenaam zijn er
bij te zijn,’ zegde Ingrid, die op hare hurken zat en rechtover blikte op de hoef, waar
de menschen heen en weer gingen tusschen de gebouwen - eenige naar de schuur,
waar zeker tafels met eten gedekt stonden, andere paarsgewijs verre van de eerste
en in vertrouwelijk gesprek. ‘Ik weet waarlijk niet, wat iemand daarnaar doet
verlangen,’ zegde Synnöve. - ‘Ik weet het haast zelve niet,’ zegde Ingrid, die zat
gelijk te voren; ‘dat zal wel het dansen zijn,’ voegde zij er bij. Synnöve antwoordde
daar niets op. ‘Hebt gij nooit gedanst?’ vroeg Ingrid. ‘Neen.’ - ‘Gelooft ge dat het
zonde is te dansen?’ - ‘Ik weet niet goed.’ Ingrid sprak daar niet verder over; want
zij gedacht dat de Haugianers den dans streng verboden, en zij wilde niet dieper
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onderzoeken het gedrag der ouders tegenover Synnöve in dat stuk. Maar gelijk de
gedachten invallen, zegde zij na een stond: ‘Beteren danser dan Thorbjörn heb ik
nooit gezien.’ - Synnöve wachtte een beetje, voor zij zegde: ‘Ja, 't schijnt dat hij goed
danst.’ - ‘Gij moest hem zien dansen,’ riep Ingrid uit en zij wendde zich tot haar.
Maar ras antwoordde zij: ‘Neen dat wil ik niet.’
Ingrid verschoot een weinig daardoor, Synnöve boog zich over haar brei en telde
de naadjes op. Met eens liet zij haar brei op haren schoot vallen, blikte voor zich uit
en zegde: ‘Zoo innig blij als ik vandaag ben, ben ik toch in langen tijd niet geweest.’
- ‘Waarom?’ vroeg Ingrid. - ‘Ha, omdat hij op Nordhoug vandaag niet danst!’
Het naïef, natuurlijk gesprek van twee buitenmeisjes beter weergeven ware zeker
onmogelijk. Vol levendigheid is de dialoog, en vroolijker nog wordt het tooneel
wanneer Ingrid Synnöve toch aan 't dansen krijgt, haar de stappen leert, zingend en
schaterend over de heide springt, alles op de jongste, levenslustigste wijze. Dit geeft
ook aan Björnson gelegenheid eenige zijner zangerige verzen uit zijne pen te laten
vloeien, want een echte dichter vol oorspronkelijkheid en rijken zin is deze lieftallige
verhaler.
Midden in het lustig tooneel, blijven de meisjes staan: zij zien Thorbjörn, met een
zwaar beladen wagen, langs den bestoven weg, naar de stad rijden. De meisjes roepen,
groeten; Thorbjörn blikt op, luistert, ziet naar zijn peerd niet om en in eens geraakt
het dier op hol.
Vol gramschap begint Thorbjörn zijn peerd onbermhertig te slaan, zoodra hij het
weer meester is; maar ondertusschen is de lading deels van den wagen gevallen, de
wagen gebroken, op verder gaan valt niet te denken. Als Thorbjörn, beschaamd over
zijne dolle woede, eindelijk poost, ontdekt hij een
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zatlap, die op den grachtkant gezeten, hem uitlacht. Het is Aslak, Aslak nu een zuiper,
een dronkaard van stiel geworden. Op de bruiloft te Nordhoug weer zijne bekomste
gekregen hebbend, heeft hij op zijne gewone wijze de menschen tegen elkander
aangehitst en als hij ze vechtens gereed zag, trok hij voorzichtig weg. Thorbjörn is
wel verplicht Aslaks raad te volgen en, in gezelschap van den dronkaard, zich naar
Nordhoug te begeven om hulp te vragen in zijne verlegenheid.
Nu is hij toch op de bruiloft.
‘- Daar is het groot trouwfeest,’ zegde hij. - ‘Daarom ook groote hulp,’ antwoordde
Aslak. Thorbjörn bleef radeloos staan; maar zonder hulp kon hij noch voort noch
terug, en zoo was het beste naar de hoef op te gaan. Hij bond het peerd zoolang vast
en ging. Aslak kwam achteraan; Thorbjörn zag achteruit naar hem; ‘zoo keer ik met
goed gezelschap naar de trouwhoef terug,’ zegde Aslak en hij lachte; Thorbjörn
antwoordde hem niet, maar stapte voort. Aslak kwam achter hem zingende:
Daar komen twee boeren naar 't bruiloftshuis, enz.

eene oude, welbekende wijze... Geluid van dans en muziek kwam hen tegen,
aangezichten keken uit naar hen uit de open vensters van het groote, twee stagies
hooge gebouw. Groepen vormden zich in den hof. Hij zag dat zij onder hen spraken,
wie dat kon zijn, tegelijk dat zij hem herkenden, en allengskens het peerd daar beneden
in 't oog kregen en de lading, die over den grond lag. De dans hield op, de heele
zwerm menschen wemelde buiten in den hof, juist toen die twee boven kwamen.
‘Hier komen bruiloftsgasten tegen hunnen wil!’ riep Aslak. - Men groette Thorbjörn
en sloeg een kring rond hem.
‘God zegene 't gelag, goed bier op tafel, wakker vrouwvolk op den vloer en goede
speelmannen op de bank!’ zegde Aslak en hij schoot tegelijker
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tijd recht tusschen het gedrang. Eenigen lachten, anderen bleven ernstig; één zegde:
‘Leurder-Aslak is altijd goed gezind.’ Thorbjörn trof aanstonds bekend volk, aan
wien hij zijn wedervaren moest vertellen; zij lieten hem niet toe zelf om zijn peerd
en zijne zaken te gaan, maar belastten er anderen mede... Eenigen wilden den dans
voortzetten, bijzonder het vrouwvolk, anderen wilden een klein drinkpoosken hebben
en Aslak doen vertellen... ‘Maar ge moogt wat voorzichtiger kiezen dan den laatsten
keer,’ voegde er een bij. Thorbjörn vroeg waar al het volk was. ‘Ha,’ werd hem
geantwoord, ‘hier ging het onlangs wat ordeloos; nu hebben enkelen zich ter ruste
begeven, anderen zitten ginder in de schuur en spelen met de kaarten; maar eenigen
zitten ook daar, waar Knud Nordhoug is.’ Hij vroeg er niet naar, waar Knud Nordhoug
was.’
Op de levendigste, typiekste wijze, geeft Björnson in de volgende bladzijden, eene
beschrijving van de feestelijkheden eener Noorweegsche bruiloft. De heele brok
ademt de frissche lucht van 't hoogland, schildert de primitieve zeden en gebruiken
van het landvolk, hunne wat grove schertsen en vermaken. Weinige tafereelen in
onze hedendaagsche letterkunde kunnen op zoo frissche oorspronkelijkheid aanspraak
maken. Het drinken, het verhalen, het vechten, het dooreenwoelen van jong en oud,
van mannen en vrouwen, van getrouwden en vrijers, vormt een tooneel vol kleur en
schilderachtig leven.
Thorbjörn wordt in 't gelach, in 't pleziermaken allengskens medegesleept en
ingewikkeld, geraakt tegen zijnen wil in twist met Knud Nordhoug, worstelt wanhopig
met zijnen tegenstrever en krijgt eindelijk van hem een verraderlijk dolksteek in de
zijde. - De idylle is in treurspel verkeerd.
Gevoelloos wordt de jongeling naar Granliden overgevoerd. Aandoenlijk is de
smart van vader en moeder, nu dat hun zoon in doodsgevaar verkeert.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1902

25
De vrome zin, de ouderliefde der eerlijke pachters veropenbaart zich in eenvoudige
daden en woorden, gansch gepast voor hunnen stand. Saemund heeft spijt van zijne
vroegere barschheid tegenover den jongen; de moeder ziet in hem het kind van
voorheen, nu hij daar hulpeloos ligt. Ook Thorbjörn is in eens tot bedaren gekomen,
tot kinderlijke gevoegelijkheid. - Maar Synnöve?
Synnöve blijft lang in de onwetendheid van de ramp, die haren minnaar heeft
getroffen. Wel werd Ingrid van den Saeter afgeroepen om haren broeder te verplegen,
maar aan Synnöve deelt ze de waarheid niet mede, en deze is eerder vertoornd dan
ongerust, omdat zij denkt dat Thorbjörn zijn woord niet gehouden heeft en ruzie
heeft gemaakt met Knud Nordhoug.
Enkel door een bezoek harer moeder, die den Saeter bestijgt, om gewaar te worden
welke de gevoelens harer dochter zijn, wordt Synnöve ingelicht. Karen is Thorbjörn
niet geneigd: in hare piëtistenstrengheid en enggeestigheid laat zij aan Synnöve
hooren, dat al het gebeurde een oordeel Gods is. Synnöve antwoordt niets, maar als
hare moeder weg is, daalt zij des nachts, naar Granliden, gaat Ingrid opzoeken, op
haar dakkamerken en verneemt door haar al wat geschied is. Ook geeft haar Ingrid
een briefken door Thorbjörn geschreven:
‘Aan het hooggeachte meisje Synnöve Guttormsdochter Solbakken!
Als gij deze regels zult gelezen hebben, moet het tusschen ons uit zijn. Want ik
ben deze niet, dien gij moet hebben. Ons Heer weze met ons beiden.
Thorbjörn Saemundsen Granliden.’
De arme jongen denkt inderdaad dat zijne gezondheid voor goed geknakt is, maar
zijne woestheid alleen is gebroken, zijne gemoedsstemming veranderd.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1902

26
Hij geneest. En den eersten keer dat hij ter kerke gaat met zijne ouders, bevindt hij
zich in eens vlak voor Knud, den verraderlijken, gemeenen Knud. Aller oogen waren
op hen: ‘Synnöve had alles vergeten en stond Thorbjörn te bezien; Saemund insgelijks,
zijne vrouw, het Solbakkenpaar, Ingrid. Thorbjörn voelde dat en stond gelijk
vastgenageld; maar Knud dacht dat hij toch iets moest doen en zoo stak hij zijne eene
hand wat uit, maar zegde niets. Thorbjörn stak ook de zijne wat uit, maar niet derwijze
dat ze elkander ontmoeten konden... Thorbjörn zag op, en zijn oog trof Synnöve, die
zoo wit als sneeuw was. Met een lange schree vooruit en een krachtig pak in Knuds
hand zegde hij, zoo dat de dichtstaanden het hooren konden: ‘Dank voor de laatste
maal, Knud; wij kunnen - alle twee er beter om zijn.’
Aangrijpend is het tooneel waarin Thorbjörn aldus aan de kerkdeur, op den dag
van 't vormsel, vergiffenis schenkt aan zijnen vijand. Eens te meer brengt Björnson
hulde aan den diep godsdienstigen zin van 't Noorsche landvolk, aan hunne met
christenen geest doordrongen gevoelens. Natuurlijk maakt deze edelmoedige daad
van den jongeling een goeden indruk op het gemoed der Solbakkeninwoners, van de
moeder voornamelijk, bij wie menig vooroordeel tegen Thorbjörn nog heerschte;
Guttorm is altijd tot inschikkelijkheid gereed. Synnöve, bij al hare zachtheid en
ingetogenheid, heeft nooit in hare liefde gewankeld. - Stille waters hebben diepe
gronden.
Op dien zelfden Zondagnoen wagen Saemund en Thorbjörn eene beslissende
poging op Solbakken. In de blijdschap van den gulden zonneschijn, ziet men ze den
heuvel beklimmen. Guttorm en Karen hebben juist het noenmaal geëindigd; zij kouten
met Synnöve over de plechtigheid van den morgen, als zij de twee mannen in 't oog
krijgen...
Eenvoudig en natuurlijk loopt het verhaal af op
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het geluk der twee verloofden, van 't eindelijk saamgebrachte paar, en de lezer blijft
in de heldere stemming, die deze zonnige tafereelen in hem wakker riepen.
Maagdelijke frischheid, oorspronkelijke dichterlijkheid zijn het behaaglijk sieraad
dezer echte volkskunst. De koele hooglandlucht schijnt er door te waaien, deze lucht
die ruischte, door de eeuwenoude, lommerige wouden, die nog frisch is van den zoen
der sneeuw op den top der reuzachtige bergen. Maar aan den voet dezer ontzaggelijke
hoogten springen frissche bronnen op, spruiten geurige bloemkens in het gras, en
deze bekooren het oog, streelen zacht én zicht én zin: Synnöve Solbakken is een dier
kabbelende, babbelende beekjes, een dier bloemekens op letterkundig gebied.
M.E. BELPAIRE.
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Bothwell's einde
WIJD grauwt de zee langs de Deensche kusten en slaat met haar wit gekuifde golven
deinend tegen de rots, waarop het sombere, grimmige slot het land om zich heen
toegrijnst.
Malmoë is een sterke burcht, maar meer dan dat een strenge, onverbiddelijke
staatsgevangenis; wat eens haar ijzeren poorten is doorgegaan, houdt zij als haar
prooi onbarmhartig in haar muren en laat ze niet los, vóór dat een machtiger Tyran,
de Dood, hen uit haar klauwen bevrijdt.
In een der nauwe, enge vertrekken, die zulk een bittere tegenstelling vormen met
de uitgestrekte eindelooze zee, zit een gevangene, een reus, die alleen bijna het
geheele kamertje vervult.
Maar de forsche gestalte is gebogen en gebroken. Jaren van gevangenis-ellende
hebben den leeuw ontklauwd, den Samson machteloos gemaakt, - het bruinroode
haar is vergrijsd, het ruige gelaat, waarop de grillen van het weder, het geweld der
hartstochten, de wapens der vijanden onbarmhartig hebben gerammeid, is verbleekt
en vergeeld, door een wilden rossigen baard begroeid, afgemat en afgebeuld; - het
eene oog is sedert lang niets dan een litteeken, in het andere, zijn de bliksemflitsen
gebluscht, het is verdoofd, ingezonken - de ruwe knoestige handen schijnen bijna
doorschijnend, zoo wasbleek rusten zij op de knokerige knieën.
Een schim nog schijnt hij, die eens een woeste zeeroover, een onverschrokken
vrijbuiter was, die God
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noch vorsten vreesde, die zich geen anderen regel stelde dan de razernij zijner
hartstochten de woestheid zijner neigingen.
Hij had dit leven van opsluiting eerst niet willen dragen, hij had zich verzet zoolang
hij nog kracht bezat, hij had zich laten ketenen, vastleggen. Als een bezetene had hij
aan de kluisters gerukt, ze gebroken als spinnewebben, zijn hoofd ter wond geloopen
tegen de onvermurwbare muren, zijne bewakers ter aarde geworpen, tot bloedens
mishandeld. Alles had hij gedaan om zijn lot te ontkomen, vernuftige pogingen tot
ontvluchtingen beraamd, halsbrekende tochten gewaagd, naar zelfmoord getracht
door verhongering, wurging, ophanging, - alles, alles had hij beproefd - maar alles
was mislukt. Dood en vrijheid bleven hem ontzegd en langzaam was berusting
gekomen, eerst door uitputting, dan door ziekte en eindelijk - eindelijk - door
aanvaarding van zijn meer dan verdiende straf.
Toen was het niet meer noodig geweest, hem vast te ketenen, hem dag en nacht
te bewaken; hij dook daar ineen bij het smalle raam, het eenige dat licht en lucht in
het venstertje binnenliet en staarde naar de zee, naar het eeuwige spel van wolken
en water, van schaduwen en licht. Hij volgde de vlucht der zeevogels, en luisterde
naar de branding der golven, met den blik van iemand, die niets ziet, niets hoort,
niets voelt, niets denkt.
Duister en vaag zweefden bleeke heugenissen, aan lang vervlogen dagen zijn ziel
binnen, en hij vroeg zich af of dat alles hem was overkomen of een ander!
Had hij schepen in den grond geboord, kasteelen verbrand, akkers verwoest, dolle
drinkgelagen gevierd, een koning vermoord, een koningin geroofd, kloosters vernield,
monniken gemarteld, nonnen mishandeld, een land in vuur en vlam gezet? Had hij
dat alles gedaan met deze ontzenuwde handen, had hij op gindsche zee de stoutste
avonturen beleefd,
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met zijn schip duizendmalen gedreigd in den afgrond te verzinken of door het
kruitontploffen hoog op te vliegen in de lucht, had hij als Schotland's koning in triomf
door Edinburgh en Stirling gereden, hij Bothwell, de gemaal der koningin?
Maar hoe lang scheen alles achter hem, jaren en jaren; nu was hij een oude zieke,
zwakke man, - toen de schrik der zee, de geesel van zijn vaderland; - geen misdaad,
waarvoor hij terugschrikte, geen eed dien hij niet brak, geen heiligschennis, die hij
niet spotlachend volbracht - alles wat een mensch slechts durft bestaan, was door
hem verricht - jaren had hij hier geleden en geboet - waarlijk niet ten onrechte.
En terwijl hij die zee beschouwde, zooals hij het zoovele en zoovele jaren had
gedaan, scheen het hem toe of haar wateren bloed werden, of haar golven rood
gloeiden, of zij opstegen, hooger en steeds hooger, tot aan het rotsige fondement van
zijn kerker, nog hooger tot aan de muren, en toen borrelde het bloed op, en tusschen
het ruischen en klateren der golven hoorde hij klaagliederen en jammerklachten, het
geschrei van zijn slachtoffers, hun vruchteloos roepen om genade.... het bloed
stroomde ziedend in zijn cel - het brak zich een weg door de smalle ramen - het
kookte over zijn voeten, het dreigde hem te verzwelgen - angstig gillend kroop hij
weg van zijn plaats bij de luchtopening, naar den uitersten hoek van zijn cel.
Daar keerde hij het gelaat naar den muur, verborg het gezicht in de beenige
klauwvingers en brak in een klagelijk steunen uit, - hoog boven den stortvloed van
bloedige golven klonk steeds luider het vloeken van allen die door hem leven, geluk,
eer, alles verloren hadden - de honderden en honderden door hem gepijnigd, gedood,
verminkt, onteerd, geschandvlekt - hij kende hun namen nauwelijks meer, maar zij
kenden hem, zij zochten hem op in
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zijn ouderdom, in zijn zwakte, in zijn vernedering, zij dreigden hem met Gods toorn,
met de straf der duivels, met de folteringen der hel.
Was hij dan reeds verdoemd, was dit zijn lot voor de eeuwigheid, te verzinken in
dat brandende, rookende bloed? Die wraakzuchtige schimmen grepen hem aan - het
vizioen vervolgde hem - hoe benauwd hij ook vluchtte, hoe hij in zijn machteloosheid
zich voortsleepte over het ruwe plaveisel van zijn kerker - de adem verliet hem,
hijgend stortte hij neder, de armen zwaaiend, een dof gegorgel stijgend uit zijn
toegeschroefde keel....
‘Erbarming, redding! O - Maria!’
Zij, die hij aanriep, het was de Moeder Gods niet, dien hij, de felle Puritein, niet
vereeren kon - het was een andere Maria, een Maria door hem eens vurig,
hartstochtelijk geliefd - de vrouw voor wie hij zijne grootste misdaden had begaan
- voor wie hij het bloed, dat hem thans dreigde te verstikken, in stroomen had
vergoten.
Maria, de schoone, blonde Stuartkoningin, de hooge vrouw vol majesteit en gratie,
de koninklijke, lieftallige, kunstlievende, geestige vreemdelinge, die in het ruwe
Schotland was neergedaald als een wezen uit een andere sfeer, de jonge fee van zang,
dans en poëzie, hoe was zij hem den eervergeten, losbandigen zeeschuimer verschenen
als een wezen uit hooger wereld wanneer zij, omgeven door hare Mary's, jong, schoon
en bevallig de feesten leidde, in Holyrood zich met haar hof vermaakte in zoete
muziek en teeder dichtspel - die voor een oogenblik haar deden vergeten hoe rondom
haar slot het gepeupel tierde, de steile predikanten haar voor de nieuwe Jezabel
scholden, haar halfbroers tegen haar samenzwoeren, haar beminde zuster van Engeland
geld uitdeelde aan haar vijanden om haar verdacht te maken en haar troon te
ondermijnen.
Hij zag haar naast den man, den knaap-koning
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dien zij zich als echtgenoot had gekozen en die zoo verre beneden zijne roeping bleef,
den kleinzieligen zwakkeling met zijn uitgeteerd lichaam en bleek meisjesgezicht,
met zijn bedorven neigingen en kindergebreken, hij zag haar bedreigd en bespied,
belasterd en bedrogen - zoo zwak, zoo schoon, zoo fier en zoo weerloos en toch zoo
edel en rein - en aandoeningen nooit vermoed, dreven als witte zwanen over de
donkere wateren zijner ziel - alles in hem ontbrandde van hartstocht, liefde? Ach!
hoe kan de witte lelie der liefde opgroeien uit zijn bedorven hart? Hij had haar lief
ja, maar op zijn wijze en die liefde vertolkte zich in daden van bloed en verraad, van
geweld en bedrog.
Voor niets was hij terug geschrikt - totdat zij de zijne was geworden en nu - leefde
zij nog? - zetelde zij op den troon van Schotland, gelukkig, geëerd naast een anderen
echtgenoot, of zuchtte zij nog in de kerkers van haar lieve Engelsche zuster of was
zij haar vijanden ten offer gevallen - en dit door zijn schuld, door zijn misdaden, zijn
listen en leugens, zijn teugellooze hartstochten?
‘Maria, ó mijn koningin, mijn geliefde, mijn vrouw!’ kreet hij in doodsangst want de schimmen met koning Darnley aan hun hoofd grepen hem aan, sleurden
hem voort - in het bloed, in het vuur!
Toen verdween alles voor zijn oogen, de bloedgolven sloegen over hem heen, het
vuur verteerde zijn hersens, zijn hart; hij voelde zich verkillen - koud en star worden
- zoo vond hem zijn bewaker, die tegen het vallen van den nacht hem zijn avondeten
bracht.
Hij riep een gezel, want alleen kon hij de nog machtige gestalte, het zware lijf niet
vertillen, men legde hem op zijn stroozak - niets anders denkend of hij was gestorven,
maar het krachtige gestel was nog niet overwonnen - toen men hem wijn tusschen
de lippen goot, kwam hij bij, de harde
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huid begon te gloeien, hooge koorts greep hem aan, de vreeselijkste droomen kwelden
hem, zijn akelig gillen galmde door de duistere gewelven; steeg op in de torens,
klonk zelfs over de ruime purpere zee.
Eindelijk kwamen rust, kalmte, helderheid terug in zijn geest; de slotvoogd, die
in zijn langen werkkring verstand had verkregen van ziekten, oordeelde den dood
van zijn gevangene nabij - hij naderde zijn ziekbed, dat zoo spoedig zijn doodsponde
zou worden - en waarop hij nu afgebeuld, moede en ziek neerlag.
‘Hebt gij nog een verlangen?’ vroeg hij met evenveel deernis in de stem als hij
voorheen daarin afschuw had doen klinken.
Het doffe oog glom nog eens op in zijn zwarte kas, terwijl het zich op den slotvoogd
richtte maar de stem k!onk schier onhoorbaar toen hij antwoordde.
‘Een priester - een priester van het ouds geloof.’
Ook in Denemarken was het ouds geloof verbannen en veroordeeld, de trouwe
priesters zwierven rond in afgelegen heeven en door woeste bosschen - maar zooals
steeds ten tijde der vervolgingen, als men hun hulp behoefde, waren er altijd mannen
of vrouwen die hun schuilhoeken kenden - en hen brachten daar waar men hen riep.
De avond was nog niet gevallen, toen een verbannen en vervolgde priester in
Bothwell's kerker verscheen.
De slotvoogd, die den laatsten wensch van den stervende vervulde, had zich zelf
verontschuldigd:
‘Het zal de moeite waard zijn, Satan zoo'n buit te ontfutselen. Als de paap het
gedaan krijgt, dan zal het mij verheugen om des duivels teleurstelling!’
De priester sprak den ellendige ernstig toe en hij legde de belijdenis af van zijn
leven vol onnoem-
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bare zonden - ongehoorde misdaden - zijn stem trilde van berouw of doodsangst,
van schrik voor eindelooze straffen en eeuwige wroeging en van huivering bij de
herinnering aan de gruwelen door hem over de aarde gezaaid, die nog hun oogst van
bloed en schande voortbrachten. En toen de afschuwelijke bekentenis was gëeindigd
en de priester woorden van vrede en verzoening neêr liet dalen over dat hoofd zwart
van zonde en schuld, lichtte Bothwell de hand op in een gebaar van dank en smeeking
- en met moeite stotterde hij het uit.
‘Vader! Ik dank u voor Gods vergiffenis, waarvan gij mij de verzekering geeft ik vertrouw op Zijn barmhartigheid - op den zoendood van mijn Verlosser, op den
God van mijn moeder en van mijn Vorstin - maar vergun mij nog een vraag - leeft
de Koningin van Schotland nog? En waar?’
‘In de Engelsche gevangenis van Fortheringhay, daar lijdt en boet zij - haar schuld!’
‘Haar schuld’ herhaalde hij en de oude kracht scheen weer te leven in zijn stem
en het oude vuur te glinsteren in zijn oog ‘welke schuld heeft zij op zich geladen?
Zij heeft niets te boeten, ô vader! Hoor mijn verklaring, al heb ik mijn leven bezoedeld
door duizend leugens, al heb ik mijn woord gebroken in tallooze valsche eeden, nu
de dood nadert, spreekt mijn mond waarheid voor den laatsten, misschien voor den
eersten keer - herhaal het aan wie 't hooren wil, aan tijdgenoot en nageslacht. - Maria
is onschuldig aan Darnley's dood - en....’
‘Zij heeft zijn moordenaar gehuwd!’
‘Ik heb haar gedwongen door mannengeweld en duivelskunst - alles deed ik, alles
is door mij beraamd en uitgevoerd - den schijn heb ik op haar geladen - maar zij
verdiende het niet, zij is onschuldig - hoewel ik haar liefhad en ontvoerde.’
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Hij zweeg uitgeput en de priester deed nog een laatste poging.
‘Maar die brieven, - - aan u, vlammend van hartstocht en verboden liefde?’
‘Bedrog, vervalsching, zij waren niet van haar of gericht aan Henry Darnley - zij
had mij niet lief - ik....
‘En toch offerde zij u haar eer. haar beginselen, haar kroon?’
Hij zag den priester smeekend aan, zijn verdorde lippen bewogen zich, zijn tong
deed pogingen om te spreken, vergeefs! Bloedig schuim bevlekte zijn mond, dof
reutelen in plaats van woorden steeg op uit zijn keel, smartelijk hijgen verscheurde
zijn borst en toen werd het stil. De priester knielde neer en bad het ‘De Profundis.’
Bothwell nam het geheim van Maria Stuart met zich mede in zijn graf.
Onder den slotmuur van Malmoë verheft zich een eenzame, kleine heuvel,
overschaduwd door hooge boomen, die in den herfst hun goudkleurige bladeren
daarover strooien en in de lente haar bloesems doen regenen - daar rust de man, die
Schotland ontstak in burgeroorlog, van het Noorden tot het Zuiden bedekte met
bouwvallen en puinhoopen van kloosters, kerken en kasteelen, die het losscheurde
van het Katholieke geloof, die een koningin beminde en haar zijn liefde duur liet
betalen en die in jaren lange gevangenis geboet had voor zijn ontzettende schuld.
Vergeet-mij-nietjes bloeien op zijn verlaten graf, de vogels fladderen er al kweelend
om heen, de bijen zoemen er hun liedje van vrede en vreugde - eens in het jaar op
den verjaardag van zijn sterven komt daar een man neêrknielen, niets in zijn kleeding
verraadt den priester, die zijn laatste
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bekentenis hoorde, zijn laatste uur verzachtte - alle jaren komt hij terug bij het verlaten
graf van den grooten zondaar, en bidt opdat eens rust en vrede over den ongelukkige
moge nederdalen.
Hij bleef jaren trouw en telkens werd zijn hoofd grijzer, zijn gang wankelender,
zijn gestalte meer gebogen, hij bereikte een hoogen ouderdom.
In 1616 bracht hij zijn laatste bezoek, toen leunde hij op een staf, zijn bevende
knieën konden zich niet meer buigen, zijn uitgedoofde oogen vonden slechts tastend
en voelend den weg.
Groote tranen rolden langs zijn wangen toen hij de uitgemergelde handen vouwde
en zijn laatste gebed stortte voor den verderver van Maria Stuart.
Toen wierp hij een laatsten blik op des zondaars graf en ging heen - om niet meer
terug te keeren.
MELATI VAN JAVA.
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Schola artistica Beuron(1).
VAN oudtijds werd de kunst door de zonen van den heiligen Benediktus met liefde
en kennis beoefend Hoevele meesterstukken getuigen van de vlijt en de bedrevenheid
der Benediktijnermonniken: prachtige kerkgewaden, fijn geslepen en uitgewerkte
zilveren en gouden vaten, indrukwekkende beelden, muur- en glasschilderingen, en
vooral kleurenrijke miniaturen, de schat en de trots van menige bibliotheek(2). Sedert
een dertigtal jaren, herbloeide de kunst tot nieuw en frisch leven in de School van
het klooster te Beuron. Roemrijk staan de werken dezer school bekend, ofschoon
niet immer het voorwerp van onverdeelden lof. Menigeen die ze aanschouwt kan
zelfs niet altijd een vreemden indruk verdrijven; hij voelt aanstonds hoezeer deze
wijze van schilderen zich van den gewonen trant onder-

(1) 't Klooster Beuron ligt in Hohenzollern (Zuid-Duitschland).
(2) Over de werken der Benediktijnen, en der kloosterorde in het algemeen, op het gebied der
schilder-, beeldhouw- en bouwkunst, vgl. SEBASTIAN BRUNNER: Die Kunstgenossen der
Klosterzelle. Neue Ausgabe, Wien Wilh. Braumüller 1886. Over de werken der Benediktijnen
handelt Brunner op bl. 460-494. De ruimste plaats in dit boek, nemen nochtans de kunstenaars
uit de Dominikanerorde in, voornamelijk de scholen S. Maria Novella (bouwkunst) en San
Marco (schilderkunst) in Florentië. Het werk strekt zich uit tot het begin der verledene eeuw.
Een overvloedige bibliographie verhoogt de waarde van het boek.
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scheidt, en stelt zich bijna noodzakelijk de vraag, hoe deze monniken tot zulke wijze
van verbeelden, zijn overgegaan.
De Beuronsche stijl is in 't geheel niet willekeurig, maar regelrecht in verband met
het beoogde doel, namelijk: godsdienstige-kloosterlijke muurschildering. Dit is hare
taak, en al de eigenaardigheden van dezen nieuwen stijl zijn het uitvloeisel van dit
doel en van deze opvatting.
Vooreerst is de Beuronsche kunst, muurschildering. De schilderkunst is onder alle
beeldende kunsten, het minst aan het stof gebonden, en laat derhalve de
ongedwongenste verbeelding toe. Indien zij echter met de bouwkunst in zoo enge
betrekking staat, als dit bij de muur-, en bijzonder bij de frescoschildering het geval
is, zoodat de kleuren terzelfdertijd een deel van den bouw uitmaken, dan moet de
schildering een monumentaal karakter aannemen, en zich naar de wetten der
bouwkunde schikken. Eene der hoofdregelen dezer kunst is daarom de evenredige
samenstelling der deelen: de symetrie, ‘de harmonie der grootheden.’ Juist op de
toepassing van dezen regel berust doorgaans de stijfheid die men de School van
Beuron ten laste legt. Nu, het kan zijn dat hunne eerste werken, zoo, bij voorbeeld,
verscheidene kruisigingsgroepen, dit verwijt verdienen; ook kunnen afbeeldingen
van vele hunner latere voortbrengsels, als die van het heerlijke ‘Marienleven’ een
veel te gelijkmatigen en starren indruk teweegbrengen; maar toch, kunstwerken, als
deze van Beuron, in zoo nauwe verhouding met een gebouw uitgedacht, mag men
niet op hun eigen beoordeelen, buiten verband met de architectuur voor dewelke zij
bestemd werden. Anders moet men, ook meer dan één beeld van fra Angelico,
opzettelijk geschildert voor de donkere Italiaansche kerken, ten huidige dage in de
hel verlichte galerijen, waar ze overgebracht werden, om zijn schellen, scherpen
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kleurentoon verwerpen. Neen, een kunstwerk waarvoor een eigene plaats werd
bepaald, kan alleen op deze plaats in zijn volle beteekenis verschijnen, en ook daar
alleen naar behooren beoordeeld worden.
Het tweede wat men voor iedere wandschildering eischen moet, is klaarheid en
duidelijkheid. Daar zij een groot vlak inneemt en dikwerf de gestalten in levensgrootte
voorstelt, dient zij van verre te worden aanschouwd. Wil men ze dan nog klaar en
duidelijk kunnen zien, zoo mag zij slechts weinige personen bevatten, in eenvoudige
samenstelling daarbij, en alle bijzaak moet ter zijde gelaten. Met reden streeft dan
ook de Beuronsche School naar eene hoogst eenvoudige, duidelijke samenstelling,
en bepaalt zij zich bij de noodzakelijke personen. Hoe rustig en klaar is de opbouw
in de beelden van het ‘Marienleven’, hoe zorgvuldig vermeden is alles wat de
bevatbaarheid niet vordert, integendeel haar kon schaden. Zoo vertoont ons de
Boodschap, buiten den H. Geest, de Moedermaagd en den Engel, slechts een dak op
vier pijlers en eene bidbank; bij de trouwplechtigheid (zie de plaat), instede van het
elders zoo talrijk geleide, vindt men alleen twee getuigen; bij de Aanbidding van het
Lam wordt het gevolg der Wijzen, door het hoofd van één dienaar en den kop van
één lastdier aangeduid. Hoe zeer zulke handelwijze tot duidelijkheid der voorstelling
op grooteren afstand bijdraagt, is licht te begrijpen, vooral indien de achtergrond,
gelijk de Beuronsche School dit met voorliefde doet, donkere kleuren vertoont,
waarop dan de gestalten scherp afsteken. Om deze zoo eenvoudige wijze van
samenstelling, heeft men de School van Beuron dikwijls het verwijt van eentonigheid
toegebracht. Doch ten onrechte. Voorzeker, wie gegroepeerde voorstellingen zoekt,
beelden waarop de ondergeschikte personen de groote rol spelen en waar er wegens
de bijzaken gevaar bestaat dat men op de hoofdzaak niet meer gaat letten, zoo iemand
zal ongetwijfeld het werk van Beuron
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eentonig vinden. Wie echter eene heldere, edele, en eenvoudige groepeering zoekt,
zal het als grootere voortreffelijkheid aanzien dat al het niet wezenlijke vermeden
wordt, en het eigenlijke onderwerp de geheele aandacht vergt, zoodat men zich niet
moet afvragen, gelijk bij vele moderne tafereelen, wat het beeld dan wel eigenlijk
voorstelt.
Verdere eigenaardigheden der Beuronsche kunst vloeien voort uit haar karakter
als godsdienstige muurschildering.
Al het speelsche, 't wereldsche en het grappige is bij de verbeelding der verhevene
geheimnissen van den godsdienst onverdraaglijk, en wordt dan ook in de Beuronsche
werken niet gevonden. Alle personen vertoonen ernst, plechtige berusting, zooals
het bij de heilige handelingen, waarvan zij getuigen zijn, betaamt.
Iedere beweging heeft een doel, een zin; eene rust voor die de wereld geheel
vergeten is, een stille vrede in God, ademt uit deze beelden, een vrome, zegensvolle
ernst, door het lange, rijkgeplooide gewaad nog veredeld.
Gelijk de Engel van Fiesole, hebben deze monniken hun beste geleverd in het
weergeven van kalme, vreedzame scenen, terwijl bij opgewonden en hartstochtelijke
tooneelen, stijve en gedwongen houdingen voorkomen.
Wat de Beuronsche schilderingen verder nog kenmerkt, is de kloosterlijke geest
die uit de beelden spreekt. Bij de beoordeeling dient hierop een bijzonderen nadruk
gelegd. Gelijk de kloosterling aan alles wat de zinnen streelt vaarwel zegt, en allen
overvloed van zich verwijdert, zoo trachten ook deze monniken alles te weren wat
de zinnen prikkelt, of niet noodwendig is om het beeld te begrijpen. De achtergrond
ontbreekt meestendeels geheel en al; de ledematen der figuren verdwijnen onder de
wijde gewaden; slechts het hoofd en de handen
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worden zorgvuldig afgewerkt. Van daar geen wonder, dat deze zoo ingetogen,
ascetische gestalten den bijval der wereld niet genieten en door haar als te ernstig,
en als dor en ijzigkoud uitgekreten worden. Ja, ernstig zijn de werken dezer ‘Künstler
der Klosterzelle’ en dikwijls, bijzonder in 't voorstellen der Moeder Gods en der lieve
engelen, te ernstig. Doch hun doel is niet zoo zeer zingenot, als godsdienstige
stichting; zij willen niet slechts aangestaard, maar veeleer overwogen worden.
Streng godsdienstige, kloosterlijke muurschildering, is bijgevolg het kenteeken
der Schola Artistica Beuron; en daarin vinden hare eigenaardigheden ten minste eene
zekere rechtvaardiging. Dat ernst en kloostergeest op minder stijven trant op het doek
verbeeld kunnen worden lijdt geen twijfel. Men kan erover twisten of eene richting,
welke monnikenbeginselen in de kunst wil overbrengen, in al hare breedte dient
aangenomen te worden. Maar toch, - men beoordeele deze school als men wil, - dien
hoogen lof zal haar niemand weigeren, dat zij ware, echte godsdienstige beelden
heeft voortgebracht, beelden die, uit overweging ontstaan, op hunne beurt overweging
wekken.
En zulks was het doel, waar deze vrome zonen van den heiligen Benediktus naar
streefden.
‘Ut in omnibus glorificetur Deus!’
Uit bovenstaande beschouwingen heeft de lezer, hopen wij, zich reeds een zeker
denkbeeld over de kunst der Beuronsche meesters kunnen vormen. Om verdere
klaarheid nochtans, dient de bron aller andere eigenaardigheden, de
hoofdeigenaardigheid dezer School met meer nadruk te worden vermeld, en datgene
nog nauwkeuriger te worden omschreven, wat haar van alle andere Scholen
onderscheidt, wat haar
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meest en vooral maakt tot de eigenlijke Schola, gelijk zij zich noemt.
Deze hoofdeigenaardigheid ligt niet in haar geest: haar christelijk streven, ‘opdat
de kunst opnieuw eene plant in den hof Gods worde, vol van aantrekkelijkheid, van
waarheid, van zoeten troost, der logen, den hoogmoed en den ongeregelden driften
vol van schrikaanjagenden ernst.’
Hiernaar streefden andere vóór haar: Carstens († 1798), Cornelius († 1867),
Overbeck († 1869) en de ‘Nazarener’ die het godsdienstige ex professo tot hunne
taak hadden gekozen.
Doch het eigenlijke der School van Beuron ligt in den vorm harer kunst:
typisch-monumentaal. Zij idealiseert niet, zij is ook niet louter realistisch, zij zoekt
de norma, de canon, de typus, den grondvorm, die in de menigvuldige verschijnsels
der natuur besloten ligt, en één is, de wet die deze verschijnsels beheerscht; deze wet
wil zij in kleuren en lijnen, bij middel van getal en maat, belichamen. Van daar het
stijve, het onbeweeglijke, het noodwendige, maar ook het eenvoudige, het
indrukwekkende, het aangrijpende hunner beelden.
Hieruit blijkt aanstonds, dat deze beelden niet een voortbrengsel zijn der phantasie
- maar het werk van het verstand; ook wedijveren de Beuronsche schilders niet met
min of meer volmaakte photographeertoestellen: hier is geen spraak van de natuur
eenvoudig te copieeren. De studie der natuur dient hunne kunst; doch deze heeft te
doen met de wetten die in de natuur verborgen liggen, en de orde waarin deze zich
bewegen; haar doel is de toepassing der grondvormen, die zij uit de natuur neemt,
tot het voorstellen der idëen.
Eenheid, harmonie, is hiervan het gevolg. Doch bijzonder waarheid: de kunst is
bevrijd van het individueele van het Idealisme, en aan de wisselvalligheden der natuur
- die oogenblik is - onttrokken.
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Deze harmonie is tevens de ziel van alle, inzonderheid van de godsdienstige kunst:
‘het geometrische der uiterlijke verschijning der beelden, - hetzij dat zij God, Christus,
Maria of de heiligen voorstellen - wijst terug op het geometrische, d.i. op de orde,
de vastheid, de sterkte, die in het innerlijke heerscht, - en dat is toch wat vertrouwen,
hulde afdwingt, ja zelfs de onderwerping gemakkelijker maakt, terwijl aan een anderen
kant de onrust als wortel en stam der zonde, de onklaarheid, de machteloosheid, de
drift, niet anders dan het tegenovergestelde van het goddelijke zijn’(1).
Degene die deze grondwaarheden in zich niet gevoelt, zegt P. Desiderius verder,
is geen kunstenaar; hij geniet niet het hooger licht, hij kan ten hoogste maken, niet
scheppen, daar hij niet onderscheiden kan.
Met deze kleine studie hadden wij verder niets voor oogen, dan de aandacht van den
lezer op deze nieuwe kunstrichting te vestigen, Zij verdient voorzeker de aandacht
der kunstliefhebbers. Nieuw is, streng genomen, deze richting niet. Hare beginselen
heeft zij in de kunstwerken der AEgyptiers gelezen, en in de beelden der Grieken,
in wier scholen een spruit der groote Egyptische plant zich tot een rijken bloei
ontwikkelde. Daarom ook ware het lichtzinnig en onverstandig deze kunst, naar den
eersten indruk, te veroordeelen. Zij dient bestudeerd en overwogen te worden. Ook
kan men nauwelijks een juist en volmaakt denkbeeld der Beuronsche School opvatten,
- wij zegden het reeds en wij herhalen het, - zoo

(1) Vgl. P. DESIDERIUS LENZ, O.S.B. (een der grondleggers der School). Zur Asthetik der
Beuroner Schule; in-18o, 41 bl. Wien, Braumüller.
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men hare beelden slechts afzonderlijk beschouwt, niet in betrekking met het geheel,
in betrekking met den bouw die deze kunstvruchten draagt.
Onlangs nog - deze bladzijden waren reeds ten deele geschreven - beoordeelde
Graaf Franz von Silva deze School in een geschrift: Schola artistiea Beuronensis.
Die Malerschule des Benedictinerordens. (40 S. 8o. Wien. Wilh. Frick.). Het boekje
werd om zoo te zeggen doodgezwegen. Hiertegen protesteerde echter von Silva in
het Weener ‘Vaterland’ op energische wijze, daar hij wenschte te weten wat men
over het werkje wel dacht. De St. Benedicts-Stimmen(1) antwoordden, in eene korte
beoordeeling, als volgt:
‘In dit schrift is meer dan een punt dat waar is, doch dit is niet nieuw, en werd reeds
door anderen veel beter gezegd. Wat datgene betreft, dat werkelijk nieuw is, namelijk
het theoretisch deel, (bl. 8-21); zoo is daar een niet klein gebrek aan zaakkennis,
oordeel en getrouwheid der beginselen voorhanden, zoodat men ten einde niet weet,
waar de schrijver met zijn vlugschrift eigenlijk naartoe wil; wat het positieve deel
aangaat, doel, beginselen en werken der Beuronsche school (bl. 22-40) getuigt dit
schrift van eene onkunde, des te meer te betreuren, naar gelang de schrijver zich
gemakkelijker hierover had kunnen inlichten, en naarmate het vonnis, dat hij, uit
hoofde van gebrek aan zaakkennis, er over velt, verder van de waarheid afwijkt.
Overigens schijnt de schrijver zich eenigszins hiervan bewust te zijn geweest, wijl
het voorwoord met deze betuiging begint: ‘Eulen nach Athen tragen, ist nicht
Jedermanns Sache.’
Eene verdere bespreking van dit werkje zou ons hier te wijd voeren. De oorzaak
nochtans, waarom von Silva de Beuronsche kunstrichting vonnist, en de spil waarom
al zijne beschouwingen draaien, is,

(1) Het tijdschrift der Beuronsche Congregatie. Abtei Emaus, Prag II, 326. Zie November-nummer
1901, (omslag).
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schijnt mij, zijne opvatting van het schoone in de kunst. ‘Schoon, schrijft hij, moet
het kunstwerk zijn! Schoon en wel is waar zinnelijk schoon (physisch schön), d.w.z.
een aangenamen indruk op de zinnen uitoefenen’ (bl. 15). Vandaar opmerkingen
zooals de volgende: ‘De Christusvoorstelling is een onopgelost vraagstuk, en
onoplosbaar. De hoogste natuurlijke schoonheid ware nu wellicht te bereiken. Doch
het klinkt bijna gelijk blasphemie, indien men zeggen zou: Jezus Christus, het verbum
caro factum, is een schoone man geweest’ (bl. 38).
Daarentegen is de Beuronsche School ascetisch.
Pracht en ascetiek, kunst en verzaking aan schoonheid, zijn echter begrippen die
elkander wederspreken.
Bijgevolg is de School Beuron, geene kunst-school, en hare richting niet de ware.
Zoo redeneert von Silva. Jammer dat hij zoo weinig bewijst. Vergelijkingen met
den hoop, men weet niet in welk verband zij met het onderwerp staan, maar echte
kritiek, weinig.
Ook zal dit schrift de geestdrift der velen, die de Beuronsche kunst hoogschatten,
niet koelen.
Düsseldorf.
TH. HEIDEBRAND.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1902

46

Noord-Nederlandsche kroniek.
VI.
SINT-Nicolaas is voorbij - en de critiek mag weer aan het woord komen.... Welnu zij
spreke dan openhartig en zonder vreeze over ‘De Juffrouw van Gezelschap’ - de
eerste der ‘Verzamelde Novellen van J.R.v.d. Lans...’
Om dadelijk met het begin te beginnen: deze novelle heeft bepaald een verkeerden
titel. Mocht ik haar een naam geven, ik noemde haar: ‘de Brief’. De uiteenzetting
van het verhaal zal mijn bewering rechtvaardigen en tevens mijn critiek bepalen.
Mevrouw Hoogenburgh, een rijke weduwe, die, nadat haar dochter huwde en naar
Madrid vertrok, zich eenzaam gevoelt, wil een gezelschapsjuffrouw hebben. Ze
plaatst een advertentie en ontvangt tallooze brieven. Een dezer brieven blijkt
geschreven door een juffrouw van 27 à 28 jaar, die van Fransch, Engelsch, Duitsch,
muziek, literatuur, enz., op de hoogte zegt te zijn. Zij is een weeze en komt uit den
Haag. Wel heeft zij vijf betrekkingen gehad in drie jaren, doch zij heeft de beste
getuigschriften en zij zelve schrijft sierlijk en net.
Vooral om dien sierlijken brief neemt Mevrouw haar aan, en de kennismaking
valt volstrekt niet tegen. Ida is een elegant dametje, lief, aardig, geestig, goedhartig,
teeder, kiesch, handig, knap, godsdienstig, medegaand, toch vast op haar stuk,
degelijk, toch minzaam, eenvoudig, toch aristocratisch, in een woord van alle markten
thuis: een lot uit de loterij: een ideaal voor een juffrouw van gezelschap.
Nu is die Mevrouw Hoogeburgh eveneens een goede,
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lieve, hartelijke, zorgzame dame, die daarenboven rijk is en gul, twee meiden houdt,
een koetsier en een tuinman, en die Ida bij zich heeft genomen, om in haar een dochter,
weêr te vinden.
Men begrijpt, wat een heerlijk prettig leventje die tweê kunnen leiden; en hoe
Rozenhof een hemeltje kan worden op aarde: ‘al pais en vreê.’
En zoo geschiedt ook. Niettegenstaande al de kwaadsprekerij en jaloezie van de
dorpsche oude en jonge dames, zijn Mevrouw en Ida met elkaar innig gelukkig en
tevreden.
Als daar op een avond, dat bij toeval Leentje de bus geleegd en den inhoud binnen
gebracht had, ‘Mevrouw op hartelijken toon zei:
“Kijk, Ida, een verrassing! Een brief voor u!”
Doch in plaats dat Ida blij is, wordt ze doodsbleek en beeft haar hand..... Ze stopt
den brief weg... en op haar kamer gekomen, haalt ze den brief te voorschijn,’
ontplooide met bevende vingers het krakende papier, doorliep met starende oogen
en doodsbleek gelaat den inhoud [het staat er net zóó] en zich voor haar legerstede
op de knieën werpende, verborg zij onder zenuwachtig snikken het hoofd in de
kussens.’
Den anderen morgen gaat Ida in de vroegte stilletjes en alleen het dorp in.... naar
een goudsmid om er een ring te verpanden.... Daaraan doet die man niet en zichtbaar
ontsteld ijlde Ida met gejaagde schreden naar huis terug... Ze is den ganschen dag in
de war... Daar komt alweer een brief.... En nog geheimzinniger: die komt uit
Amsterdam. Maar, volgens Mientje van den brievengaarder, alweer dezelfde hand.
De hand van een militair. Wat Mevrouw Bunk, een leelijk kwaadsprekend
notarisvrouwtje, deze - wel de aardigste opmerking uit het gansche boek - doet
verzuchten: ‘Zoo, zoo, die juffrouw schijnt een heel regiment aan de hand te hebben.’
Intusschen is Ida ‘zichtbaar geschokt.’ Maar ze wil voor Mevrouw haar ontsteltenis
verbergen... Doch het gelukt niet... De goede, moederlijke Mevrouw wil haar zoetjes
en zachtjes het geheim ontlokken, om haar te kunnen troosten en helpen.... Maar Ida
verklapt niets: wat ze zegt, dient om alles nog meer geheimzinnig te maken. Doch
ze verkrijgt van Mevrouw, die haar meent te begrijpen, een voorschot van haar
tractement: en Ida is in eens weer gerust... Den volgenden dag zendt zij een
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aangeteekenden brief weg... en met dien brief is de vrede weer in Ida's hart en op
haar gelaat: ‘want het was haar aan te zien, dat zij van een kwellende bekommering
was verlost.’
Nu gaan de dames aan het handwerken - om iets klaar te krijgen voor de
weldadigheidsloterij van het dorp. Ze willen iets heel bijzonders hebben... Geen
canapékussen, en ook geen anti-macassar. Daar is die Mevrouw Bunk een specialiteit
in. Die heeft er ‘in haar leven al genoeg gehaakt om er het heele eiland Macassar
mee te overspannen’ zoo zegt geestig Mevr. Hoogenburgh. Gelukkig, Ida lacht er
niet om... voor een meisje, dat met zulke aardigheden lachen zou, daalde onze achting..
En die moet juist stijgen. Want Ida is een toovenares met de naald, een kunstenares,
een artiste! Ze werkt ‘een geel zijden tafelkleedje’ met vogels en bloemen ‘in een
rand van geestige arabesken’ ‘naar Oosterschen trant’. Wel blijkt, dat zij die versiering
heeft afgezien van een sjaal die Mevrouw van haar broer, uit Indië heeft gekregen,
maar Mevrouw had nooit zóó veel in die sjaal opgemerkt. Ida wel. Nu zal Mevrouw
nog een mooiere sjaal aan haar broer vragen, voor Ida!
‘Ida lachte eens en nam de zaak eenvoudig als scherts op; maar een feit was het
dat Mevrouw al meer dan eens in de brieven aan haar broer gesproken had van de
uitstekende gezelschapsjuffrouw’.
Ik zeg maar: het is ‘een feit’, dat er weer een brief wordt geschreven...
Intusschen gaat Ida andermaal naar den goudsmid, maar nu om zilveren busjes te
bestellen voor de pooten van het sierlijke tafeltje, waarop het kleedje ‘tot zijn recht
zou komen’.... En zoo komt alles netjes in orde, niettegenstaande de verliefde
dommigheden van des goudsmids zoon.
De tentoonstelling wordt geopend en heel het dorp staat verstomd en versteld over
het tafeltje en het tafelkleedje. 't Is een gebeurtenis van belang; het verwekt ‘een ware
rage onder de Oostwijksche dames.’ 't Is het glanspunt van de tentoonstelling, en bij
dozijnen worden er loten om genomen, en Hein, de verliefde zoon van den goudsmid,
neemt er zelfs zes. ‘En nooit had men daarbij zooveel aardigheid gehad van de
verloting. Want terwijl alle dames op het tafeltje vlasten en reeds in den geest een
heel
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arrangement d'intérieur maakten, waarvan dat salonmeubeltje het middelpunt moest
vormen, had het grillige noodlot dit toegewezen aan... Hein, den jongen van den
goudsmid.’
Dat ‘grillige noodlot’ heeft echter meer op zijn geweten. Want op denzelfden
avond van Ida's weergaloos succès met haar tafeltje en tafelkleedje ‘kwam er een
brief voor haar, die gelijk de vorige haar eensklaps in diepe verslagenheld dompelde’.
Hoe het met dezen brief afloopt, wordt niet verhaald, maar wel wordt gezegd, dat,
als er weer een brief komt, Ida ‘in eens een paar dagen van streek’ is.
Doch nu verschijnt er een brief, die Mevrouw en Ida wel van streek brengt, maar
op een prettige manier.
‘Op zekeren avond, dat Ida, na het een en ander in huis geregeld te hebben, de
zitkamer binnentrad,’ [men gevoelt dat er iets gewichtigs komt] ‘vond zij haar
meesteres bij het zachte licht der moderateurlamp verdiept in de lezing van een brief,
over welks inhoud zij zichtbaar opgetogen was.
“Goed nieuws, Ida!” riep zij deze reeds op den drempel te gemoet.’ Je sjaal is in
aantocht, hoor! Mijn goede Wouter komt naar het vaderland; tegen Kerstmis, schrijft
hij, kunnen we hem hier verwachten’.
‘Dat is een heele verrassing voor u, Mevrouw! Een eenige broer.....’
Bij dat woord overtoog een wolk van treurigheid haar gelaat, als wekte het bij haar
vele smartelijke herinneringen op....
En zoo komt het uit, dat Ida ook nog een broer heeft... die naar Indië ging... En
die broer is voor haar verloren... Maar meer komen wij nog van Mevrouw te hooren,
en het geheim der brieven wordt door den brief niet opgelost...
Dat behoeft ook vooreerst niet. Want Mevrouw en Ida hebben het overdruk met
het koopen en in orde brengen van een woning voor broer Wouter. En hier viert onze
heldin, de gezelschapsjuffrouw, alweer de schoonste triomfen. Zij is eigenlijk een
wondermensch: zij heeft nu letterlijk van alles verstand. Ze zorgt voor alles en vergeet
niets. En iedereen, die in het huis werken moet, is over haar in de wolken. Haast
onnatuurlijk. De smid, die de haarden mag zetten, welke een ander geleverd heeft;
de behanger, die het behangsel mag ophangen, dat Ida in de stad gekocht
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heeft, de schilder zelfs, wiens werk door een stadsschilder wordt overgedaan, ze zijn
allen volstrekt niet ontevreden, maar vol bewondering over haar. Want ‘ze zorgt op
tijd voor warme koffie en heeft altijd een vriendelijk woord...’
Onze goudsmidsjongen Hein wordt intusschen schromelijk verliefd op Ida. Doch
nu die Indische menheer overkomt, ziet hij zijn illusies verdwijnen gaan... Hij waagt
het echter nog één keer.... en een vergeten paraplu en een sneeuwbui helpen zijn
opzet.... Hij brengt Ida thuis... Maar deze begrijpt er niets van... Nu dàt is nog al wijs
van haar. Want die Hein is de ware Jacob niet. Die komt straks met de sjaal....
Alles is dan gereed, en die handige, parmantige en om alles denkende Ida heeft
zelfs naar Madrid geschreven om de echte rookgarnituren... Daar had ze ook al
verstand van!
Alles is nu gereed en Mhr. Hilckens zal komen. Hij verrast echter zijn zuster en
komt één dag vroeger... De eerste natuurlijk, die hij in het dorp ontmoet, is Ida. Hij
vraagt naar den weg, en zij gaat toevallig naar huis.
Zoo zorgt het ‘grillige noodlot’. En ook zorgt dat noodlot, dat Ida ‘in haar
nauwsluitend stemmig winterkleed, met astrakan afgezet’ er ‘werkelijk bekoorlijk’
uitzag.
Men begrijpt, hoe blij Mevrouw is, en hoe aandoenlijk het wederzien!
‘Nu was hij [Wouter] in twee, drie groote stappen de beminde zuster genaderd,
sloeg reeds buiten op de stoep de armen om haar [mevrouw's] hals en drukte een
broederlijken kus op het effen voorhoofd’.
Dat weten we nu ook: mevrouw heeft een effen voorhoofd.
Dit kan echter, helaas, niet gezegd worden van Ida's voorhoofd. Daar komen alweer
de leelijke, zorgvolle rimpels over. Want niettegenstaande de mooie sjaal, de prachtige
juweelen (die door den verliefden Hein moeten in orde gebracht, welke bestelling
hem natuurlijk schokt, maar ten slotte toch de eerste kennismaking met Leentje
bezorgt), niettegenstaande allerlei liefs en aardigs wat Ida van Mhr. Hilckens
ondervindt, wordt zij meer en meer afgetrokken en treurig. En als het groote geluk
haar plotseling verrassen wil, en Mhr. Hilckens haar vragen komt om zijn vrouw te
worden, dan zit zij te lezen een brief....
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Zij frommelt dien ineen, is doodsbleek, weigert en vliedt weg....
Mr. Hilckens is natuurlijk niet in zijn schik, stapt ‘eenige malen met groote schreden
de kamer op en neer, maar kon het blijkbaar in het ruime vertrek niet uithouden.’
Dus gaat hij naar buiten, doch, op hetzelfde oogenblik, dat hij de deur uitkwam, werd
ook de deur der aangrenzende zijkamer opengeworpen en tegen het lijf van van den
reeds geschokten Heer Hilckens loopt ‘met een bons’ Hein van den goudsmid. - Die
had daar - o grillig noodlot! - aan mevrouw de hand gevraagd van Ida!...
Men begrijpt den toestand van Mijnheer Hilckens. - Doch zijn zuster troost. Die
weet het rechte ook wel niet, maar die weet toch de oorzaak....
‘Je zei dat ze een brief in de hand hield, toen je binnenkwam’ vraagt ze. - Nu die
brief is de oorzaak...
Daarom zoek den brief: de vrouw is er al....
Gelukkig is Mhr. Hilckens een oudgast, en oudgasten zijn onverzettelijke
doordrijvers. Dus ‘dat raadsel moet opgelost worden’ roept hij uit. En hij gaat dadelijk
naar den notaris Bunk, die eigenlijk de meest heldhaftige man is in dit boek - want
hoewel hij alles van Ida àf weet, heeft hij zelfs niets ervan aan zijn vrouw verteld.
Hem zij de schrijver dankbaar: zoo de notaris iets verteld hadde, dan ware het verhaal
reeds op p. 50 gedaan!
En dàt ware jammer geweest, want dan had de lezer de ijspartij gemist op den
vijver van Barones Van Kahlenstein en tevens het drama, dat deze novelle zóó
blijeindig doet afloopen.
Het verhaal wordt nu verrassend. De oppasser van Mhr. Hilckens gaat weg, want
‘de jongen heeft een vader, die ergens in Rotterdam een grooten zoogenaamden
Gelderschen winkel moet doen, dien hij wegens zijn ouden dag niet meer kan
waarnemen, zoodat hij absoluut zijn zoon in de zaak wil hebben.’
Nu moet er een nieuwe komen, en Ida, natuurlijk, zal voor de advertentie zorgen.
Onderwijl ‘loerde’ mevrouw op een gelegenheid om het geheim te achterhalen
van de brieven. Ze wist nu het een en ander, nl. dat Ida een broer had, die slecht
leefde, en naar Indië was gegaan. Doch meer niet. Zouden de brieven van hem zijn?
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Op den avond echter van dien zeer gedenkwaardigen dag gebeurt er iets heel akeligs.
Ida zit alleen in de huiskamer, mevrouw is naar boven.
En zij haalt ‘een verfrommelden brief uit den zak, ontplooide met bevende vingers
het krakende papier en doorliep met starren blik den inhoud’ [als ze er nu nog
doodsbleek bij was, waren houding, vingers, papier en blik de zelfde als toen ze den
eersten brief ontving....] Maar nu mogen wij meê lezen...
‘Verbeeld je maar niet, dat ik me met zulke bagatellen laat afschepen,’ las zij met
opeengeklemde trillende lippen (Ida blijft toch altoos een kunstenares!) ‘Ik ben van
alles op de hoogte. Je kan me niks wijs maken. Ik weet heel goed dat die sinjo je het
hof maakt en je prinselijke cadeau's geeft. Zorg maar gauw dat je zijn vrouw wordt,....
dan kan ik je nader spreken... En bedenk je niet lang of ik kom je in persoon
aanspooren, verstaan?...’
Dàt is dan de brief!...
Nu gaat het buiten stormen.,.
En het is avond.
Wie zou niet sidderen? Ook Ida.
Maar zij kalmeert zich. En eindelijk: ‘bedaard, schoon nog met bevende vingers,
nam zij het noodlottige papier weer op, maar sloeg er geen blik meer in.’
‘Het is gedaan’, sprak zij. ‘Ik moet dit huis verlaten... God, waarom mocht ik hier
niet blijven! Ik was hier zoo gelukkig!’ riep ze uit en opwellende tranen smoorden
haar stem. ‘Maar uw wil geschiede,’ voegde ze er met stille berusting bij en met
vaste, afgemeten schreden op den haard toetredend, scheurde zij het papier in twintig
stukken [zegge: twintig] en wierp die in de vlammen.....’
Dàt maakt haar heel en al kalm en zij kijkt op de pendule. Ze gaat weer aan haar
bezigheden. Maar dan wordt zij opeens aan 't schrikken gebracht door getik op het
venster... Ze schuift het gordijn ter zijde, en meent een zwarte gedaante te zien: en
eindelijk vernam zij’ de gedempte stem van iemand die met den mond tegen de ruit
gedrukt, haar toeriep: [ook al een kunstenaar!]: ‘Ik ben het. Doe de deur open.’
‘Ida dreigde van schrik neer te zinken en machteloos lieten haar handen het gordijn
los. Maar zich oogenblik-
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kelijk vermannend, ijlde zij nu, met lichten tred, als een opgejaagde hinde, de kamer
uit en de gang in. Omzichtig het oor leenende, opende zij behoedzaam de deur op
een kier.....’ En men begrijpt het nu: 't is die leelijke broer uit Indië! En 't wordt
duidelijk, dat hij de brandbrieven schreef. - En als Ida nu niet trouwt met Mhr.
Hilckens, dan zal hij op klaar lichten dag ‘spektakel’ komen maken.
Doch Mevrouw komt beneden, en de broer verdwijnt... Maar dadelijk verschijnt
Mhr Hilckens, die vertelt, dat hij een landlooper heeft zien sluipen om het huis:
waarop natuurlijk Ida bloost.....
Mhr. Hilckens blijft den avond passeeren, en verhaalt, dat hij reeds voorzien is
van een oppasser. Dien middag kwam zich iemand presenteeren. Een, die in Indië
is geweest; dadelijk disponibel.....
Ida bloost nog heviger...
Nu is het aardig, dat wij het geheim al weten, maar Mevrouw en Mhr. Hilckens,
die er toch het meest belang bij hebben, niet. Men begrijpt dus, hoe vreemd Mevrouw
opziet, als den volgenden dag Ida haar zegt, dat zij haar dienst gaat verlaten.....
Mevrouw staat verbaasd en verschrikt... Maar er is niets aan te doen... Mevrouw
stemt toe - onder één beding: zij zal eerst het ijspartijtje bijwonen.
Nu de lezer begrijpt heel goed dat dit allernoodigst is... Anders komt het verhaal
nooit uit en begint dezelfde geschiedenis alweer bij een nieuwe mevrouw, die Ida
als gezelschapsjuffrouw aanneemt. Dan gaat die leelijke broer alweer brieven
schrijven... en dan schrijft misschien Mhr. Hilckens ook brieven, en dan komt er
wellicht nog een zelfmoord van... Nu loopt het met een ongeluk af - dat geluk brengt...
Om kort te gaan: de nieuwe oppasser is de leelijke broer. Ida moeten de schaatsen
worden aangebonden. Dàt moet die nieuwe oppasser doen. Ida wordt doodsbleek.
De oppasser wisselt met de Juffrouw ‘een blik, die deze door merg en been scheen
te gaan’. De oppasser trekt de banden van de schaats met nijdige rukken aan. ‘O!’
roept Ida... Nog meer rukken: en de banden springen stuk. De oppasser moet nu op
het kasteel nieuwe banden halen. Hij gaat - en hij loopt over een wak - en ‘krak!
krak! zei het ijs’ en de oppasser schiet er onder. Verdrinkt. Juffrouw
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Ida valt in zwijm. Komt bij. Roept, dat het haar broer was. Valt dan alweer in zwijm.
Wordt ziek. Wordt beter. Bekent alles. - En toen de Mei in het land kwam, werden
er in de dorpskerk twee huwelijken gesloten: Ida met met Mhr. Hilckens en Hein
van den goudsmid met Leentje.
En aldus eindigt het boek:
‘Hein mocht al het tafelzilver leveren voor de nieuwe mevrouw Hilckens; hij en
zijn vrouw houden haar zoowel als haar man en diens zuster dan ook hoog in eere
en in hun mooie kamer prijkt nog altijd, als grootste sieraad het fantasietafeltje,
indertijd vervaardigd door de juffrouw van gezelschap.’
***
Ik bemerk nu, dat ‘de Brief’ eigenlijk even min de goede titel is, ook daarom, dat hij
te eenvoudig klinkt. Men zou deze novelle wellicht geheimzinnig kunnen noemen:
‘Wat de notaris wist!’ - of ook ‘De ijspartij bij Barones Van Kaklenstein’ - want dáár
loopt ten slotte alles op uit.... Nog beter ware misschien: de Juffrouw van gezelschap
te laten staan en er achter te plaatsen: ‘en de Oppasser’ want als die oppasser niet
weg was gegaan, ware het verhaal niet zoo verrassend en dramatisch geëind Die titel
wekt nieuwsgierigheid.
Nog aardiger en spannender zou wezen: ‘Het nut van oud-worden’ want eigenlijk
is het oud-worden van den vader des eersten oppassers de oorzaak van het treffende
drama. Neen! dàt is ‘die groote zoogenaamde Geldersche winkel’, dien de bewuste
vader niet meer kan waarnemen; en daarom zou wellicht het meest verrassende zijn
deze novelle te noemen: ‘waar groote Geldersche winkels voor dienen’.
Intusschen titels zijn titels en die maken het boek niet. Die doen alleen de
nieuwsgierigheid stijgen! En die prikkels hebben v.d. Lans' novellen niet noodig.
Onze menschen zouden lezen al hadden die boeken heelemaal geen titel.... Want dàt
is nu de echte lectuur voor het volk, zegt men: daagsche kost, gemakkelijk te
verorberen, met een luchtig sausje van moraal erover en een klein beetje peper erbij
van gebruikelijke aandoenlijkheid.....
Als men voor onze volkslectuur zulke eischen stelt, welnu, dan heeft v.d. Lans in
deze novelle daaraan voor-
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treffelijk voldaan, en ondergeteekende maakt hem daarvoor zijn compliment. Ook
omdat v.d. Lans daardoor blijk geeft van groote nederigheid. Hij wil schijnbaar niet
schitteren met zijn waarlijk-beduidende talenten: hij wil alleen verdienstelijk zijn
voor de kleinen, en hij bestuift al zijn dichterlijke gaven met het meel der banaliteit...
En als zoo nu en dan zijn vroegere Muze dat meelige stof wegblaast, dan strooit de
novelleschrijver v.d. Lans er dadelijk wat valsch goudgruis over... anders mocht ons
volk eens gaan meenen, dat de schrijver ook al modern werd.
Die arme Muze! Die wil, evenals het koeltje dat (blz. 5 eerste van het boek) met
de papieren van Mevrouw Hoogenburgh ondeugend wil spelen, zoo nu en dan ook
wel aan 't stoeien gaan - gelijk voorheen - met v.d. Lans' gedachtetjes en gevoeletjes...
Doch het blijft, als voor het koeltje, voor de Muze een ‘vruchtelooze poging’. Dan
ijlt ze maar vlug weg en gaat haar ‘speelzucht botvieren op de bloemperken’ van...
jongeren, minder levenswijs helaas!... Intusschen zit v.d. Lans, gelijk Mevrouw
Hoogenburgh het koeltje(!), de Muze na te oogen...
A.M.J.I. BINNEWIERTZ, pr.
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Uit Rome.
Kerstdag en Driekoningen.
MEN zoeke in deze briefwisseling geen wijsgeerige beschouwingen of
wetenschappelijke gedachten - die liggen in mijn bedoeling niet - enkel wil ik, hopend
dat het aan de lezers van Dietsche Warande en Belfort zal bevallen, het een en het
ander vertellen over de zeden en gebruiken, waardoor bij de Romeinen het vieren
van Kerstdag en Driekoningen wordt gekenmerkt. Men zal het mij niet ten kwade
duiden zoo ik in 't voorbijgaan volledigheidshalve al eens terugkom op sommige
gebruiken vroeger in ditzelfde tijdschrift door mij reeds aangehaald(1).
Wat hier eerst en vooral in het oog springt, is de eereplaats die Kerstdag in de
tijdrekening inneemt. Eertijds begon het jaar en eindigde het met Kerstdag. Is dit
thans op den Kalender veranderd, in de gebruiken van het volk is dat hier echter
overgebleven. Visietkaarten verzenden en bestellen, bezoeken afleggen en ontvangen,
brieven schrijven en wenschen uitdrukken: alles moet volgens de wellevendheid van
vóór Kerstdag geschieden, en de ‘buon Natale’ is bijna een wisselwoord van ons
‘zalig Nieuwjaar’.
Druk is de bereiding tot den grooten dag. De ‘vigilia’ is een vastendag, en toch
moet 's avonds ‘Er Cenone’ of het groot avondmaal plaats hebben: ook is er gansch
den dag veel leven op de markten, en doen de vischverkoopers een goeden oogst op.
't Is op dien ‘Cenone’ dat jaarlijks, naar oude overlevering, het gerecht visch
opgediend wordt, dat den naam draagt van ‘Capitone’ (slijkpaling, meen ik).

(1) Dietsche Warande en Belfort, 1900, bl. 272.
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Insgelijks wordt er aan ‘het aartsvaderlijk gebak’ volgens 't woord van Ledeganck
in zijn ‘Boekweit’, te weten aan de ‘pangialli’ (geluwbrooden: waar amandels en
druiven in krielen), en de ‘torrone’ (nougat) lustig gesmuld.
De godsdienstige gebruiken hebben er ook hunne rol. Eertijds, in dien zaligen tijd
dat de heerlijkheid van 's Pauzen koningdom den luister van alle feesten
vertiendubbelde, en, naar men mij verzekert ook thans nog, maar heel zelden, kwamen
de ‘Pifferari’, die oude bergtypen met sandalen aan de voeten, met korte spanbroeken
en wijde mantels, reeds van in den Advent, uit hunne Sabijnsche en Albaansche
gebergten naar Rome afgezakt. Vóór de Madonnabeelden, zoo talrijk op de hoeken
der straten, zongen en doedelden zij, hun wel is waar eentonig en eenvoudig, maar
Gode welgevallig lied.
's Nachts zelf worden er in de kerken van Rome middernachtmissen gelezen en
gezongen: steeds is er veel volk, en velen aanzien het ook als een plicht dien dag de
drie missen te hooren. Den dag van Kerstdag zelf zullen de kinderen uit het volk
hunne beste kleederen niet aandoen: waarschijnlijk om de armoede van den
menschgeworden God na te volgen.
Het eigenaardigste in de Kerstdaggebruiken zijn de ‘Bethleemstallekens’. Van
dagen voorop zijn er in de winkels allerhande ten toon gesteld, en ieder braaf huisgezin
bezit of koopt zijn stalleken, waarrond elken avond, binst de feesten, gezamenlijk
gebeden wordt.
Doch 't schoonste is in de kerken. In alle kerken is er ten minste een ‘H. Kindeken’
dat in een kribbeken op stroo ligt. Ik zeg ten minste, want het meeste deel der kerken,
doch bijzonder de ‘Ara Caelikerk’, hebben een volledigen stal van Bethleem. Dit
gebruik heeft zijnen oorsprong te danken aan den H. Franciscus. Ik wil hier alleen
een woordeken reppen over het stalleken in bovengenoemde kerk, omdat het veruit
het voornaamste en het eigenaardigste is. De sluier eener halve duisternis hangt in
de godgewijde beuken; de glans van een hemelsch licht en van een zalige klaarheid
straalt over den Stal. Het wonderbeeld van 't Kind Jezus, in die kerk sedert eeuwen
bewaard, en waar de Romeinen zooveel godsvrucht voor koesteren(1),

(1) Dit wonderbeeld werd vóór de inneming van Rome, door eenen priester, in een uitsluitend
daartoe bestemd voertuig, naar de zieke kinderen gevoerd; de menschen knielden er voor als
't voorbijtrok.
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ligt daar, schitterend van goud- en eêlgesteenten, in de H. Kribbe. Nevens Hem knielt
Maria, en staat Jozef, met zijnen leliënstaf in de hand. Daarachter de os en de ezel,
en rondom de herders, vol eenvoud en liefde, met hunne schaapkens die grazen. Op
de stem der Engelen snellen die brave lieden toe, knielen, aanbidden en offeren hunne
arme giften: mandekens met oranjeappelen, met eieren, en duiven enz... In het gewelf
zweeft God de Vader, omringd door eene ontelbare menigte van Engelen... Waar is
de vreemdeling die voor deze dichterlijk mystieke voorstelling dier groote Bijbelsche
gebeurtenis niet in bewondering gestaan heeft?... Ook de Romeinen beminnen deze
hunne voorstellingen, en hunkerend komen de kleinen er heen, vol lust en genot, aan
de hand der ouderen, die er niet minder behagen in scheppen.
Verwijderen wij ons nu eenige schreden van den Stal, dan treft ons een ander
schouwspel, niet minder kinderlijk.
Daar is een gestoelte opgetimmerd, naar de kribbe gekeerd. Daar worden vóór het
monkelende volk, kleine predikanten, van 2 tot 12 jaar, - ‘i piccoli predicatori’ knechtjes en meiskens, door sterkere handen op 't gestoelte geheven, en die galmen
dan in dicht en proza, met veel gebaren en overtuiging, lieve stukjes uit, ter eere van
't Kind Jezus. Dit begint op Kerstdag, na de zegening van het wonderbeeld en wordt
dagelijks herhaald tot op Driekoningen. De plechtigheid sluit met een processie,
waarin met het beeld van den ‘S. Bambino’ van op den meer dan 100 treden hooge
trap, de zegen aan het volk wordt gegeven.
Op Onnoozelenkinderendag, worden al de ‘Bambino’ 's in alle kerken met eenen
doek bedekt, ten einde de vlucht te bedieden van het Kind Jezus voor Herodes.
Niet minder roerende plechtigheden, maar die sedert de inneming van Rome veel
van hunnen luister verloren hebben, geschieden in S. Maria de Meerdere(1). Daar
wordt

(1) De oorsprong dezer kerk, als zoude in 't begin der IVe eeuw, de Paus Liberius en de patricius
Joannes éénen en zelfden droom gehad hebben, die hun oplegde eene kerk te bouwen op de
plaats die zij 's morgens, ofschoon men in 't heetste van den zomer was, met sneeuw zouden
bedekt vinden, wordt tegenwoordig als eene ‘legende’ verworpen. Wellicht werd deze kerk
- S. Maria de Meerdere - omdat zij de voornaamste is tusschen de zoo talrijke tempels in
Rome der moeder Gods toegewijd, gebouwd ter gelegenheid van de kerkvergadering van
Efese (431) in welke de ketterij van Nestorius verworpen werd.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1902

59
immers eene kostbare relikwie bewaard: de H. Kribbe ‘il S. Praesepio’, die aan de
kerk reeds van in de VIe eeuw den naam van ‘S.M. al Praesepio’ heeft doen geven.
Eertijds werd deze H. Kribbe in Palestina door tal van bedevaarders, van wijd en
zijd, godvruchtig vereerd. Onder dezen was de keizerin Helena, die de H. Kribbe
met zilver deed beleggen. Wegens den inval der Mahomedanen werd onder het
Pausdom van Theodorus, in 642, het kostelijk overblijfsel, te zamen met het lichaam
van den H. Hieronymus, naar Rome overgebracht, zoodanig dat hij, die de Kribbe
binst zijn leven zoo zorgvuldig bewaakt had, er na zijne dood nevens mocht rusten.
Pius IX heeft er eene ‘Confessione’ doen voor oprichten, en daar wordt de H. rehkwie
in kostelijk metaal bewaard. Zij heeft haren oorspronkelijken vorm niet meer, en
bestaat slechts uit vijf verscheidene donkerachtige plankskens. Daags voor Kerstdag
wordt zij er uitgehaald, en 's morgens, na het officie dat te 5 uren begint, plechtig
naar de kapel van het H. Sacrament gedragen. Den ganschen dag wordt zij er door
het volk godvruchtig vereerd, totdat zij 's avonds wederom processiegewijze naar de
‘crypte’ gedragen wordt. Slechts eenmaal 's jaars wordt zij zoo ter vereering uitgesteld;
voorts blijft zij voor de geloovigen verdoken.
***

Oorspronkelijk was de 6 Jan. niet toegewijd aan het bezoek der Oostersche Wijzen
aan den Stal van Bethleem, maar wel, zoo de naam ‘Epiphania’ het zegt, aan de
openbaring Gods onder de menschen, dit is, aan de geboorte van den Verlosser.
Rond het jaar 376, beval de Paus deze geboorte te vieren den 25 December. Om
de drievoudige zegepraal te vervangen, die het heidensch Rome op den 6 Januari
vierde, werd er beslist dezen dag toe te wijden aan drie openbaringen van Gods
heerlijkheid: de aanbidding der Koningen, het doopsel van Jezus, en het wonderteeken
van Cana. De aanbidding der Koningen heeft in de kerk en in de volksgebruiken de
overhand behaald en behouden. De Romeinen verbeelden die blijde komst der
Koningen, als zij, van 's avonds te voren al, toeten en trompetten dat hooren en zien
vergaan. Een ander gebruik, dat nog elders bestaat, is ook hier in zwang: de koning
der boon. 't Is van heidenschen oorsprong maar door de kerk verchristelijkt.
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Wat bijzonder treffend is in dit feest, is de algemeenheid der Kerk, waarvan de
roeping der 3 vreemde Koningen het zinnebeeld is. Deze christelijke en diepe gedachte
is hier op 2 wijzen bijzonder tastbaar gemaakt.
In de kerk van ‘S. Andrea della Valle’, waar de aanbidding van Jezus door de 3
Wijzen afgebeeld staat (in de andere kerken ook worden de stallekens nu dáárdoor
vervangen) wordt binst de octaaf alle dagen eene plechtige mis gezongen, en alle
dagen in verschillenden ritus(1).
's Namiddags is er alle dagen lof door een of anderen kardinaal, bijgestaan door
studenten uit alle natiën, die te Rome verblijven; alle dagen ook sermoen in
verschillende talen: Italiaansch, Fransch, Engelsch, Spaansch enz.
Het ander gebruik waarvan ik spreken wilde, is het ‘feest der talen’ in de
Propaganda. Als in een nieuw Cenakel, zijn jongelingen, van alle rassen en alle
kleuren, broederlijk vereenigd, om vandaar wederom, als zooveel nieuwe Apostelen,
uiteen te gaan in alle richtingen om alle volkeren te onderwijzen waar het licht des
geloofs nog niet heeft gestraald. Het feest geschiedt den 13 Jan., en vele kardmalen
en hooggeplaatsten zijn er aanwezig. Beurtelings komt een student, in zijn moedertaal,
't zij in dicht, 't zij in proza, het algemeene onderwerp bezingen: ‘het mysterie der
menschwording’. Gewoonlijk wordt de lof der Kribbe gezongen in meer dan 30
verschillende talen. Geen een der toehoorders(2) die alles verstaat wat daar
voorgedragen wordt,

(1) Dit gebruik het octaaf van Driekoningen aldus te vieren werd ingesteld door den
eerbiedwaardigen Paolotti, stichter eener bloeiende Congregatie van zendelingen.
Dagelijks grijpen er twee plechtige missen plaats in Latijnschen en Oosterschen ritus: die
van Latijnschen ritus worden beurtelings opgedragen door de Zeatijnen, Conventuëelen,
Capucienen, Predikheeren, Augustijnen, Carmelieten en Premonstratensen: ieder volgens
hunne bijzondere kerkplechtigheden; de Oostersche missen gebeuren volgens de
Siro-Maronitaansche, Chaldeesche, Bulgaarsche, Syrische, Grieksch-Ruteensche,
Grieksch-Slavische, Armenische en Grieksche kerkgewoonten.
(2) Alleen Kard. Mezzofanti, dit wonder van talen, verstond alles wat er gezeid werd. Hij sprak
rond de 60 talen, waaronder ook de Vlaamsche. Deze laatste heeft hij onder andere eens
gesproken met Mgr. Malou, toen deze, nog jeugdige student, in 't Duitsch College te Rome
verbleef.
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maar toch welt bij allen uit dit concert van talen, uit die akkoorden en klanken, één
gedacht en gevoelen op, in aller geest en hert hetzelfde, de eenheid der Kerk en de
roeping aller volkeren tot den eenigen waren godsdienst.
***

Daar hebt Ge, lezers, een kort verslag over het Kerstdagvieren alhier: misschien zult
Ge in sommige gebruiken eenige gelijkenis vinden met deze die ook bij het Belgisch
volk in eere zijn. Zij zijn de uitdrukking van de volksgedachte en 't volksgevoel.
Bloeit dan voort, onsterfelijk en onverwelkbaar, o zeden en gebruiken, want gij zijt
de natuurlijke bloesems geschoten op den kostbaren stam van den godsdienst!...
Rome, Driekoningendag 1902.
PAOLO GENTILI.
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Gewetens- en godsdienstvrijheid.
WORDT de maatschappij door de beginselen van het nieuwe recht beheerscht, dan is
de overheid niets anders dan de volkswil, die gelijk zij alleen aan zich zelve te
gehoorzamen heeft, ook alleen zich zelve heeft te bevelen; zij vaardigt dan hen af,
aan wien zij de uitvoering harer besluiten opdraagt, evenwel zóó, dat zij niet zoo
zeer het recht dan wel het ambt aan hen opdraagt, om het in haar naam uit te oefenen.
Voorbij gegaan wordt daarbij de goddelijke heerschappij, alsof hetzij geen God
bestond, of wel God zich niet om de menschelijke maatschappij bekommerde, hetzij
de mensch als individu of in de samenleving met anderen niets aan God verschuldigd
was, en er een overheid kon gedacht worden, wier oorsprong, kracht en gezag niet
geheel berusten in God. Op deze wijze, zooals men ziet, is de Staat niets anders dan
de menigte, als meesteres en bestuurster van zich zelve. Wanneer men zegt, dat het
volk de bron van alle rechten en van alle macht in zich zelf bevat, moet daaruit
voortvloeien, dat de Staat zich op geenerlei wijze door plichten jegens God gebonden
acht; dat hij geen godsdienst in het openbaar belijdt, noch ook behoeft te onderzoeken,
welke onder verscheidene belijdenissen de eenig ware is, noch ook aan een de
voorkeur behoeft te geven, noch de eene meer dan de andere behoeft te begunstigen,
maar aan de verschillende gelijk recht moet toekennen. Aan het oordeel van iedereen
zal dan worden vergund, over elk godsdienstig vraagstuk te beslissen; aan iedereen
zal worden vrijgelaten den godsdienst te omhelzen, dien hij verkiest of in het geheel
geenen, indien hij met geen enkelen vrede heeft. Hiervan moeten noodzakelijk de
gevolgen zijn: een oordeel, dat met het geweten volstrekt geen rekening houdt; de
meest vrije
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meeningen omtrent het dienen of niet-dienen van God, eene onbeperkte vrijheid èn
van denken èn van openbaring der gedachte’. Met deze leer der Encycliek als leiddraad
en wegwijzer gaan wij over tot het gewichtige en moeilijke vraagstuk der gewetensen godsdienstvrijheid.
De scheiding van Kerk en Staat bereikt haar toppunt in het beginsel van de
onbegrensde gewetensvrijheid, dat lijnrecht tegenover het grondbeginsel van het
christendom staat. Immers de afvallige Staat verwerpt teenemaal de bovennatuurlijke
orde, hij scheurt alle banden los, die den mensch met God verbinden, terwijl de
christen-Staat deze orde theoretisch en praktisch aanneemt, en geene maatschappij
erkent, welke niet steunt op den godsdienstigen grondslag door de Kerk gelegd. De
afvallige Staat schrijft op zijn banier de volkomene, algeheele vrijheid en
onafhankelijkheid van de rede, de christelijke Staat beschouwt deze onafhankelijkheid
als de bron van alle dwalingen.
Grootere tegenstrijdigheid is derhalve niet denkbaar, dan tusschen de absolute
gewetensvrijheid en het katholiek beginsel.
In philosophische wetenschappen komt iedereen het recht toe volgens eigen inzicht
en overtuiging zelfstandig te oordeelen en te beslissen, maar in vragen den godsdienst
en de openbaring betreffende, moet de mensch zijne rede onderwerpen aan de leiding
en het toezicht van de Kerk, ten einde eens in het toekomende leven de waarheid in
het volle licht der eeuwige Wijsheid te schouwen.
In de oogen der Katholieken is de onafhankelijkheid der rede geen licht, integendeel
eene bron van waanwijsheid, duisternis en blindheid. Het is zinneloos, zegt Paus
Gregorius XVI, op godsdienstig gebied de onafhankelijkheid der rede te huldigen,
en aan de Kerk en den Staat alle recht te ontzeggen haar te beperken.
Het stelsel der protestanten door den godsdienst (de verbinding der ziel met God)
te scheiden van de Kerk (de zichtbare verschijning van den godsdienst) leidt ten
slotte tot eene onzichtbare kerk, verstoken van een historisch bestaan en van alle
rechten. In deze hypothees van een' zuiver persoonlijken, onzichtbaren inwendigen
godsdienst laat zich de gewetens vrijheid misschien wettigen en rechtvaardigen.
Geheel anders luidt het oordeel volgens de leer der Katholieken. Zij gelooven aan
eene heilige, algemeene
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apostolische, zichtbare door Christus gestichte, door den H. Geest bestuurde Kerk,
steun en zuil der zaligmakende waarheid. Vermijdt de ketters, wie u eene leering
verkondigt in strijd met de mijne, zij vervloekt, zegt de Apostel overeenkomstig de
woorden van zijn' goddelijken Meester: die u hoort, hoort mij; wie de Kerk niet hoort
is een heiden en tollenaar.
Ziedaar de historische titels van het goddelijk recht, dat de Kerk sedert den eersten
dag van haar bestaan heeft uitgeoefend. De geschiedenis kent geen spoor van de
gewetensvrijheid, door de tegenstanders gevorderd. Nooit heeft de mensch eens in
de Kerk ingelijfd de vrijheid genoten, het juk van de kerkelijke macht af te schudden;
want zij vernietigt den plicht den waren godsdienst te belijden. Trouwens ook in
onze eeuw heeft de Kerk de gewetensvrijheid verworpen zooals blijkt uit de
veroordeeling van La Mennais. ‘Uit deze pestbron van het indifferentisme, zegt
Gregorius XVI, vloeit de ongerijmde en valsche of veelmeer onzinnige stelling dat
het recht van gewetensvrijheid van elkeen dient gehandhaafd te worden. Tot deze
noodlottige dwaling leidt de algeheele en onbegrensde denkvrijheid welke tot verderf
der geestelijke en burgerlijke maatschappij groote verwoestingen aanricht, terwijl
sommigen zich niet schamen te beweren dat van haar eenig voordeel voor den
godsdienst te wachten is.’
Het Rationalisme, wettig kind van het Protestantisme, kon de volstrekte
onafhankelijkheid der rede niet staande houden, zonder allen objectieven regel van
het ware en het goede te ontkennen, en dezen te vervangen door de vrije gedachte
en den vrijen wil. De gedachte, de eenige bron der waarheid, de vrijheid, de eenige
bron van het goede en de zedelijke orde, ziedaar de leus van het rationalisme.
Bijgevolg bestuurt de rede, als hoogste wet alle kennis, wetenschap en overtuiging,
en is het geweten de onafhankelijke wet in het praktisch leven. Hieruit volgt het
hoofdbeginsel; iederen mensch komt het onbeperkte recht toe op gedachteen
gewetensvrijheid.
Het teugellooze recht op gewetensvrijheid brengt het recht mede op
godsdienstvrijheid, want het recht op de vrijheid in de zedelijke orde baart hetzelfde
recht op godsdienstig gebied, onafscheidbaar met de zedelijke leeringen verbonden.
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Men begrijpt thans dat het beginsel der gewetensvrijheid aanleiding geeft niet alleen
tot een zedelijk en godsdienstig, maar ook tot een staatkundig vraagstuk. Immers de
regeeringen die de gewetensvrijheid als een onvervreemdbaar recht van den mensch
beschouwden, rekenden het zich tot plicht haar bij de wet te bekrachtigen door de
godsdienstvrijheid. Derhalve staat onze vraag in verband èn met zedelijke èn met
staatkundige beginselen.
Vooreerst dient men te weten of de mensch werkelijk recht heeft op de
onbelemmerde gewetensvrijheid, om daarna te onderzoeken of den Staat het recht
toekomt haar bij middel der godsdienstvrijheid te wettigen. De eerste dezer vragen
lost ook de tweede op; indien de mensch het bewuste recht heeft, kan de Staat de
eeredienstvrijheid verleenen, integendeel bestaat het recht van het individu niet, dan
vervalt ook het recht van den Staat. Inderdaad de Staat is niet de oorsprong, maar de
bestuurder en beschermer der burgerlijke rechten.
Heeft de mensch recht op de volkomen gewetensvrijheid?
Alle zedelijke en maatschappelijke vraagstukken hangen innig samen met een
wijsgeerig leerstuk, en kunnen daarom slechts in het volle licht der eerste
grondbeginselen opgelost worden. Een der droevigste kenteekenen van onzen tijd is
de verblindende, bijna betooverende invloed dien, holle, onbepaalde, klinkende
woorden op de geesten uitoefenen. Men denke slechts aan woorden als vrijheid,
vooruitgang, wetenschap, priesterregeering, priesterdwang, middeneeuwsche
duisternis, theocratie, onafhankelijkheid van den Staat enz. Iedereen schermt met
deze geijkte uitdrukkingen, alvorens ze nader te bepalen en werpt ze den tegenstander
naar het hoofd, zonder hun zin te begrijpen. Wie zal zich verwonderen, dat men
vruchteloos blijft redekavelen en twisten en door het aanhoudend twisten deze nieuwe
spraakverwarring vermeerdert? Wie spreekt niet van gewetensvrijheid, maar hoe
velen zijn er die haar tot een hooger beginsel weten terug te voeren, om over hare
zedelijke waarde te oordeelen? Dit onderzoek nochtans is noodig, indien, in plaats
van de openbare opinie zand in de oogen te strooien, men haar wil voorlichten en
overtuigen.
Vrijheid kan in het onderhavig onderwerp eene dubbele beteekenis hebben; zij
vordert of het bevrijd zijn van dwang
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strijdend met de natuur van het werkend wezen, ofwel het niet onderworpen zijn aan
de wet, die de werkzaamheid van het wezen regelt en bestuurt. Een stroom, die geen
hinderpalen ontmoet rolt vrij zijne waters naar de zee, hoewel onderworpen aan de
algemeene natuurwetten in zijn loop. Vrij noemen wij een vogel, wanneer hij zonder
bestemde rustplaats noch wet, die zijn weg bepaalt, het luchtruim doorklieft.
De verdedigers van de gewetensvrijheid verstaan haar niet in den eersten zin, wijl
zij begrijpen dat inwendige daden (het denken en willen) niet onderhevig zijn aan
dwang, noch onder de strafwet vallen van eenig zichtbaar gezag. Aan God alleen
zijn wij rekenschap schuldig van ons denken en willen. De Kerk zelve oordeelt niet
rechtstreeks over gedachten en gevoelens; zoolang zij zich niet uitwendig openbaren
in daden tegen hare wet, legt zij geen straffen op. Dusdoende volgt zij het voorbeeld
van den menschenlijken wetgever die de bedreigde straf alleen toepast wanneer de
daad van den schuldige de rechten van anderen kwetst of de openbare orde verstoort.
Wie dus van gewetensvrijheid gewaagt, wil niet uiterlijken dwang afwijzen, maar
den zedelijken band en de kluister, gelegd door de wetten die 's menschen vermogens
regeeren. Wij moeten derhalve de vraag aldus stellen: heeft de mensch het recht zich
los te maken van de wetten, die zijn denken en willen beheerschen? Immers de
vrijheid, als voorrecht van den wil kan niet in werking treden zonder voorlichting
van het verstand. Het zedelijk geweten bevat twee oordeelen, waarvan het eene de
wet uitspreekt, het andere haar toepast op eene voorgenomen, begonnen of afgeloopen
daad. Daar nu ons oordeel niet onfeilbaar is, en een recht de waarheid tot grondslag
moet hebben, volgt noodzakelijk dat de volstrekte gewetensvrijheid den mensch
onttrekt aan de wetten van het ware en goede. Trouwens eene vrijheid, ontslagen
van alle wet, als steunende op eene ongerijmdheid, kan geen recht voortbrengen.
Immers drie veronderstellingen om haar te rechtvaardigen zijn mogelijk: er bestaat
geen wet welke het geweten verplicht; het geweten is zijne eigen wet; de mensch is
niet gehouden aan de wet gehoor te geven. De eerste hypothees vernietigt de zedelijke
orde; de tweede stelt den mensch met God gelijk
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en leidt tot het pantheisme; de derde spreekt den mensch van alle plichten vrij.
De gewetensvrijheid berust derhalve op eene dwaling, op eene onafhankelijkheid,
welke de natuur van het schepsel uitsluit. Met andere woorden: onzinnig is het den
mensch aan zedelijke wetten onderworpen eene vrijheid toe te schrijven, die hem
van alle wetten ontslaat.
Indien de gewetensvrijheid strijdt met de eerste beginselen der rede, is zij niet in
staat een recht in het leven te roepen. Het recht is een onschendbaar zedelijk vermogen
door de zedewet gewaarborgd en beschermd. Wij zeggen een vermogen, dat is een
volmacht iets te eischen, te hebben of te doen; een zedelijk vermogen (niet te
verwisselen met het stoffelijk geweld) dat aan den wil behoort, en anderen den plicht
oplegt zich aan het recht te onderwerpen, of ten minste zijne uitoefening te
eerbiedigen. Zijne onschenbaarheid vloeit voort uit de verbindende kracht van de
zedewet, want de wettige bescherming van het recht is de toepassing der zedewet op
de betrekkingen der menschen onder elkander. Inderdaad, wanneer de rechtsorde
vordert dat de eene krachtens zijn recht bevoegd zij iets te doen, te eischen of te
bezitten, dan vordert zij ook dat niemand gemachtigd zij, de uitoefening van dit recht
te verhinderen.
Het recht, een zedelijk vermogen, kan onmogelijk eene met de zedewet strijdende
daad tot grondslag hebben. Wat is eene onzedelijke daad? eene daad in den werkkring
der vrijheid door de rede veroordeeld, eene valsche daad in de zedelijke orde.
Omgekeerd is eene zedelijke daad eene daad strookend met de rede en de waarheid
op het gebied der vrijheid. Even als de onzedelijkheid kan de dwaling nooit als
rechtstitel gelden Wie zal aan de dwaling om haar zelve een recht toekennen? Zij
bevestigt als bestaande wat niet bestaat, en bevat derhalve twee elementen, het
voorwerp dat hoewel niet bestaande als bestaand wordt bevestigd, en de bevestiging
zelve. Hoe zal een voorwerp dat niet bestaat een recht hebben of een recht verleenen?
De bevestiging zou het bestaan kunnen eischen, en het recht van zich te verspreiden.
Dan het recht van bestaan ontspruit uit de kennis der waarheid, en moet alzoo aan
de dwaling geweigerd worden. Heeft zij echter geen recht van bestaan, kan zij nog
minder aanspraak maken op het recht zich meer en meer in de maatschappij uit te
breiden.
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In korte woorden, de ware gewetensvrijheid of het onbelemmerd vermogen het
gekende goede en ware aan te hangen, is des te volmaakter, naarmate zij zich vaster
aansluit aan de wetten van het ware en goede. De inwendige uitoefening dezer vrijheid
ligt buiten de bevoegdheid van den menschelijken rechter, maar is aan God
onderworpen. De eeuwige wet verre van 's menschen geest van de banden der
waarheid te ontslaan, legt. hem den onvoorwaardelijken plicht op, haar te volgen en
op zijn gedrag toe te passen.
(Vervolgt.)
Dr. A. DUPONT, Rustend hoogleeraar.
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Vernis.
Toen ik rustig, deze morgen,
nog te bedde lag en sliep,
hoorde ik 'n venditieroeper,
die gedurig 't zelfde riep.
Zijne stemme dreunde lijk het
wonderbaar trompetgeschal,
dat de dooden eens, beteuterd,
uit het graf verwekken zal.
'k Zag, in mijn gebuurte, dat er
- met 'n masse menschen rond 'n versleten mobilier Louis XIV te koope stond.
Op de stoelen en de tafels,
was er - voor de omstandigheid boven 't afgegaan verguld 'n
lage nieuw vernis geleid.
En, omtrent het Zuiden, zat de
winterzonne koud en bleek,
die verduldig, uit de verre
verte, dit bedrog bekeek.
Nu versta ik, hoe 't gebruik van
Zonneschijn en van Vernis,
in de Letterkunde zelve
- hier en daar - te prijzen is.
9 December 1901.
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Ip z'n West-Vlams.
Smetje Smee was doid, en mag ik...
- maa 't is oudewuuvenpraat,
'k zegge 't hulder van te voiren,
da je mi vertellen laat. Smetje Smee was dus gestorven,
- 'k hee vergeten nu waavan
en ip route naa den Hemel,
mee z'n leeren schortvel an.
De Eewegheid is weineg zeker,
en 't is djuuste daarom dat
Smetje Smee, voi Sinte Pieter,
beefde lik en wuulgeblad.
Sinte Pieter, die presbyte is,
zette 'n gouden pince-nez
ip z'n neuze en keek in z'n register, achter 't wordje: Smee.
Na 'n paar minuten zoekens:
- ‘Weet je, vroeg hi, kameraad,
da je ip mine groiten Boek, nog
't eene en 't ander schuldig staat?’
‘Smetje Smee, van Roizebeke,
voi z'n louwheid, leze 'k hier,
zal verbluuven zeven keeren
zeven jaar in 't Vagevier’. Sinte Pieter, zegt men, hadde
de ounvoirzichtegheid begaan,
van z'n hemelpoirte wagewid te laten openstaan.
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Smetje keek beteuterd naar het
goud en 't zelver en de pracht
van de zetels, in den Hemel,
en het kreeg 'n stout gedacht.
't Smeet ip eens z'n leeren schorte
deur de poirte en mee ne wip,
ievers lik 'n schuwe katte,
sprounk er achter ende er ip.
- ‘'k Zou nog liever in de smesse
braden, of in 't Vagevier,
riep het luide, maar ik sta ip
't mine nu en 'k bluuve hier!’ Vele kalmer of ten tide,
dat hi Malchus' oire ofsloeg,
stak de apostel Sinte Pieter
zine schoeren ip en loech.
En ik winschte, vierig winschen,
- maa 'k verhope 't bikan niet dat hi later, dat hi mi oik,
zoi gemaklik deurehet!
14 December 1901.
OM.-K. DE LAEY.
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Bij het kinderbeddeken.
- ‘Kom, Lexken lief, nu gauw te bed:
Een uur al over streek!
En waarlik 'k ben gansch uitverteld;
da' 's nu voor heel de week’.
- ‘Maar nonkel, zeg, van Duimeken
hebt gij nog niet verteld’.
En wat ik stribbel, weiger en,
zijn moeder met geweld
hem slapen brengen poogt, het kind
kent wel zijn zoete macht.
Klein Duimken wil hij en door oom,
door óóm naar bed gebracht.
- ‘Uw eigen fout’ zegt moeder me
‘ge gaaft hem zijnen zin
toen hij moest slapen gaan daar straks;
volg nu zijn grillen in’.
- ‘Het zij zoo moederken; zoo erg
is 't juk niet des tyrans’.
‘Lig stil nu krullebol. Een kus!
- En spits uwe oorkens thans:
Eens leefde er in het groote bosch
een man, die niets en deed
dan boomen kappen heel het jaar,
en 's winters armoe leed.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1902

73
Hij had ook tot zijn lesten cent
aan zonen opgedaan.....’
Zoo gaat het voort. 'k Beluister zelf
mijn woorden, aangedaan:
Mijn moeders stem is 't of ik hoor.
En zij vertelt me, kind,
hetgeen van mij mijn neefken nu
zoo wonderschoone vindt.
Reeds is de Reus, waarvoor de knaap
in 't kussen 't hoofdje dook
wanneer die riep: ‘'k Riek menschenvleesch!’
voorbij en 't verken ook
komt lijk het hoort - met zijnen snuit:
Nu is 't vertelsel uit.
Stil ligt hij als een muizeken,
‘Tot morgen, kleine guit!’
Zoo denk ik en op teenen nu
dat hij niet wakker schiet'
den trap af; maar daar hebt ge 't al:
‘Menonkel 'k slaap nog niet!’
- Wat slaapt ge niet en kerel, spreek,
‘zijt ge dan bang alleen?
Neen neen ik ga: Ge wordt nooit groot
zoo ge.. Foei! dat geween!...
Toe, zeg me dan: Van waar die schrik?’
- 't Is licht een ernstig stuk
dat hij gaat zeggen in mijn oor:
Ik voel het aan den druk
van 't koppel armkens rond mijn hals.
- ‘In uwen tiktak hé
daar hamert er een manneken?’
- ‘Ja laat dien maar in vree!’
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- ‘Ja maar 'k ben bang alleen, omdat
er hier dan ook iet slaat
gelijk een tiktak in mijn lijf
maar da' veel harder gaat
en da' 's een duivel hé?’ - ‘Maar baas
waar haalt ge zoo'n gedacht?
Dat is uw herteken mijn vriend.
Zie, lijk uw mondje lacht,
uw voetje nimmer stil kan staan,
uwe oogjes alles zien,
zoo gaat uw hertje weg en weer:
Verstaat ge niet misschien?
't Is als de slinger van de klok
hoor!... maar wat voelt een klok!
Da' 's altijd: Tīk, en dan weer: Tāk;
maar nooit niet: Toktoktok
lijk in uw borstjen als ge schrikt
of als ge springt en lacht.
Maar slaap nu gauw en slaap gerust
want 'k blijf bij u van nacht’.
'k Sta nog een stond bij 't beddeken:
Hij slaapt; het is een lust.
Hij voelt niet da' 'k zijn handje los:
- Nu tikt zijn hertje in rust!
En droomend peins ik aan den tijd
als 't niet meer zoo zal zijn.
Want onrust slingert 's menschen hert
ja onrust steeds en pijn.
Dra pijnlik, kind, bonst ook uw hert
in 's werelds ruwen strijd;
een tijd komt, dat ge lijk uw oom
den slaap der jeugd benijdt.
Hoogstraten, 1901.
LAMBERT JAGENEAU.
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Boekennieuws.
Science catholique et Savants catholiques
Science catholique et Savants catholiques,
traduit de l'anglais par M. l'abbée FLAGEOLET. Paris, Lethielleux, Prix: 3,50 fr.
Tusschen het geloof en de rede is geen strijd mogelijk, omdat God, de oneindige
wijsheid niet kan openbaren wat lijnrecht tegen de waarheid indruischt. Dit weet
ieder katholiek, en bijgevolg hecht hij geene waarde aan de op- en tegenwerpingen
van het ongeloof, overtuigd dat deze enkel op schijngronden berusten.
Dit is echter niet genoeg voor een ontwikkeld katholiek, die zich rekenschap wil
geven van de grondslagen zijner godsdienstige overtuiging, en het zijne tot hare
verdediging bijdagen. Hij wenscht kennis te maken met de opwerpingen der moderne
wetenschap en oordeelen over de oplossing door de katholieken gegeven. Van daar
het dikwijls uitgedrukte verlangen naar een werk, dat in een kort bestek den lezer op
de hoogte brengt van den tegenwoordigen toestand der apologetische wetenschap.
Deze wensch loopt gevaar een vrome wensch te blijven, omdat het onmogelijk is
in eenige bladzijden de dwaling uit al hare schuilhoeken te verdrijven. De vijanden
van het geloof hebben zich in alle afdeelingen van het onmetelijk gebied der
wetenschap genesteld; hoe nu hen verjagen, en iedere opwerping ontzenuwen zonder
talrijke boekdeelen te vullen? Te meer omdat de kleinste en domste moeilijkheid, in
eenige woorden voorgesteld soms een geheel boek als verklaring zou vorderen.
Eene oppervlakkige en gebrekkige behandeling zou meer nadeel dan voordeel
brengen. Daarom moet deze taak aan de geleerden worden overgelaten, geroepen,
ieder in zijn vak, de beweringen en stelsels der ongeloovigen te toetsen en te
onderzoeken. Hunne vereenigde werken vormen eene degelijke wetenschappelijke
verdediging van den godsdienst.
Deze werken, zegt men, hoe kostbaar en verdienstelijk, liggen buiten het bereik
van het groote publiek en worden daarom niet of te weinig geraadpleegd.
Maar vooreerst wie een overzicht wenscht der betwiste hoofdvragen kan
gevoegelijk de apologetische hand- en leerboeken lezen, geschreven door Mgr.
Rutten, Mgr. Van Weddingen, P. Duvivier en anderen.
Daarbij is het niet noodig in den strijd tegen de ‘vrijdenkers’ tot lijvige werken
zijne toevlucht te nemen. Dezen toch zijn meestal onwetende broodschrijvers, die
er een beroep uit maken alles wat heilig is te verguizen; of mannen van onbesproken
gedrag, maar te hoogmoedig en verwaand om zich aan Gods woord te onderwerpen,
of eindelijk mannen uit wier mond geene overtuiging spreekt, maar de wensch
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van een bedorven hart dat uit vrees voor de plichten door den godsdienst opgelegd,
den geest tot tegenspraak en ontkenning noopt.
Om hen, zoo mogelijk tot nadenken te bewegen en hunne onwetendheid op de
kaak te stellen, is het zeer nuttig te wijzen op de schitterende reeks van beroemde
mannen, welke in het licht van hun geloof de wetenschap beoefenden. Ver van in
hunne nasporingen belemmerd te worden, vonden zij in het geloof den krachtigsten
steun, want aan hun onvermoeiden arbeid dankt de wetenschap hare grootste
ontwikkeling.
Met dit doel schreef de bekende P. Zahm, leeraar der natuurkunde aan de
Universiteit van Indiana, bovenstaand werk.
In de eerste hoofdstukken onderzoekt hij de moeilijkheden tegen het gezag van
de Genesis. Hij geeft een overzicht der geologie of aardkunde, van de evolutie-leer,
bespreekt de opwerpingen in naam der wetenschap gemaakt tegen de eenheid van
het menschelijk geslacht, tegen den zondvloed en de jonge verschijning van den
mensch op den aardbodem.
In weinige bladzijden weet hij - meer dan iemand door zijne uitgestrekte kennis
bevoegd - de schijngronden en tegenwerpingen der vrijdenkers te vernietigen en de
historische waarde van het Boek in het volle daglicht te plaatsen. Hij voegt er deze
juiste bemerking bij: de schijnbare strijd tusschen de openbaring en de rede ontstaat
wijl men onzekere gissingen met positieve keunis verwart of individueele zienswijzen
van eenige theologen of schriftuurverklaarders als gezaghebbende voorgeschreven
leer der Kerk beschouwt. Hoe dikwijls hooren wij niet de geleerden, in naam der
wetenschap, tegenovergestelde meeningen verkondigen. Zij hebben blijkbaar geen
recht dien wijdschen naam in te roepen; maar indien zij in hun persoonlijken naam
spraken, wie zoude zich daarom bekommeren?
De zeven hoofdstukken van het tweede Boek zijn de lezing en studie overwaard,
want zij bevatten onwraakbare historische feiten, op welke iedere opwerping
machteloos afstuit.
Uit deze feiten volgt zonneklaar dat de Kerk altijd de onwetendheid, bron van
wangedrag en misdaad, bestreden en de wetenschap krachtig bevorderd heeft. Verre
van haar te vreezen of te wantrouwen, heeft zij steeds door alle middelen hare
ontwikkeling begunstigd, ook heden nog is zij haar steun en voorlichtster. Het licht
der openbaring belet den geleerde op de klippen der dwaling te stranden, en verrijkt
zijn geest met begrippen welke hem bij het onderzoek der natuurverschijnselen zeer
te stade komen.
De hypothesen der geleerden wisselen met den tijd, de eene verdringt de andere
naarmate uitvindingen en ontdekkingen nieuw licht verspreiden. Daarentegen is de
leer der Kerk heden juist dezelfde als vóór twintig eeuwen. Nooit - de geschiedenis
betuigt dit - heeft zij zich tegengesproken. In de tallooze vragen tot alle wetenschappen
behoorend, aan haar oordeel onderworpen, heeft zij nooit hare kinderen verplicht
iets te gelooven, waarvan de geleerden de valschheid hebben bewezen.
Het is een historisch feit, dat de groote hoogescholen van Europa, de hoofdzetels
der wetenschap, hun oorsprong en bestaan danken aan christene vorsten en dikwijls
aan de rechtstreeksche bemoeiingen der Pausen.
Een ander feit door de geschiedenis geboekstaafd. De proefondervindelijke
methode, welke de ontwikkeling der natuurwetenschappen zoo machtig bevorderde,
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door Gerbert, (later Paus Sylvester II), Albert Degroot, Roger Bacon toegepast.
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Men leze het overzicht van de ontdekkingen gedaan door kloosterlingen in de
aardrijks- en sterrekunde, in de wis- en natuurkundige wetenschappen, in de
scheikunde en nijverheid sedert de middeleeuwen tot op onze dagen.
In het licht van deze feiten verdwijnt als nevel voor de zon het vooroordeel soms
ook door katholieken gedeeld, dat ons de middeleeuwen voorstelt als een ongelukkig,
met eene zwarte kool geteekend tijdperk, waarin het menschdom van alle licht en
beschaving verstoken, aan den leiband der Kerk in de diepste duisternis van de
onwetendheid en het bijgeloof sluimert.
Wie oogen heeft om te zien zal zich overtuigen dat in de middeleeuwen de
grondslagen werden gelegd van alle wetenschap, dat de voornaamste en degelijkste
theorieën der moderne wetenschap hun oorsprong ontleenen aan het vernuft van
geleerden die het krachtigste geloof met schatten van kennis verbonden, dat wij thans
de vruchten oogsten van het zaad met kwistige hand in vroegere eeuwen gestrooid.
P. Zahm brengt niet alleen hulde aan de katholieke geleerden; hij stelt ons ook de
mannen voor, die de ‘vrije gedachte’ als hare hoofden, leiders en voorvechters erkent.
Vooreerst eene bemerking omtrent hunne verkeerde methode, die hen
onvermijdelijk tot de dwaaste beweringen en ongerijmdste stelsels moest brengen.
Aan de christelijke philosophie ontleenden zij de ervaringsmethode, de inductie;
maar in stede van deze als eene van onze kenbronnen te beschouwen, slechts
toepasselijk op de verschijnselen der ervaring, hebben zij dezelve uitsluitend gebezigd,
en ieder ander hulpmiddel verworpen. Wie echter de zinnelijke waarneming als
eenige kenbron beschouwt kan onmogelijk onze hoogere begrippen van oorzaak,
schepping, zelfstandig wezen rechtvaardigen, hij maakt de kennis van God
onmogelijk, ontkent de openbaring en ziet in de philosophie enkel de kennis der
verschijnselen.
Wijl echter de wetenschap gebiedend bovenzinnelijke begrippen en beginselen
vordert moesten zij hunne toevlucht nemen tot stelsels welke het gezond verstand
onvoorwaardelijk veroordeelt.
De gevolgen van deze valsche methode kan iedereen duidelijk waarnemen in de
werken van Haeckel, Fyndall, Huxley, Darwin, Vogt, Buchner, Schmidt en anderen.
Zij bestrijden en spreken elkander tegen, in plaats van hunne theorie uit de feiten af
te leiden, verwringen zij de feiten, om ze aan hunne willekeurige opvatting dienstbaar
te maken, bewijzen achten zij overbodig, hun woord is genoeg.
Wij begrijpen nu waarom de beroemde positivist Virchow schreef: ‘Zelden heeft
men een zoo gewichtig vraagstuk als het transformisme behandeld op eene zoo min
ernstige, ja ongerijmde manier. Indien het genoeg is om eene theorie te bevestigen,
verschijnselen te kiezen en op zekere wijze te rangschikken, kunnen wij ons allen
bij den haard nederzetten, eene cigaar rooken en onze theorie opbouwen’.
Bijna eensluidend is het oordeel van Du Bois-Rygmond, een ander aanhanger van
het positivisme over den oorsprong van den mensch volgens de verklaring van
Haeckel:
‘De genealogische stamboomen van den professor van Iena hebben voor de
vierschaar der wetenschap zoowat de waarde, die de stamboomen van de helden van
Homerus in de oogen van de historische kritiek genieten’.
Het is niet te verwonderen dat deze gevierde geleerden, om eenig schijnbewijs
van hunne beweringen te vinden, stellingen verdedigen, sedert jaren door de
wetenschap als ongerijmd gevonnisd, zooals de
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eeuwige beweging van de stof, het ontstaan van het leven enkel uit stoffelijke
elementen.
Meestal echter bekommeren zij zich niet om bewijzen, eene theorie, waar of onwaar
moet aangenomen worden, indien zij een hoofdpunt der openbaring bestrijdt. Dit
bekent Haeckel zelf. Sprekend over het Darwinisme zegt hij: ‘deze theorie is zonder
twijfel ongenoegend om de feiten te verklaren, maar des ondanks moet zij aangenomen
worden, omdat zij Gods tusschenkomst uitsluit, dit is haar onschatbare verdienste’.
Ziedaar de wetenschappelijke eerlijkheid van deze mannen. Wanneer zulke
vooroordeelen hunne nasporingen beheerschen, kan het anders of al hunne stelsels
boezemen wantrouwen in, en worden, zonder onderzoek van valschheid en bedrog
verdacht?
Wie dit uitmuntend werk van P. Zahm te goeder trouw leest, zal zijne vooroordeelen
tegen de Kerk laten varen, en haar niet alleen als bewaarster der geopenbaarde
waarheid, maar ook als moeder der wetenschappen vereeren en bewonderen; God
zal hij danken voor de gave van het geloof dat als een schitterende lichtbaken den
geleerde langs de klippen, de zandbanken, de ondiepten der dwaling in de veilige
haven der waarheid voert.
Roermond.
Dr. A. DUPONT.

O.L. Vrouw van Afflighem vereerd onder den titel van O.L. Vrouw van
Vrede
O.L. Vrouw van Afflighem vereerd onder den titel van O.L. Vrouw van Vrede,
met platen opgeluisterd, door E.H. GABRIËL (J.-B.H. WILLEMS), O.S.B. van Afflighem
(1899). Aalst, De Smedt-Van Haver, 102 bl., kl. 8o.
Gaat ge eens naar Afflighem om te ‘dienen’, leest dat boeksken. Gaat ge niet, leest
het toch, Want 't is oprecht een lief dingsken. Lief, omdat het zoo gemoedelijk en
zoo duidelijk opgesteld is; lief, omdat het nog aanschouwelijker gemaakt werd door
welbezorgde beeldekens; lief, omdat het daarbij zoo wel beantwoordt aan een
ingeborene gading van ons volk, te weten om uit alles eene zedeles te trekken, en
onder alles wat gebeurt Gods hand te ontwaren.
Geern zal ons volk daaruit leeren hoe het O.-Vrouwbeeld van Afflighem bestaat
sedert de eerste dagen van 't aloude sticht zelf. De heilige Bernhard gemoette en
groette daar het Beeld in de XIIe eeuw. Meer en meer gerocht het gekend en vereerd,
tot het op 't einde der XVIe eeuw door eenen geus verbrijzeld werd. Uit de stukken
hermiek men een tweede, een kleiner, dat weêrom te Afflighem vereerd is geweest.
In de XVIIe eeuw immers was de abdij hersteld. Doch nogmaals kwamen plunderaars
af, de Franschen, ditmaal op 't einde der XVIIIe eeuw, om het kloostergebouw aan
de ramp te helpen. Gelukkiglijk was 't Beeldeken met andere schatten gered, en kon
het, bij de herstelling van 't sticht in de XIXe eeuw, aan de geloovige bedevaarders
terug voorgesteld worden.
Aldus verhaalt de schrijver. En onderwijls laat hij nu en dan de geschiedenis van
't klooster in den dag staan.
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De geschiedenis van dit klooster is hoogst belangrijk: de geschiedenis van zijn
O.-Vrouwbeeld is het bijgevolg ook. Daarom zou elk niets beters verlangd hebben
dan een ernstig werk daarover, dat afdoende mocht heeten. De schrijver was te
ootmoedig als hij tot beginsel stelde: dat iemand achterkomen mag die ‘alles dieper
wilt onderzoeken’ (blz. 5). Deze tweede zoeker zou ten anderen niet wijd geraken
met E.H. Gabriël's werk! Maar zegt eens: Waarom alzoo gewrocht? Waarom zitten
wij Vlamingen aldus gestadig halve werken op te maken? Waarom in Vlaanderen
ook niet eens geschiedenis ernstig opgevat? Laten we het doen:
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om den wille der geleerden, die anders van ons afblijven; om den wille der
ongeleerden, die ook bekwaam zijn naar den geest verheven te worden; om den wille
van de waarheid die overal mag gezeid worden. Ja overal en hier ook! In eene zaak
waar 't verleden van ons land en van onzen godsdienst mede instaat; waar kruisvaarten
en Heiligenlevens als dit van S. Bernhard, en kloosterbetrekkingen als die tusschen
Cistercienses en Clunicenses licht kunnen uithalen, mocht men meer verwachten
dan 't boeksken van E.H. Gabriel. ‘Meer!’ - dat wil zeggen: beter bewerking van
dezelfde stof, op gebied van geschiedwetenschap.
Het werksken voldoet immers in dit opzicht niet. Geern zouden we dit doen verstaan
zonder iemand te verergeren. Het boekske maakt aanspraak op den naam van
‘geschiedenis’, en roemt terecht op een overgroot getal bewijsgronden waarop het
gesteund gaat. Nu aangezien het gemaakt werd door iemand die aangaande zijn werk,
wat hooren en wat lijden zal kunnen, laten we eens doorspreken!
Hoort! ‘In ore duorum vel trium testium stat omne verbum’: dat is de wet! Twee
getuigen om eene daad te vergewissen. En twee getuigen die getweën zijn; dus die
onafhankelijk zijn, en elk onmiddellijk de getuigde daad zagen of ze van andere
onmiddellijke getuigen vernamen. Al kwamen er vijfhonderd menschen om ons iets
over te zeggen, nog geloofden we ze niet aanstonds. Vooraf zochten we te weten:
eerst of onder hen er minstens één mensch is die inderdaad deze zaak kent en
rechtzinnig verhaalt; en tweeds of hij daarin niet beslissend tegengesproken wordt,
door eenen anderen onmiddellijken en geloofbaren oog- of oorgetuige.
Zoo willen het de menschen; en ze hebben gelijk! Men houde nu die gezonde wet
voor oogen, en antwoorde: wat denkt men over de volgende handeling?
E.H. Gabriël stelt, op bl. 5 en 6, een twintigtal werken al dooreen; de eene
dagteekenen uit de XIIe eeuw; andere uit de XVIe; nog andere uit de XVIIe, XVIIIe
en de XIXe eeuw. Al deze werken heeft hij nagezien. Nopens welke daad in 't
bijzonder uit zijne geschiedenis? Dit laat hij niet verstaan, noch in zijne inleiding,
noch, 't en zij heel zelden maar, - wat een onhebbelijk ding is - terloops in zijn opstel.
Over 't algemeen genomen, wat zegt ons heel die reeks namen van bl. 5 en 6? Niets!
Ongetwijfeld wisten de opstellers uit de XVIe eeuw, al zoo weinig als wij over zaken
die gebeurd zijn in de XIe, XIIe, XIIIe en ja XIVe eeuw. Aan al dat ze maren moeten
we niet méér gelooven, dan aan 't gene een schrijver in onze dagen over dien ouden
tijd zou weten te melden. Gelijk wij, konden zij niet verder, dan gaan snuisteren in
de gewrochten dier vroegere eeuwen en... in de handvesten; ook nog, gaan zien naar
de blijvende gedenkmalen uit steen of hout of ander stoffe, - stomme getuigen die
niets zeggen kunnen maar toch ook niet liegen zouden. - Hetzelfde mogen we
aannemen waar het schrijvers zou gelden uit de XVIIIe eeuw tegenover daadzaken
uit de XVIe. Alleen tijdgenooten kunnen onmiddellijke getuigen heeten: en voor
tijdgenooten houdt men: de lieden, die leefden ten versten binnen de eeuw welke
volgt op de verhaalde zaak. Boekstellers die voortgingen op handvesten, of op
gedenkmalen of op hun eigen geheugen of op het verhaal van andere onmiddellijke
getuigen, d.i. op rechtstreeksche gronden, noemt men ‘Schrijvers van de eerste hand’.
Anderen echter die deze eersten uithoorden, al hun zeggen onderzoekende en
wegende, heet men ‘Schrijvers van de tweede hand’; deze steunen op
onrechtstreekschen bewijsgrond. Niettemin kan hun
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gezag even aanzienlijk zijn, en ja soms aanzienlijker dan dit van veel onder de eersten;
immers omdat ze, later komende, meer van hooge kunnen zien, beter de gevolgen
eener daad kunnen waarnemen, minder aan de driften en de bate van belanghebbenden
onderhevig zijn, enz... Dit in de mate van de ernstigheid van hun werk, en op
voorwaarde dat ze niet vierkant loochenen, wat op rechtstreekschen grond
onbetwistbaar dient aangenomen.
Welaan! De eenige onderscheiding die E.H. Gabriel maakt onder zijne oorkonden
is: dat de eene geschreven zijn, en de andere gedrukt! Wat helpt dit om hun gezag
daar te stellen? Of wil hij door ‘geschreven’ bedieden dat het oorspronkelijke stukken
zijn, tegenover afschriften? Inderdaad, dit had het melden weerd geweest. Doch in
zijn werk staat er: ‘geschrevene’ en ‘gedrukte’. Onder die zoogezeide ‘geschrevene’
staan er evenwel ook die gedrukt zijn. B.V. het Sigeberti Gemblacensis Auctarium
Affligemense in de Mon. Germ. Hist.-Scriptores, bd. VI (= L. Bethmann); het
Chronicon Affligemense, wat E.H. Gabriel noemt ‘Exordium seu Fundatio...’ aldaar
bd. IX (= G. Pertz). De uitgaven van ‘Scriptores’ die staan in deze Mon. Germ. Hist.,
zijn doorgaans de beste; en al heeft iemand 't oorspronkelijk handschrift van dezelfde
‘Scriptores’, toch heeft hij altijd iets te leeren uit de inleiding met de bespreking die
de Mon. over dit handschrift aangeven.
Bijgevolg een andere en betere indeeling der aangehaalde werken ware geweest:
I. Onder de letterkundige gronden: de eene zijn ‘annales’ d.i. eene opsomming,
jaar voor jaar, door verschillenden opgesteld, van de feiten naarmate ze voorvielen;
werken dus van eerster hand. Anderen zijn ‘chronica’ of verhalen van algemeene
tijdsgeschiedenis; beginnende nogal soms met den oorsprong van de wereld; opgesteld
in één adem, door één schrijver; en steunende op de gezegden van anderen, ten minste
voor al de gebeurtenissen die in den tijd van den schrijver niet voorvielen; - dus
werken van de tweede hand.
Zulke schikking ware geweest voor de verhalende werken. Het zijn de bezonderste
letterkundige gronden. Komen alsdan werken van onderwijzenden aard: ‘Conciones’;
of van gevoeluitenden aard: ‘Epistolae’ ‘Poemata’... enz wat weet ik al. Deze kunnen
ook letterkundige gronden zijn, en gelden als beoordeelingen der daadzaken, door
ooggetuigen daargesteld, en dus als werken van eerster hand.
II. Evenwel kunnen dezelfde letterkundige gronden nog aanzien worden als
gedenkmalen van de geleerdheid of den zedenstoestand van hunne opstellers. Zetten
we ze dus ook onder de gedenkmaken.
III. Benevens letterkundige gronden, die uitingen zijn van 's menschen geheugen
en oordeel; en nevensaan denkmaalmatige gronden, die uitingen zijn van 's menschen
geest, vindings- en werkingsmacht; bestaan nog handvesten, welke meer aan begeerten
en baatzucht, en wil te danken zijn. Eens opgemaakt zijnde, blijven ze bestaan
onveranderd. 't Zullen ‘rekeningen’, ‘land-’ en ‘pachtboeken’, bewijsstukken van
‘giften’ of ‘koopen’ enz... heeten.
Al deze oorkonden, letterkundige, denkmaalmatige, en handvestelijke, werden
dan soms uitgegeven op hun eigen of in verzamelingen, of bijgevalle in een of ander
geschiedwerk. Sommige uitgevers doen dit met meer zorg dan sommige anderen; of
geven een woordeken uitleg of beoordeeling daarbij, terwijl anderen daaromtrent
liever zwijgen.
Uit dit alles mogen we besluiten of E.H. Gabriël al of niet mist:
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1. Nopens de letterkundige gronden;
- met ondereen te stellen, werken van de eerste hand, werken van de tweede,
verzamelingen van zulke werken zonder onderscheid van onderwerp of voorwerp,
van tijd, oord, gezindheid of bezorgdheid;
- nog met sommige schrijvers te noemen zonder hun bedoeld werk daarnevens
aan te halen: b.v. Miraeus, Molanus, Raissius, die meer als één werk gemaakt hebben;
- met verzamelingen aan te duiden zonder het deel ervan aan te wijzen dat dienstig
was: b.v. Analectes.., Acta Sanctorum tom. Aug. IV (is dat over S. Bernhard)? en Ib.
Okt. tom. XIV ('t is zeker wel XIII dat het moet zijn);
- met eveneens schrijvers die uitdrukkelijk met Afflighem bezig zijn, te steken
onder andere die er maar terloops over handelen.
2. Nopens handvesten en gedenkmalen;
- met er geen aan te wijzen, terwijl hij verder in zijn opstel onwillens laat hooren,
dat er bestaan, (op bl. 20, 66, b.v.).
Neen! Dit valt niet goed te maken. Altijd moet den lezer of nakomenden werker
het middel ter hand gesteld worden 't gezegde van den schrijver te kunnen keuren,
en ook al het te volledigen.
Hier in 't bezonder was dat noodig. Gewis wilde eerw. schrijver een werk maken
gesteund op rechtstreekschen en niet op onrechtstreekschen grond; en daarom moest
hij: a) vooraf voortgaan op gedenkmaal en handvest en boekstellers van de eerste
hand. b) Daarbij mocht hij wel schrijvers van de tweede hand aanhalen, oude of
hedendaagsche; doch enkel in redetwist over uitleg van den zin der eerstgenoemden:
dus om te zeggen b.v. dat hij de meening van A of B over een of ander getuigde daad
als aanneembaar of niet aanneembaar aanschouwt. Daaruit verstaat men hoe en
waarom het noodig viel soms eenen redetwist te openen, en al de mogelijke kracht
in te spannen om al de schrijvers te vinden die over een betwist voorwerp spraken.
Alsook verstaat men waarom het dus heel onverdienstelijk was voor E.H. Gabriël
enkel den verhalenden toon te houden, altijd voort; en te spreken alsof ieder, altijd
en over alles, zijn gedacht had gedeeld. Enkel een of tweemaal springt hij ten stokke,
doch laat nog den uitslag onbeslist; b.v. op bl. 31, en schoonst op bl. 19. Hier geldt
het de vraag waarom S. Bernhard het klooster van Afflighem trachtte over te brengen
uit de gemeenzaamheid van Cluny naar deze van Cîteaux. Aangrijpend is 't! Vond
S. Bernhard misschien, lijk in Frankrijk, dat te Afflighem weekheid ontstaan was?
Dit krijgt eerweerde over zijn hert niet; daar stelt hij onhandig weg schijnredenen
tegen. Belangvolle bladzijden waren over dien beroemden kloostertwist te lezen in
menig werk dat E.H. Gabriël niet ‘gezien’ heeft, b.v. in VACANDARD, La Vie de S.
Bernard, 2 Bd. 8o, (1895). (Er is reeds eene tweede uitgaaf). Spijtig! 't Was voor hem
een hoofdzakelijk boekwerk. Nog over den kloostertoestand alhier in de
middeleeuwen, waren goede boeken te vinden b.v. in PIRENNE, Bibliogr. de l'hist.
de Belg., op bl. 104, vlgg.
Hoe jammer! Is het dan te verwonderen dat E.H. Gabriël meeningen vooruitsteekt
die verouderd zijn en dienen herstaafd te worden, immers omdat iemand, Vacandard
b.v., de waarschijnlijkheid van het tegenovergestelde bewees? De zaak der stichting
van 't klooster van Villers kan tot voorbeeld dienen. Vgl. bl. 26 tegenover VACAND.
(1e uitg.) II, bl. 280; ook nog een voorbeeld is de zaak van het beroemd verhaal van
‘Ave Maria-Ave Bernarde’, waarmee de schrijver zoo hoog oploopt op bl. 23-25.
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VAC. (1e uitg.) II, 279) (5) noemt dit verhaal een legende, en zegt erbij: ‘Notez que
la même légende se rattache à Spire’!
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Nog een gevaar dat E.H. Gabriël had kunnen ontloopen met 't gezag van zijn gronden,
bezonderlijk de letterkundige, te wikken en te wegen, was dit van aan iemand een
werk toe te eigenen dat men zegt aan hem niet te behooren b.v. ‘Le grand Théâtre
sacré du duché de Brabant’ (aangeh. op bl. 55) zoogezeid en eigenlijk niet van J. LE
ROY (Vgl. PIR. Bibl. de l'hist. de Belg., nr 169).
We gaan eraf zwijgen! Al is het dat we spreken zouden kunnen niet alleen meer
van 't vinden van de werkgronden en 't keuren van hunnen oorsprong, maar ook
over 't keuren van hunnen zin en van hun gezag; alsmede over 't benuttigen van den
alsdan gewissen uitslag. Onaannemelijk was het immers, b.v. voor de jaarteekening
van Afflighem's ontstaan, meer dan één jaartal te hebben zonder dat E.H. Gabriël
ons daarover berichtte en tevreden stelde. Het Chronicon Affl. (uit het begin der XIIe
eeuw) spreekt van 1083. In het Liber traditionum van S. Baafs te Gent spreekt een
handschrift uit de XIIIe eeuw, van 1082. (Vgl. Com. Roy. Hist., Bull. 5-V, op bl.
114). E.H. Gabriël steunende op God weet wien, zegt 1075. Wat beteekent dit al?
Zulke werken als het zijne heeten we geen geschiedenis meer.
Laat ons hopen dat het betere! Ja! Rechtuit gezeid! Laat ons hopen dat gauw de
dag aanbreke op welken geen Vlaming meer aldus werke, noch de schuld weze dat
een vijand spotten kunne op Vlaanderen's geschiedkundigen!
En voor mij in 't bezonder: laat me hopen dat E.H. Gabriël mijn gezegde niet
kwalijk opnemen zal. Wat erin verergerend is, staat gericht rechtstreeks tot alle
Vlaamsche geschiedschrijvers, en onrechtstreeks, op hem en zijn anders zoo
aangenaam boekwerk. Is 't niet goed dat een vriend beknibbele liever dan een vijand?
Als vriend schreef ik...; en ik sprak door, omdat ik katholiek... ‘omdat ic Vlaminc’...
ende omdat ik spijtig ben.
W.D.

Fürst Bismarck und der Bundesrat
Fürst Bismarck und der Bundesrat,
von HEINRICH VON POSCHINGER. Funfter Band. Der Bundesrat des deutschen Reichs
1881-1900. Stuttgart und Leipzig, Deutsche Verlags-Anstalt, 1901.
Dit is het 5e en laatste deel van von Poschingers belangrijke arbeid over den
Duitschen Bondsraad. Wie van naderbij het tot stand komen van 't Duitsche rijk,
zijne geschiedenis der dertig eerste jaren en de Duitsche hoofdmannen wil leeren
kennen, zal wel doen dit werk in te zien.
De Bundesrath speelt in Duitschland eene groote rol. Hij is, samen met den
Reichstag, de vertegenwoordiging van 't Rijk, maar terwijl deze laatste bestaat uit
rechtstreeksche afgevaardigden van 't volk, bij algemeen stemrecht gekozen, is gene
de vertegenwoordiging der afzonderlijke Duitsche Staten, die er elk hunnen of hunne
afgevaardigden in hebben.
Ieder Staat beschikt niet over evenveel stemmen in den Bondsraad: zoo heeft
Pruisen 17 stemmen, Beieren 6, Wurtemberg en Saxen elk 4, Baden en Hessen elk
3, Mecklenburg-Schwerin en Brunswyk 2, de andere Staten en vrije steden maar elk
éene. De afgevaardigden spreken en stemmen in naam van hunnen Staat; even als
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de vreemde gezanten genieten zij de exterritorialiteit; de Bondsraad is het middel
voor de afzonderlijke Staten om zich in 's Rijks zaken te bemoeien.
De Bondsraad is niet zonder bevoegdheid op uitvoerend en rechterlijk gebied,
maar 't is bijzonder als deel uitmakende van de wetgevende macht in 't Duitsche rijk
dat zijn invloed groot is. En te dien opzichte zijn de aanhangsels van Poschinger's
boek hoogst belangrijk. Wij leeren hierin wat Bismarck over den Bondsraad zei en
schreef, toen hij kanselier uit was.
Als kanselier was Bismarck den Bondsraad meester, hij deed er mede
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wat hij wilde. In princiep kon de raad zich zeker tegen den kanselier verzetten, dit
was zijn grondwettelijk recht, maar de kanselier was nu eenmaal Bismarck en deze
zweeg liever over het grondwettelijk recht van den raad.
Het is maar later, toen hij opgehouden had rijkskanselier te zijn, dat hij theorie is
gaan maken, er op wijzende hoe de Bondsraad, als wetgevend lichaam, evenveel
recht heeft als de Reichstag, hoe de Landtagen der afzonderlijke Staten zich met 's
rijks zaken mogen inlaten, daar toch elke Staat in den Bondsraad zijn afgevaardigden
heeft die daar in naam van zijnen Staat komt spreken en stemmen, en hoe het een
ongeluk zou zijn voor het Rijk moest de Bondsraad vervallen tot den rang waarop
het Heerenhuis in Pruisen gezonken is.
Zoo sprak en schreef Bismarck; in theorie heeft hij gelijk, spijtig maar dat hij wat
laat aan theorie heeft gedaan.
E. VL.

Annuaire statistique de la Belgique
Annuaire statistique de la Belgique, 1900.
Bruxelles, J.-B. Stevens, 1901.
Het Ministerie van Binnenlandsche zaken en Openbaar Onderwijs heeft vóor
eenige weken het statistisch jaarboek uitgegeven voor 1900. Al wie zich met
staatkundige of maatschappelijke studiën bezig houdt kent deze nuttige uitgaaf,
waarin al de statistische gegevens, ons land betreffende, samengebracht zijn.
Wij willen enkel de aandacht vestigen op eenige bijzonderheden: het getal der
geboorten dat in 1898 nog al verminderd was, is in 1899 weer vermeerderd: op 1000
inwoners waren er in 1898 26,62 geboorten, er waren er 28,80 in 1899. De
vermeerdering is bijzonder merkwaardig in West- en Oost-Vlaanderen, Limburg en
Antwerpen. Het getal der buitenechtelijke kinderen is in 1899 minder dan in de
voorgaande jaren; van 1881 tot 1891 waren er op 100 geboorten, 8,47 buitenechtelijke,
in 1897 waren er 8,32; in 1898, 7,88 en 7,68 in 1899.
Wat de echtscheidingen betreft, is 't jaar 1899 ook beter dan 't voorgaande: in 1899
waren er 563, dat is 184 minder dan in 1898. - Het getal der ongeletterde milicianen
is in 1899 even als in 1898: 14%. - Het getal der studenten aan de hoogescholen dat
in 't schooljaar 1889-1890 ten hoogste stond: 6,188 en jaarlijks verminderde tot dat
het in 1896-97 gevallen was op 4,870 is sedert weer aan 't stijgen: 4,951 in 1897-98;
5,100 in 1898-99 en 5,194 in 1899-1900. In 1890 hadden de bijzondere scholen maar
15% der hoogstudenten, in 1899-1900: 29%.

Vivat's geillustreerde Encyclopedie.
Vivat's geillustreerde Encyclopedie.
Uitgeversmaatschappij Vivat, Amsterdam, aflev. 21. Prijs 0,50 fr.
Deze aflevering, bl. 1601 tot 1680, loopt van het woord Ciudad-Real (de Spaansche
provincie) tot Commando-brug. Evenals de voorgaande afleveringen, die wij
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recenseerden in Dietsche Warande en Belfort, 1901, bl. 536, is deze 21e eenvoudig
en zakelijk geschreven, in bezorgden stijl. Wij hebben er niets in gevonden dat ons,
Katholieken, kan afstooten, integendeel. Wij vestigen bijzonder de aandacht op de
artikelen gewijd aan Edward Hyde, eersten graaf van Clarendon; George William
Frederik Villiers, vierden graaf van Clarendon; Samuel Clarke; het geslacht der
Claudiërs; de pausen met name Clemens, de verschillende Cleopatra's; Grover
Cleveland, Richard Cobden, Menno van Coehoorn, Colombus en de republiek
Colombia.
J.V.

Adolf Philippi. Rubens und die Flamländer.
Adolf Philippi. Rubens und die Flamländer.
Met 152 platen. E.A. Seeman, Leipzig, 1900. Gebrocheerd 4.50 mark. Gebonden 6
mark.
Dit is het 5e deel van Philippi's Kunstgeschichtliche Einzeldarstellungen, waarin
Die Blüte der Malerei in Belgien behandeld wordt.
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Zooals de titel het uitgeeft draait alles rond Rubens. In eene korte inleiding betreurt
de schrijver dat Rubens in Duitschland naar zijn waarde niet geschat wordt en dat
velen in den laatsten tijd bij Rubens enkel het zinnelijke en dierlijke gaan zoeken.
Het werk is in vier kapittels verdeeld: in 't eerste worden de onmiddellijke voorgangers
van Rubens besproken, het tweede is gewijd aan Rubens, het derde aan de
Antwerpsche schilders van Rubens' tijd, bijzonder aan Van Dyck, en het vierde aan
de Vlaamsche Kleinmeesters.
De 4 hoofdfiguren zijn: Rubens, Van Dyck, Teniers de Jongere en Adriaan
Brouwer. Rubens is ‘de eerste der schilders uit het Noorden die wij, modernen, als
gansch modern aanzien’. Schrijver vat zijne meening over Rubens als volgt samen:
‘Rubens ist der erste wirkliche Groszmaler im Norden, nicht weil er jene
Dekorationsmalereien geliefert hat, sondern weil er überhaupt, auch im Staffeleibilde
und im kleineren Maszstabe das Einzelne und Kleine nicht kleinlich, sondern
angemessen darstellt; seine Altarblätter und einige der umfänglicheren mytholigischen
Stücke zeigen in Norden zum Erstenmale, was in der Malerei monumental heiszt.
Zu den alten Gattungen, schuf er eine neue, das Tierbild, oder die Darstellung, in
der das Tier die Hauptfigur ist, deutlich und grosz, nicht mehr minutiös wie bei
Sammetbreughel und Savery. Und wie er hier die besonderen Tiermaler Snyders und
Fyt übertraf, wie er z.B. der beste Pferdemaler gewesen ist, so malte er Früchte,
Pflanzen, Blumen und alle Arten Stillleben wo es sein muszte, immer noch besser
als die Specialisten. Vom weltlichen Genrebild hat er einige köstliche Proben gegeben,
den Liebesgarten und die Bauernkirmesz, die ganze Reihen von Bildern anderer
Maler im Leben riefen, im Porträt leistete er wenigstens tüchtiges und bisweilen auch
hervorragendes, und als Landschaftsmaler ist er wieder der erste, der im Norden
einen eignen und groszen Stil entwickelt hat’ (bl. 39-40).
Minder lof wordt Van Dyck toegezwaaid: ‘Seine Stärke sind die Frauen und die
Flügelkinder, auch die weichgestimmten Jünglinge; die Kraft des vollen Mannesalters
übersteigert er leicht auf seinen historischen Bilderen, und nur im Porträt, wo er die
Natur unmittelbar von sich hat, gelingt sie ihm oftmals’ (bl. 149). ‘Das er aber kein
starkes und selbständiges Talent war, zeigt seine letzte Periode (seit. 1632 - jaar dat
hij naar Engeland trekt -); kunstlerisch vereinsamt ging er ganz in demjenigen Bildnis
auf - oder auch unter - in dem wir nicht mehr die Höhe seiner Leistung erkennen.
Alle wahrhaft groszen Künstlernaturen haben bis an ihr Lebensende zugenommen.
Fur ihn liegt zwischen jenen beiden Perioden die Zeit seiner Blüte’ (van 1622 tot
1632, bl. 148).
Van David Teniers den Jongere ‘Ein feiner und auszerst geschikter Maler, aber
kein groszer Künstler’ wordt gezegd dat hij gewoonlijk onder de Vlaamsche schilders
als derde gerangschikt wordt, maar dat de kenners sedert eenigen tijd diens meester,
Adriaan Brouwer, beginnen voor te trekken. ‘Eine toller Kamerad, aber eine echte
Künstlerseele!... Brouwer's Leute sind in Freiheit aufgewachsen, Teniers hat die
seinen dressiert, sie können noch mehr als trinken und kartenspielen, sie führen sich
nicht so ungebärdig auf, sie raufen auch nicht so wüst miteinander und werden
allmählich sogar ein wenig salonfähig. Teniers ist der mannigfaltigere, der feinere,
aber auch der weniger natürliche’.
Het boek is zeer aantrekkelijk geschreven; de uitvoering ervan, de platen bijzonder,
hoogst bezorgd; eenige naaktheden nochtans laten niet toe het werk op tafel te leggen.
J.V.
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Verzen van Guido Gezelle
Verzen van Guido Gezelle,
4o formaat met portret in autotypie, 2 deelen, 660 bl., ingenaaid 4 fr. Gebonden in
een band, 5.50 fr. Antwerpen, De Nederlandsche Boekhandel.
Wie de volledige werken van Gezelle niet heeft, koope deze twee boeken. Te recht
zegt het prospectus: ‘Dit is 't bijzonderste uit het volledige werk gebundeld’. Eene
bloemlezing dus, met een inleidend woord van Prof. Dr Verriest en voor een spotprijs
te koopen, opdat niemand meer gevonden worde met oog en hart open voor 't schoone,
die 't werk van den zoetstgevooisden onzer Vlaamsche dichters niet op zijn tafel
liggen heeft.
Wij hebben hier Gezelle niet te beoordeelen. Wie Dietsche Warande en Belfort's
meening weten wil, leze ons Februarinummer 1900, aan Gezelle gewijd en in den
jaargang 1901, II, bl. 538, de aankondiging van zijn Laatste Verzen.
Laten wij enkel nog bijvoegen dat ook de stoffelijke kant der uitgave allerkeurigst
is. Eene opmerking enkel veroorloven we ons, zij kome de uitgevers ten goede bij
eene tweede uitgaaf, die zeker niet achterblijven zal: dat zij onder elk medegedeeld
stuk het jaartal zouden plaatsen, opdat de lezer seffens wete uit welken tijd van
Gezelle's leven het stamt.

Dertienlinden.
Dertienlinden.
- Dr F.W. Dreizehnlinden, overgedicht door Kan. EUG. DE LEPELEER. Derde,
omgewerkte uitgave. Met drie platen van J. Janssens. Gent, Siffer, 1901.
‘Dat een letterkundig werk, op een twaalftal jaren, eene derde uitgave mag beleven,
is zeker een ongemeen feit te onzent, en dat, beter dan welkdanige aanbeveling pleit
ten voordeele van de degelijkheid van het boek’.
Zoo begint het prospectus, en te recht. Den lof van den E.H. De Lepeleer's vertaling
hebben wij hier niet meer te maken. Bij 't verschijnen der 1e en 2e uitgaaf werd daarop
genoegzaam gewezen.
Laten wij enkel zeggen dat deze derde uitgaaf, opgedragen aan zijne Doorluchtige
Hoogwaardigheid Mgr Stillemans, bisschop van Gent, geen bloote herdruk is van
de tweede; reeds bij 't lezen der eerste verzen blijkt dat de vertaling nog eens goed
doorgezien werd: sommige minder gepaste woorden en niet al te welluidende verzen
werden gelukkig vervangen en gewijzigd.
De keurige uitvoering en drie schoone platen van J. Janssens verdienen ook allen
lof.

Étude littéraire et apologétique sur Quo Vadis
Étude littéraire et apologétique sur Quo Vadis,
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par J. SEMERIA, Barnabite, traduite par J.P. WALTZING, professeur à l'Université de
Liège. - Bruxelles, Oscar Schepens et Cie, 1901.
Deze studie - een vlugschrift dat 35 bladzijden behelst - is eigenlijk een openingsles,
door den talentvollen Pater Barnabiet, J. Semeria, aan de ‘scuola superiore di
religione’ te Genua gegeven. Het feit alleen dat deze rede in 't Fransch en in 't Duitsch
en misschien in andere talen nog, werd overgebracht, zou volstaan om ze ter lezing
te doen aanbevelen. Maar ze heeft ook een niet geringe innerlijke waarde. Juist
gedacht en aantrekkelijk geschreven, is ze van aard om een gezond oordeel te doen
ingang vinden over de geschiedkundige, zielkundige, artistieke en apologetische
waarde van Sienkiewicz' meesterwerk. Dit boek, zegt schrijver, is ‘une grande
apologie du christianisme, et la plus efficace qu'on puisse écrire aujourd'hui’. En
verder: ‘c'est un monument de la foi chrétienne. Ne convenait-il pas de le construire
autrement? Je ne veux pas m'arrêter à cette question: j'hésite à donner des conseils
au génie. Cette oeuvre
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d'art, je la prends telle qu'elle est, et je dis: avec quelques pages de moins, le livre
aurait plus facilement passé dans toutes les mains, mais il aurait peut-être fait une
impression moins profonde sur les lecteurs auxquels il est spécialement destiné.
Sienkiewicz a préféré agir sur moins d'intelligences, mais avec plus de force’.
Mgr Tommaso, aartsbisschop van Genua, heeft de opdracht van deze studie
aanvaard, en aan den schrijver geantwoord: ‘Gij hebt over Quo Vadis voortreffelijk
gesproken’.
J.D.C.

Histoire de la Coopération en Belgique.
Histoire de la Coopération en Belgique.
- Les hommes. - Les idées. - Les faits, par LOUIS BERTRAND. - Bruxelles, Dechenne
et Cie, 1901.
De socialistische afgevaardigde Bertrand, voorzitter van den bond der socialistische
samenwerkende maatschappijen van Belgie, begint de uitgaaf van eene geschiedenis
der samenwerkende beweging in België, in afleveringen van elk 12 bl. Het werk zal
100 afleveringen beslaan; elke aflevering kost 10 centiemen. Het werk zal 6 deelen
bevatten: I. De voorloopers. II. Na den 24 Februari 1848, de eerste samenwerkende
maatschappijen. III. Van 1860 tot 1880. IV. De Belgische beweging van 1880 tot
1900. V. De samenwerking te lande. VI. Algemeen overzicht.
Wij hebben tot hiertoe de 60 eerste bladzijden ontvangen, waarin Robert Owen,
Charles Fourier, Saint-Simon, Philippe Buchez, Louis Blanc en Pierre Leroux
behandeld worden. Bespreking later.
J.V.

De Vrouwenmaatschappijen van onderlingen bijstand
De Vrouwenmaatschappijen van onderlingen bijstand, 11 bl.
De Schoolmutualiteit, 13 bl. Gent, Siffer.
Twee nieuwe schriftjes van de gekende propagandiste Mej. Maria Du Caju; in het
eerste worden kort en klaar de bijzonderste opwerpingen weerlegd, ingebracht tegen
het aannemen van vrouwen als leden van bestaande maatschappijen van onderlingen
bijstand voor mannen, en tegen het stichten van dergelijke maatschappijen uitsluitelijk
voor vrouwen; in het tweede wordt gewezen op hetgeen de school doen kan tot het
verspreiden van 't onderling vooruitzicht: theoretisch ‘door de stof van lees-, taal-,
reken- en huishoudkundige lessen; door gesprekken, voorbeelden en raadgevingen’;
practisch ‘door het stichten van schoolmaatschappijen van onderlingen bijstand en
van lijfrent, die door de onderwijzers en onderwijzeressen zouden ingericht en
bestuurd worden.’
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Het oude Nederlandsche lied
Het oude Nederlandsche lied,
door FL. VAN DUYSE. Afl. 7. Antwerpen, De Nederlandsche Boekhandel.
Worden meegedeeld en zoo voor tekst als melodie toegelicht: Alles, wat immermeer
't leven kreeg; Mijn hertze en can verbliden niet; Het wayt een windeken; Ick arm
schaepken aender heyden; Hoe mach een man zijns levens lusten; Verlangen, ghi
doet mijnder herte pijn; Tyrannich werc vol archs gedronghen; Aenmerct toch myn
geclach; Alle mijn gepeys doet mi so wee; Dat ick om een schoon beelde soet; Die
vogelkens in der muten; Een goet nyeu liet heb ick gedicht; Een aerdich vrouken;
Fortuyne heeft mi verbeten; Het quam een ruyterken wt Bosscayen; Ic hadde een
gestadich minneken; Ic weet een wtvercoren; Mijn herte is myn in tween geclooft;
Met eenen droeven tanghe; Ryck God wie sal ic claghen; Ik vrydd' een vraukin alsoo
fijn; Mijn liefken siet mi ovel aen; Ik vinde my bedwongen dat ik zingen moet; Ik
heb de groene stroetjens; Myn oogkens weenen.
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Overzicht van tijdschriften.
Volkskunde, 5e-6e aflev.
Van A. De Cock: een belangwekkend artikel over Taalvervorming in den kindermond,
met tal van aardige voorbeelden; spreekwoorden en zegswijzen afkomstig van
ambachten; aanteekeningen over de Noot in de volksgeneeskunde, naar aanleiding
van een door Dr. M. Sabbe meegedeeld gedicht ‘Lofsangh der Okernoten’ (Brugge,
1703). - Van J.D.C., een paar opmerkingen aangaande den oorsprong van het
Uitvaartbrood. - Voorts Nederlandsche sprookjes opgeschreven door G.J.
Boekenoogen, t.w. Van kannegien vul, Van het gevonden geld, Van den kikvorsch
die in een prins veranderde, Van den prins die zijn vrouw vergat. - Kroniek over
Oude huwelijksgebruiken. - Boekbeoordeelingen.

De Banier, Hasselt, December.
St. Trudo. Samenvatting der ‘Vita Sr-Trudonis’ van Donatus, met aanteekeningen.
Vervolg (A. Paquay). - Kijk! wat mag dat zijn? (B. Buckinx), een volksliedje dat
waard is getoonzet te worden. - De liefde is blind of moet het zijn (A.C.), eene
eigenaardige vertelling, doch wat uit de lucht gegrepen. - Boekbeoordeelingen
(Geschiedenis der voormalige heerlijkheid Vlijtingen door Willem Simenon van Dr.
A. Habets). - Moedertaal door De Vos en Beknopte Geschiedenis der Nederlandsche
Letterkunde door W. Neylen, van J.G. - Filips van Artevelde en Kermisklok,
Doodsklok door Jan Boucherij, van Taxander. - Vlaamsche Katholieke Landsbond
(F.) (verordeningen). - Arbeid (Nemo) vervolgt.

De Taalstrijd hier en elders. Aflev. 1, 2 en 3, 1901-1902.
De bijzonderste brok van deze drie afleveringen samen is wel het kapitel handelende
over De Vervlaamsching der Gentsche Hoogeschool, (bl. 35-84). Hieruit blijkt klaar
en tamelijk volledig wat tot hiertoe gedaan is en welke verschillende meeningen er
vooruitgezet worden-Waarom echter geen woord gezegd over den jongsten zitdag
van den Katholieken Landsbond te Gent, waar deze zaak ook verhandeld werd? Voorts in deze afleveringen nieuws over de verkrachting van art. 137 der wet op de
burgerwacht te Leuven en te Gent; eenige uittreksels uit de redevoering van Jan Van
Ryswyck, in de Beurs te Antwerpen den 21 Juli ll. ter gelegenheid der Nationale
Feesten; een artikel overgedrukt uit het Volksbelang over Coremans wetsvoorstel,
dat de wet van 1883 op de vrije gestichten van middelbaar onderwijs wil toepassen,
enz.
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Het Katholiek Onderwijs, December 1901.
Wij vestigen de aandacht op drie artikelen in dit nummer: 't vervolg van de studie:
De opvoeding bij de Hindoes in den ouden tijd. Voor den alouden Hindoe ‘bestond
het waar en oprecht geluk in den niet, in den nirvána, den oorsprong van ieder wezen
(zoo men toen beweerde) weder te keeren en dan ontdaan van allen last, van alle
gebrek en leed, het hoogste heil in al zijn volheid te kunnen genieten. Daarnaar
poogde en werkte hij met gedurig te strijden tegen zijne neigingen, om alle aardsch
gedacht en begeerte uit zijn hert weg te krijgen en om, door dwaze verstervingen en
pijnlijke lijfkastijdingen, tot de volslagene zelfverachting te geraken’. - Publiek en
gezag, een goed artikel uit De Vrije School overgenomen, waarin schrijver toont hoe
het optreden van het publiek tegenover schooljongens, dikwijls onbehendig, ja
uitdagend is. - Verder een artikel over Malta, ter gelegenheid van het opdringen van
het Engelsch als officieele taal.

De Vlaamsche Kunstbode, December 1901.
Adeste Fideles, kerstvertelling van A.V. Bultynck. - Winternachtsdroom, het zangspel
van Leonce du Catillon waarop Aug. De Boeck muziek gemaakt heeft. - Slot van
Lybaerts critisch overzicht der Driejaarlijksche Tentoonstelling van Schoone Kunsten
te Antwerpen. Schrijver handelt over de afdeeling: beeldhouwkunst en vindt ze ‘in
haar geheel genomen, maar onbeduidend... Wel komen er schoone, goed gekende
namen op de lijst der tentoonstellers voor, maar, och arme, hetgeen zij tentoonstellen
heeft niet veel om het lijf of zagen wij reeds op twee of drie vroeger gehouden
tentoonstellingen.’ - Voorts nog verzen van E.J. Ossenblock, Jacob Stinissen, Gustaaf
Rens en Karel Bogaerd.

Germania, December 1901.
Van Jef Hindendael eenige lezenswaarde bladzijden getiteld Louw en Plokhoy; aan
te merken de brieven van Louw aan den schrijver, waarin gewezen wordt op de
onmenschelijke handelwijze der Engelschen die o.a. niet duchten krijgsgevangen
boerenvrouwen prijs te geven aan hartstochtelijke kaffers. - Dr. Valentin geeft het
vervolg van zijn studie Das ‘humane’ Engeland, waarin hij toont hoe Engeland den
oorlog gezocht heeft in Zuid-Afrika. - Chamberlain heeft beweerd dat de Duitschers,
in den oorlog van 1870-71 er veel erger op toegegaan zijn dan nu de Engelschen in
Zuid-Afrika. Daar tegen worden hier uittreksels van brieven aangehaald, door Molkte
tijdens den oorlog aan zijnen broeder geschreven. - Verders nog in dit nummer
vervolg van Welsers Germaansche Stijl en Duitsche Kunst en van Jul. Sabbe's Peter
Benoit De Vlaming ‘Vóor hem waren er, ja, Vlaamsche toonkunstenaars, maar door
al de winden van het stoffelijk belang en de levensnoodwendigheden, werden zij
onvermeld uit elkander geslingerd en over Europa heen verspreid, zonder nut of roem
voor hun eigen volk.
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Met Benoit, uit Benoit wordt eene Vlaamsche, eene Dietsche muziek geboren,
dochter van eigen bodem en volk, en zich van de oudere scholen al dadelijk wetende
te onderscheiden.’

De Vlaamsche School
De Vlaamsche School, 10 en 11,
brengt Dirk Bouts en zijne school, met Wauters als leidsman. Vier afbeeldingen uit
Munchen - De geboorte Christi, Het verzamelen van het manna, Abraham en
Melchisedech en Elias in de woestijn - versieren de aflevering, met tekst van Van
der Linden.
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In 10 wordt Peter Benoit vervolgd in ‘losse nota's met eene karikatuur van Delcroix.’
- De Malander's schilderijenkabinet wordt ingezien door Een blik op een Bachanaal,
die men in de natuur liever mijden zou, eene Magdalena en van Rembrandt Een man
in Oostersche kleedij.
- Nr 12. - Onze Kunst, 1. Het slotnummer der Vl. S. bevat het slot van Dirk Bouts en
zijne school, door H. van der Linden. Er wordt op gewezen dat talrijke schilderijen
hier onvermeld zijn, en dat Bouts, ofschoon te Leuven ingeburgerd zijnen
Haarlemschen oorsprong niet verloochende. De platen stellen voor: Het laatste
avondmaal en Het Paaschfeest, beiden te Brussel. - Het korenwegeltje van V.
Loveling. Nicolaas van den Eeden, geb. 1556, met eene (mislukte) plaat, door Maurits
Sabbe. - Babel van Couperus, wordt gunstig beoordeeld door Max Rooses. Eene
plaat naar Jan van Beers: Breydel en De Coninck bij het sterfbed van Jan van
Maerlant. Cecilia, naar A. van Welie, halfbakken gekomen.
Onze kunst belooft ‘nieuwen vorm’, bijdragen van Jan Veth, Max Rooses,
Vermeylen en vele anderen. De eerste plaat stelt voor: Dansende boeren van den
ouden Breugel.
Vóor in de aflevering worden advertentiën geplaatst over Victoriawater,
Beuklaarkoekjes, enz. zooals het de tegenwoordige wansmaak en (helaas!) het geld
voorschrijft.
Ondertusschen vinden wij hier aan Jan van Eyck (toegeschreven) den kardinaal
van Santa Croce uit Weenen en Dresden en de Mariaboodschap uit Berlijn; Van
Memlinc een Manshoofd uit den Louvre. Eindelijk geeft Veth eene studie over Jacob
Mari, met beeltenis. Tot slot: Het Mattenweven in Ned. Indië door Loeber Jr. en wat
kunstberichten.

Limburg's Jaarboek
Limburg's Jaarboek, zevende deel, derde aflevering,
bevat nota's over de St. Willibrordskapel te Geysteren, van G. Ariaans (tweede art.).
Vervolgens Den beginne des Cloesters Jerusalem te Venras in 1422, door L. Peters
en andere wetenswaardigheden, bijzonder voor Limburgsche familiegeschiedenis.

Musica Sacra
Musica Sacra, 1-2.
- Wij roepen de aandacht onzer lezers op Musica sacra, Revue de chant d'église et
de musique religieuse. Namur. Wesmael-Charlier. Maandelijks afleveringen van 8
blz. tekst en 4 blz. muziek. Jaarlijks 5 franken. 1 en 2 bevat het vervolg eener studie
over Grieksche muziek en eene algemeene tafel - een hoogst nuttig vereischte voor
een goed werk.
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Bulletijn der Maatschappij van Geschied- en Oudheidkunde te Gent, 9e
jaar, nr 8.
Drie korte mededeelingen: Van R. Maeterlinck Le nouveau diptyque du musée de
Gand; van F. Van den Beneden: Renseignements généalogiques inédits sur Georges
Chastelain, historien gantois en van Nap. de Pauw: Les travaux effectués au Château
des Comtes de Flandre à Gand, au XIVe siècle. Uit het verslag der algemeene
vergadering van 12 November ll. blijkt dat M.V. Fris, leeraar aan 't Koninklijk
Atheneum te Oostende, eene uitgebreide studie ingezonden heeft over den Slag van
Groeninghe. M. Pirenne zei hiervan ‘Je connais ce travail, M. Fris me l'avait déjà
communiqué et je crois pouvoir dire qu'il est très intéressant et très bien fait’.
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Jong Dietschland, Kerstnummer 1901.
Er staat weer wat goeds in dit nummer. Aan eene moeder bij het afsterven van haar
dochtertje door J. Joos. - Eene kernachtige redevoering van Fr. Van Cauwelaert aan
studenten waar de stelling verdedigd wordt: ‘Vlaamsche Katholieke studenten, gij
moet u oefenen en volmaken om eens de vuurbakens van uw volk te zijn, als hoogere
menschen, hoogere Vlamingen, hoogere katholieken’. - Van J.D.C. eene ernstige
beoordeeling van G.D. et J. Minnaerts tooneelspel Siddharta. ‘Al de gestalten van
dit tooneelspel zijn zoo bedaard, zoo koel, zoo traag in hun spreken en doen. Zij zijn
alles behalve Oostersch. Ik had mij altijd voorgesteld dat Oosterlingen menschen
waren met bruisend bloed, vurige ziel, geweldigen hartstocht, toomelooze verbeelding,
kleurrijke taal... Maar van dit alles geen spoor. Waarom lazen de schrijvers niet eens
de Profeten, of het boek Job, of zelfs... Max Havelaar?’
In dit artikel nog over onze armoede aan tooneelspelen ‘Kan iemand Vondel's
spelen, zonder geeuwen zien vertoonen? En Bilderdijk, die meesterwerken voortbracht
in alle dichtervakken, slaagde er niet in een goed tooneelspel te schrijven. Engeland
heeft eene Shakespeare; Duitschland, Goethe en Schiller; Frankrijk, Corneille, Racine,
Molière; Spanje, Gullielmo de Castro; wij - 't is treurig om zeggen - bijkans niets.’
- C. De Visschere komt op tegen het bekronen van tooneelwerken na enkele lezing.
Een tooneelwerk bekronen zonder het te hebben zien opvoeren is onzin. - Een schetske
Wit en Zwart dat aanleg verraadt. - Goede verzen van Gotfried Hermans en Herman
Broeckaert.

St. Cassianusblad
St. Cassianusblad, Maandschrift voor Opvoeding, Onderwijs en
Onderwijzersbelangen. Uitg. P. Ryckmans, Mechelen. Prijs: fr. 3.50. Nr van Januari
1902, 4e jrg.: Nieuwjaarspraatje, door kan. J. Muyldermans, handelend over ‘de
voornaamste, de kardinale deugd des onderwijzers: de liefde, en die liefde is viererler:
liefde tot God, tot zijn ambt, tot zijne schooljeugd en tot het volk of vaderland.’ Pestalozzi, vervolg eener studie door R.L.S. Bespreekt o.a. Pestalozzi's voornaamste
schrift: ‘Hoe Geertruid hare kinderen onderwijst’. - Middelen om al den leerlingen
een regelmatig geschrift te doen verkrijgen. Ontwikkeling in vorm van brief, door
Zuster X. - De Wet van den 25 Aug. 1901 in toepassing, door W.V. - De
philosophische Eieren, dichtje van Harm. Asschenbergh († 1792), ter vergelijking
met soortgelijk dichtje van Langbein († 1835) en eene omwerking in proza van kan.
J. Muyldermans. - Practisch Onderwijs. Het Schaap, door Prof. Spaeninckx. - Vervolg
der Geschied. van de Nederl. Letterkunde in de XIXe eeuw. door Prof. Verheyen. De Cijferistengilde van Mechelen, door A.V. - Verder officiëele stukken;
schooltoelagen, ontslagen, benoemingen, rustgelden, eereteekens, snippers (allerlei
nieuws en aanteekeningen), boekbeoordeeling, en aankond. van nieuwe boeken.

Durendal, December 1901.
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Messe des bergers, lieve verzen van Victor Kinon. - Van Georges Virrès, Bonnes
gens dans leur petite ville, begin van een roman. - Godfr. Kurth kondigt de Margerie's
vertaling in verzen aan van Dante's Divina Comedia. ‘J'ai écrit que cette traduction
est admirable et je ne m'en dédis pas, encore bien que je suis loin de ne pas en voir
les imperfections peut-être inévitables, des tournures obscures ou gauches, une
littéralité parfois excessive. Mais qu'importe. Ce que je puis affir-
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mer, c'est que cette traduction de Dante, plus qu'aucune de celles que j'ai maniée (in
nota, je parle bien entendu des françaises. D'autres langues sont moins rétives,
l'allemand et le flamand en particulier) vous fait éprouver la jouissance de l'original.’
E.M. Cuppens vervolgt zijn studie over Guido Gezelle. ‘La West-Flandre est sans
conteste celle des provinces flamandes où l'idéal religieux, artistique et intellectuel
des gens instruits est le plus élevé, où l'on trouve le plus d'hommes remarquables
dans différentes sciences et surtout dans le noble métier des beaux-arts.
C'est à Gezelle que la West-Flandre doit cette prééminence si enviable, et la
puissance éducatrice qu'il possédait, non seulement comme grand artiste, mais aussi
comme éducateur et conducteur de jeunes âmes privilégiées, est loin d'avoir sorti ses
derniers effets; si un Albert Rodenbach, cet enfant de génie que la Flandre pleure
encore, était le fruit glorieux du professorat d'un Hugo Verriest, il procédait cependant
de Guido Gezelle, qui avait formé son maître.’

Revue Générale, December 1901.
Ernest Dubois. - De internationale vereeniging ter wettelijke bescherming der
werklieden, en 't congres van Bazel (27-28 September).
A. De Ridder. - De zaak van het Halssnoer. - Deze zaak veroorzaakte, volgens
Goethe, een schok die de grondvesten van den Staat ondermijnde. Ten onrechte wordt
koningin Maria-Antoinetta beschuldigd zich bij de Joodsche juweliers Bahmer en
Bassenge het snoer te hebben aangeschaft. Me de la Motte speelde in deze zaak de
plichtige hoofdrol en deed door kardinaal Prins de Rohan, het snoer voor de koningin
bestellen, hetwelk zij zelve verkocht; wanneer de koningin de zaak vernam en de
rechtbank uitspraak deed, was haar naam door vijanden reeds bezwadderd.
M.-F.-G. Porsaith de Prousar. - De koningsgezinde partij in Amerika. - Deze
partij heeft twee vertegenwoordigers; de ‘Witte Rozen’ zijn voor Robrecht van
Beieren, het ‘Ariaansch Order’ voor Don Carlos van Bourbon genegen. ‘Hare
partijgangers hebben betrouwen in de verwezenlijking hunner wenschen.’
J. Vosters. - De algemeene wil in het ‘Contrat Social’ van J.J. Rousseau. - Rousseau
schrijft: ‘Het hoofdzakelijke van den algemeenen wil is dat deze van allen uitgaat...
Het is niet altijd noodig dat hij eenparig weze... Dikwijls bestaat er een verschil
tusschen den algemeenen wil en den wil van allen.’
... - Het vraagstuk der ontvolking in Frankrijk. Gedurende de 6 jaren 1890-95 was
er een klaar aangestipt overschot van overlijdens op geboorten. Onder de middelen
die de schrijver opgeeft om den toestand te verbeteren: ‘ontslaging of vermindering
van soldatendienst voor hen die op 19-jarigen ouderdom 1 of 2 kinderen hebben. Herstel der zoogenaamde ‘Tours’ voor de bastaards en verlatene kinderen. ‘Is het
eene aanmoediging tot onzedelijkheid... of eene merkelijke vermeerdering der
kinderen zonder gekende ouders? Wij konden zeggen: “des te erger” maar wij zeggen
met overtuiging: “des te beter”. Moge de helft van Frankrijk uit kinderen bestaan
zonder familie, zoo de herbevolking aldus ontsta.’
Cyr. V. Overbergh. - Lotgeval van den ‘Senegal’.
Ch. de Berckeley. - De markies van Louvancourt.
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Eug. Gilbert. - De kanselredenaars en de Fransche samenleving van de XVIe tot
de XXe eeuw.
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Annales de la société d'archéologie
Annales de la société d'archéologie, XV, liv. II.
J. Claerhout geeft nota's over bronzen voorwerpen gevonden bij Denterghem (uit
‘de bronzen tijd’). Van der Linden idem over ‘koperen Hollandsche tabaksdozen’
en Edgar de Prelle de la Nieppe bespreekt eene Duitsche wapenrusting der 16e eeuw
voor infanterie. - P. Verhaegen beschouwt den Belgischen slavenhandel der achttiende
eeuw. Niets bracht meer op dan het transport van negers uit Afrika en Amerika.

Revue d'histoire ecclésiastique
Revue d'histoire ecclésiastique, 4,
bevat een artikel van A.C. De Schrevel, over ‘den tienden en 20n penning’, de
bevrediging van Gent enz. welke van grootere beteekenis zijn voor de
wereldgeschiedenis, dan men meestal wel denkt. Als middenpunt wordt Remi Drieux,
bisschop van Brugge, voorgesteld. Het leven van den prelaat wordt nog eens kostelijk
geschetst, evenals de geschiedenis van den 10n penning in Vlaanderen, die met
bewijzen uit de archieven wordt gestut.
De bisschoppen drongen aan op het terugroepen van Alva. Daarbij sloten zich de
hoogleeraren van Leuven aan (wordt vervolgd).
Wij hopen uit een volgend artikel te kunnen vernemen, dat de Leuvensche
Hoogeschool noch middellijk noch onmiddellijk schuld heeft aan de wijze waarop
Willem van Oranje gebruik gemaakt heeft van de Gentsche bevrediging en dat de
nadeelen voor de Hollandsche katholieken uit de pacificatie voortgevloeid, streden
met de houding door de katholieke hoogeschool aangenomen en met hare bedoeling.

Revue de l'art chrétien
Revue de l'art chrétien, 6.
- Levensbeschrijving van Guffens, met de welbekende kruisiging, geschreven door
J. Helbig. - Bilson behandelt het oude thema Les origines de l'architecture gothique
en komt tot de slotsom, dat hier nog veel onzekers heerscht ten opzichte van den
bouw der gewelven. De Engelsche schrijver hecht een buitengewoon gewicht aan
den s p i t s b o o g , alsof hierin het eenig of eigenlijk kenmerk der gothische bouwkunst
is gelegen. Voorzeker hij behoort er toe, doch er bestaat ook architectuur die de 14e
en 15e eeuw karakterizeert, zonder spitsbogen. Die jacht naar spitsbogen is eene
verouderde sport, uit het jaar 1800 en zooveel.

La Fédération artistique.
La Fédération artistique.
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In de nummers van October en November vinden wij in de eerste plaats een spot met
La chaux qui abime nos belles oeuvres. ‘Mollement elle a couvert de son voile blanc’
eu ‘a soustrait (onze kunstwerken) comme des vierges pudiques aux promiscuités
des foules.’ Hoe te handelen, zegt Camille Tulpinck. De Ulenspiegel van Charles de Coster wordt weder eens opgehaald door Elsa
Schulhoff. In een volgend artikel wordt van Archéologie ..... et politique gesproken:
‘Les avis de la Commission ne sont plus respectés.’ - In nr 5 behandelt Edg. Baes La
légende, veroordeelende de jacht naar positivisme par notre génération autogobiste
et philonéiste par excès, qui, sous le prétexte de ‘pratique’, ‘renie, répudie et détruit,
tous ce qu'il y avait de poétique en nous’, van Leonidas tot Willem Tell. - In nr 7
beklaagt Alphons van Rijn hoe de kunstenaars ophouden te verstaan, dat ‘ce qui est
rationnel quand il s'agit de sciences exactes ne l'est plus du tout dès qu'il s'agit d'art
seul’. Het ontbreekt hun daartoe aan verbeelding. Art et locomotion is het artikel
getiteld.

De Economist, November ('s Gravenhage).
De industrieele ‘Trusts’ der Vereenigde Staten van Amerika, door G.M. Boisserain.
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Schrijver doet een nauwkeurig onderzoek over de groote industrieele corporaties in
de Vereenigde-Staten van Amerika, welke de verschillende bedrijven onder één
bestuur willen brengen.
Men heeft hier te doen met eene beweging op economisch gebied van zeer groote
beteekenis (vervolgt).
Verplichte beslechting in der minne van arbeidsgeschillen (II vervolg, door Prof.
Reiger). Hij bestudeert de arbeidsgeschillen die opgerezen zijn in de verschillende
landen, en doet een kijkje op de verzoening, de verplichte conciliatie en arbitrage
vooral in Nieuw-Zeeland, waar het stelsel van verplichte beslechting en overeenkomst
niet bemoedigend mag heeten.
Schrijver betwijfelt of staatsgezag het beste middel is om de geschillen uit te
maken.
Onderling overleg der partijen, vriendschappelijke bemiddeling door toedoen van
vrijwillig gekozen scheidsrechters zullen best de verzoening bevorderen. Economische kroniek.
De voorgenomen boycot (onmogelijk, ondoelmatig). - De ingetreden depressie suikerpremiën, arbeidsuur in Zwitserland. - Handelskroniek. - Begrooting van
Watersstaat. - Economische nalezingen en Berichten.
Tabaktwist in Engeland. Jaarboek van arbeidswetgeving. Overzicht van den gouden zilvervoorraad der voornaamste Europeesche circulatiebanken.

Noord en Zuid
Noord en Zuid, 11,
schrijft over Cyriel Buysse, den neef van Virginie Loveling en Paul Fredericq, ‘den
Vlaamsche Zola’. Hem worden al dadelijk ‘de walgelijkste bijzonderheden verweten,
die hij met voorliefde beschrijft’. Ook wordt zijn ‘glimlachen’ menigmaal ‘grijnzen’,
ofschoon anders de gevoelens van ‘zonde, berouw, boete, teederheid, smart, vaak
voortreffelijk uitgewerkt zijn’. Mea culpa is zelfs een boek van ‘diepen bijna heiligen
ernst in zijne wreedheid’. Het latere werk is van veel minder allooi; 'n Leeuw van
Vlaanderen is wat rustiger, en als politieke roman betreffend België aan Nederlanders
belangwekkend. - Van Moerkerken behandelt met goede wenken, de opvoering van
Esmoreit.
- Nr 12, levert eene ontleding van Starings Verjaardag (VI. 105-120), en wenken
over Lezen III, beiden door Schelte van Kloosterhuizen. Molenaar zet zijne
Bloemlezing uit het Woordenboek voort.

De Katholiek
De Katholiek, 11,
Joannes de Presbyter in Harnack's theorie, door Breda, vervolgd. Louis Lammens:
keizerin en dichter: Heine op Montmartre; Elisabeth's ‘bedevaart’. Van Cooth schrijft:
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‘Critiek naar den eisch des tijds’, ter gelegenheid der Miracles of unbelief van Frank
Ballard.
- Nr 12. Habets schrijft over de Nederlandsche overheersching in Spanje (1517-1520).
- Rijkenberg: Telegraphie zonder draad. - Binnewiertz vervolgt zijne ‘Poëtiek’.
- Januari 1902.
Van Dr. J. Schrijven: de Bakermat der sprookjes.
Van A.M.J.S. Binnewiertz: Over Bilderdijk. 't Is een stevige verdediging van een
minder gunstig oordeel over Bilderdijk, reeds vroeger geuit, en door een Bilderdijkiaan
beknibbeld in de Maasbode. Als episch dichter is Bilderdijk een onzer onsterfelijken;
maar de lyrieker: in deze zeer prettige keuveling wordt bewezen dat men over den
2en best zwijgen zal uit eerbied voor den 1sten.
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Van Dr. J.v. Gorkom: Bijzondere Universiteiten in Nederland.
Door E.H.R. beoordeeling van W. van Neylen's Beknopte Geschiedenis der
Nederlandsche Letterkunde, waardeerend.

De Gids, Januari 1902.
Styn Streuvels levert het 1e vervolg van zijn novelle: Langs de Wegen.
Van Mr. G. Quack een artikel, belangrijk voor de geschiedenis van de
staathuishoudkunde. Hij bespreekt ‘Thompson's oude vergeten Boeken’. Die boeken
verschenen tusschen 1824-30 en heeten: 1. Inquiry into the Principles of the
Distribution of wealth: 2. Appeal of one half the human race, Women against the
pretentions of the other half, Men; 3. Labor rewarded, the claims of labor and capital
conciliated; 4. Practical directions for the speedy and economical establishment of
Communities on the principles of mutual cooperation, united possessions, and equally
exertions and of the means of enjoyments. Alles socialistische gedenkbladen uit de
eerste helft van de vorige eeuw; een arsenaal, waarin Karl Marx nogal iets heeft
gevonden.
J.E. Jaspers verhaalt een reisje in de Post met titel: Van een Indisch woud.
Een tiental bladzijden van J. Vürtheim over ‘het Gulden Vlies der Argonauten’.
Bespreking van de verzen van Giza Ritsch door Van Hamel.
Verzen van P.C. Boutens: al wat modern is; ergo te lezen in de stemming van ons
grijs-nevelige dagen.
Sonnetten van R. De Cneudt: Afgezien van de schoonheid harer taal, heeft deze
jonge dichter den trant beet van H. Lapidoth Swarth, van haar navolgers en,
ongelukkig, soms ook van haar nahinkers. Weemoed, altijd weemoed: waar halen
ze hem toch vandaan! Nevens onbeduidende en geforceerde verzen, een schoon slot
aan: Langs kille vaart; en een schoon geheel: Kloosterdood.
Het dramatisch Overzicht van Van Hall geeft nieuws over Paul Hervieu's
Fakkelloop, over 't Pantser van Herman Heyermans Jr, en over 't pasgevierde Jubilé
van Bouwmeester.
Viotta's muzikaal Overzicht: Richard Wagner und Leipzig von Eugen Seguitz.
Buitenlandsch Overzicht.
In de Bibliographie korte bespreking van L. Couperus' Kleine Zielen.

De Nederlandsche Spectator.
De Nederlandsche Spectator.
- Wynandts Francken zet voort: Grondslagen der Ethik en waarschuwt daarin tegen
idealisme, Men moet rekening houden ‘met de feitelijke werkelijkheid’ anders missen
‘de moreele idealen alle levensvatbaarheid’ en worden ‘ijdele en onvruchtbare
droombeelden’. Fiat! - volgt slot van Forum Romanum door... Pasquinelli. Dr. A.S.
Kok beoordeelt Aan Flarden, tooneelspel van Mej. Top-Nalf en zegt dat deze dame
voortaan ‘weerstand moet bieden aan de verzoeking voor het tooneel te schrijven’.
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- Nrs 49-52. - H. Brugmans bespreekt in 49 Nederlandsche Archivalia in Italië, naar
aanleiding van een verslag van P.-J. Blok, op last der regeering geschreven, en
uitgegeven bij van Stockum, te 's Gravenhage. Men vindt hier in 1o politieke stukken,
2o stukken van meer economischen aard, 3o stukken bijzonder de kerkgeschiedenis
betreffende ‘van Willebrord af’, 4o brieven van Nederlandsche geleerden. - Hulde
aan de nagedachtenis van Kate Greenaway. - 50, Oudfranse liriek en muziek, door
Salverda de Grave. Een artikel van A.J. Voorduin
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over Boycotisme. - 51 bespreekt de bespreking (in Der Türmer) van Hegermans Op
hoop van zegen, ‘vol van werkelijkheidsatmosfeer’ en ‘Hollandsche
herinneringsstemmingen’. - Iets over den ‘niet onberoemden’ Müller von Itzehoe,
door Stellwagen. 52, over den humanist G. Geldenauer (Hist. genootsch. nr 16). Raffler ter gelegenheid zijner biographie, door Boulger, Londen 1897. - Over de
‘Verzen’ van Albert Rehm, door C. Scharten. Men beschuldigt hem van te veel
‘jongelingsweemoed’.

Ons Tijdschrift, 1901, nr 11.
In de ‘Editoriale Praatjes’ wordt betreuid dat de Nederlandsche jeugd in Engelsche
spelen, cricket en voetbal plezier begint te krijgen. ‘Dit op zichzelve alleen is een
allerellendigst ding; personen die weten welk een akeligen invloed deze grove spelen
hebben gehad op het Engelsche volkskarakter, zullen met mij instemmen dat het
naäpen ervan onzen Hollandschen jongen geen goed zal doen. De Engelsche jeugd,
niet alleen in Engeland, maar ook in de Engelsche koloniën, en onder anderen in de
Kaap-Kolonie, is door deze spelen totaal geruineerd. Men offert er zijne beste leerjaren
aan op; en voor den sport ‘van al die spelen verliezen de Engelsche knaap en zijne
koloniale kornuiten maar al te dikwijls het ernstige deel van het leven uit het oog.’

De Katholieke Gids, Januari 1902.
E.A. van Winkel in ‘Te kort’ of ‘Niet te kort’ meent dat sommige katholieken, om
modern te schijnen, te licht houden staan dat de Nederlandsche katholieken in kunst
en wetenschap niet met den tijd meegaan. Schrijver vindt dat die bewering ongegrond
is; alleszins komt zij, in de dagen dien wij beleven, niet van pas. Men zou beter doen
te wijzen op het te kort der Nederlandsche Katholieken bij het verleenen van
Staatsambten. - Vervolg van Neofitus studie over de Ritueele Moord. Hij wijdt uit
over de moord van Trente (23 Maart 1475) en besluit ‘Wanneer ooit een
geschiedkundig feit vast en overtuigend bewezen is, dan is het wel dat van der
ritueelen moord van Trente, waarbij zich een groot aantal soortgelijke feiten
aansluiten. In de volgende aflevering zullen wij dat van Damascus (1840) behandelen.’
Van A.J. Oostdam eenige zeer waardeerende bladzijden over zaliger Dr. Anne Johan
Vitringa, beter bekend onder de namen van Jan Holland en Jochem van Ondere. Wij
katholieken mogen er op wijzen ‘als op een der paladijnen van ons H. Geloof.’ Hij
‘kleedde zijn denkbeelden in een vorm, die het lezen kan vergemakkelijken en
veraangenamen... In deze romans was 't Jan Holland natuurlijk niet te doen om het
verhaal, maar om de bedoeling. En hij deed weinig moeite om dit te verbergen, zoodat
zij niet tot de zuivere literatuur, tot de echte kunstwerken gerekend worden... Wat
Jan Holland's schrijftrant betreft, zijn pen is wel versneden en menige passage ware
aan te halen van groote letterkundige waarde. Onophoudelijk geeft hij blijk van een
benijdenswaardige gave tot scherp opmerken en juist typeeren.’
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Zooals men weet werd Dr. Vitringa katholiek in 1884. Zijne bekeering miek groot
gerucht.

De Hollandsche Revue, December 1901.
Onder de rubriek ‘Belangrijke Onderwerpen’ eenige lezenswaarde bijzonderheden
uit een opstel van D. de Clercq over het Elmira staatsopvoedingsgesticht te New-York,
een nieuwe soort gevangenis, waarvan hier veel goed gezegd wordt. Als
onomstootbaar wordt de stelling
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aangenomen ‘dat de mensch voorzeker 95% het produkt is van d omstandigheden,
waaronder hij opgroeit.’ - De ‘Karakterschets is gewijd aan Joh. Braakensiek, den
teekenaar van den Groene. ‘Slecht eenige losse aanteekeningen over zijn talent, leven
en karakter’ die hierop neerkomen: Braakensick heeft talent, is bescheiden en is het
liefst thuis in zijn gezin, bij zijn vrouw en kinderen. - Als boek van de maand: Cesare
Lombroso door Prof. C. Winkler.

Het Nieuwe Dompertje.
Het Nieuwe Dompertje. Katholiek Maandschrift. Uitg. Stokvis-Waterreus, s' Bosch.
Prijs: fl. 1,25.
- Nr van December 1901: Dr. Cuypers bedild, door G.W. Konings. Het geldt de
verdediging van den beroemden kath. bouwmeester Dr. Cuypers tegen een aanvallend
artikel van zekeren heer Vander Pek. Duchtig geslagen. - De Fout van Hannibal,
door Dr. A. Smits. Weerd om lezen door die leeraars die met het XXIIe b. van T.
Livius bezig zijn. - Hypnotisme, door Max van Poll. Slot eener reeks art. over dat
onderwerp. Bespreekt ‘de eigenaardige betrekking bestaande tusschen hypnotiseur
en sujet’, en behandelt eveneens allerlei in die dingen voorkomende verschijnselen.
- De Wetenschap en de H. Schrift; slot van een uit het Eng. vertaald art. Het besluit:
‘Alles saamvattend, mag men zeggen, dat al wat de nieuwere oudheidkunde aan
ontdekkingen heeft opgeleverd, volkomen de juistheid en waarachtigheid van het
Bijbelverhaal bevestigt.’ - Een Meidenpraatje, door C.S. Van Haastert. - Aan de
Kerstmaged, proeve van vertolking uit het Italiaansch (van Vincenzina de Felice
Lancellotti) door Jac. P. van Term. - Bij het sluiten van het jaar, door denzelfde. Inhoud van den 1n jaargang.

Vragen van den Dag, Januari 1902.
B. Van Hage begint eene studie over Buitenhuizen en lusttuinen. De liefde voor
tuinen is den mensch van af zijn verblijf in het Eden trouw bijgebleven. Zelfs het
kunstaanleggen van lusthoven stond, reeds in grijsste oudheid, aan de Egyptenaren
bekend, en is, al zich te plooien naar den voorheerschenden kunstsmaak en met
groeiende weelde, opvolgenlijk naar de Oosterlanden, Griekenland en Rome
overgegaan. De Germanen zijn, tot rond de 14e eeuw, bijna uitsluitend gebleven bij
het nuttige in dat vak: warmoeshoven en boomgaarden. - Veel rijker aan belang van
praktischen aard zijn de ernstige bladzijden, in dewelke J. De Vries zijne gedachten
uiteenzet over den Rechtstoestand der Ambtenaren ‘met de bedoeling aan te toonen
dat er behoefte bestaat aan eene wettelijke regeling van den rechtstoestand der
ambtenaren en aan te duiden, wat de ambtenaarswet, die in deze behoeften zal te
voorzien hebben, zoo al zal moeten bepalen.’ Schrijver blijft nog al nauw op de hielen
der Duitsche wet, betreffende hetzelfde vraagpunt. - P.L. Broeksmit handelt over de
geschiedenis van den tabak, het rooken en het rookgerei. - De bladzijden gewijd aan
de ontwikkelingsgeschiedenis der groote kapitalen worden vermeerderd met de
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levensschets van Cornelis van der Bilt, wiens ondernemingen zoo nauw verbonden
liggen aan de handelsgeschiedenis der 19e eeuw.

Caecilia
Caecilia, 23.
Brieven van Liszt aan de prinses von Sayn Wittgenstein, van ‘eenen edelen kunstenaar,
zooals er geen schooner gedacht kan worden’. De prinses had pauselijk verlof
gevraagd, van haren man gescheiden, Liszt te mogen huwen: de familie verhinderde
de trouw. - Liszt vergelijkt hierin ‘le chef d'oeuvre, die Meistersinger, van R. Wagner
bij Shakespeare’.
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Zeitschrift für christliche kunst
Zeitschrift für christliche kunst, 8 9.
- Het slot van Befestigte kirchen, door Heinr. Bergner met afbeeldingen der kerken
van Weiblingen, Pittriching en andere. Gevolgtrekking: men moet den torenbouw
en vooral de aangebouwde torens allereerst als verdedigingsmiddel verklaren; het
schip als vesting komt alleen met aanbouwsels voor. - H. Oidtmann zet zijne
beschouwingen voort over Zwitsersche glasschildering. - In 9 levert Schnützen een
artikel over de herstelde vensters der driekoning kapel, in den Keulschen dom. Oidtmann zet zijne studie voort van 8. Beissel opent eene reeks artikelen voor
Thursymbolik, zulke zinnebeelden treft men reeds in de 5e en 6e eeuw in 't westen
aan.

Der Katholik, December 1901.
Altes und neues vom Primat des hl. Petrus (slot), door C.-A. Kneller, S.J. - De
bekommernis welke alle katholieke verklarers van het H. Schrift, in de eerste eeuwen
onzer Kerk, aan den dag leggen om de enkele misgrepen van den H. Petrus, waarvan
de Evangelien getuigen, in de beste vouw te brengen, vloeit hier uit voort dat zij
Petrus, de hoeksteen der Christi' Kerk, aanzien als behoorende tot het wezen derzelve
en dat de eer der Kerk de eer van Christus zelf is. - Die vaticanischen Grotten (slot):
Graven van keizers, koningen en Pauzen, door Karl Kaufmann. - Vervolg der
verhandeling over godsdienstige volksgebruiken in 't bisdom Augsburg. - Onder
opschrift ‘Ein neuer Lösungsversuch alter Probleme in der Lebensgeschichte des
Hl. Paulus’ bespreekt Dr Jakob Schäfer de stellingen welke Dr Valentijn Weber in
zijne pas verschenen werkjes uiteenzet aangaande den galateërbrief, als
geschiedenisbron, doch met dewelke de kritiker niet instemmen kan.
- Januari 1902.
Die Glaubwürdigkeit der Apostelgeschichte und ihr kritiker Th. Mommsen, door
r
D Valentijn Weber. Hooggeboekte taalkundigen en geschiedschrijvers nemen
tegenwoordig de verdediging op van de geschiedkundige echtheid der acta
apostolorum, ter beschaming van de godgeleerde hyperkritikers. Onlangs is Th.
Mommsen de voorstanders voor vele punten krachtig ter zijde gesprongen in eene
verhandeling over de gerechtsbetrekkingen van apostel Paulus; doch waar hij zich
soms inlaat met aanvallen tegen de waarde dier stukken, kunnen zijne bewijzen
onmogelijk steek houden. - Dr Bellesherm geeft eene levensschets van R. Fred.
Clarke, S.J., engelschen bekeerling en schrijver. - Dr N. Paulus levert eene bijdrage
tot de biographie van den dominikaan Jakob Hochstraten, die in Hoogstraten, hier
te lande, geboren werd en zulke gewichtige rol speelde in den strijd tegen Luther. Die Choral-Reform unter Gregor XIII - naar aanleiding van eene uitgebreide studie
door P. Molitor over dit vraagstuk geleverd - door pastoor Dr J. Mühlenbein. - Eene
beknopte levensbeschrijving van Ant. Engelbrecht, bisschop van Speyer, die eene
wijl Luther's hervorming aankleefde, doch naderhand in den moederschoot der kerk
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terugkeerde. - Dr Ernst Seydl wijdt eenige bladz. aan het ontleden van C.-L. Fischer
jongste werk, over Friedrich Nietzsche handelend. - Godsdienstige volksgebruiken
in 't bisdom Augsburg (vervolg).

Documente des Socialismus herausgegeben von Bernstein.
Inhoud: I. Bibliographie des Socialismus, bespreking der volgende werken:
Gumplowiz. Ehe und Liebe (2 auflage).
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Koigen. Zur Vorgeschichte des modernen, philosophischen Socialismus in
Deutschland.
Mamheimer. Die Bildungsfrage als sociales Problem.
Nettlau. Levensbeschrijving van Michael Bakunin, een voornaam socialist.
Schippel. Grundzüge der Handelspolitik ‘hoofdstroomingen, invloed en verkeer.’
Verder: Die Wohnungsverhältnisse in Halle. as.
II. Tweede vervolg van ‘Aus der Geschichte des Socialismus’
Robert Owens erste geschlossene Abhandelung: Bemerkungen über die Wirkungen
des Fabriksystems.
Robert Owen toonde in 1813 en volgende jaren de benepen toestand der
fabriek-werklieden aan, gaf theoriën tot verbetering op, die later eerst in praktijk zijn
gebracht geworden. Volgt dan een philosophische studie over het Socialismus.
III. Urkunden des Socialismus.
Hier volgt het programma der Socialisten in Oostenrijk op de vergadering van
Weenen vastgesteld.
Ein Charlistenaufruf gegen die Verbindung von Wirtshausbesuch und Politik.
IV. Der Socialismus in den Zeitschriften.
V. Anfragen und Nachweisen.

Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft.
I. Zwiedineck-Südenhorst, Dr. Otto von, Die soziale Versicherung der
Verlagsarbeiter. Hier wordt een actueel vraagstuk onderzocht, dat binnenkort op het
rooster van Werkzaamheden der Belgische Kamer zal gelegd worden.
II. Fechner, Professor Dr. H. Die Fabriken gründungen in Schlesien nach dem
siebenjährigen Kriege unter Friederich dem Grossen.
III. Schmid, Dr. Franz, Zur auslegung des artikels 5 der Reichsverfassung, Dtitter
Aufsatz.
IV. Heiss, Dr. Clemens, Ein neuliberaler deutscher OEkonomist, met name Franz
Oppenheimer, een Berlijnsch geneesheer die zich op sociaal wetenschappelijk gebied
verdienstelijk heeft gemaakt.
Verder: Seiffert, Karl, Beiträge zur bayerischen Finanzgeschichte. - Verschiebungen
in der Staatsrechtlichen und konfessionellen Mischung der Bevölkerung im kanton
St. Gallen - Baüerlichen Molkerei-Genossenschaften in Ungarn. - Die Goldproduktion
des letzsten halben Jahrhunderts.

Stimmen aus Maria Laach.
Stimmen aus Maria Laach. Nr 9.
- Agarstaat und Industriestaat, eerste gedeelte, door P. Pesch, S.J., waarbij men aan
eene ‘Mischung von Agrarstaat und Industriestaat’ heeft te denken, gelijk dit in ons
tijdperk geheel aan de orde is. - St. Beissel vergast zijne lezers op eene studie over
de schatten der Merovingische koningen en kerken (eerste gedeelte). Oude en nieuwe
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bronnen zijn daartoe onderzocht tot op den dag van heden. Uit dit onderzoek blijkt
opnieuw, gelijk uit de geschiedenis der letterkunde, hoe dwaas de uitdrukking
renaissance wordt gebezigd voor de kunst van 't einde der 15e en der 16e eeuw. Alle
uitgegravene kostbaarheden der Merovingische en Frankische eeuwen bewijzen dat
de Grieksche en Romeinsche beeldhouw werken in de vroegste ‘middeleeuwen’,
algemeen gezocht, vereerd en dan ook gestolen werden. Dat deze dieven ‘barbaren’
verdienen genoemd te worden is niet bewezen, want de regeerende Westersche
vorsten deelden zelven in deze hebzucht.
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Zur Choralkunde schrijft de welbekende pastor Schmid het begin eener studie over
het o.a. in La Revue d'hist. eccl., 3e aflev. 1901 besproken werk van R. Molitor, Die
Nach-Tridentinische Choral-Reform zu Rom, welke zich knoopt aan het in 1614-15
verschenen Graduale romanum (Editio Medicaea) op bevel van Paul V (1605-1621)
uitgegeven, bevattende, de uitkomst van de 40 jaar te voren door Gregorius XIII
(1572-1585) begonnen hervorming van het koraalgezang. Maar Paul V heeft den
druk toch niet ‘goedgekeurd’. Bovengenoemd werk bevat de geschiedenis van de
moeilijkheden aan de uitgave verbonden. Men vindt hier ook eene recensie over
Sienkiewicz Sturmflut van W. Kreiten: 't is wel geen ‘Familienbuch’ maar de schrijver
geat ‘auf sittliche Ausschreitungen.... nicht mehr ein, als die Sache unbeidingt
erfordert, so dass kein Leser sich gestoszen fühlen wird.’

Das litterarische Echo, 1 Jan. 1902.
Soll der Dichter einen bürgerlichen Beruf haben? vraagt Hans von Hopfen. En daarop
antwoordt hij, dat, zijns dunkens, ingezien de getuigenis van geschiedenis en gezond
verstand, de poezie best tiert bij menschen die anders niets behoeven te doen dan te
dichten. Dat er een uitzondering kan zijn voor 't genie, spreekt van zelf. - Stijn
Streuvels (Martha Sommer). Schrijfster spreekt met veel lof over onzen dichter. Ze
noemt hem een tweeden Gottfried Keller, wegens overeenkomst in stof en opvatting.
‘Thans is het oogenblik gekomen’, zoo sluit zij haar artikel, waarop het blijken zal,
of Streuvels, als een echt kunstenaar, onbekommerd om de eischen der groote menigte
zijn weg zal gaan, ofwel of de genoten bewondering in hem de begeerte naar immer
grooter huldiging ontsteekt en er hem toe verleidt het publiek te vleren, dat voor zijn
voeten ligt.’ - Deze aflevering geeft ook Streuvels' portret en ‘Sonntags’, de vertaling
van een schets uit Lenteleven. - In 't boekennieuws bespreekt Heinrich Hart uitvoerig
‘Der Weg des Thomas Truck’, roman van Felix Hollander; behandelt W. Bölsche
de natuurwetenschappelijke, en H. Wunderlich de taal wetenschappelijke literatuur.

Anzeiger des germanischen Nationalmuseums
Anzeiger des germanischen Nationalmuseums, 3,
wij vinden het vervolg van Herd und Herdgeräte, verval van de braadspitten uitvoerig
behandeld, met een groot aantal afbeeldingen en historische aanmerkingen, betreffende
den bouw der voetstukken en leggers, uit hout of steen, enz. van Otto Lauffer. Augsburger Miniaturen waarvan de afbeeldingen belangrijk zijn voor de kennis der
ontwikkeling van de vrouwendrachten, door E.W. Bredt. - In Albrechl Dürers
Maximiliansbildnisse van Hans Stegmann, komen twee kleine en drie groote portretten
van Maximihaan I voor, benevens diens zegewagen (pompeus) door Dürer geteekend.

La démocratie chretienne. Revue sociale 8 December 1901.
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Inhoud: 1. Un terme à nos discordes (vervolg), G. - Overzicht over de lasteringen
tegen ‘de Democratie chrétienne’, met de hoop dat deze een einde nemen.
II. Les Unions professionnelles door G.V. - Uitleggingen hoe de
beroepsvereenigingen best hun doel kunnen treffen, hoe ze op vaste gronden
steunende, eene sterke levenskracht kunnen te weeg brengen.
III. Quelques pages de l'Essence du Christianisme de M. Harnack, relatives à la
question sociale (vervolgt)... H.C.
Uit de redevoering van dezen Duitschen protestant zien we klaar en duidelijk hoe
overwegend de Katholieke Godsdienst is op sociaal
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gebied. Doch opdat de godsdienst zijn heilzamen invloed kunne uitoefenen moet de
wereldlijke macht hem krachtig ter zijde staan.
IV. Deux réponses à la consultation des associations sur les retraites ouvrières.
(Lille et Valenciennes - uitbreiding der wet aan al de weiklieden).
V. Pages vivantes (Mgr Touchet) - Félix Belval. - Deze bladzijden bevatten eenen
vurigen oproep opdat al de katholieken uit Frankrijk samenwerken met al den ijver
die hen bezielt, met al hun vermogen, opdat hun land door de katholieke beginselen
teruggebracht worde tot een maatschappij van godsdienstzin, liefde en welvaart.

La Quinzaine, 1 December 1901.
Abbé Frémont: Le problème des destinées de l'homme. - 't Isgetrokken uit de inleiding
van het groot werk, dat de schrijver over dit vraagstuk zinnens is uittegeven. Daar
zijn twee soorten van stelsels over 's menschen bestemming: wijsgeerige en
godsdienstige. De wijsgeeren verwerpen veelal het bovennatuurlijke; daarom moeten
wij onderzoeken of zij gelijk hebben of niet. Groote denkers, zooals St.-Augustinus,
Bossuet, enz. hebben de zaak opgelost; maar het is noodig de ontdekkingen der
wetenschap met die oplossing overeen te brengen.
- Ad. Lair: Les souvenirs de M. Dubois - II La fondation et les premières années
de l'Ecole normale.
- Arm. Barthe: Nouvelles notes campagnardes. - Les idées de Riboteau.
- Paul Gaultier: Gavarni et son oeuvre. - Gavarni was: een teekenaar en schrijver
te gelijk, die, fijn de natuur afkeek doch dikwijls tot pessimisme oversloeg.
- A.A. Fauvel: Li Hong-tchang.
- R.P. Baudrillart: L'apostolat intellectuel de Mgr d'Hulst. - Het levensdoel van
Mgr d'Hulst was, de wetenschap met het geloof overeen te brengen. Kantisme en
Positivisme beschouwde hij als de groote vijanden. Het zedelijk Dogmatisme, dat
op het meesterschap van den wil steunt, achtte hij een onvoldoend wapen, en zocht
de redding in het vernieuwen der leer van St.-Thomas. Hij was medestichter van het
Institut Catholique (1875), werd er Rector van, en om de Christene wetenschap aan
de wereld te doen kennen, gaf hij den grooten stoot aan het beleggen der internationale
wetenschappelijke Congressen der Katholieken.
- G. Fonsegrive: Pouvons-nous avoir une Eglise nationale? - Men zou meenen ja,
als men nagaat hoe de Franschen tegen Rome zijn, en evenwel aan de
godsdienstplechtigheden houden. - Schrijver meent nochtans dat eene afscheuring
van Rome onmogelijk is:
1o Het zou eene kerk zonder geloovigen zijn: de Katholieken, burgers en
werklieden, zijn te goed over de onfaalbaarheid en het meesterschap des Pauzen
onderricht.
2o 't Zou eene kerk zonder geestelijken zijn:
De Fransche priesters zijn arm, en daarom moet men overtuiging en geloof hebben
om hunne loopbaan te kiezen.
3o Daar zouden geene bisschoppen in meedoen:
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Zij hebben nu al moeilijkheden genoeg, zoodat het vooruitzicht van geestelijkheid
en geloovigen op den hoop toe nog tegen te krijgen, hen niet zal aanlokken.
4o Daarbij, het Staatsbestuur zal niemand tot scheuring aanzetten: het werkt alleen
om het geloof geheel dood te doen.
- J. Lionnet: Chronique littéraire. - Deux poètes: René Bazin et Maurice
Maeterlinck.
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- 16 December 1901.
- André Artaud: Les Apôtres du Socialisme - Pierre Leroux.
- Ad. Lair: Les souvenirs de M. Dubois - III La fondation et les premières années
de l'Ecole normale.
- Ch. Urbain: A propos d'une récente biographie du P. Gratry.
- A. Barthe: Nouvelles notes campagnardes (fin). - Les moissons de chez-nous.
- X.: Les chemins de fer africains.
- Max Turmann: Après l'Ecole. - La fondation universitaire de Belleville et les
universités populaires.
- Nr 7. - Het tijdschrift heeft eene Vlaamsche kenspreuk aangenomen: ‘Eigen kunst,
eigen leven’. Le prix de Rome is eene klacht: ‘voilà donc à quoi a abouti ce fameux
concours’ (van schilders), door de Taye. Leerzaam is een artikel van Edgar Baes
over Guffens, en over de Antwerpsche ‘uitzet’, van Edmond-Louis.

Etudes, 20 Dec. 1901.
‘Faux témoins contre les missionnaires’ (J. Desmarquest et J. Tabar). Wederlegging
van eenige beschuldigingen gericht tegen de Jesuieten, zendelingen in China:
Onnauwkeurigheid, dwaling, laster, ziedaar alles wat men vindt in de aangehaalde
- 't zij echte 't zij valsche - bewijsstukken. - Le Théâtre, école du peuple en 1901 (v.
Delaporre). De Hedendaagsche schouwburg, verkracht de geschiedenis en werpt
gewoonlijk gevaarlijke en valsche begrippen in den geest des volks; niet volle handen
spreiden de tooneelschrijvers slijk op priester, edelman, overheid; ‘démolisseurs’
ziedaar de naam die toekomt aan het meerendeel der hedendaagsche schrijvers. Choses de l'enseignement et de l'éducation (J. Burnichon). De vrijheid van onderwijs
wordt meer en meer bedreigd in Frankrijk en het oude universiteitsvoorrecht zal wel
eens uit zijn graf opstaan; of dit ten voordeele van den lande geschieden zou valt te
betwisten. De vaderlandsliefde zou er niets bij winnen, zooals de gekende ‘cas Hervé’
het te vreezen laat. Daarbij slaat de onderwijscommissie in hare hervormingsplannen
eenen weg in die tot wanorde en onthinding leiden moet.

Razon y Fe. Madrid, Noviember 1901.
Humanistas y realitas J.M. Aicardo. Eene wet van 19 Aug. 1901 brengt veran leringen
teweeg in 't Spaansch middelbaar onderwijs: de tegenwoordige gestichten worden
veranderd in ‘Institutes generales y tecnicos’, waar men buiten de bacheliersstudien
(onze humaniora klassen) landbouw-, handel- nijverheidslessen geeft. De schrijver
behandelt ten deele de vraag der klassieke studien, door dezelfde wet gewijzigd.
La ciencia libre en el siglo XIX y los origenes del Cristianismo, L. Murillo:
behandelt Dr. Harnack's opvattingen nopens het leven en den persoon van Kristus.
Un libro importante sobre las ordines religiosas, P. Villados. Bespreking van een
boek getiteld: Los ordines religiosas y los religiosos en España door O.J. Buitrago
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y Hernandez. De schrijver toont hoe het Spaansche Staatsbestuur de kloosterorden
immer heeft vrijgelaten verdedigd en beschermd.
La Meteorologia en el Siglo XIX door B. Valladares, beschrijft haar ontstaan en
vooruitgang bijzonder in de 19de eeuw.
Una celebridad desconoscida, J. Alarcon. Vervolg de studie over Concepcion
Arenal als kristene zedenverdedigster. Zij schreef ook menig werk ten voordeele der
misdadigers voor wie zij medelijden, heropbeuring en zedelijke opvoeding vraagt.
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- Diciember 1901.
Un conflicto y las ordines religiosas, door J. Ocaña.
Een koninklijk besluit van 20 Sept. 1901, wil de kloosterorden die de stipulatien
der wet van 30 Juni 1887 niet volbracht hebben, daartoe dwingen en laat hen 6
maanden tijd om zulks te doen. In schijn weinig gevaarlijk, is dit dekreet inderdaad
eene inbreuk op het recht der kloosterorden.
Humanistas y realitas, vervolg, J. Aicardo. Na den ‘pro en contra’ der klassieke
studien te hebben uiteengezet, geeft de schrijver hun toch den voorkeur. ‘Zullen de
landbouwlessen meer den geest der jeugd ontwikkelen dan de studie der Latijnsche
schrijvers’ vraagt hij!! Daarbij doet eene vertaling altijd den schrijver veel verliezen.
La ciencia libre en el siglo XIX, L. Mutillo, vervolg der studie over Dr Harnack
en het Evangelie van Joannes.
El colegio pio-latino americano, C. Rodeles. Oorsprong en inrichting.

La Lectura. Madrid, Noviembre 1901.
El imperialismo de Soberania de Estado y el imperialismo financiero, par J. Sanchez
de Toca.
De strijd om het leven beheerscht de huidige samenleving. Deze strijd heeft eene
verandering teweeggebracht in de middelen van bestaan en nieuwe sociale toestanden
in 't licht geroepen. De macht van het volk is gestegen en heeft het politiek en geldelijk
imperialism doen ontstaan. Het politiek imperlialism brengt nieuwe
wereldvraagstukken voort; het geldelijk imperialism hervormt de maatschappelijke
demokratische in ploutokratische toestanden.
Gobierno y administracion de la Hacienda, par D. Delgado.
Het is overbekend dat het Spaansche Staatsbestuur aan zijne schepselen nuttelooze
vette postjes bezorgt. De schrijver eischt meer rechtveerdigheid, met het oog op de
belangrijke ekonomische vraagstukken die meer het Staatsbestuur zouden moeten
bezighouden.
Björnstjerne Björnson, vervolg van de vertaling van een zijner dramas.
El teatro en el extranjero, par Brieño: bestudeert de tooneelvoortbrengselen in
Engeland en Frankrijk.
R. Domenech geeft eene studie over den Catalaanschen letterkundige: Santiago
Rusiñol.
- Diciembre 1901.
El derecho internacional y los pueblos debiles, J. Prida.
De kleine volkeren worden overal op onmenschelijke wijze verdrukt: in plaats
van daadzakelijke hulp kent onze samenleving slechts het protectoraat; hare opvoeding
is de overweldiging. De politiek der machtige volkeren is zedeloos overal, en geene
enkele macht durft het hoofd verheffen tot bescherming der zwakken. Het moge dan
ook eene utopie schijnen, wiens verwezenlijking nog ver verwijderd is, doch het
eenige redmiddel bestaat in het teweegbrengen van ‘een internationaal volk’ ten
minste op rechtskundig gebied, tot bescherming der kleine landen.
España y su literatura en el extranjero a traves de los siglos, A. Farinelli.
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Don Quijote als type van den avonturenridder vond menigvuldige navolgers in
Italie, Duitschland, Frankrijk, Engeland. - Het artikel is gevolgd van eene uitgebreide
bibliographie die de studien aangeeft welke den invloed der Spaansche letterkunde
doen uitschijnen op de
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europeesche talen. De Nederlandsche werken zijn er ruim in vertegenwoordigd.
Santiago Rusiñol vervolg, door Domenech.
Björnstjerne Björnson, einde der vertaling.

Rivista internazionale di Scienze Sociali. Rome, Nov. 1901.
Provedimenti sociali populari. Toniolo. De beschermingswetten ten voordeele van
het werk, die wij thans in alle landen zien ontstaan, zijn de volledige genadeslag aan
het oude en versletene liberalismus toegebracht.
La liberta d'insegnamento, Prof. Piovano. Eene groote moeielijkheid voor het
hoogere vrij onderwijs, is dat de diplomas die het aflevert, recht geven tot zekere
plaatsen door den Staat alleen toegekend en waarvoor hij het recht heeft de
bekwaamheid der candidaten te onderzoeken. Om die moeielijkheid te voorkomen,
vraagt de schrijver dat men het hooger onderwijs inrichte zooals in Belgie, en hij
moedigt de Italiaansche katholieken aan om hevig in die richting te werken.
Il ‘diesirae’ e l'innologia ascetia nel secolo XIII. F. Ermini.
Pensieri sulla filosofia della staria, L. de Chiusano.
- December 1901.
La questione Sociale. S. Cappellazzi: zoekt de oorzaken der krisis en de
redmiddelen die dienen aangewend.
Il Feminismo. F. Crispalti: zijn oorsprong, vooruitgang en wettelijke voordeelen
in verscheidene landen den vrouwen toegestaan.
Pensieri sulla filosofia della storia, L. Chiusano, volgens de op vatting van den
H. Augustinus in ‘De civitate Dei’.
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Omroeper.
De Genestet in het Latijn. - Genestetiana sive Petri de Genestetet, poetae neerlandici
carmina selecta latine vertit J.-J. Hartman lit. hum. dr. in univ. Lugduno batava
litterarum latinarum prof. ord. Lugduni Batavorum sumptibus A.-W. Sythoff, in-8o,
1901.
Prof. Hartman, getuigt met deze vertaling dat het ras der degelijke Latinisten nog
niet uitgestorven is.
In een voorrede van een twaalftal bladzijden, vernemen wij hoe hij op het gedacht
gekomen is, een bloemlezing van onzen De Genestet uit te geven in het Latijn.
In dagen, toen een kommervol huiselijk leven hem bezwaarde, leerde hij meer en
meer De Genestet liefhebben en waardeeren.
Doch de vertaler is vromer, minder sceptisch dan De Genestet.
Dit blijkt uit de inhoudsopgave.
Van de Eerste gedichten werden er niet meer dan drie vertaald, van de Leekedichtjes
twee en dertig, van de Laatste der eerste een twaalftal. Om de beoordeeling
gemakkelijk te maken, is overal de Nederlandsche tekst afgedrukt tegenover de
Latijnsche vertaling, waaruit we zien hoe Prof. Hartman heerscht over de taal van
het oude Rome.
P.-J. Goetschalkx, pastoor te Donck (Eekeren) kondigt het verschijnen aan van
Bijdragen tot de Geschiedenis, bijzonderlijk van het aloude Hertogdom Brabant, in
maandelijksche afleveringen van 40 tot 50 bladzijden octavo. Prijs 6 fr. 's jasrs.
Van de Camera Obscura (dr. Beets) is de 21e druk verschenen.
Te Oxford bestaat een Ruskiro-Hall, waar allerlei jonge lieden opgenomen en in
practische wetenschappen onderwezen worden. Zij betalen fr. 1500 's jaars, maar
moeten potje koken en koffie schenken. Zij kunnen zich ook door briefwisseling
laten onderwijzen, zonder groote kosten.
W. Meyer wil AL de brieven van Spinoza in facsimile uitgeven. Proficiat!
De heer Felting heeft het archief te..... Paramaribo onderzocht.
Die Weltgeschichte in charakter-bildern, uitgever Fr. Kirchheim, te Mentz, bestuurd
door Fr. Kampers belooft veel goeds, in 40 deelen, met rijke verlichting.
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Veertig lichtdrukken over het leven van Jezus en Maria, tekst van Steph. Beissel,
S.J., uitgever Kühler en M. Gladbach. Nr 15 opent met van Eyck's Christus in groot
formaat.
Madrid bezit een Schouwburg voor elke 12,000 inwoners.
Richard Strauss, de vreeselijk geniale, mephisto-achtige toondichter, heeft weder
een nieuw werk (Singgedicht) Feuersnoth getiteld, doen uitvoeren. Hij zelf schreef
den tekst. Deze is gebouwd op eene oude overlevering: Ridder Konrad heeft aan
zijne beminde steelsgewijze een kus gegeven en wil daarna in een korf zich laten
optrekken tot aan haar venster. Het meiske denkt op wraak en weet de korf op halve
hoogte te laten bengelen, terwijl alle lichten der stad worden uitgedoofd.
Ondertusschen bereikt de minnaar toch den zolder van het huis en..... alles komt te
recht. Het werk is in éen bedrijf, doormengd met sentimentaliteit à la Tristan; de
koren zijn gebrekkig geschreven, maar het orkest werkt verblindend door kracht en
kleur. Proficiat aan den man, hoogste kunst!
Toonkunst. - Viotta beschrijft in den Gids hoe groot het muzikaal talent was van
Lenau, Hoffmann, Evers en andere Duitsche dichters, doch ook Grillparzer van de
9e symphonie verklaarde ‘Es ist confuses Zeug’, en Lenau noemt eenige kwartetten
van Beethoven ‘verrückt’.
Ruusbroec. - De Kon. Vlaamsche Academie heeft onlangs uitgegeven: ‘Vormleer
van de taal van Ruusbroec’, door H. Meert, leeraar aan het Kon. Athenaeum te Gent;
bekroond door de Kon. Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde. Gent, A.
Siffer, 1901. 130 bl. gr. 8o.
Regelen van den H. Augustinus. - De Kon. Vl. Academie heeft onlangs uitgegeven:
Die Bedudinghe naden sinne van Sunte Augustijns Regule, met nota's enz. uitgegeven
door Karel De Flou, werkend lid der Kon. Vl. Academie. Gent, A. Siffer, 1901, 276
blz. met goede tafels en nota's. En toch, wat is, op bl. 191, ‘want beide, (zonder
drukfeil, zie 275) overmids doechden en ondoechden, verderft sie (nam. hoverdie)
die menschelike siele’?
Te Washington heeft een zekere rijkaard, Andreas Carnegie, een millioen dollars ter
beschikking gesteld, ter gronding eener nationale, volksgezinde hoogeschool.
De feestcantate van Groeninghe, gedicht door Theodoor Sevens is verschenen.
(Eug. Beyaert, Kortrijk).
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Gespierde klinkende verzen.
En nu rukten de drommen
In dichte kolommen
Verwoed
Elkaar te gemoed;
Pijlen
Sisten en snorden snel;
Bijlen
Kneusden en kloofden fel;
Lansen staken,
Braken...

Breidel gebood:
Slaat met uw knodsen
Op ridders en rossen!
Staat als rotsen
Vrij of dood!

Karel Mestdagh is met de muziek gereed.
Woordenboek der Nederlandsche Taal. - In de zitting der Koninklijke Vl. Academie
van 16 October 1901 heeft Dr. Claes geklaagd dat de Vlamingen in dat Standaardwerk
niet den ‘overvloed hunner spraak’ vinden, waar zij, even als de Noord-Nederlanders,
recht op hebben; dat bij de benuttigde woorden en uitdrukkingen uit werken van
Zuid-Nederlanders geput maar te licht de bemerking Zuidnederlandsch, alleen in
Zuid-Nederland gebruikelijk gevoerd wordt en dat platte onkiesche uitdrukkingen
niet altijd genoegzaam geweerd worden.
Vincent d'Indy in het nieuwe tijdschrift l'Occident. ‘Il n'y a pas à proprement parler
d'artistes modernes, il y a seulement, parmi les individus qui s'occupent d'art ceux
qui sont artistes et ceux qui ne le sont pas.... Il n'y a pas de vieilles idées, il n'y a que
de vieilles formules, de vieux vêtements nés de la mode et passant avec elle. Et voilà
précisement le sophisme actuel contre lequel je m'inscris en ce faux qui en arriverait
à faire consister l'art soit dans la formule inemployée, soit dans le vocable, le décès
ou le costume contemporain.’
Davidsfonds. - Den 26 Januari zal de zeer Eerw. heer Kanunik Muyldermans eene
voordracht houden in de afdeeling St.-Nicolaas.
- Op H. Drijkoningenavond gaf de Mechelsche Afdeeling van het Davidsfonds een
waar kunstfeest aan zijne leden ten beste. E.H. Pastoor Cuppens sprak over het
kerkelijk feest van den dag: eene zaakrijke voordracht met nuttige wenken; - en de
ijverige Cyferistengilde, onder de kundige leiding van den achtbaren Heer Aloys
Desmet, zong eene reeks oude Kerstliederen. Zeven op de 9 waren getrokken uit de
verdienstelijke uitgave van Fl. Van Duyse in het Davidsfonds van 1899. Dit diene
ten voorbeeld aan menige Afdeeling, die, op hare
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feesten, niet eens schijnt te weten wat al schoons er in de muziekuitgaven van het
Davidsfonds steekt, en nog altijd bij vreemden op den bedel loopt.
Gedachtenis. - Op den 28n December ll. is te S. Remo, in 61-jarigen ouderdom, na
een langdurig lijden, gestorven de E.H. Prof. Dr. F.X. Kraus, hoogleeraar te Freiburg
in Breisgau.
In hem verliest de Kerk en de wetenschap eenen der merkwaardigste geleerden
onzes tijds. Kraus was voor alles leeraar der kerkgeschiedenis, maar verbond daaraan
eene grondige kennis der kerkelijke oudheden van de eerste eeuwen des Christendoms.
Hij was geboren te Triër, welke plaats hij ook om hare oudheden innig liefhad. Als
priester bezat hij volgens diegenen welke sedert veertig jaren met hem omgingen,
een ‘diep godsdienstig gemoed’, zonder twijfel aan de waarheden der H. Kerk. Doch
van de andere zijde vond hij tegenstrevers zijner meeningen, vooral met betrekking
tot de verhouding tusschen Kerk en Staat, waarin hij aan de zijde van Montalembert
stond, dien hij hoog vereerde en van Dupanloup, wiens gedachten over de
onfeilbaarheid des Pausen hij in den beginne deelde. Ook ontzag hij zich niet kritiek
uit te oefenen over gezagvoerders van allen aard en kleur, hetgeen hem vele
menigmaal onrechtvaardige vijandschap verwekte.
Als geschiedschrijver stond hij voor de wetenschap even hoog als Döllinger, en
voor de schildering van toestanden hooger dan Hergenröther en nog meer boven
Alzog; hij was minder geestig in zijne beweringen dan Gfrizer, maar dan ook scherper
van koel kritiek.
Op maandag 16 December stierf in zijn geboortestad, Keulen, de bekende taalkundige
en letterhistorieschrijver Dr Johann-Heinrich-Joseph Düntzer. Hij was geboren
den 12n Juli 1813. Hij studeerde aan het Friedrich-Wilhelm-gymnasium te Keulen,
later aan de Universiteiten van Bonn en Berlijn. Hij telde onder zijn meesters Welcker,
Niebuhr, W. Schlegel, Lachmann, Ranke, Bopp. Nadat hij te Berlijn had
gepromoveerd (9 Febr. 1835) keerde hij naar Keulen terug en gaf daar in 1836 zijn
‘Lehre von der lateinischen Wortbildung und Composition’ uit, alsook een werk over
‘Goethes Faust in seiner Einheit und Ganzheit wider seine Gegner dargestellt. Nebst
Andentungen über Idee und Plan des Wilhelm Meister und zwei Anhängen über
Byrons Manfred und Lessing's Doctor Faust’. In 1837 trok hij naar Bonn, waar hij
9 jaar lang als privaatdocent werkzaam bleef. Daar werd hij ook in het bestunr gekozen
van het door Dr. Ulrichs tot stand gebrachte Verein von Alterthumsfreunden in den
Rheinlanden. Tot op het einde van zijn leven werkte Düntzer mee aan de Jaarboeken
van dit Genootschap. Toen hij in 1846 de bediening aannam van bibliothecaris in de
Keulsche ‘Gymnasialbibliotheek’, was hij al klaar met zijn ‘Kritik und Erklärung
der Horazischen Gedichte.’
In 1848 verscheen de Faustverklaring die zooveel opzien verwekte. Van 1853 tot
-92 gaf hij, in 85 afleveringen, ‘Erläuterungen’ in 't licht ‘zu den deutschen Classikern’
die behalve Goethe, ook nog Schiller, Lessing, Uhland, Klopstock, Wieland en Herder
behandelen. Bovendien schreef hij nog een aantal historische schetsen over Keulen,
o.a. Vitellius und der Marstempel in Köln, die Romanisirung Kölnischer Strassen
und Thornamen in den Bonner Jahrbüchern, Goethes Bezichungen zu Köln, enz. Een
werk van beteekenis is ook nog het in 1881 uitgegeven ‘Leben Lessings’.
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† Rolin-Jacquemyns, gewezen liberale minister tijdens den schoolstrijd. Hij was
geboren te Gent in 1836 en was zoon van H. Rolin, in leven minister van openbare
werken. De afgestorvene heeft het geluk gehad zich met de Kerk te mogen verzoenen.
Hij schreef verschillende werken, onder andere: Voordrachten over de Grondwet. Dr Burgrave, 95 jaar oud, rustend professor der Hoogeschool van Gent, befaamde
heelkundige, de uitvinder van de dosimétrie. Hij schreef verschillende werken over
zijn vak en nu laatst nog Mémoires d'un nonagénaire. - A. Seresia, hoogleeraar te
Gent, liberaal provincieraadslid. Hij heeft veel werken uitgegeven over
rechtsgeleerdheid. Hij was een uitstekend professor. - Dr Adolf Ghineau, voorzitter
van het Willemsfonds te Tongeren. Hij schreef verschillende gedichten en
tooneelwerken: Het Zoontje, De Twee Broeders, Voor Vrijheid en Vaderland. - Dr
A.J. Vitringa, oudrector van het gymnasium te Deventer, schrijver onder den
deknaam van Jochem van Ondere en Jan Holland, van menige humoristische en
satirische geschriften. Hij was een protestant tot het catholicisme overgegaan. Ouslow Ford en Sir Paton, twee groote Engelsche kunstenaars. De eerste
oorspronkelijke beeldhouwer, de tweede classieke schilder. Ford had zijne eerste
opvoeding te Antwerpen genoten. - D. Bloch, te Warschau, de schepper der Russische
ijzerenwegen. Hij schreef een groot werk over den oorlog.
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Het kind in onze geschiedenis.
Aan een klein kindje, ANNA geheeten.
Wij hooren door der jaren mist
De stem dier kindren nog!

ZOO zingt de dichter in de roerende legende van Greyport. Een oud, half verrot schip
waarop dertien kinderen speelden, dreef door 't breken van den kabel af naar de volle
zee en verzonk. Doch wanneer de dikke nevel op de zee ligt - dan klinken nog
kinderstemmen uit de geheimzinnige verte den zeelieden toe. En zoo willen wij
vandaag luisteren naar de fijne en zwakke kinderstemmetjes, die uit den mist van
ons verleden tot ons komen.
Zie! bij opdelvingen te Ciply bij Bergen heeft men een Frankisch kerkhof der Vde
of VIde eeuw ontdekt. In een der graven heeft men twee geraamten gevonden - moeder
en dochtertje in de armen der moeder. - Mag ik U de geschiedenis van dat kindje
schetsen?
Toen het geboren werd heeft men het voor de voeten des vaders neergelegd. Hij
heeft het opgenomen - het mocht leven. Liet hij het liggen en had eene medelijdende
buurvrouw den tijd niet gehad de lipjes met een weinig honig te bestrijken - dan ware
het ten dood gedoemd. Want maar al te dikwijls was de komst van een meisje onze
voorouders onwel-
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kom. Zoo snauwt de ruwe Bergther zijne vrouw bitsig toe:
Vrouw, wat zijn dat voor streken!
Waar moet ik heen met dochters? Schaf mij zonen
Wien krijgsspel en wapenspel ik leere!

Het te vondeling leggen van kinderen - vooral van meisjes - was eene algemeen
verspreide zede.
Het kind mocht leven. Na de geboorte werd het dan gebaad, met water begoten
en door den vader met een naam begiftigd. Wat is uw naam geweest, lieve kleine?
Voorzeker was het geen ijdele conventioneele of door een grillige luim versierde
klank. Hij moest voorspellen wat de uwen eens wenschten dat gij wezen mocht.
Lichamelijke schoonheid? Bertha, de glanzende, Idonea, de schoone, Liba, de
levendige, Swinda, de vlugge, Svanhit, blank als de zwaan... een van die benamingen
ware U dan toegedacht. Of bekoorde een als wapenkletter klinkende naam het
krijgszuchtig gemoed?... Mahtilt, de met kracht strijdende, Gertrud, de sterke met
de speer, Karoline, de sterke gelijk een man, Klotildis, de voor haar volk kampende,
Othildis, de voor eigen have gewapende, zijn echt Germaansche namen. Was uw
vader misschien een der hoofden van zijn volk, dan mag een Adelheit, stralende door
adel, Arnolda, den adelaar gelijk of Luitgardis, beschermster van den stam, zijn
vaderlijken trots hebben gestreeld. Of moest in u iets van dat heilige dat onze
voorouders in de vrouw vereerden, blinken, zoudt gij eens maagdelijk aan Balder
gewijd worden, of tot die schaar uitgelezen ‘wijze’ vrouwen behooren, ervaren in 't
Runenschrift, die men in hachelijke omstandigheden raadpleegde, dan sierde u een
naam als Ida, de goddelijke, Ratwina, de door wijzen raad beminnenswaardige,
Goedroen, de ervaren raadgeefster. In die Germaansche doopnamen (familienamen
dagteekenen eerst uit de XIIde eeuw) ligt eene diepe beteekenis. Wanneer gij
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nog later op de laatste bladzijde van een handschrift der XIde eeuw (in de
Burgondische bibliotheek te Brussel) de namen der mannen leest: Sietolf, Wielant,
Adolf, Batto, Wolfstrigel, Liuthart, Liutolf, Wille, dan rijzen kloeke gestalten voor
't oog van den geest op bij 't hooren van die echt Germaansche klanken. Met den
naam werd de pillegift geschonken en deze bestond bij de rijken uit land, wapenen,
kostbaarheden en nieuwgeboren lijfeigenen, die met 't vrije kind opgroeiden en later
deel uitmaakten van zijne have. Met zijne broeders en zusters aan de zorgen der
moeder toevertrouwd, groeide 't Germaansch kind op in eene ‘vuile naaktheid’
(Tacitus). Het speeltuig der allereerste kinderjaren, de ratel, was niet onbekend, want
in vele graven van Zuidduitschland heeft men uit leem gebrande klappers of
kleppertjes gevonden. Zoolang de moeder u zoogde, heeft zij u in een soort van zak
op hare schouders bij den veldarbeid medegenomen of tusschen twee boomen
opgehangen of heeft zij u eenvoudiglijk op den grond van 't erf neergelegd waar gij
u in gezelschap der huisdieren rondwentelde. Doch zoodra de kleine beenen sterk
genoeg waren om u te dragen door veld, bosch en berg, hebt gij meêgeleefd het
heerlijk frissche natuurleven van uw volk. Dan hebt gij ouders en verwanten vergezeld
op den tocht naar heilige bronnen en boomen en bloemenkransen geslingerd om den
stam - gij hebt deelgenomen aan de godsdienstige plechtigheden in den schoot der
wouden gevierd en wellicht gehuiverd toen de offerman ook uw rein voorhoofd met
't bloed der geslachte dieren besprenkelde, doch ook 't gewijd paardenvleesch hebt
gij u goed laten smaken - gij hebt op 't feest van Balder rond de groote heilige vuren
gedanst, die nu nog, door de eeuwen heen, in 't Sint Maartensvuur voortgloeien, want
veel, o zooveel van die aanbidding der natuur, die uw kinderlijk hart vervulde, leeft
nog voort in 't gemoed van ons volk
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- gij hebt het Joelfeest meegevierd en u vergast op de koeken, die moeder bakte in
den vorm der beelden der goden of der hun toegewijde dieren - gij hebt aan de
Meigodin tuilen gebracht en op de ostaraeieren waart gij verzot gelijk ónze kleinen
op paascheieren - wanneer de eerste sneeuw viel hebt gij gejuicht omdat de
gansvoetige Bertha haar bed uitschudt, gelijk onze engelen in onze kinderrijmpjes.
En die kinderrijmpjes, die ongerijmde, dwaze versjes en spreuken, welke van de
lippen onzer kinderen vloeien - wat zijn zij anders dan brokken van godsdienstige
zangen en overleveringen, van kindermond tot kindermond voortgeplant en eens
vóór eeuwen, de zedelijke opvoedingsleer van 't Frankisch kind. Het kende immers
geene andere dan de sage dier goden... en 't voorbeeld der reine moeder.
En toen de tijd gekomen was, waarop uwe broeders den vader volgden ter jacht
of ter vischvangst, waarop gij uwe pop met de veelkleurige lapjes, met de blinkende
kralen uit gebranden klei of uit glas gesmukt zoudt offeren aan de godin Freya, ten
teeken dat de zoete kinderjaren voorbij waren en gij uwe moeder moest helpen bij
den zwaren arbeid, het malen van 't graan, het brouwen van 't bier, het bereiden der
huiden, het spitten van den akker.... toen zijt gij neergedaald in 't Nevelheim, want
het Walhalla, het glanzend en lichtend verblijf der goden, was voor de Germaansche
vrouw gesloten.
Eene eeuw of wat later en uw naam ware wellicht Kristildis, de voor Kristus
kampende vrouw, geweest. Want de vrouwen hebben in 't verspreiden van 't
kristendom, ook in onze gewesten, eene groote rol gespeeld. Die nieuwe leer wilde
ook nieuwe menschen scheppen. ‘Komt, zegt 't formulier der wijding der doopvont
uit dien tijd, komt, lieve broeders, aan den rand dezer kristalheldere bron, voert de
nieuwe menschen herwaarts. Dat zij varen niet met 't roer maar met het kruis, niet
met de
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hand, maar met 't gemoed, niet met den stok maar met 't sakrament. Deze plaats is
klein maar vol gratie’(1). Om dien nieuwen mensch te vormen begonnen de
kloosterlingen met de opvoeding van 't kind. Zij zelven legden zich op 't onderwijs
toe. Radegonde, koningin van Frankrijk, sticht een klooster voor Benedictijnernonnen,
die zich met afschrijven van handschriften onledig houden. Een Evangelienboek is
het werk van twee nonnen, Herlinde en Relinde (Herlinde = schild van 't heir) die in
't klooster van Maeseyck leefden en die meesterlijk 't penseel hanteerden. De
Cistencernonnen waren ‘swerte nonnen die lezen ende scriven konnen.’ Karel de
Groote verbiedt aan de nonnen wereldlijke liederen, liefdeliederen ‘winodlieder’ af
te schrijven. Een Duitsche non Hrosvitha (957-1001) schrijft zes Latijnsche
tooneelspelen. Karel de Groote sticht scholen in iedere pastorij, ieder klooster ‘ut
scholae fiant psalmas, notas, cantum, computum, grammaticam’ (789) waar de
kinderen leeren zingen, rekenen en schrijven, voor arm en rijk en op zijne eigene
meierhoven voert hij 't verplichtend onderwijs in op straffe van boete, vasten en
geeseling. Zijne dochters leeren daarbij spinnen, weven; in de beroemde vrouwenabdij
van Terkamerenbosch leert men het tapijtwerk, ‘het schilderen met de naald’. De
edele kunst van't schaakspel en zelfs het teerlingspel verdrijven de ledige uren.
Wij weten zoo weinig van den tijd van woeling en gisting na Karel den Groote,
en dat weinige is zoo duister dat wij het niet wagen een beeld van 't kinderleven te
schetsen. Er brak een zoo somber tijdperk aan, dat geene kinderoogen door die
duisternis blinken, dat de wereld om 't jaar 1000 aan haar eigen voortbestaan
wanhoopte.

(1) MICHELET. Orgines du droit français, (b. 326).
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De kruistochten hebben haar gered.
Na de eerste tochten naar 't Oosten schijnt het alsof men in eene romantische
wereld verplaatst is. Wie den moed heeft de duizende versregels der ridderromans
te lezen, waant zich in een Oostersch tooverpaleis vol kleuren en geuren, waarin eene
Oostersche fee de welriekendste bloemen eener verfijnde beschaving, van een
kunstgelouterd levensgenot rondstrooit:
Nam si bloemen menegher stieren
Scoen ende vrisch van menegher manieren
Ende warpse al daer omtrent
Op dat scone pavement’ (Troja. v. 5590).

Laat ons beproeven, bij middel der ridderromans, in die ridderwereld de kleine
kinderwereld vluchtig te schilderen.
Evenals bij de Germanen begroeten vreugdekreten en geschenken 't adellijk kind
bij zijne geboorte. Het wordt met groote plechtigheid gedoopt en later is de overheid
verplicht tegen 't groot getal der dooppeters, wier getal somtijds twaalf beloopt, op
te komen. Op de wieg waarin de zuigeling van 't hoofd tot de voeten gewindseld met
kruisbanden vastgesnoerd (zie b.v. in het Brusselsch Evangelienboek der XIe eeuw
't afbeeldsel van kindeken Jesus), strooit men bloemen en kruid. De kinderjaren
vlieden snel voorbij in 't gezelschap der lieve pop voor de meisjes, van houten ridders
die bij middel van draden in beweging gebracht worden en heldhaftig met speer en
lans tegen elkander botsen, van tamme eksters en papegaaien, marters en
schoothondjes, toen reeds een speeltuig voor... jonkvrouwen en koninginnen. De
vrouwe van Lac vereert de koningin Ginevren een ‘bracke’ en de ridderroman
Lancelot vertelt van eene schoone, joncfrou ‘die gevort bracht een brecskijn’ (v.
16214). Evenals onze kinderen verzot zijn op 't militair, schako, sabel en geweer,
zoo dost de kleine edelknaap zich van top
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tot teen in de ijzeren wapenrusting des ridders (miniatuur der XIVe eeuw. Brussel).
Op den ouderdom van zeven jaren worden de zonen toevertrouwd aan een ridder om
't edel wapenspel te leeren en later aan adellijke vrouwen, die hen in de ridderlijke
kunst der hoofschheid ‘hovescheit’ zullen onderrichten. De meisjes gaan met het
tiende jaar naar 't klooster. Daarheen begeleidt hen gewoonlijk hunne ‘voetster’ want
de edelvrouw, de oude vaderlandsche zede ontrouw geworden, staat haar schoonste
voorrecht af aan eene huurlinge, zij voedt haar kind niet meer aan hare eigen borst
gelijk de vrouw van vroeger tijd. De voedster blijft nu ook levenslang aan den dienst
der kleine verbonden en in de ridderromans speelt zij dikwijls de rol van koppelaarster.
In de kloosterschool ontvangt het meisje met andere gezellinnen van haren rang
't onderwijs dat tijd en stand vereischen. De eerste kundigheid is 't lezen en schrijven.
Want deze kunst geldt niet meer, gelijk bij de Franken, voor eene schande, een
kenmerk van slavernij. Wij weten wel is waar dat het grootste dichtergenie van
Duitschland, Wolfram von Eschenbach en de Don Quichotte der XIIde eeuw, Ulrich
van Lichtenstein, deze kunst vreemd was, doch geschiedenis en ridderroman,
werkelijkheid en fictie, getuigen dat de adellijke vrouwen der middeleeuwen niet
alleenlijk die kennis bezitten, maar dat zij ook de ontluikende letterkunde begunstigen.
De Vlaamsche gravin Elizabeth van Vermandois verzamelt aan haar hof eene
uitgelezen schaar dichters en minnestrelen. Mathilde, de zuster van Robrecht den
Vries, wordt zoowel om hare uitgebreide kennissen als om hare schoonheid
bewonderd. De reis van Sint-Brandaen, een gedicht uit het jaar 1122, wordt aan
Adelheid van Brabant opgedragen. In 1380 vergt de Luiker edelman Sire de
Hemricourt dat iedere wel opgevoede jonkvrouw gebeden-
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boek en roman kunne lezen. Van den anderen kant weten de ridderromans te verhalen
van de hooggeroemde koningin Ginevren die ‘enen brief maecte metterhant’ (v.
19738) en er haar beeld op afmaalt. Walewein, het toonbeeld der ridders, gaat zeven
jaar ter school en spreekt ‘sesterhande talen (v. 5338). De dichter van Floris en
Blanceflor prijst het in eene jonkvrouw dat zij de verhalen van ‘aventuren’ en de
heilige schrift kan lezen en de edele vorstin Melior heeft meer dan uitgebreid lager
onderwijs genoten: zij heeft haar diploma van ‘nigromantie, experimentie ende
gokelie’ (Parthenopeus 4596). Een toonbeeld eener kweekschool voor 't adellijk
jufferschap is b.v. de abdij van Rijnsburg in Holland. 's Morgens ontvangen de
kweekelingen, eene geestelijke, 's namiddags eene wereldlijke opvoeding. Zij worden
niet alleen in 't paardrijden geoefend, maar komen ook in verkeer met ridderknapen(1).
Want noch lezen noch schrijven is de hoogste, de schoonste kunst. De hoogste
kunst, de hoogste deugd is de ‘hovescheit’ die door de school kan aangeleerd worden,
maar slechts door den omgang met edelen tot eigen goed wordt - het is eene bij uitstek
adellijke deugd, die eene scherpe afscheidingslijn trekt tusschen edelman, burger en
dorper ‘Hun vel is te dicke, het can niet door’. Het is eene deugd. De H. Maagd wordt
geroemd: wortel van alle hoveschede. Het is de grootste lof dien men vrouwen kan
toezwaaien. Isabele was ‘hovescher’ dan eenige vrouw onder den trone (hemel).
Margareta van Limborch en Blanceflor zijn ‘wel gheraect van manieren’ enz. enz. Wij mogen dit niet uit 't oog verliezen wanneer wij soms vrij zonderlinge, om niet
te zeggen belachelijke voorschriften der ‘hovescheit’ aantreffen.
De Roman van de Roos (XIIIe eeuw) somt de

(1) REGT. Geschiedenis der Opvoeding.
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regels der wellevendheidskunst op. Het grondbeginsel is ‘maten’, dat gepaste in gang
en gebaar en kleeding dat ons somtijds zoo bevreemdt in de figuren der miniaturen.
Bij het gaan zal de welopgevoede vrouw zich wachten voor te groote of te snelle
schreden. Zij zal zedig en ingetogen voortstappen met recht opgeheven of een weinig
ter zijde hellend hoofd, zooals Medea, die de dichter bij eene onder den last van
dauwdroppelen vooroverbuigende roos vergelijkt. Zij zal den mantel met beide
handen vasthouden en haar kleederen niet laten slepen, Manskleederen dragen is
voor de vrouw eene schande en Goedroen, die in 't midden van den winter, op den
oever der zee, lijnwaad wascht, zonder andere kleeding dan 't hemd, weigert, alhoewel
van schaamte en koude wegkrimpende, den mantel, dien haar broeder Ortwin haar
aanbiedt. Zij richte nooit 't eerst het woord tot een man, doch wanneer een ridder het
vertrek, waarin zij zich ophoudt, binnentreedt, zal zij opstaan en hem minzaam
groeten.
Die ridder quam daer binnen ter sale
Die joncfrouwe stont op jeghen hem dan
(Wal. v. 306).

Bij 't spreken zullen ridder en edelvrouw alle ‘dorpernie’ d.i. platte taal vermijden.
Een vermakelijk staaltje van 't opvolgen van dit voorschrift levert Reinaert, die bij
't biechten zijne vuilste zonden in zulk rooskleurig kleedje steekt, dat de das hem
vraagt of hij ‘walsc’ spreekt, waarop de schelm antwoordt dat ‘hovescheit’ hem
verbiedt ‘dorperlic’ d.i. plat... maar waar te biechten. - De gevatheid bij 't antwoorden
wordt geprezen. Margaretha van Limborch is:
Scone sprekende wale
Te ghevene tale ende wedertale.

De welopgevoede vrouw mag niet luidkeels lachen
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‘Fame doit rire à bouche close’ zegt de roman van de Roos, hetgeen de Vlaamsche
vinder vertaalt:
Het steet die vrouwe niet wale
Dat si hare kele al te male
Ontoe ende gape als si lacht.

Goedroen, in doodsgevaar verkeerende, slaakt een luiden schreeuw en de dichter
berispt haar ‘omdat zij een weinig de voorschriften der “hovescheit” vergat’ (v.
1474). Aan tafel zal de gastvrouw zorg dragen haar gasten tot eten en drinken aan
te sporen. Zij zal haren gast de stukken voorsnijden, zooals Isabele ‘de goedertiere’
het voor Walewein doet (v. 8056). Zij zal haar beker niet tot aan den boord toe vullen,
zij zal ‘cleinlic’ met kleine teugen drinken, geene groote ‘morseele’ brokken in den
mond steken, noch het stuk brood dat tot bord dient opeten, zij moet eindelijk de
spijzen met de vingers ‘sachte ende gestadich’ uit den schotel nemen. Eilaas! grooter
en grover zonde dan 't snateren en 't klappen ‘algader dat si weten’, 't drinken met
vette lippen, de vuile nagels ‘vol swartheit’ 't leunen met de ellebogen op de tafel,
het ‘couteren’ aan de tanden, het kwaadspreken van de gerechten, het afvegen van
tanden en oogen met 't ammelaken ‘hemde ofte cleede’ ... is de aloude neiging tot
dronkenschap ook bij de vrouwen. Zij voeren tot hunne verontschuldiging bij dat de
wijn de frischheid der gelaatskleur verhoogt!
Tot de kundigheden, wij zouden op onze dagen zeggen: tot de verplichtende
leervakken behooren ook het bevallig dansen, zingen, op de harp spelen. De liefde,
de drift tot zang en dans zit ons volk in het bloed. In de IXe eeuw zetten de vrouwen
door zang en dans de ommegangen of processiën meer luister bij. Men danste te dien
tijde op de kerkhoven en in het doodenhuis (Willems). De dood leidt den dans in de
middeleeuwen en tot in de XVIIIde eeuw worden b.v. in de stadsrekeningen van
Meenen de sommen voor 't opvoeren van den doodendans in de
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processie betaald, vermeldt. Het zwaarddansen was in de XVIIIe eeuw op den buiten
nog niet uitgestorven. - In onze ridderromans is het ‘reien’ d.i. een afgemeten dans
van ‘stampien’ of dansliederen begeleid, de meest geliefkoosde uitspanning. Lancelot
ontmoet eene betooverde schare ridders en jonkvrouwen, die dansen en zingen eenen
zang:
Die gemaect was onlanghe
Van der coninginne genevre,
Het doet goet minne hantieren.
(v. 16,218)

In 1374 en in 1579 breekt te Maestricht en te Luik eene aanstekelijke danskoorts uit,
eene soort van middeleeuwsche zenuwziekte. Mannen en vrouwen vallen uitgeput
dood ter aarde neder. De volgjuffers van Licomedes gelasten zich met de opvoeding
van den onder vrouwenkleeding verborgen Achilles:
Si leerden hem dansen ende singhen
Sulc als behoort te haren dinghen.

Op reis nemen de vrouwen vedel en luit mede (Lancelot. v. 120,30). Van den ridder
wordt vereischt dat men in gezelschap
‘sine kele hore’
Of si hevet goeden clanc’

Een ridder van Arthur's hof wordt geroemd:
welhebbende ende edelman
ende wel singhende’

Te Brussel worden in 1361 en 1380 twee scholen opgericht om jongens en meisjes
onderricht te geven in muziek.
Met eene grondige kennis van 't edel schaakspel, 't dobbelspel, 't kaatsspel, 't
kegelen, 't werpen door den ring, waarin de vrouwen zoowel als de mannen zeer
bedreven zijn, met de kennis der Fransche taal, de taal der verfranschte graven en
hoven, de taal der ‘hovescheit’ - alhoewel 't overgroot getal Vlaamsche ridderromans
bewijst dat 't Vlaamsch toch de taal van 't dagelijksch leven blijft - is de ‘hovesche’
opvoeding voltooid.
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Wij zeggen: de hovesche - want alhoewel 't ridderlijk epos zich zelden gewaardigt
aftedalen tot de gewone bezigheden van 't dagelijksch leven, weten wij toch dat ook
de opvoeding van 't meisje voor keuken en werkkamer niet geheel verwaarloosd
werd. Immers tot in de XIVe eeuw was het vervaardigen der kleederen eenvoudig
en gemakkelijk genoeg om door de huisvrouw waargenomen te worden. En dat zij
dat ook deden blijkt uit menige plaats der ridderromans koningin Sibille wordt
geprezen als het beste ‘wercwiif van siden’. De lieve Blanceflor stikt ‘eene baniere’
en:
Si wrachte in menerlei diere
in die mitte wracht si inne
met den coninc die coninghinne
(v. 208).

Men beelde zich dus niet in dat eene adellijke jonkvrouw het bezoeken der tornooien
als haar eenig levensdoel betrachtte. Die feesten waren evenals voor onze meisjes
bal of tooneel, slechts eene verpoozing te midden van anderen arbeid, waaronder wij
ook het bezoeken der kranken en het lenigen hunner smarten mogen rekenen. Immers
van hare Germaansche zuster had ook de adellijke vrouwe de gave der geneeskunde
overgeërfd. Vrouwen zijn nu eenmaal geboren liefdezusters en in den roman van
Lancelot zalft eene jonkvrouw de wonden van dezen held met eene zalf tegen ‘'t
vernijn’ (v. 14360). Andere jonkvrouwen verbinden de wonden of ‘belezen’ de
wapenen der ridders om de daarmede toegebrachte wonden ongeneesbaar te maken
(Lanc. III., v. 13657). Tot in de XVIIIde eeuw toe waren de meeste Hollandsche
vrouwen niet onervaren in de geneeskunde ‘meesterden, apteekten, trokken kiezen
en tanden’(1).
Edoch - niet alle kinderen - ook niet in de

(1) SCHOTEL. Volksboeken (b. 184).
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middeleeuwen! - werden in een burgslot geboren. Waarom? - Luistert. Een sprookje
‘uit lang vervlogen tijden’ zal 't u verklaren. Eens bracht de lieve God onverwachts
Eva een bezoek in 't aardsch paradijs. De goede huismoeder had nog den tijd niet
gehad al hare kinderen te wasschen (te ‘vercieren’) en daarom stelde zij den Heer
slechts de rein gewasschen kinderen voor, aan wie God de waardigheden van keizer,
paus, koning, ridder enz. uitdeelde. Toen wilde Hij ook de anderen zien - met hun
ongewasschen gezichtje en in hun nachtkleedje. En deze zijn smeden, ambachtslieden,
landbouwers geworden! Het is tijd tegenover 't adellijk kind, wiens opvoeding en
levenswandel ik u trachtte aanschouwelijk te maken, dat ‘vule, dorper’ kind te stellen.
Het burgerskind is gedoopt. Wij hopen dat de eerzame poorter en poorteresse
geene der menigvuldige bepalingen, die de bemoeizieke wetgever uitgevaardigd
heeft om aan de buitensporige verkwistingen, die bij den doop en den kerkgang mode
zijn geworden, perk en paal te stellen. Wij hopen dat de vader aan den priester, die
het kind gedoopt heeft, niet meer dan 5 stuivers parisis heeft geschonken (Ieperen)
- dat men aan den doopeling zelven geen geschenk boven ‘XII grote’ heeft aangeboden
- dat ‘voetster of te mesnieden (dienstboden) niets gegeven is geworden - dat de
gildebroeders niet op den maaltijd ‘binnen 's kints bedde’ gehouden, gebeden zijn
geworden - dat ér geene tien of twaalf dooppeters gevraagd zijn geworden (een
misbruik dat tot de kerkvergadering van Trenten voortduurde) - dat... doch
ondertusschen zijn de bloemenkransen van 't doopfeest (misschien de bloemenkroon
welke men 't eerste kind dat te Brugge over eene nieuwe doopvont gehouden werd,
vereerde) reeds lang verslenst en zijn wij aan 't einde van den zin en vóór de intrede
van den zuigeling(!)... in de school. Wij kunnen dan ook maar niets beter doen dan
een kijkje nemen in de schoolwereld.
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De burger had begrepen dat kennis macht is. Reeds in 1192 eischt en bekomt de stad
Gent - voor weinige jaren slechts - volle vrijheid van onderwijs. In 1252 volgt Ieperen
't voorbeeld harer zuster. Iedereen is vrij eene school te openen, doch de
schoolmeesters mogen van de scholieren geen aandeel eischen van 't medegebrachte
brood, noch iets vragen voor 't stroo dat den schoolvloer bedekt noch voor 't riet,
waaruit de pennen gesneden worden. In 1207 bestaat te Mechelen eene kloosterschool
voor burgermeisjes. In 1312 zijn er te Brussel twaalf volksscholen. Liefdadige
menschen stichten scholen bij uitersten wil. - De schoolmeesters vormen te Brussel
eene gilde - voor 't Vlaamsch en voor 't Fransch. De schoolmeester is niet alleen de
man:
‘Voor wiens geduchte roe de speelsche schooljeugd beeft’

hij is dienaar van 't gerecht dat nog in 1695 te Bouchaut zijn straffenden arm wapent
om een schooljongen met twee scherpe roeden te geeselen! - Op 't einde der
middeleeuwen is 't volksonderwijs zoo bloeiend, dat men geen stedeling of dorpeling
aantreft, die niet de beginselen der spraakkunst kent en twee of drie talen spreekt(1).
Twee honderd jaren vóór Locke verkondigt een Vlaamsch pedagoog, Lambert
Goedtman (1470) dat de ziel van 't kind eene tafel is: ‘daer men goed oft quaedt in
mach scriven.’ Laat ons even zien wat er zoo al in de kinderziel gegrift werd!
Laat ons aanvangen met 't begin, 't A.B.C. Reeds ten tijde van Karel den Groote,
naar het schijnt, maakte men gebruik van Abecedarien op perkament. Zij bestaan uit
verzen, die elk met eene letter van t ABC beginnen, uit gebeden b.v. uit een 114
versregelig gebed tot de H. Maagd. Schoolboeken zijn:

(1) LEBON. Hist. de l'Enseig. (b. 187).
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‘den droeven ABC of te korte passie, den ABC van den abuze der werelt’ de Esopet,
eene verzameling van fabelen, den Dietscen Catoen, den Reinaert de Vos, de vier
Heemskinderen, wellicht ook een almanak, gelijk wij er een bezitten uit 't jaar 1400:
eene strook perkament met de zondagsletter, versierd met de beelden der heiligen,
die als hemelsche baronnen, kroon en geslachtwapen voeren. Men leert schrijven op
perkament, op eene lei gelijk men er eene in de Brusselsche bibliotheek te zien krijgt,
uit eene Waalsche abdij afkomstig en voorschriften voor den koster bij de goddelijke
diensten bevattende. Muziek is een gewichtige tak van 't onderwijs. De Fransche taal
wordt vlijtig bestudeerd. Wij weten dat eenvoudige landlieden en vischverkoopers
hunne kinderen naar Frankrijk zenden om de taal aan te leeren(1).
In den Reinaert de Vos spreekt 't schoothondje Courtois ‘Walsc.’ Doch ook in
‘hovescheit’ wil de burger, de ‘parvenu’ met zijne hoekige vormen en onbeholpen
trots niet onderdoen voor den edelman. Hij overdrijft de wellevendheidskunst en de
Duitschers bestempelen dat angstig vasthouden aan de regels der etikette, den
potsierlijken gang en de gebaren met het woord ‘flämen’.
Het ‘Bouc der Seden’ en de ‘Spiegel der Jonghers’ schijnen in dit opzicht trouwe
kopijen van den roman van de Roos waarmede wij boven kennis maakten, in een
zedelijker en praktischer zin. Aanhalingen uit den Bijbel, spreuken uit den mond der
heiligen met voorschriften voor 't wasschen, nagelsnijden, aan tafel dienen, enz. enz.
doorspekt blijven schering en inslag der schoolboekjes tot op 't einde der XVIIIde
eeuw. Ziehier eene kleine bloemlezing ‘de civilité puérile et honnête’:

(1) PIRENNE, Discours (b. 18).
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Een braaf kind wascht des morgens aangezicht en handen. Men geloove niet dat die
raad overbodig was. De groote dames van 't Fransch hof van den grooten Koning
Lodewijk XVI wasschen hunne handen eenmaal (!) in de week en de Koning zelf
giet van tijd tot tijd eenige druppels wijngeest op zijne handen!(1)
Ter eere onzer voorouders zij 't dus gezegd dat de zoo talrijke ‘badstoven’ in de
middeleeuwen voor de hooggevierde Vlaamsche reinheid pleiten. Na het wasschen
‘verciere’ 't kind zijne wangen niet met ‘gemaecte coleure’, het gele d.i. verwe of
besteke zijn haar niet ‘als eene bruid.’ In den omgang met volwassen lieden zal het
eerbiedig groeten, 't hoofddeksel afnemen, niet ‘met de oogen’ stuursch zien of loeren
gelijk de kat op de muis! 't voorhoofd niet rimpelen als eene oude vrouw of ‘grouwelic
als een os’, ook niet snoeven als een olifant, noch de beenen overeenslaan (Toekomst
83). Aan tafel zal het kind niet in 't eten blazen, geen kwaad zeggen van de spijzen,
zijn brood niet in zijn glas soppen ‘noyt met de tong de tellooren vaghen.’ Aan tafel
zal de vrouw, zoo zegt Houwaert, haar lofprediker en zedemeester, den schotel niet
naar zich toedraaien om 't beste brokje weg te kapen, maar zij zal hare dischgenooten
voorsnijden en bedienen. Nog eenmaal drukt een schrijver de vrouwen op hart niet
onmatig te drinken, en Dirk Potter, eene eeuw vroeger dan Houwaert, vertelt dat,
wanneer de man ter taveerne gaat:
dan doet si (de vrouw) daar een spronck
om te hebben een goeden dronc’!

Op straat eindelijk is een zedige gang prijzenswaardig. Het zevende boek van den
Lusthof der maagden waarschuwt deze tegen het al te stijf riemen en

(1) Babeau-Bourgeois d'autrefois (b. 40).
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prangen, het laten hangen of 't overslaan der beenen, het draaien van 't hoofd naar
alle zijden, het hardop luidkeels lachen, het grijnzen als de simmen of het blaten als
de schapen, het hinken als een zot of het ‘amoureuselijk’ winken met de oogen ‘die
men als sterren laet blincken’, het te gauw of te langzaam voorschrijden en in 't
algemeen tegen ‘uytlandsche vreemde manieren’
‘Als zij in 't spiegelglas van vreemde wuftheid schouwen’

Zonderling en bevreemdend zijn voor ons de wenken en raadgevingen, die in de
schoolboeken van vroeger de lieve jeugd tegen 't verkeer met lichte vrouwen
waarschuwen of wel haar een zeer nuchter ideaal voorhouden, gelijk de Hollandsche
schriftmodellen van Valcoogh (1621):
Men acht hem voor een arm schafuit.
Die ter werelt niets en heeft.
Trout hi dan een arm bruit
Hi si die armste die leeft!

Voorwaar den soetsappigen Vader Cats uit 't hart gesproken, die ‘Mijnheer’ die in
liefde voor een beeldschoon meisje ontvlamde doch die vlam spoedig bluschte, toen
hij vernam dat zij ‘een arm bruit’ was!
Maar er wordt niet altijd gestudeerd. Van 't veel studeeren word ik half zot en
‘verdwaasd’ zegt een duiveltje in 't spel van Sint-Trudo. Voor onze prijsuitdeelingen
gelden in de middeleeuwen de schoolfeestjes. - Op Sint-Gregoriusdag worden de
scholieren op koeken en bier onthaald. Te Brugge wordt de school met groene
looveren versierd. - De Graaf van Halfvasten wordt aldaar voorgesteld door een
strooien man, zinnebeeld van den winter, die naar buiten gejaagd wordt en een met
bloemen en linten gesmukt kind, zinnebeeld van den Zomer, wordt plechtig de school
binnengehaald. (Annales Emulation 1888). Dit herinnert u aan den Germaanschen
eeredienst der natuur, en gij hebt gelijk -
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want onze Drie-Koningen, Koppermaandag, Marialichtmis, Vastenavond,
Paascheieren en Sint-Jansvuren, wat zijn zij anders dan feestvieringen en gebruiken
onzer heidensche voorouders, die zich slechts met de kleuren van het Kristendom
hebben getooid(1). Op kerstmisavond brandt de kerstblok. Op kerstdag eet men
kerstkoeken. Koeken! zoet en betooverend woord! Koeken van den Germaanschen
disch, Lovensche koeken, nieuwjaarskoeken, engeltjeskoeken, zieltjeskoeken van
den tweeden November, Sint-Maartenskoeken, Paasch- en Pinksterkoeken, welke
rol hebt gij in 't leven van 't kind door alle eeuwen heen gespeeld en speelt gij nog:
Wat zijt gij toch steeds even nieuw en oud!

Op verloren maandag kiezen de kinderen te Oudenburg eenen bisschop, die baljuw
en schepenen op een feestmaal uitnoodigt, eene eer welke de burgervaders op ‘twee
kannen wijn’ en ‘zes stuivers’ op Medewinter schatten. Aan de overige leden van 't
gemeentebestuur zendt de Bisschop schotels met spijzen. Kinderen volgen hierin
slechts het voorbeeld der zotten, dier groote kinderen die ook eenen ‘ezelpaus’ op
den troon verheffen en dit hoog personaadje zendt baljuw en magistraat zijnen
‘pollepel’ - zinnebeeldige uitnoodiging tot den gekkenmaaltijd.
Alvorens afscheid te nemen van de middeleeuwsche schooljeugd moeten wij nog
een woordje zeggen van de rol van het kind in staat en wetgeving.
Onze gedenkbladen noemen een Brabantschen hertog, bijgenaamd den hertog in
de wieg, omdat van uit eene wieg, tusschen twee boomen opgehangen, de
zuigeling-veldheer zijn leger ter overwinning leidde. De Kruistocht der kinderen die
met duizenden en duizenden ouders en vaderland vaarwel zeggen

(1) HOFDIJK. Ons Voorgeslacht. LV. b. 259.
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om 't graf des Zaligmakers te bevrijden en met duizenden en duizenden bezwijken
of als slaven verkocht werden - kent gij wel in de geheele geschiedenis een heugelijker
feit? - De Poezie, 't middeleeuwsch Vlaamsch volkslied heeft, zegt de Fransche
schrijver Havet, de heilige gevoelens der familie bezongen, zooals geen volk ter
wereld het deed: de goddelijke moeder:
De moeder die makede dat kint een bat
Hoe lieflic dattet daerinne sat!

de heilige voedstervader, die ‘de hosen trok van de beenen sijn’ om 't kindje te
verwarmen - de aardsche moeder die zucht en klaagt en woelt in haar graf, omdat
zij hare drie kinderen, door eene wreede stiefmoeder mishandeld, hoort weenen en
jammeren. Het middeleeuwsch tooneel voert den vader en de moeder op, die den
lieven God de kinderen terugbrengen, welke Hij hun schonk, omdat zij geen voedsel
voor hen hebben: zij vinden de kerk ledig en op den raad van den koster ‘De geuzen
hebben Hem verjaagd, gaat naar zijn plaatsvervanger te Romen’ begeven zij zich op
weg. Eindelijk in de wetgeving onzer voorouders blijkt de liefde voor 't kind op de
roerendste wijze. Het Germaansch recht geeft de maat van den kleinsten eigendom
als zijnde de plaats voor de wieg van een kind en 't voetbankje der vrouw, die het
wiegt. De kinderen die vóór de jaren ‘geemancipeerd’ worden, worden in de vrijheid
Loon begiftigd met ‘eenen tennen lepel en een tennen kommeken’; zij zullen hunne
ouders vijf stuivers jaarlijks betalen ‘om als vreemdelingen te logeeren’ (b. 153 der
kostuimen). Met angstige zorg waakt de Wet over de weezen. Zij drijft de
voorzichtigheid zoo verre dat de kostuimen van Ardenburg (b. 332) de minderjarige
wees, die huwt, niet ‘emancipeert’ indien ‘sijlieden niet suffisant ende vroet genoeg
zijn, om hun goederen te regeren’. Wanneer te Doornik twee familien, soms na
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langen strijd, een wapenstilstand ‘truwe’ sluiten, dan worden de kinderen onder de
acht jaar uitdrukkelijk in 't verdrag vermeld ‘Jakemel a trius (truwe, trouw) donnet
de lui et des siens a Copin et a ses enfans de dessous 8 ans’. Of wordt een onwaardige,
in volle hal, door de plechtige verklaring van vader en moeder en bloedverwanten
en vrienden als een verrot lid: familieloos, d.i. vogelvrij, eene prooi der wilde dieren
en der elementen verklaard, dan zweert de vader insgelijks in naam van zijne
onmondige kinderen totdat zij oud genoeg zijn om den eed af te leggen. ‘Moreaus a
pris sen fil sour lui tant qil ara sen aage’ (Akte van 't j. 1274. Onuitgegeven
handschrift).
Wij hebben geluisterd naar de kinderstemmen uit 't verleden. Wanneer de
negentiende eeuw op hare beurt in den nevel, in de duisternissen zal verdwenen zijn,
zal ook de nazaat eens luisteren naar de stemmen der kinderen in de fabrieken dezer
eeuw die in eene kristelijke maatschappij tranen en bloed zweetten onder den ijzeren
druk der machinen. Wij fijngevoelige menschen der XIXde eeuw, die gruwen voor
het te vondeling leggen der Germaansche kinderen, wij hebben 't werkmanskind
veroordeeld tot slavernij, tot den dood door uitputting. Erger nog: de kerkhoven der
dorpen rond onze groote steden zijn opgevuld met lijkjes van kinderen der stad - die
wij koelbloedig lieten vermoorden, omdat er in onze beschaving, al pochen wij op
ons onderwijs, onze verlichting, eene samenzwering schijnt gesmeed te zijn tegen 't
leven van 't kind, zoodat in een naburig land 't getal der overlijdens dat der geboorten
overtreft, omdat er geene plaats meer is voor het kind. Wie schrijft eens deze
geschiedenis?
Brussel.
M. BRANTS.
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Beiroet in Syrië.*
ZOOALS den lezer bekend is, ís Beiroet de voornaamste haven van Syrië, en naast
Damascus en Aleppo de volkrijkste stad dezer streek.
Beide laatste steden kunnen uit een historisch en ethnographisch oogpunt meer
belang opleveren dan de eerste, maar ten opzichte van het handelsverkeer met
westelijk Europa en inzonderheid met België, is de stelling omgekeerd; daarenboven
dagteekent de bloei, of beter 't herbloeien van 't aloude Berytus - aldus heette het in
den Romeinschen tijd - pas van vóór een veertigtal jaren, en is er bijgevolg vroeger
veel minder over deze stad gezegd en geschreven dan over hare beide mededingsters.
Twee wegen staan hoofdzakelijk open voor hem die zich naar Beiroet begeven
wil: de eerste leidt over 't Europeesche vasteland naar Konstantinopel, alwaar men
scheep gaat om over Smyrna en Samos of Rhodus in de Syrische hoofdhaven aan te
landen; deze reis duurt ongeveer zeven dagen. De tweede weg brengt u eerst tot
Marseille, om van hier over Alexandrië en Port-Saïd naar de plaats uwer bestemming
te varen; deze tweede reis, die negen dagen duurt en in 't begin ietwat eentonig is
(tusschen Marseille en Alexandrië liggen vijf dagen zeevaart),

*

Dit opstel is de beknopte omwerking van eene voordracht gehouden in 't Leesgezelschap te
Hasselt.
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verschaft echter het voordeel dat ze u toelaat het schip een paar dagen, tusschen
Alexandrië en Port-Saïd, te verlaten om een vluchtigen blik te gaan werpen op Caïro,
de Pyramiden en wat Egypte's hoofdstad bezit aan heerlijke en overoude monumenten.
Het gezicht dat den reiziger treft bij 't naderen van Beiroet, is voorzeker een van
de heerlijkste welke men zich verbeelden kan.
Links de St. Jorisbaai met op den achtergrond, den Libanon die trapsgewijs
klimmend, den Sannīn, een zijner toppen, 2608 meter boven den zeespiegel uitsteekt,
terwijl wat meer rechts de Gebel Keneiseh, wiens kruin evenals die van den Sannīn
de helft van 't jaar met sneeuw bedekt is, den horizon sluit.
Vlak voor den binnenvarende strekt zich de stad amphitheatersgewijs uit op een
circa twee mijl lange en zestig meter hooge kaap, wier uiteinde rechts een lichttoren
draagt.
Lichtbruin is de hoofdkleur van dit gedeelte van 't landschap, daar de meeste huizen
van ongekalkten bruinen tufsteen zijn.
Deze eerste aanblik is toereikend om ons te overtuigen dat het huidige Beiroet niet
rijk is in monumenten; te nauwernood ontwaart men hier of daar eenige onbeduidende
minaretten en kerktorens, terwijl zich echter in de bovenstad eenige overgroote
heerenhuizen verheffen, die van verre den naam van paleis schijnen te verdienen.
Wenden we opnieuw onze blikken links, dan worden we getroffen door de
naaktheid van den Libanon, wiens hellingen des te kaler schijnen daar de vlakte
tusschen de zee en den berg dicht beplant is met olijf- en moerbeziëboomen, en zelfs
op sommige plaatsen een ware lusthof schijnt.
Terwijl we 't panorama aldus in overzicht namen, zijn we allengs in de haven
geraakt, en een plotselinge inval van bruinkleurige en in lompen gehulde kerels, die
luid tierende het dek beklimmen, zegt u

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1902

131
genoeg dat het schip voor anker ligt en dat ge uw eigen persoon en uw reiskoffers
aan wal moet brengen. Hierin zullen die luidruchtige mannen, die doodeenvoudig
schippers zijn, u wel behulpzaam wezen. Wee hem echter die voor den eersten keer
aanlandt en door niemand afgehaald wordt; hij zal voor zijn onbekendheid met de
Arabische taal en de zeden der Syriërs sterk boeten, en zich gelukkig mogen achten
zoo hij den schippers niet meer dan driemaal 't gewone loon betaalt.
Eindelijk bevindt ge u met uw reiskoffers in een bootje en na eenige minuten stapt
ge aan wal waar u de politie en de douanen opwachten, de eerste om uw pas te vragen,
de tweeden om uw linnen wat te doortasten, uw vuurwapens te verbeuren en uw
boeken voorloopig af te nemen om ze aan 't onderzoek van den Censor te
onderwerpen. Aan deze formaliteiten ontsnappen echter de consulaire agenten, en
eenieder zelfs kan ze zoo licht mogelijk maken, althans in haar gevolgen, mits geen
bloodaard te zijn en de beambten naar gelang van de omstandigheden een zilver- of
goudstuk behendig in de hand te duwen.
Zulk een in schijn vrijwillig fooitje dat men ambtenaren en beambten schenkt
telkens men met hen in verplichte aanraking komt, is 't heele Turksche rijk door
bekend en in zwang onder den naam van ‘Baksjisj.’
Nu treedt ge het tolkantoor uit en stapt in een rijtuig dat u naar een der drie of vier
hotels voeren zal waar een gentleman behoorlijk kan verblijven.
Tot uw groote spijt bemerkt ge dat de straten niet eens geplaveid zijn en dadelijk
ziet ge in dat ze bij regen een echte modderpoel en bij droog weder met een dikke,
opstuivende laag stof moeten bedekt zijn. Dat is dan ook de reden van 't overgroot
getal huurkoetsen - alle victoria's - die de straten doorkruisen en waarvan iedereen
- arm en rijk, jong
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en oud - zich bedient; de Syriër houdt ten andere niet van te voet te gaan, en buiten
de stad treft men zelden iemand aan die zijn weg wandelend aflegt.
Dezelfde slechte toestand der wegen en straten laat dan ook maar moeielijk het
gebruik toe van zwaar geladen wagens; voor zware lasten zooals balken, marmeren steenblokken, groote meubelstukken enz. gebruikt men den tragen doch moedigen
kameel, voor kleinere voorwerpen het muildier en den ezel. Dit laatste species is
bijzonder talrijk en dient tevens als rij- en lastdier. Het paard wordt of bereden of
voor een rijtuig gespannen; als eigenlijk lastdier doet het geen dienst.
Dat dit sterke verkeer van allerlei groote dieren er niet weinig toe bijdraagt om de
straten vuil te houden, hoeft niet gezegd. Maar zetten we onzen weg naar 't hotel
voort. Dat groot en hoog vierkant gebouw vlak voor u, is de Chan-Antoen-bey, alwaar
nevens talrijke magazijnen en werkhuizen, de vreemde postkantoren en de
agentschappen der met Beiroet verbondene scheepvaartlijnen gevestigd zijn.
De vreemde postkantoren! hoor ik u zeggen. Wel ja, ik meen de Fransche, de
Oostenrijksche en de Engelsche post, want de groote Mogendheden hebben, deze
hier, die in andere Turksche steden, van de Porte weten te verkrijgen dat de brieven
en alle andere aan de post toevertrouwde voorwerpen, niet in de handen der Turksche
beambten zouden komen, maar direkt door 't personeel der Europeesche kantoren
aan de mailofficieren en omgekeerd door de mailschepen aan gezegde kantoren
besteld zouden worden.
Daar hier nu geene postboden bestaan, gaat het publiek zelf zijn correspondentie
afhalen.
Van 't hotel waar we intusschen afgestapt zijn, zal ik maar alleen zeggen dat het
zoo veel mogelijk gelijkt op soortgelijke Europeesche inrichtingen, daar de
hotelhouder alles daartoe inspant en de gasten
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zelven allen Europeanen of Amerikanen zijn. We zullen er ons dan ook niet langer
ophouden, maar dadelijk een blik in de stad gaan werpen.
Maar eerst moet gezegd dat Beiroet eigenlijk uit twee, ik zou haast zeggen
concentrische steden bestaat, in dezen zin althans dat de oude stad aan alle zijden,
de zeekant uitgezonderd, ingesloten is door nieuwere wijken die de oude in
uitgebreidheid en bevolking sterk overtreffen. Het verschil in aanblik is echter nog
treffender, want zoo de nieuwe wijken in hooge mate den Westerschen invloed
hebben ondergaan, de oude stad vertegenwoordigt nog steeds het middeleeuwsche
Oosten, het land der kruisvaarders en der Sarracenen.
Daar echter thans, jammer genoeg, de oude vesten en poorten gesloopt zijn, ligt
er enkel een straat tusschen de nieuwe stad en den Bazaar, zooals men de oude wijk
noemt, omdat ze de zetel is van den kleinhandel.
Nauwelijks zijn we de grens van den Bazaar over en eenige passen ver in dat
nauwe steegje, dat niet meer dan twee personen nevens elkander kan doorlaten, of
het daglicht wordt al flauwer en flauwer, daar het nu tegengehouden wordt door een
breeden steunpilaar die de helft van 't straatje inneemt, dan door de bovenverdieping
van een huis dat op een gewelf schrijlings over de straat ligt. Op sommige plaatsen
zelfs heerscht een kelderachtige schemering en lijkt het steegje meer een tunnel dan
een straatweg: hier gaat men dan ook werkelijk onder de huizen.
En nochtans welke bedrijvigheid in de meeste dezer donkere gangen! Hier verraadt
de reuk van pas gezaagd hout dat we in de straat der schrijnwerkers, daar 't klinken
van den hamer op 't ijzer dat we 't gebied der smeden nabij zijn; elders nog verwittigt
ons een sterke geur van specerijen dat we den ‘bazaar’ der kruideniers intreden, want
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even als hier te lande in de middeleeuwen, hooren nog in 't oude Beiroet dezelfde
neringen en ambachten thuis in dezelfde straat. Van afstand tot afstand breekt een
kleine opene plaats de somberheid der steegjes af, ofwel leidt een donkere gang naar
de een of ander Oostersch-christelijke kerk of naar de hoofdmoskee.
Deze dagteekent volgens de volksoverlevering van den Byzantijnschen tijd en zou
alsdan eene kerk, den H. Joannes toegewijd, geweest zijn. Wat er ook van weze, de
koepel en de luchtige bovengalerijen schijnen voor een Byzantijnschen oorsprong
te pleiten.
Aan een der uiteinden van den Bazaar, verheft zich thans de nieuwe Maronietische
kerk van den H. Girioes, d.i. Joris. De stijl dezer tamelijk groote kerk verraadt den
Italiaanschen invloed, en als men eenige details ter zij laat, bootst het gebouw
nagenoeg een Latijnsche Basiliek na.
Wijl ik nu toch van de Maronieten gesproken heb, zal ik, alvorens u in de nieuwere
wijken te leiden, een woordje zeggen over de verschillende godsdiensten die in
Beiroet en in geheel Syrië thuis hooren.
Ab Jove principium, d.i. laten we beginnen met de Oostersch-christelijke gemeenten
welke zich verdeelen in Katholieke of met Rome vereenigde, en in Schismatieke.
Tot de eerste behooren de Maronieten, de geünieerde Grieken en de geünieerde
Syrianen, Chaldeërs en Armeniërs. Daar de eerste dezer gemeenten de meerderheid
der Oostersche katholieken uitmaakt, zullen wij ons tot haar bepalen.
Veel is er geschreven over den oorsprong der Maronieten, en men begrijpt dat het
bestek van
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dit opstel ons niet toelaat daarover uit te weiden. Zij zelven beweren in de vroegste
eeuwen van 't Christendom, onder den staf van den H. Joannes Maro tot een
afzonderlijken ritus te zijn opgegroeid in 't gebergte Libanon, dat nog hedendaags
hun voornaamste zetelplaats is. Het zou den Muzelmannen nooit gelukt zijn hen
onder hun juk te brengen, noch vóór noch na de kruistochten, gedurende dewelke de
Maronieten hunne Westersche broeders ter zijde zouden gestaan hebben. Na de
verjaging der Latijnen uit Syrië en Palestina, braken echter de banden af die de
Maronieten met Rome vereenigden, totdat op 't einde van de XVe eeuw, Italiaansche
Franciskanerzendelingen onze bergbewoners gingen opzoeken en hen wisten over
te halen om opnieuw in den schoot der Kerk terug te keeren. De toenmalige Patriarch
sloot alsdan met den H. Stoel een Concordaat, waarbij hij 't oppergezag van den Paus
erkende, maar toch voor zijn gemeente het recht behield om zelf haren Patriarch en
hare bisschoppen te kiezen, natuurlijk onder voorbehoud der pauselijke goedkeuring,
en om zich van den voorouderlijken ritus te blijven bedienen.
Insgelijks zou de huwelijke staat geen beletsel zijn voor de priesterwijding; de
ongehuwde priester zou echter 't recht niet hebben om in den echt te treden en de
verheffing tot de bisschoppelijke waardigheid moest een einde brengen aan 't
gemeenschappelijk leven tusschen den gehuwden dignitaris en zijne vrouw.
Het getal der getrouwde priesters neemt echter sterk af, daar thans maar heel zelden
meer gehuwde mannen gewijd worden, waartoe 't oprichten van Seminaries en
bisschoppelijke colleges veel heeft bijgedragen.
Wat de schismatieke (zich zelven orthodox noemende) Grieken betreft, deze
vormen de meerderheid der Oostersche christenen in 't Turksche rijk,
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uitgenomen echter in Beiroet en den Libanon, waar de Maronieten de overhand
hebben. De orthodoxe gemeente staat thans onder den invloed van Rusland, dat haar
als steunpunt gebruikt voor zijn Oostersche politiek.
Van den anderen kant zijn de inlandsche katholie- (de Maronieten inzonderheid)
de getrouwe en zeer verknochte cliënten van Frankrijk.
Gering is, zooals van zelf spreekt, het getal der Westersche christenen, die bestaan
uit Latijnen (Roomsch katholieken) en uit Protestanten van allerlei gezindheden.
Deze laatste mogen onderling nog zoo verdeeld wezen, toch maken zij een sterke
propaganda onder de christelijke inlanders, vooral de bergbewoners, en menig
Grieksch schismatiek dorp is reeds geheel en al tot het Protestantisme overgegaan.
Hunne werking op de Katholieke inlanders heeft echter tot hiertoe in 't algemeen
schipbreuk geleden. Wat nu de niet-Christelijke gezindheden aangaat, deze laten
zich weer in Mohammedaansche en niet-Mohammedaansche verdeelen.
Uitgenomen in Beiroet en den Libanon, is de Islam de talrijkste secte in Syrië,
zooals bijna overal elders in 't Turksche rijk.
De Muzelmannen scheiden zich hoofdzakelijk in Soennieten en in Sjiïten of Alieten,
in Syrië echter Metoewâli genaamd. De Soennieten, welker leer door de Turksche
Regeering gehuldigd wordt, en die op verre na de talrijkste zijn, zien de Metoewali
voor ketters aan, wijl deze de Soenna (traditie) verwerpen om zich enkel aan den
Koran te houden, en de op Ali gevolgde Kaliefen als overweldigers beschouwen.
Onder de overige niet-Christelijke sekten, zullen we enkel de Druzen en de Joden
noemen. De eersten belijden een zonderlingen godsdienst, die vermoedelijk gesticht
is door een Fatimietischen Kalief,
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Hakem geheeten, die in de 12de of 13de eeuw over Egypte regeerde. Zijn leer is een
mengelmoes van Joodsche, Christelijke en Mohammedaansche geloofspunten; wat
haar echter een eigenaardig karakter geeft, is het geloof aan de zielsverhuizing en
de verdeeling der sekte in geleerden of ingewijden (Oeqqâl) en onwetenden of
oningewijden (goehhál).
De Joden eindelijk zijn nog al talrijk in Beiroet, vooral sedert velen hunner uit
Rusland gebannen werden; hun getal beloopt ongeveer 8000 op eene totale bevolking
van circa 125,000 zielen. Enkel een vierde dezer zijn Muzelmannen, terwijl de overige
drie vierden voor 't meerendeel behooren tot de hooger genoemde Christelijke
gemeenten, waaronder de met Rome vereenigde op hun beurt de meerderheid vormen.
De Europeesche kolonie telt nagenoeg 1600 zielen, waaronder de Franschen met
1200 hoofden, de Italianen, de Grieken (Hellenen), de Duitschers en de
Anglo-Amerikanen voor de rest in aanmerking komen. Tijdens mijn verblijf aldaar,
vóór drie jaar, waren er ook een tiental Belgen, waaronder twee consulaire
ambtenaren, die sedert dien tijd door vreemdelingen zijn vervangen, terwijl de meeste
overigen geestelijken waren. België komt nochtans in de vierde plaats wat den invoer
in de haven van Beiroet betreft, dat wil zeggen dat al onze waren door middel van
vreemde commissiehuizen aan den man worden gebracht. Is die toestand niet ergerlijk
en bedroevend wanneer men nagaat dat hier te lande zooveel bekwame jongelieden
zonder positie rondloopen en zich bij honderden aanbieden voor postjes van 't geringst
belang.
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Maar laten wij onze wandeling door de stad hernemen, en wel ditmaal door de straten
der nieuwe wijk.
Deze hebben maar een half Oostersch karakter, daar de huizen meestal een modern
voorkomen hebben, zonder daarom toch heelemaal in den trant der onze te zijn
gebouwd. De meeste hebben twee en vele drie verdiepingen, waarvan iedere een
afzonderlijke woning uitmaakt en van een balkon voorzien is, tot hetwelk drie hooge
spitsboogvormige vensterdeuren den toegang verleenen. Het binnenste dier woningen
is nagenoeg in den trant der Romeinsche huizen ingericht, d.i. de vertrekken zijn aan
drie zijden om een groote vierkante middenzaal gerangschikt, welke aan de vierde
zijde uitzicht geeft of op de straat ofwel op den tuin. Die hallen, waarvan sommige
de oppervlakte beslaan van een groote concertzaal, zijn met witten marmer geplaveid,
wel verlicht en dienen tevens tot vestibule, speelplaats, balkamer en tot elk ander
doel dat een ruime plaats vereischt. Schoorsteenen vindt men in geen enkel vertrek,
zelfs niet in de keuken, waar op houtskolen gekookt wordt; de thermometer daalt
wel is waar heel zelden beneden 10o C., maar toch is het soms in Januari en Februari
tamelijk koud bij regenachtig weer, en dan bedient men zich ofwel van een groot
met gloeiende kolen gevuld koperen bekken of, thans meer en meer, van een
petroleumverwarmingstoestel.
De huizen zijn doorgaans van elkander gescheiden door tuinen, wat hun den schijn
van villa's en aan geheel de nieuwe stad een uiterst aangenaam voorkomen geeft.
Slaan we thans een blik op de menigte in de straten.
Eerst wordt de aandacht getrokken door de Muzelmansche vrouwen; deze gaan
gehuld in een wijden, van voren toegehouden kapmantel van de meest uiteenloopende
kleuren, waaronder 't wit en
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't zwart den boventoon voeren, en dragen voor 't aangezicht een dichten, gebloemden
sluier van neteldoek, zoodat de trekken van 't gelaat heelemaal onzichtbaar blijven.
Ze hebben dus in haar straattoilet den aanblik van gemaskerde personen en wel
bijzonder van de zoogezegde domino's.
De kleeding der inlandsche Jodinnen is nagenoeg dezelfde, uitgenomen dat haar
gelaat bloot blijft.
De Christinnen volgen thans meestal de Westersche mode; de overgroote
meerderheid draagt echter in plaats van den hoed een zwarte of witte kanten falie.
De mannen nu, gaan op drie verschillende wijzen gekleed. De meesten dragen een
heel wijde broek, die aan de enkels sluit en door een breeden gordel aan de heupen
wordt opgehouden, een korte vest en op 't hoofd den Tarboesj, hier meer onder den
naam van Fez of roode Turksche muts bekend. Vele oude Christenen en Joden en
de meeste Muzelmannen dragen een soort van lang kleed (gombaz geheeten) dat tot
aan de enkels reikt, alsmede den Tarboesj, waarover vele Muzelmannen bovendien
nog een tulband hebben. Eindelijk volgt het jongere geslacht, vooral de Christenen
en de Joden, de Europeesche kleederdracht, uitgenomen den hoed, waarvoor nog
steeds de Tarboesj in de plaats komt; de rijkste Christenen hebben echter zelfs den
hoed aangenomen.
Nu we uiterlijk kennis gemaakt hebben met de inwoners, zullen we een woordje
reppen over eenige hunner zeden en gebruiken. Over Oostersche zeden sprekend,
komt de quaestie der veelwijverij als van zelf uit de pen. In Beiroet echter en, meen
ik, zelfs in heel Turkije, zijn de mannen met verschillende vrouwen heel dun gezaaid,
en de reden daarvan ligt voor de hand. De Koran heeft schoon aan elken
rechtgeloovigen toe te laten vier wettige
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vrouwen te nemen en daarnevens zooveel onwettige of bijzitten als hij wil: de quaestie
blijft ginder dezelfde als hier. Eén vrouw houden vereischt zekere inkomsten, twee
een schoon vermogen, en om er een harem op na te houden moet men schatrijk zijn.
Ook is de Syrische Mohammedaan over 't algemeen monogaam en zoo hij wel eens
aan polygamie doet, dan is het op die wijze die men in 't Fransch zoo juist ‘la
polygamie successive’ heeft geheeten.
Sommige hooge ambtenaren en rijken hebben echter twee, drie en tot vijf vrouwen
die, in de mij bekende gevallen en te oordeelen naar 't verschil in leeftijd, niet allen
te gelijk in 't huis van haren heer en meester zijn gekomen, maar achtereenvolgens
en nadat de schoonheid der eerstgekomenen verwelkt moest zijn. En mij werd door
goed ingelichte personen beweerd, dat in de bewuste gevallen de oudere dames heel
wel overeenkwamen met haar jongere huisgenooten. Dat zulks echter niet altijd het
geval is, spreekt van zelf.
De Mohammedaansche vrouwen trouwen heel jong, te beginnen van twaalf jaar.
Eertijds was zulks ook onder de Christinnen niet heel zeldzaam, maar 't indringen
der Europeesche beschaving doet zulke ontijdige huwelijken meer en meer in onbruik
geraken.
Het getal kinderen is doorgaans groot bij de Christenen, en als natuurlijk gevolg
daarvan zijn deze langzamerhand de Muzelmannen in getal en in rijkdom gaan
overtreffen. Huisgezinnen met zes en zeven kinderen komen veel voor.
Van kinderen gesproken, wat ons Europeanen erg tegen de borst stuit, is de
onbescheiden voorkeur die de ouders - de christenen niet uitgezonderd - aan de
jongens geven boven de meisjes. Is 't eerste kind een dochtertje, zulks wordt door
den vader als een schande beschouwd en brengt wel eens oneenigheid in 't gezin te
weeg. Wordt de
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geboorte van een zoontje met de grootste vreugd begroet, die van een meisje geeft
aanleiding tot uitwendige teekenen van misnoegen en rouw; zoo verft men dikwijls
bij dergelijk voorval den drempel van de woning in 't zwart. Te vergeefs zult ge den
Oosterling al 't onrechtvaardige, 't uitzinnige van zoo een handelwijze trachten onder
de oogen te leggen; hij houdt het er voor dat de vrouw de evenknie van de man niet
is noch zijn mag, en dat bijgevolg de geboorte van een zoon een gelukkiger
gebeurtenis is dan die van eene dochter.
Het graf staat zoo dicht bij de wieg, dat er maar één stap is van de geboorte tot het
overlijden en de begrafenis. In Syrië blijven de dooden niet lang boven de aarde; hij,
bijvoorbeeld, die 's morgens om vijf uur sterft, wordt 's namiddags om vijf uur al
begraven. Zulks kan wel in 't belang der openbare gezondheid plaats grijpen, maar
of men bij zulke groote haast nooit afgrijzenswekkende voorvallen te vreezen heeft,
zou ik niet durven beweren.
Niet zoohaast heeft iemand den geest gegeven of de huisgenooten heffen een akelig
gehuil aan, terwijl de bezoekers den zakdoek in de hand houden en overvloedige
tranen storten of althans schijnen te storten.
Bij de Muzelmannen gaat overigens de zaak nagenoeg als volgt toe: het lijk wordt
in een ruwe doodkist gelegd, die met een groenachtig lijklaken overdekt en zonder
berrie op de schouders gedragen wordt. Vooraf gaan eenige arme blinden die te dier
gelegenheid een min of meer milde aalmoes krijgen, en een of meer groene vanen
welker stang boven met de halve maan prijkt; de stoet gaat voort onder 't zingen van
een droeven eentonigen zang, die niet nalaat indrukwekkend te zijn. Op het kerkhof
wordt het lijk uit de kist genomen en op de zijde in den kuil gelegd, waaronder
nogmaals gezongen wordt. 's Avonds vergadert men ten sterfhuize, alwaar nu

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1902

142
de gezangen afwisselen met zoo afgrijselijk gehuil en gebrul, dat de vreemdeling er
den eersten keer heelemaal van ontsteld wordt. Daarop volgt onmiddellijk, alsook
de volgende dagen, een rouwmaal voor magen en vrienden.
Maar laten we die treurige ceremoniën vaarwel zeggen om over te gaan tot een
van de merkwaardigste gebruiken van den Islam, namelijk den Ramadān of vasten.
Daar het godsdienstig jaar der Mohammedanen een maanjaar is, zoo verspringtde
Ramadān en kan deze binnen een groot getal jaren, nu eens in den winter, dan in den
zomer vallen. Deze vasten, die op den vooravond door een kanonschot wordt
aangekondigd, duurt een volle maand; gedurende al dien tijd moet de Moslim zich
van alle spijs en allen drank onthouden, van zonsopgang tot zonsondergang, of zooals
de koran het heet, van den stond aan dat men een witten draad van een zwarten kan
onderscheiden, totdat men ze niet meer onderscheiden kan. Iederen nacht, één uur
voor 't krieken van den dag, doorloopen daartoe aangestelde mannen de verschillende
wijken der stad, onder 't roeren van twee trommen, een lichte (tibl) en een zware
(doerbakkeh), terwijl ze voortdurend een versje(1) zingen om de nog slapenden van
't naken van den dag te verwittigen. Bij de eerste schemering laat zich het kanon
hooren, om 't begin van de vastenuren aan te kondigen, en na zonsondergang duidt
een ander kanonschot 't eind der onthouding aan. Binnen dit tijdsbestek mag de

(1) Ziehier dit versje voor de met het Arabisch bekende lezers, benevens de vertaling voor de
anderen.
Qūmū cala suhūrkom
Gājin en Nabī juzūrkom
d.i. Staat op voor uw dageraads eten
De profeet komt aan om u te bezoeken.
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rechtgeloovige zelfs niet rooken, en men zal beter al 't strenge van dit verbod
begrijpen, als men nagaat dat de Ramadān ook in Juni vallen kan, d.w.z. wanneer de
zon veertien en een half uur boven den horizon blijft.
Wat echter dien vasten een zonderling karakter bijbrengt, 's nachts eet en drinkt
men des te meer, naar mate men bij dag van dit alles beroofd is geweest; op sommige
plaatsen zijn Jan klaasenspellen opgericht, waarbij 't niet altijd erg kiesch toegaat,
en de godsdienstige oefening van den vasten eindigt soms in uitspattingen van den
ergsten aard.
Daags na den Ramadan, vieren de Muzelmannen het Baïramfeest, dat voor hen
zoo wat hetzelfde is als voor ons Nieuwjaar: vrienden en kennissen brengen alsdan
malkaar bezoek en de consuls gaan insgelijks visite maken bij de Turksche overheden.
Van consuls gesproken, zal het misschien niet van alle belang ontbloot zijn een poos
stil te blijven bij de heel bijzondere rol welke deze vreemde ambtenaren in 't Turksche
rijk spelen. Niet alleen zijn aldaar als overal elders de consuls commerciëele
vertegenwoordigers die gelast zijn hunne respectieve regeering en landgenooten
nauwkeurig in te lichten omtrent alles wat den handel betreft, maar hun functies zijn
ook van rechterlijken en zelfs van diplomatischen aard.
In Turkije toch leeft de vreemdeling niet onder de wetten van den Sultan, maar
onder die van zijn eigen land, en iedereen volgt er zijn persoonlijk recht. Begaat
bijvoorbeeld een Belg een overtreding of een wanbedrijf, zoo wordt hij vervolgd en
gevonnist door de consulaire overheid; geldt het eene misdaad, zoo wordt de zaak
onderzocht door den consul, en desnoods de aangeklaagde op bevel van dezen gear-
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resteerd en naar 't moederland gevankelijk gevoerd om aldaar voor 't Assisenhof van
Brabant te verschijnen.
In civiele en handelszaken moet men een onderscheid maken, naar gelang een van
beide partijen een Turksch onderdaan is al dan niet. In 't laatste geval wordt de zaak
afgehandeld voor de consulaire overheid van den verweerder; ontstaat er dus bijv.
een proces tusschen een Rus en een Belg, waarin deze laatste de verweerder is, zoo
moet de Rus onzen landgenoot voor den Belgischen consul dagen. Is integendeel
een der partijen een Ottomaansch onderdaan, om 't even of deze de aanklager of de
verweerder zij, zoo komt de zaak voor een ‘Tribunal mixte’ dat den naam draagt van
Tigāret (spreek uit Tidzjāret) of Handelsrechtbank.
Deze is saamgesteld uit twee Turksche rechters, den voorzitter en een assessor,
terwijl de consul der ander partij ook een of twee assessors benoemt; daarenboven
neemt de dragoman of tolk van 't bewuste consulaat deel aan de verhandelingen,
zonder echter een beraadslagende stem te hebben. Deze ambtenaar maakt zich
nochtans zeer verdienstelijk door 't vertalen der afgelegde getuigenissen en door te
verhinderen dat de inlanders iets zouden zeggen of doen dat tegenstrijdig is met de
rechtspleging. Van de vonnissen dezer rechtbank kan men in hooger beroep gaan bij
't Hof van appel te Konstantinopel, even als men van die der Belgische consulaire
rechtbank (om ons tot dit geval te bepalen), bij het Brusselsche Hof van appel kan
appeleeren. De woning van den vreemdeling is onschendbaar, en zonder de toelating
van den consul, mag de Turksche politie er nooit binnendringen.
De vreemdeling is eveneens vrij van alle persoonlijke belastingen van welken aard
het ook zij, en is enkel aan die belastingen onderworpen welke 't bezit possessie) van
den grondeigendom treffen. Ik zeg
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bezit en niet eigendom, want geen vreemdeling kan in Turkije eigenaar worden; zijn
possessie verschaft echter alle practische voordeelen van het eigendomsrecht.
Alle deze en nog andere voorrechten, te lang om hier besproken te worden, zijn
gewaarborgd door een reeks van tractaten met de Verheven Porte, welke den
gezamenlijken naam dragen van Capitulaties.
In de groote havensteden, zooals Beiroet, genieten niet alleen de vreemdelingen,
maar ook de inlandsche Christenen en Joden de volste vrijheid van godsdienst. Zoo
mogen bijv. de begrafenissen van leden der verschillende christelijke gemeenten op
den openbaren weg met al de vereischte ceremonieën geschieden: kruis en vaan,
zang en klokkengelui worden er bij toegelaten, en zoo 't een invloedrijk man geldt,
wordt zelfs de Turksche politie ten dienste van den stoet gesteld.
Buiten abnormale omstandigheden mogen ook vreemde kloosterorden er zich
komen vestigen en publieke scholen openen, zonder dat de Regeering zich daarmee
inlaat; alleen op 't invoeren van boeken houdt deze een waakzaam oog en dan nog
maar in een politiek opzicht, namelijk om de verspreiding van de gedachten der
Jong-Turksche partij te keer te gaan.
Men zou zich echter bedriegen, moest men denken dat het welbekende fanatisme
der Mohammedanen hier ook niet soms den kop opsteekt. De rechtzinnige Muzelman
houdt namelijk den inlandschen Christen of Jood meer voor een onderdaan dan voor
een medeburger, en de Turksche wetten komen dit gevoelen nog versterken.
Zoo blijven bijv. Christenen en Joden buiten den militairen dienstplicht gesloten,
maar betalen jaarlijks een soort hoofdgeld voor die ontslaging of beter ontzegging.
Eveneens worden eenige hooge ambten nooit dan aan Muzelmannen begeven.
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Maar wat veel erger is, de Raja (d.i. de bestuurde, want aldus worden Christenen en
Joden door de wet bestempeld), mogen nooit op de bescherming van 't gerecht
rekenen, indien ze niet rijk genoeg zijn om den rechters rijke geschenken te geven,
maar dan ook vermogen ze veel, want de Mammon wordt hier meer dan elders
aangebeden.
Wat nu Beiroet in 't bijzonder betreft, er gaat zelden een maand voorbij zonder
dat het Muzelmansche grauw den eenen of anderen Christen vermoordt, en daar
dezes geloofsgenooten weten dat de moordenaar toch maar uiterst zelden en dan nog
heel licht gestraft wordt, zoo passen ze 't jus talionis of recht van wedervergelding
toe, en geen veertien dagen verloopen er zonder dat een Mohammedaan op zijn beurt
't vergotene bloed vergoedt. Maar wee den niet-Mahommedaan die in de handen van
stiefmoeder Justitia valt: op hem wordt de volle wet toegepast, nooit echter of maar
zelden de doodstraf, want het Turksche strafwetboek laat deze enkel toe in geval de
schuldige zijn misdaad bekend heeft.
De aanvallen op Europeanen en Amerikanen zijn, dank zij de krachtige houding
hunner regeeringen, uiterst zeldzaam en dan nog bijna altijd zooniet gewettigd, ten
minste te wijten aan 't gedrag der slachtoffers die niet genoeg begrijpen dat 's lands
wijs, 's lands eer is.
Verder wordt er in Beiroet niet meer gestolen of gemoord met het inzicht om te
stelen, dan in onze groote Westersche steden. Men mag dus zeggen dat de vreemdeling
er in volle vrijheid leeft.
Een woordje nu over 't karakter der Syriërs. Deze zijn in 't algemeen zeer verstandig
en bevattelijk, en om handel te drijven zonder weerga; deze laatste eigenschap ontaardt
echter maar al te dikwijls in bedrogzucht en kwade trouw.
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Voorts is de Syriër heel gezellig en gastvrij, en al wie in Beiroet verbleven heeft,
weet op welke gulle wijze de rijke inlander den vreemdeling weet te onthalen. De
Christenen vooral zijn sociabel en houden veel van soirées, danspartijen en wat dies
meer. Een sterke neiging tot overdreven luxe en pracht is nochtans de schaduwzijde
van die goede eigenschap, en won de kunst er nog wat bij, dan zou men al heel veel
door de vingers zien, maar deze is helaas, ten eenemale in Syrië afwezig.
Aan letterkunde wordt ook maar weinig gedaan en zou nog minder gedaan worden,
zonder de loffelijke pogingen der PP. Jezuieten, die reeds veel geijverd hebben voor
't heropbeuren der Arabische letteren. In dit opzicht weze 't genoeg er op te wijzen
dat ze vóór vier jaar een veertiendaagsch tijdschrift - Al Masjriq, 't Oosten, geheeten
- gesticht hebben, dat ten doel heeft de taalkunde en verder 't beoefenen van al de
vakken der wetenschap, gewijde en ongewijde, te bevorderen.
De speelzucht is een andere slechte drift van den Syriër, en wat er de verwoestingen
nog erger van maakt, de vrouwen zelf zijn er mee behept. In de armzaligste woning
als in 't prachtigste heerenhuis, overal woedt het spel in al zijne vormen, maar het
kaartspel toch het meest. Wat echter meer dan al de rest den omgang met den Syriër
soms ondragelijk maakt, is zijn ongelooflijk ver gedreven eigenwaan, die zich soms
op de kinderachtigste wijze, zelfs bij de mannen der volksklasse, uit, bijvoorbeeld
in de kleeding en den gang.
Hoofschheid en schoone manieren zijn den inlander als aangeboren, en in dit
opzicht staat onze kleine burger, laat staan onze werklui en boeren, verre bij hem ten
achteren. Ook is het Syrisch-Arabische dialect uiterst rijk aan allerlei geijkte
beleefdheidstermen, die de conversatie maar al te dikwijls een oppervlakkig karakter
geven.
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Voor vreemde talen heeft de Syriër den grootsten aanleg, en ik heb dames gekend
die niet minder dan vijf talen vlot spraken, namelijk Arabisch, Turksch, Fransch,
Engelsch en Duitsch. Fransch echter leert hij liefst en spreekt hij doorgaans veel
beter dan onze Vlaamsche burgerij.
Zooals men uit het voorgaande kan afleiden, is er meer beschaving in Beiroet dan
men a priori van een Aziatische onder 't Turksche juk gebogen stad zou verwachten.
Deze toestand is grootendeels te wijten aan de verspreiding van 't onderwijs, dat
er bijna even goed is ingericht als in een Europeesche stad van gelijk belang.
Hier kan natuurlijk geen spraak zijn van al de scholen - lagere en middelbare - op
te sommen, door de verschillende godsdienstige gezindheden in 't leven geroepen
en waarvan zeker de twee derden door Fransche geestelijken van beide geslachten
bestuurd worden, wat dan ook de verspreiding der Fransche taal genoeg verklaart.
Maar deze schets zou heel onvolkomen zijn, zoo ik geen woordje zei over de beide
Universiteiten, die van Beiroet een brandpunt van beschaving maken voor Syrië en
Klein-Azië, ik bedoel de St. Jozefs-Universiteit, door de Jezuïeten met de moreele
en geldelijke hulp van Frankrijk ingericht, en 't American College, een
protestantsch-Amerikaansche instelling.
Beide Colleges hebben nevens een volledigen leergang in de humaniora, een
medische Faculteit met den voorafgaanden cursus in de wetenschappen; beide hebben
een openlijk confessioneele richting en rekenen menig man van groote kunde onder
hun leeraren en professoren. Eveneens hebben beide gestichten, wat de uitgestrektheid,
ja zelfs de pracht der gebouwen en de waarde der wetenschappelijke verzamelingen
en inrichtingen betreft, de vergelijking met onze Europeesche Universiteiten of Aca-
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demiën niet te duchten. Mag bijv. 't American College op zijn sterrenwacht bogen,
de St. Josefs-Universiteit bezit een allerkostbaarste Oostersche boekerij met
handschriften van de grootste waarde en haar geneeskundig onderricht wordt in
Frankrijk zelf hoog geschat, alwaar dokters het recht hebben om hun ambt zonder
verdere formaliteiten uit te oefenen.
Zoo de Europeesche ingezetenen niet altijd aan de inlanders tot voorbeeld in 't
zedelijke kunnen dienen, op stoffelijk gebied kan niet ontkend worden dat de
Westersche beschaving dezen veel nut heeft bijgebracht.
Zoo heeft Beiroet aan de Franschen te danken dat het door 't gas verlicht wordt
en alhoewel dit soort van verlichting maar heel schaars in de woningen aangewend
wordt, toch zijn de straten nu tamelijk goed verlicht, althans bij duistere nachten,
want bij maneschijn of zelfs bij halfhelder weer worden de straatlantaarns niet
aangestoken.
Thans is ook Beiroet door een spoorweg verbonden met Damascus en verder met
Mezarib, een vlek dat ten zuiden van laatstgenoemde stad in 't aan koorn zoo rijke
Haurāndistrict ligt. Deze lijn, die over den Libanon loopt, is tot Damascus 147, en
van hier tot Mezārib 101 kilometer lang, en heeft een totale lengte van 248 kilometers
of meer dan 49 Belgische mijlen.
Verder wordt de stad voorzien van drinkwater door middel van een waterleiding,
die gevoed wordt door een drie mijl noordwaarts gelegen bergrivier, de Nahr-el-Kelb
of Hondsrivier, bij de Ouden Lycus geheeten.
Bovendien heeft Beiroet sedert 1895 een ruime, helaas al te ruime haven, die niet
minder dan elf millioen frank heeft gekost, en die aan de grootste stoomschepen, de
oorlogschepen niet uitgezonderd, toegang verleent bij 't meest stormachtige weer.
Niet eene dezer vier ondernemingen heeft tot
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hiertoe de kosten gedekt en zal ze heel waarschijnlijk nooit dekken; de redenen
hiervan zouden ons echter te ver leiden en de meeste lezers ook maar weinig
interesseeren.
Eindelijk heeft men vóór drie en een half jaar een stoomtramweg aangelegd
tusschen Beiroet en Mameltein, een vlekje halfweg gelegen tusschen laatstgenoemde
stad en Tripolis, dat meer Noordwaarts ligt en in de geschiedenis der Kruistochten
zulk een voorname rol gespeeld heeft.
Om te eindigen, een paar woorden over den handel en de nijverheid van Beiroet.
Deze haven staat niet enkel ten dienste van haar eigen bevolking (125.000 zielen),
maar ook van den Libanon (circa 800.000) en van Damascus en 't omliggende
(250.000).
Verder is ze de zetelplaats der hoofdagentschappen van een groot aantal
Europeesche nijverheidsgestichten, d.w.z. dat de handelshuizen der kleinere havens
en der steden van 't binnenland zich rechtstreeks of onrechtstreeks tot Beiroet moeten
wenden om met de bewuste gestichten in betrekking te komen.
De nijverheid dezer stad eindelijk, bestaat hoofdzakelijk in 't voortbrengen van
zijde, en dit bevat de moerbezieboomen de zijdewormteelt, alsmede het spinnen
dezer kostbare stof. Verder wordt er nog een menigte katoenen, zijden en halfzijden
stoffen geweven, die voornamelijk voor 't binnenland bestemd zijn en waarvan men
hier te lande ook wel eens staaltjes te zien krijgt sedert de laatste
wereldtentoonstellingen. Het vervaardigen van allerlei kleine meubeltjes van olijfhout
met parelmoer en been ingelegd, die men thans in de meubelmagazijnen onzer groote
steden ook aantreft, verschaft insgelijks het dagelijksch brood aan een menigte
werklieden.
ED. LOOS.
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Gewetens- en Godsdienstvrijheid(1).
DE toomelooze gewetensvrijheid als onafhankelijkheid van alle goddelijk gezag stuit
ieder denkend mensch tegen de borst, en moet als een zondig misbruik van 's
menschen wil veroordeeld worden.
Beschouwen wij op de tweede plaats deze vrijheid in hare uitwendige verschijning
of als maatschappelijk recht, van overeenkomstig zijne overtuiging te handelen.
Welke zijn de grenzen van dit recht?
Vooreerst sluit het natuurrecht het bestaan van eene goddelijke, positieve
openbaring niet uit; nooit zal de rede de onmogelijkheid betoogen van een goddelijk
onderwijs omtrent bovennatuurlijke waarheden en voorschriften. Integendeel zij
bewijst de mogelijkheid en den plicht van den mensch Gods woord met eerbied en
erkentelijkheid aan te nemen. Daarenboven de openbaring, ver van aan de rechten
van het geweten te kort te doen, waarborgt en versterkt hen.
De gewetensvrijheid werd door de Kerk aan de wereld geschonken; in hare
martelaars bereikte zij het toppunt van den heldenmoed, die in haar boezem niet
alleen algemeen, maar alledaagsch werd, zelfs bij schuchtere kinderen en zwakke
vrouwen. In zijn schitterenden glans prijkt hij bij barbaarsche volksstammen, die in
het doopsel de kracht putten jubelend in den dood te gaan, om niet hunne
gewetensvrijheid prijs te geven.
Daarbij komt dat eene overtuiging in tegenspraak met de openbaring ook in
tegenspraak is met de waarheid; want de rede en openbaring uit ééne bron ontsproten
kunnen

(1) Zie Dietsche Warande en Belfort, 3e jaarg., 1902, blz. 68.
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geene tegenstrijdige leeringen verkondigen. Hieruit volgt dat de gewetensvrijheid
die den mensch machtigt meeningen aan te hangen in strijd met de openbaring geen
steun vindt in het natuurrecht.
In het gewone leven hechten wij groote waarde aan het getuigenis van het geweten;
in sommige omstandigheden staan wij den medemensch toe zich op het geweten te
beroepen, om zich te verontschuldigen; gaarne vergeven wij eene fout aan iemand
die te goeder trouw handelde, en de menschelijke rechter houdt nu en dan rekening
in zijn vonnis met de stem van het geweten.
Indien deze regel algemeen kon toegepast worden, en het gewetengetuigenis overal
en altijd voldoende werd geacht, zou het geweten de eenige en hoogste rechter zijn,
wiens uitspraken door het openbaar gezag tot uitvoering kwamen. Deze
gewetensvrijheid past volkomen in den toestand van het menschdom, die Adam's
val voorafging, toen de oorspronkelijke gerechtigheid den geest tegen alle dwaling
beschermde, en iederen hartstocht verbande. Onbekwaam om zich te bedriegen, of
bedrogen te worden, kon de eerste mensch op de alleenige getuigenis van zijn geweten
geoordeeld worden. Ongelukkig behoort deze zalige toestand tot de geschiedenis;
de gevallen mensch onderworpen aan de dwaling, de leugen en de veinzerij, legt
geen onfeilbaar getuigenis af, zijn woord verdient niet altijd vertrouwen. Ook laat
de rechtsleer slechts in zekere, bepaalde gevallen den beschuldigde toe, zich met een
beroep op het geweten te rechtvaardigen.
Nu oordeelt echter het geweten met des te grootere rechtschapenheid en
waarheidsliefde, naarmate de mensch meer eerbied koestert voor God en de Kerk.
Bijgevolg staat de gewetensvrijheid in rechtstreeksche verhouding met de liefde tot
God's wet. Zij, die den mensch van God en de Kerk onafhankelijk verklaren in stede
van de gewetensvrijheid te begunstigen, vernietigen haar, door ze tot dienaresse van
de dwaling en der hartstochten te verlagen. Of vrij onder Gods wet, of slaaf van den
mensch en speelbal der driften, een derde toestand is ondenkbaar. Wie van eene
toomelooze gewetensvrijheid spreekt, misbruikt dit woord ter benaming eener
schandige slavernij.
Hetzelfde geldt van de hooggevierde vrijheid der wetenschap. Zij bestaat niet in
het ronddoolen op den weg der
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dwaling, in het najagen van hersenschimmen, in het verwerpen van het erfdeel der
vaderen, in het ontwerpen van nieuwe en gewaagde stelsels, maar in het onbelemmerd
streven naar de kennis der waarheid. Iedere hulp en vingerwijzing die tegen zij- en
nevenpaden beschermt, en den rechten weg toont, bewijst haar groote diensten, en
moet erkentelijk aanvaard worden. Van daar de plicht van den wetenschappelijken
man de openbaring steeds voor oogen te houden, en zorgvuldig alles te verwerpen,
wat met de leer der Kerk niet overeenkomt of haar gezag aanrandt. Deze plicht
schaadt niet het minste aan zijn wetenschappelijk onderzoek, hij behoedt hem tegen
het gevaar, van tijd en moeite te verspillen, in de foltering van den twijfel te vallen,
of schipbreuk te lijden op de klippen van de dwaling. Dit gevaar blijkt niet ijdel te
wezen uit het voorbeeld van zoo velen, die het licht der openbaring versmadende,
in den duisteren afgrond der schandelijkste stelsels te recht kwamen. Zij handelden
even wijs als de sterrekundige, welke om grootere vrijheid te genieten zijn verrekijker
stuk slaat, en met het ongewapend oog zijne waarnemingen wil doen, of als de
stuurman, die uit vrees voor zijne vrijheid, de poolster niet gadeslaat en met eigen
kracht den weg zoekt. De openbaring is de telescoop, de poolster voor den wijsgeer;
onzinnig moet hij heeten, wanneer hij tuk op eigen kracht en beleid, deze
hulpmiddelen van de hand wijst. Onvermijdelijk zal hij zijn doel missen, en in plaats
van de geliefde waarheid haar schijn- en schaduwbeeld omhelzen.
Trouwens de vrijheid van de dwaling te volgen en het kwaad te doen of het
vermogen (beter het onvermogen) het valsche met het ware, het kwaad met het goed
te verwisselen is eene onvolmaaktheid van onzen wil. ‘De vrijheid, zegt Leo XIII,
als de kracht die den mensch volmaakt, moet zich bewegen op het gebied van het
ware en het goede; het wezen nu van het ware en goede kan door de willekeur des
menschen niet veranderd worden, maar blijft altijd hetzelfde, en is niet minder
onveranderlijk dan de natuur zelve der dingen. Indien het verstand valsche meeningen
aankleeft; indien de wil zich neigt tot het kwade en zich daarop gaat toeleggen,
bereiken zij geen van beiden hun volmaaktheid, maar vervallen van hun natuurlijke
waardigheid en glijden af ten verderve’. Dankbaar moeten wij zijn voor het licht der
openbaring, dat ons het middel geeft de onvolmaaktheid der vrijheid te verbeteren
en te herstellen.
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De tot dusverre ontwikkelde beginselen geven ons de oplossing aan de hand van de
volgende vraag: Hoever gaat het wettig gezag van het openbaar bestuur op het geweten
der onderdanen?
Vooreerst willen wij aantoonen, dat de geheel matelooze gewetensvrijheid op
praktisch gebied geene toepassing vindt, en niet kan uitgeoefend worden. Men houde
zorgvuldig in het oog dat er een wezenlijk verschil bestaat tusschen het recht en de
vrijheid. De uitoefening van een recht, een wettig vermogen iets te eischen of te
doen, is in zich zelve nooit zedelijk slecht, zij kan enkel door een hooger recht
verhinderd of geschort worden. Wie zal hetzelfde zeggen van de vrijheid, en beweren
dat hare uitoefening nooit met de zedewet strijdt?
Onderstellen wij dat men in België een' eeredienst wil invoeren, die het
slachtofferen van menschen of openbare onzedelijke daden voorschrijft. Zonder
twijfel zal het Staatsbestuur dezen eeredienst verbieden, het zal onverdraagzaam zijn
en de gewetensvrijheid kwetsen door handelingen te straffen, die in de overtuiging
van velen Gode eer en hulde bewijzen.
Men zal antwoorden, dat deze onverdraagzaamheid door het algemeene wel
gewettigd wordt. Wij betwisten zulks niet, maar besluiten, dat in sommige
omstandigheden het gezond verstand de onverdraagzaamheid tot recht en plicht
maakt. Zal de Staat, welke de uitoefening van een zedeloozen eeredienst verbiedt,
straffeloos eene leer laten verkondigen die het offeren van menschenbloed prijst en
aanbeveelt? Voorzeker niet, omdat deze leer noodzakelijk tot onzedelijke daden
voert. De Staat rekent het zich derhalve tot plicht onverdraagzaam te zijn jegens eene
leer. Feitelijk oefent hij deze onverdraagzaamheid uit in alle landen, daar hij nooit
aarzelt daden te verbieden in strijd met het maatschappelijk wel, zonder te letten op
de gewetensvrijheid van hen, die ze plegen. De dweepziekste aanhangers dezer
vrijheid begrijpen de noodzakelijkheid haar te beperken, in naam der openbare
zedelijkheid, der maatschappelijke rust en van de eischen der menschelijkheid. Zij
bekennen dus dat de gewetensvrijheid als ongebonden recht van den mensch, en als
plicht van elke regeering eene dwaling, een beginsel zonder toepassing is.
Nu rijst echter de vraag, met welk recht de Staat straffen bedreigt tegen het
verspreiden van leeringen schadelijk voor
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de zeden en de openbare orde. Waarom iemand belet eene leer aan te hangen, en
volgens deze te handelen, indien hij overtuigd is van de waarheid zijner meening en
van den plicht ze in praktijk te brengen? Is hij voor zijn geweten onschuldig, waarom
zijne daden verboden en gestraft?
Men antwoordt dat de Staat hier optreedt krachtens het recht van zelfverdediging,
dat zoowel der maatschappij als aan het individu toekomt.
Dit antwoord blijkt onvoldoende. Wie zich tegen een ongerechten aanvaller
verdedigt, straft dezen niet, hij drijft hem terug. Wordt het strafrecht van den Staat
uit deze bron afgeleid, dan is de mensch, dien men ter strafplaats voert, geen schuldige,
maar een ongelukkige, welke in een roekeloos ondernomen ongelijken strijd het
onderspit delft. Het vonnis van den rechter houdt op de stem te zijn der
rechtvaardigheid en wordt de daad van de maatschappij, die zich op een ongelukkige
wreekt; het woord straf verliest zijn waren zin. Daarbij bestaat het recht van
zelfverdediging enkel zoo lang als de af te weren aanval duurt, en kan derhalve niet
in aanmerking komen, ten einde vroegere misdaden te straffen.
Om het recht te begrijpen van de maatschappij om daden te straffen, ook uit eene
valsche overtuiging ontsproten, behoort men twee beginselen voorop te zetten.
Eerstens bestaan er dwalingen, waarvan de mensch gehouden is rekenschap af te
leggen. Het verstand dwaalt soms onder den invloed van den vrijen wil, omdat de
mensch den plicht en de middelen heeft hetzelve tegen klaarblijkelijk valsche
meeningen te beschermen. Wie ernstig durft schrijven ‘God is het kwaad’ begaat in
de oogen der iede het grootst mogelijk misdrijf. De dwaling berust altijd op eigen
schuld, wanneer zij de grondwaarheden der zedelijke, godsdienstige en
maatschappelijke orde aanrandt, want het schitterende licht dezer waarheden laat
eene schuldelooze onwetendheid of dwaling niet toe. Wie ze ontkent, is vrijwillig
door den hartstocht verblind. Omtrent waarheden wier kennis een langdurig onderzoek
en eene wetenschappelijke ontwikkeling vordert, kan de dwaling door de
omstandigheden verontschuldigd worden.
Het tweede beginsel verleent aan de maatschappij het recht van toezicht over
leeringen, onbestaanbaar met hare veiligheid en rust. Zonder dit recht begrijpt niemand
hoe
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zij de macht bezit over dergelijke leeringen een oordeel te vellen, en hunne aanhangers
te kastijden.
Zijn de besproken beginselen waar en door allen aangenomen, wat blijft er over
van den eerbied dien men voorgeeft te koesteren jegens de algemeene
gewetensvrijheid?
Bekent men niet, genoopt door het licht der waarheid, dat het gevierde moderne
beginsel een onzin, en van geene praktische toepassing is?
De gewetensvrijheid als vermogen van den wil is aan God en zijne eeuwige wet
onderworpen. Wordt zij echter ingeroepen, om het invoeren van een' nieuwen
eeredienst te wettigen, dan komt zij, als een maatschappelijk recht onder het beheer
van het Staatsbestuur. Op deze wijze beschouwd, valt de vraag over de
gewetensvrijheid samen met die der godsdienstvrijheid. De gewetensvrijheid, als
maatschappelijk recht, veronderstelt een eeredienst ten minste zijdelings uitgesloten
door den erkenden openbaren eeredienst; de godsdienstvrijheid voegt hierbij een
positief element, namelijk de uitoefening van een eeredienst, strijdend met den
openbaren eeredienst der maatschappij. Wanneer de Protestanten, in een land welks
bevolking uitsluitend katholiek is, de vrije uitoefening van hunnen godsdienst vragen,
vragen zij de godsdienstvrijheid.
Toetsen wij deze vraag aan de beginselen van het natuurrecht.
Indien de Kerk recht heeft op de bescherming van den Staat, is de Staat welke dit
recht eerbiedigt, de Katholieke Staat gehouden haar deze bescherming niet te
onttrekken.
Nu is deze bescherming de ontkenning van de gewetensen godsdienstvrijheid aan
de leden der Kerk en bijgevolg heeft de Staat geen recht, deze vrijheid toe te staan
en de godsdienstige eenheid van het land te ondermijnen. Wij zeggen met opzet: aan
de leden der Kerk, omdat de Kerk nooit een gezag op het geweten der ongeloovigen
zich toegeëigend, noch aan den Staat verleend heeft. Integendeel hebben de Pausen
der middeleeuwen het recht der Joden en Turken met klem verdedigd tegen de
dwingelandij van het burgerlijk bestuur. Maar met dezelfde kracht handhaven zij
ook de rechten van de Bruid des Heeren.
Wij veronderstellen eene katholieke regeering, die den katholieken godsdienst
onder hare bescherming neemt; de gehoorzaamheid echter aan het kerkelijk gezag
is het levens-
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beginsel van den godsdienst. Hoe zou de Staat, zonder aan zijn plicht te kort te doen,
de gewetensvrijheid kunnen invoeren, dat wil zeggen: de geloovigen machtigen om
zich aan de goddelijke en kerkelijke wet te onttrekken?
Men zegge niet dat op deze wijze aan den menschelijken rechter, den vorst het
recht wordt toegekend in gewetenszaken te beslissen; want zijn oordeel beslecht niet
ingewikkelde vragen en twijfels, maar bevestigt slechts het bestaan van den openbaren
eeredienst, en past de regels der Kerk toe, door alle katholieken aangenomen en
opgevolgd.
De godsdienstvrijheid veronderstelt dat eene godsdienstige gezindheid aan den
katholieken Staat de erkenning vraagt van hare belijdenis, en de openbare uitoefening
van haren eeredienst. Is de katholieke Vorst van een katholiek land bevoegd deze
vrijheid te vergunnen, en de godsdienstige eenheid door de wet bekrachtigd, te
verbreken en op te offeren? Drie stellingen geven, dunkt ons, een volledig antwoord
op deze vraag.
De vorst van een katholiek land, gehouden de eenheid van godsdienst te handhaven,
is nooit gemachtigd de godsdienstvrijheid te verleenen.
De godsdienstvrijheid, hoezeer soms noodzakelijk wegens de moeielijke
omstandigheden waarin de maatschappij verkeert, is altijd een kwaad.
Hoewel de dwaling in zich zelve geen recht kan hebben, kunnen nochtans
gezindheden afgescheiden van de Kerk rechten bezitten, verkrijgen en wettig
uitoefenen.
Laten wij deze drie stellingen nader toelichten en bewijzen.
De godsdienstige eenheid van een land behoort als een kostbaar recht niet alleen
aan den Staat, maar ook aan zijne onderdanen, en aan de Kerk. Alvorens den Staat
de vrijheid te bewilligen, om van dit recht afstand te doen, moeten wij onderzoeken
of deze vrijheid met zijn plichten overeenstemt. De godsdienstige eenheid behoort
rechtens aan de onderdanen en de Kerk, wie machtigt den Staat daarover naar
willekeur te beschikken? Wat zou men van eene regeering oordeelen, die zich
eigenmachtig van alle goederen der burgers meester maakt? Nu staat het behoud van
het geloof in de oogen der Katholieken ver boven alle goederen dezer wereld. De
Staat verzuimt zijnen plicht jegens de Kerk en zijne onderdanen, wanneer hij
willekeurig de banden der godsdienstige eenheid verscheurt. Om deze daad te wetti-
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gen ware een hooger plicht noodig in botsing komend met den godsdienstigen plicht.
Deze botsing echter kan niet ontstaan, bij eene uitsluitend katholieke bevolking. De
Staat heeft dus niet de bevoegdheid om zijn plicht van bescherming jegens den waren
godsdienst op te zeggen.
De geloofseenheid van de natie maakt van den godsdienst een hoofddeel van het
Staatsrecht, welks schending door de burgerlijke wet wordt gestraft. Nu begrijpt
iedereen, dat de vernietiging dezer eenheid de openbare orde diep verstoort, en
oneenigheden in het leven roept, allerschadelijkst voor de maatschappij. Waarom
zou de Staat de heilzame vruchten der eenheid opofferen, om eene bron te openen
van rampzalige scheuring en verdeeldheid? Het Staatsgezag handelt door het verleenen
dezer vrijheid tegen zijn eigen belangen. De geloofseenheid legt den hechtsten
grondslag van het openbaar gezag, en den maatschappelijken vrede. Zelfs buiten de
palen der Kerk, zien wij de regeeringen alle pogingen aanwenden om eene
kunstmatige eenheid tot stand te brengen. Ten bewijze strekt de Staatsgodsdienst,
ingevoerd bij de heidenen en in de landen waar het vrije onderzoek niet allen
godsdienst verbannen heeft. De Keizers die geen middel onbeproefd lieten om de
katholieke eenheid te verbreken, trachtten bij middel van hunne edicten een
gekunstelde schijneenheid te herstellen.
De zaak is begrijpelijk, wanneer men de staatkundige vruchten en voordeelen met
de geloofseenheid verbonden in overweging neemt. Niets werkt krachtiger op 's
menschen natuur dan de godsdienst, omdat niets grooteren invloed uitoefent op al
haar vermogens en al haar streven. Nu bezit de katholieke godsdienst geloofsbrieven
ook den onbeschaafdsten toegankelijk; hij staaft zijn goddelijken oorsprong door
feiten en wonderen; hij draagt op het voorhoofd den stempel van Gods instelling; hij
preekt de vrijheid, de gelijkheid van alle menschen; hij eerbiedigt de overheid als
Gods vertegenwoordiger; hij adelt en heiligt de gehoorzaamheid der onderdanen. De
eenheidsband door zulken godsdienst gelegd ontwikkelt eene behoudende en
samenhoudende kracht, welke menschelijke belangen niet kunnen voortbrengen.
Dan deze eenheid, deze samenwerking der maatschappelijke bestanddeelen levert
talrijke voordeelen op voor het openbaar bestuur, zijn gezag, zijne wetten, zijne
verdedigingsmiddelen. Zou het niet onzinnig zijn, zonder eene afdoende reden, dit
onschatbaar goed prijs te geven?
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Een ander bewijs ontleenen wij aan den plicht van den Staat jegens zijne onderdanen.
Niemand zal ontkennen dat de geloofseenheid een tijdelijke en geestelijke schat
is voor de burgers. De Staatsgodsdienst openlijk uitgeoefend, versterkt het geloof
der burgers, en beschermt hen tegen de aanvallen van de zedeloosheid en het ongeloof.
Hij kweekt deugden en goede werken, die het individu en de familie tot de
volmaaktheid leiden, hij geeft aan het onderwijs een christelijk karakter, bestemd
om voorbeeldige burgers en trouwe kinderen der Kerk op te voeden; in de
maatschappelijke betrekkingen voedt hij de goede trouw, versterkt de
huwelijksbanden, heiligt de vriendschap en het gezellig verkeer. Ziedaar eenige
vruchten van de geloofseenheid, welke zelfs de stoffelijke welvaart krachtdadig
bevorderen.
Daar nu de burgers afzonderlijk beschouwd, onbekwaam zijn om deze goederen
te verdedigen, hebben zij het recht de hulp van het gezag in te roepen; want de
bescherming der privaat-rechten is de taak van het openbaar bestuur. Er bestaat dus
voor den Staat een gerechtigheidsplicht, om aan de burgers de vrije uitoefening van
hunnen godsdienst te verzekeren; daarbij komt de minder strenge plicht om uit
naastenliefde alles te verwijderen, wat hen verhindert hunne plichten jegens God na
te komen, en hun eeuwig heil te bewerken.
Een derde bewijs vloeit uit het wezen der Kerk. Zij is een zedelijke onafhankelijke
persoon met bepaalde rechten, onder welke de geloofseenheid de eerste plaats
bekleedt. Dit recht door Christus en zijne Apostelen gesticht, met het bloed der
martelaren bezegeld, begunstigt, en ontwikkelt haren invloed, waarborgt hare vrijheid
en brengt aanzienlijke voordeelen op. Nu is het onrechtvaardig, de Kerk van dit
wezenlijk recht te berooven. Indien zij als erkend openbaar genootschap de
ondersteuning harer rechten kan eischen, met hoeveel meer grond kan zij zulks,
wanneer zij naast en boven den Staat als volmaakte en onaf hankelijke maatschappij
bestaat.
Wij besluiten dat het onmogelijk is, voor de vierschaar van het gezond verstand
de godsdienstvrijheid als beginsel te rechtvaardigen. De Staat door haar te bewilligen
in een katholiek land kwetst de rechten der Kerk, maakt zich schuldig aan
gewetensdwang, en verliest zijn ware belangen uit het oog.
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Hoewel wij de godsdienstvrijheid in beginsel afkeuren en veroordeelen, ontkennen
wij niet dat bijzondere omstandigheden den Staat kunnen ontslaan van zijnen plicht,
de godsdienstige eenheid te beschermen.
Wij stellen hier den regel, aan de christelijke zedenleer ontleend, voorop: eene
positieve wet verplicht niet meer, wanneer hare vervulling een kwaad veroorzaakt,
gewichtiger dan het goed dat zij bestemd is voort te brengen. In dit geval kan het de
bedoeling van den wetgever niet zijn de uitvoering der wet te vorderen, omdat zij
tegen het algemeen welzijn werkt; bijgevolg houdt zij op te verplichten, zoolang de
bedoelde omstandigheden invloed hebben.
Passen wij dezen regel op ons vraagstuk toe. Welke is de bestemming van den
Staat? Het bevorderen van het tijdelijk welzijn der onderdanen. Deze bestemming
wettigt nooit het ongeloof noch de ongehoorzaamheid aan de Kerk, maar zij kan den
Staat machtigen om den waren godsdienst niet te ondersteunen, wanneer zulks
onmogelijk is zonder de openbare rust in gevaar te brengen. Hij wordt ontheven van
den plicht de Kerk te beschermen, omdat het algemeen welzijn, het onmiddellijk
doel van zijn bestaan dit vereischt; het goed voortvloeiende uit de vervulling van
den plicht weegt niet op tegen het kwaad - de stoornis der openbare rust - dat zij
veroorzaakt.
Het gezond verstand geeft verlof aan den verdediger eener stad het goed en het
leven van onschuldigen op te offeren, indien het noodzakelijk is om zijn plicht na te
komen. Zoo kan de Staat door de omstandigheden gedwongen, afzien van de
geloofseenheid om den vrede, en de eendracht onder de burgers te bewaren.
Theoretisch blijft het beginsel in volle kracht en onaantastbaar: de katholieke
godsdienst eenmaal erkend, heeft een uitsluitend recht op de bescherming van den
staat, die gehouden is aan alle andere eerediensten het land te ontzeggen. Maar in
het praktische leven komt deze onbetwijfelbare stelling in botsing met eene andere
even onbetwijfelbaar. In zulk geval schrijft de rede eene handelwijze voor, te
vergelijken met de dwarslijn, die een lichaam beschrijft onder den invloed van twee
overhoeks werkende krachten. Een voorbeeld zal de zaak ophelderen. Het
eigendomsrecht verbiedt ons de hand te slaan aan andermans goed, in het geval echter
van uitersten nood, vergunt de zedenleer zooveel
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bij anderen te nemen als noodig is, om niet van honger om te komen. De strijd der
twee rechten wettigt deze daad, welke het recht van den buurman, en het recht op
zelfbehoud beiden handhaaft.
Het beginsel van het uitsluitend recht der Kerk op Staatsbescherming staat vast;
maar denken wij ons eene bevolking tot verschillende kerkgenootschappen behoorend,
en door geloofstwisten verdeeld; om aan deze verdeeldheid een einde te maken,
stellen de strijdende partijen voor eene verbintenis aan te gaan, die allen wederkeerig
de openbare uitoefening van hunnen eerdienst verzekert en waarborgt.
Is het den Katholieken geoorloofd deze verbindtenis te sluiten, en moeten zij hare
voorwaarden en bepalingen nakomen? Zonder twijfel. Hoe wordt dit besluit
gerechtvaardigd? niet door het recht der godsdienstvrijheid, maar door het recht van
de maatschappij op zelfbehoud, dat in dit geval de strenge toepassing van het katholiek
beginsel opschorst en verhindert. Het alleenige recht van den waren godsdienst wordt
niet ontkend, noch betwijfeld, het wordt slechts op eene betrekkelijke wijze
uitgevoerd, krachtens de overeenkomst, die aan alle erkende eerediensten de vrijheid
verzekert. De machtiging feitelijk vergund aan de dwaling en het kwaad berust niet,
zeggen wij, op een hun toekomend recht. Immers ongerijmd is het aan twee
tegenoverstaande zaken - aan het goed en het kwaad, aan de waarheid en de leugen
- dezelfde waarde toe te kennen. Het kwaad en de dwaling worden geduld, dat wil
zeggen: in het belang van het maatschappelijke welzijn, verleent hun het Staatsbestuur
dezelfde vrijheid als aan het goed en de waarheid. Derhalve wordt het onvervreembaar
recht van het goed, om zich te midden van den vrede en de openbare orde te
ontwikkelen, de bron van de vrijheid, aan het kwaad geschonken. De valsche
eeredienst wordt toegelaten, omdat de ware recht heeft op vrije beweging in eene
verdeelde maatschappij.
De ondervinding bevestigt deze redeneering. De waarheid en het goede passen de
beloofde verdraagzaamheid eerlijk toe, de dwaling en het kwaad staan in de
geschiedenis geboekt als verdrukkers der vrijheid; nauwelijks hebben zij het gezag
in handen of de waarheid wordt de mond gesnoerd, en de vrijheid van het goede aan
banden gelegd en vernietigd. De geschiedenis der laatste jaren levert feiten in
overvloed van deze onverdraagzaamheid.
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Wij hebben eene maatschappij beschouwd door godsdienstige twisten verdeeld;
beschouwen wij thans een land met eene uitsluitend katholieke bevolking. Allen, de
gezagvoerders en de burgers belijden eenparig denzelfden godsdienst, en genieten
de kostbare vruchten der geloofseenheid. Kan dergelijke maatschappij, als
maatschappij ophouden God hare openbare hulde te brengen? Kan zij in hare wetten
de voorschriften van het Evangelie over het hoofd zien en verachten? Moet zij niet
met afschrik en verontwaardiging hem terug drijven, die het zaad der tweedracht
onder de burgers strooit, die opstand predikt tegen de wetten, wijl hij den ondergang
van den eeredienst vraagt dien zij aanbevelen en ondersteunen? Het recht op
zelfbehoud der maatschappij gaat hier samen met het recht der Kerk, om de
godsdienstvrijheid te veroordeelen. Niemand zal vergen dat de waarheid de dwaling
omhelze, dat de orde de wanorde bescherme.
Op de tweede plaats beweren wij dat in alle omstandigheden de godsdienstvrijheid
een kwaad is, dat men toelaat, maar om zich zelf niet wenscht en verlangt.
Deze stelling heeft na het bovengezegde nauwelijks een bewijs noodig. De dwaling
is een groot kwaad, nu begunstigt de godsdienstvrijheid de dwaling, met haar de
bescherming der wet te verleenen; dus verliest deze vrijheid nooit haar heilloos
karakter. De mensch, voor de waarheid geschapen, zoekt deze met al de vermogens
zijner ziel, omdat hij alleen in het volle bezit der eeuwige waarheid zijn geluk zal
vinden. Hoemeer zijne kennis toeneemt, met des te meer kracht hecht zich de wil
aan het zedelijk goede. Indien zelfs in de natuuurlijke orde het bezit der waarheid
den mensch gelukkig maakt, wat zullen wij zeggen van de bovennatuurlijke orde,
waarvan de kostbare schatten de geopenbaarde waarheid tot bron hebben? Deze is
het hoogste goed van het leven, omdat zij ons tot het geloof voert, dat onze werken
heiligt en vruchtbaar maakt voor den hemel.
Grooter ongeluk, dan het verlies van deze waarheid kan den mensch niet treffen,
en grootere misdaad is niet denkbaar, dan hem van den weg tot zijn laatste einde af
te leiden. Het staatkundig voordeel, hoe groot ook met de godsdienstvrijheid
verbonden, weegt niet op tegen het kwaad, dat zij in een katholiek land sticht. Daarom
zal niemand haar als een goed in zich zelf wenschen, hoewel men ze ter voorkoming
en vermijding van aanzienlijker kwaad, als
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eene droevige noodzakelijkheid, als een kleiner kwaad toelaat en verdraagt.
Men maakt zich, mijn erachtens, schuldig aan misbruik van woorden, aan
begripsverwarring, men verwisselt beginselen met feiten als men de godsdienstvrijheid
eene kostbare weldaad noemt, en haar als eene onschatbare overwinning der revolutie
begroet.
Hulde moet gebracht worden aan alles wat het stoffelijk, geestelijk en zedelijk
welzijn der volkeren bevordert, maar wien komt het in het brein zich te verheugen
over eene ziekte, te jubelen over een noodzakelijk kwaad, over den kranken toestand
der maatschappij? Het schijnt ons verstandiger in plaats van de loftrompet te steken
over de vrijheid, de maatschappij te beklagen, welke onbekwaam om de
geloofseenheid te handhaven gedwongen wordt, aan Gods en 's menschen werken
dezelfde voorrechten toe te staan. Met het betrekkelijke goed dat zij voortbrengt,
laten wij ook het kwaad erkennen dat zij veronderstelt en veroorzaakt. Volgen wij
het voorbeeld der Pausen, die terwijl zij de vrijheid verleenen, niet nalaten den
ongelukkigen toestand der maatschappij te betreuren, welke haar noodwendig maakt.
Wie zal ooit toegeven dat zulke toestand onvermijdelijk is, of het toppunt der
volmaaktheid in zich bevat?
De onverschilligheid in godsdienstzaken plaatst de dwaling op denzelfden voet
met de waarheid; zij offert alle voordeelen op verbonden aan de geloofseenheid;
brengt het heil der zielen in gevaar, die niet in staat zijn het recht van het feit, de
thesis van de hypothesis te onderscheiden. Zij stookt twist en tweedracht onder de
burgers, verzaakt Jesus-Christus, den weg, de waarheid en het leven; zij schokt in
één woord de grondzuilen der maatschappij. Van daar dat de Kerk zich met alle
krachten verzet tegen iedere wet, strekkende om in een katholiek land de vrijheid
der valsche eerediensten in te voeren. Deze wet, zegt Pius IX, schendt de rechten der
waarheid en van den katholieken godsdienst, belast den Staat met eene zware misdaad,
leidt tot vervolging der waarheid, en den ondergang van de natie.
Om in deze gewichtige en veel besprokene vraag ook den schijn van overdrijving,
en alle misverstand te vermijden, zal het nuttig zijn het oordeel der Civiltà cattolica
over te nemen.
Wij veronderstellen eene maatschappij ten prooi aan de
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godsdienstige twisten en partijschappen, welke de godsdienstvrijheid gewoonlijk in
het leven roept. In dit geval gebeurt het soms, dat het burgerlijk gezag een grooter
kwaad ziet in haar te weigeren, dan in haar toe te geven; dat het bestuur met grond
eenige voordeelen hoopt van deze toezegging, als daar zijn het geruststellen en
bedaren van de opgewonden gemoederen, het verkrijgen voor de katholieken van de
inschikkelijkheid, waarmede men de andersdenkenden bejegent. In deze
omstandigheden is het niet alleen geoorloofd, maar zelfs prijsbaar deze vrijheid toe
te staan. De zaak lijdt geen twijfel, en steunt op de instemming der Kerk. Immers,
hoewel zij de godsdienstvrijheid als beginsel verwerpt en veroordeelt, laat zij aan de
geloovigen toe getrouwheid te zweren aan de grondwetten, die deze vrijheid in hunne
artikels opnemen. Wij redeneeren altijd in de veronderstelling, dat de vrijheid
uitgevaardigd wordt als een passende maatregel voor een of ander land, niet als een
recht, dat aan de dwaling overal en altijd toekomt. Zij is eene toegevendheid, die
men gebruikt jegens verdwaalden en doolenden, waarop de afgescheidene gezindheden
recht kunnen hebben, of wel krachtens de grondwet, of door uitdrukkelijke
overeenkomsten, of door verjaarde gebruiken en gewoonten. Wanneer zulke toestand
voorkomt, hebben de katholieke regeeringen en onderdanen den plicht (niemand
heeft dit ooit betwijfeld) dit verkregen recht te eerbiedigen; altijd onder de gewoonlijke
voorwaarde, dat de uitoefening van het recht binnen de wettige perken blijft en niet
op duidelijke wijze het algemeen welzijn in gevaar brengt.
In een land derhalve waar de gemengde bevolking tot verschillende
kerkgenootschappen behoort, kan de Staat door de omstandigheden genoopt, de
burgerlijke gewetens- en godsdienstvrijheid (wij zeggen niet de theologische vrijheid,
die den mensch ontslaat van den plicht om God te dienen, zooals Deze het wil. Boven,
zagen wij, dat deze vrijheid een onzin is) in de grondwet schrijven. Deze vrijheid
brengt mede, dat niemand door de wet belet wordt, om tot een ander kerkgenootschap
over te gaan, en zijnen godsdienst uit te oefenen, mits dit geschiedt zonder stoornis
der openbare orde; dat de Staat allen toelaat hunne overtuiging door woord of schrift
te verkondigen, op voorwaarde van de rechten der anderen te eerbiedigen, en de
publieke zedelijkheid niet aan te randen. In zulke droevige toestanden
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neemt de Kerk met de godsdienstvrijheid genoegen, mits deze op eerlijke wijze, ook
voor den waren godsdienst, door den Staat toegepast worde.
De godsdienstvrijheid, hoezeer door de omstandigheden gewettigd, blijft een
betreurenswaardig kwaad. De geschiedenis staaft dit met doorslaande bewijzen. Zij
teekent dagelijks in hare rollen de wrange vruchten op van het heilloos zaad, door
godsdienstvrijheid gestrooid.
Het onderling wantrouwen der mogendheden, het zedelijk verval der volkeren,
het schenden van tractaten, de verachting van het recht, de eerbied voor het
onrechtvaardig, maar voldongen feit, de staande legers, de hevige stremming op
handels- en nijverheidsgebied, de verarming van het land, openbare onlusten, ziedaar
feiten, die elkeen met eigen oogen kan waarnemen.
Waar moeten wij de oorzaak zoeken van dezen rampzaligen toestand? In de
noodzakelijkheid, waarin de regeeringen verkeeren tot geweld hunne toevlucht te
nemen, nadat de eerbied voor het gezag en het recht verloren is gegaan. Dit verlies
spruit voort uit. de verzwakking van het godsbegrip, veroorzaakt door de scheiding
van Kerk en Staat. De scheiding echter hangt samen met het beginsel der
godsdienstvrijheid dat, op de keper beschouwd, allen godsdienst opheft, en op
praktisch Atheisme uitloopt. ‘De meening voorts, zegt Leo XIII, dat tusschen de
onderscheidene en onderling tegenstrijdige vormen van godsdienst geen verschil
bestaat, leidt er van zelf toe, geen enkelen te willen goed achten, geen enkelen te
willen naleven. Dit moge in naam verschillen van atheisme, in werkelijkheid is het
geheel hetzelfde.’
Ziedaar de gronddwaling welke aan de levenssappen der volkeren knaagt, hun
met de bovennatuurlijke waarheid, het geloof, de hoop en de liefde ontrukt, om hen
over te leveren aan de ijselijke tuchtroede der revolutie, of aan het ijzeren slavenjuk
van den dwingeland.
Roermond.
Dr. A. DUPONT,
rustend hoogleeraar.
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To mr Swinburne(1).
Ge zit genoeglijk bij uw ‘burning fire’
en heft met lichten duim de schale thé,
ge rookt er rustig een habana meê,
al droomen van een wereldwijd ‘empire’.
Uw droomen baren de edelste gedachten,
die varen nu naar 't ver ‘South Afrika’,
waar, zonder mededoogen noch gena,
uw ‘royal rifles’ jonge volkeren slachten.
't Behoort U dan de wereld te beroeren,
gij hebt de gave Gods, ge zijt Poëet,
en 'k luistre naar uw woord omtrent die Boeren:
‘Bodelt man ende paard, slaat Jongen en de Moeren!
Laat ze al de messen meugen, lief of leed!’
't Is weerd, o dichter, dat ge SWINBURN' heet.
HEIRMAN.

(1) Swine-Burner. Engelsch dichter, die 't volgende beminnelijk ‘Sonnet’, ter gelegenheid van
den Zuid-Afrik. oorlog, aan zijn land opdroeg:
Northumberland, zoo edel en zoo droevig nu, ween en verblijd U, o moeder! ............ En
stoor U niet om de woorden van leugendichters, die U komen spreken van den heiligen plicht
van 't medelijden jegens de zogen en de jongen van verraderlijke vijanden, die wij niet
gespaard en hebben, geen één! maar die wij hebben doen bloeden en van honger vergaan!...
En even als Milton en Wordsworth eens hun Engeland bevonden en begroetten, besprongen
zoo het was van alle kanten, door nijdige lafaards en schelmen, zoo ook rijst Engeland nu,
groot, en laat intusschen de leugens van lompe en geknechte Germanen voorbijgaan en vallen,
evenals een vuile brokke die valt en vergaat in de wielende wateren!...
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Via Triumphalis.
De regenbuie is over en
de zonne is weer aan 't pralen,
daar verre voor mijne oogen in
de lange, lange straat.
De steenen liggen, waternat
in 't zonnelicht te stralen,
en 't is verblindend goud al waar
den voet ik treden laat.
De strate gaat omhoogewaart;
de zonne zit er boven.
Ik klimme langs een gloriebaan
met gulden steen beleid.
Te mijwaart komen uit dien glans
de menschen afgeschoven,
en schijnen zwarte schimmen in
't gestraal dier helderheid.
't Staat al in één geglinster nu;
't is één verblijdend glansen.
Mijne oogen doen er zeere van
maar toch, het is zoo schoon!
O zonne, ga 'k naar u omhoog
tot in die blauwe transen,
en is dat hier de weg, o zon,
naar uwe hooge woon?.....

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1902

168
Wanneer de bui zal over zijn
van 't koude levensweder,
mijn God, mijn' zonne, laat mij dan
verschijnen uwen gloed!
Dan zette ik op de stralen van
uw licht mijn voeten neder,
en stijge alwaar, o eeuw'ge zon
ge mij verzaal'gen moet!
3 Juni 1901.
AL. WALGRAVE.
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De wintertij.
Witwendig, vulgebloesemd staan
de boomen al, in éenen nacht...
heel vulgestrooid ligt 't land erom
in witten wullen blommendracht.
Ei! Zonnestralen goudgekleed
één stonde op al die witheid leken;
...'t geblomte smelt, vuil wintergroen
en naaktigheid komt uitgekeken;
't gebloeisel en 't geblaart der boomen
vergaat in zilten tranenstroomen:
't is vuil en slijkig daar ge kijkt,
't is winter, morsig winterwêer
en winterwêe
't geblomsel en 't gebloeisel... Ach
't en was maar snêe.
A.W.
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Dampende eerde.
't Zomeravondt. Zweren zoudt ge:
vastgevrozen ligt de wee,
witgesneeuwd van 't danig doomen
heel de groene zomerzee
't Avondt, en 'k en zie geen steke
boven 't ijsveld log en zwaar...
't doet, er roert toch iets... en 'k worde
hier en daar een koe gewaar.
'k Zie den kop nog boven steken
en.... de pooten en het lijf
schijnen me in het ijs gevangen
te eene gader, vaste en stijf.
'k Nader: 't vaart een wolkje tegen
zwevend boven beemd en boom.
'k Zie... de groene wee... de koeien
vastgebundseld in den doom.
't Dumstert, 't donkert bij mij dichte,
't sneeuwt al in de bramen daar,
en 'k worde, waar ik kijke,
koeien meer noch wee gewaar.
A.W.
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Voor Lode Baekelmans(1).
IK en weet niet welke vortriekende wind er sinds eenigen tijd aan 't waaien is over
onze gezonde dietsche landen.
Een fransche Zolawasem is het die, zoo dunkt het mij, nu meestendeels over
Antwerpen hangt, en van daar uitzet over ons rein land, na een viezen geur te meer
opgedaan te hebben van ontbonden Scheldevisch.
In 't protestantsch en nagenoeg heidensch deel van Holland hebben ze hem al lang
opgenomen met een gemeene wellustigheid, die 't mij tóch nog al verbaasde te moeten
vinden bij die vroeger zoo ‘nette’ lui van over den Moerdijk; nu wordt hij hier
ingeademd door sommigen, met zooveel begeerlijkheid alsof hij wijrook was en geur
van wilde rooskens!
Daar moet iets aan 't rotten zijn, te Antwerpen.
Is 't het ongodsdienstig, vrijzinnig onderwijs? De toomelooze vrijheid die sommige
onweerde vaders of kortzichtige, dikbuikige makelaars laten aan hun jongens van te
durven lezen en te verslinden al wat ze willen?
Zeker is het dat de neusvliezen van sommige onzer eilaas! begaafde jonge
Vlaamsche dichters en kunstenaars zoo ‘geblaseerd’ zijn dat zij niet meer en trillen
dan bij 't opsnuiven van rotten walm!
Wij waren zoo fier over onze reine letterkunde!
Wij mogen wel een toontje lager zingen: een deel van ons opkomend
schrijversgeslacht is het aan 't beproeven om ons volk te bederven.
Ze zoeken achter vuiligheid gelijk een kat achter muizen, tooien die vuiligheid
met bloesem van kunst en... stellen dat te koop!
***

.... ‘Aan mijne goede ouders wijd ik “Uit grauwe nevels”, het boek van het zoekend
en betrachtend werk mijner jeugd’.

(1) Uit grauwe nevels, door Lode Baekelmans. De Nederlandsche boekhandel, Antwerpen, Gent.
H. Honig, Utrecht.
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Ware ik de ouder, ik zou bedanken voor de ‘eer’; ware ik de vader, ik zou u 't jeuken
der schrijfziekte wel uit uw kneukels kloppen.
En gij zult, zoo hoop ik, eensdaags beschaamd zijn over de opdracht aan uwe
Ouders, van zulk zoeken en betrachten!
Het zeer laag genoegen van ratten, de walgelijke knagers der duisternis met iets
duivelachtigs aan, te zien verscheuren door een hond; - het ongezond visioen, de
nachtmaar van een waarschijnlijk geälkoolizeerden voerman; - het dierlijk wreed
griezelen van kwâjongens die een arm hondje, dat sympathieker vóórkomt als zij
zelf, verzuipen - de dierlijke wraakzucht van een werkman tegen een kat die zijn
duiven gepakt heeft en door hem gewurgd wordt... wel, vindt ge dat allemaal nu de
moeite weerd om er zijn schrijverstalent aan te verknutselen?
Lode Baekelmans schrijft daar vijftig bladzijden over vol.
En schoone, goedbewerkte, gespierde proza, dat moet ik zeggen; valsche, doove
steenen, met kunst gesneden en gepolijst.
Maar poëzij is er voor mij zooveel in als in ‘faits-divers’ uit het dagblad, die een
gemeene moord of iets dergelijks verhalen.
Doch de liefde is blind, zei de boer, en hij kuste zijn kalf door een dorenhaag.
Ik lees toch voort, hopende iets te ontdekken dat mijn gemoed kan ontroeren, mijne
menschelijke ziel, en dat niet enkelijk mijne dierlijke zenuwen schokt.
Swaen... Een liederlijk matrooske, dat, ergens in den Oost, een weduwe bedod
heeft, iets waarover hij och arme! een haast ‘mystiek’ spijt gevoelt. Om zijn spijt
toch maar af te spoelen, slaat hij, te Antwerpen weêrgekeerd, het eerste 't beste
‘beestjen’ aan onder de ‘barmeiden’ der haven.
Rond het slechten... De luidruchtige en gemeene verhuis van Antwerpsch gepeupel
wiens nesten afgebroken werden.
Kerstvertelling... Weêral een matrooske, Fritzchen, dat, uitgezwadderd en
afgeturluut, ellendiglijk komt sterven op den heiligen Kerstnacht in de flepsche armen
van weêr een beestje der Antwerpsche haven.
Zachtmoedigen... Een goed schetsje, verhalende de droeve lotgevallen van twee
Noorsche matrozen, blauwoogige sukkelaars, die hun schip ontloopen zijn en te
Antwerpen gepakt worden.
Maar wat komen die eenvoudige zielen doen in zulken boel?
Que viennent-ils faire dans cette galère?
Hooidag... Een zonnesteek, op zijn Stijn Streuvels, die dat grootscher weet te
schilderen.
De Sabelslikster... Een mooi beeld van... Lode Baekelmans' kunst, ‘goed om
onnoozelaards te bederven,’ - wat een misdaad is tegen de kinderen! - gelijk die
hypnotizeerende sabelslikster met haar bloedigrood plunje en hare doodende
zachtwreede jodinnenoogen.
De inleiding is te lang en ten deele banaal-oud; maar het gansche
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is voorts een mooie brok, vol symbolieke kracht, en in dien zin veel zedelijker dan
Lode Baekelmans wellicht zelf het gezocht heeft? Of wil hij, gelijk de lieden van
Sparta, den walg voor de ondeugd opwekken door het naakt beschrijven der ondeugd?
Sommige omstandigheden van zijn schetsen doen mij vreezen dat hij den
tegenovergestelden indruk beoogt, en ik twijfel hard of hij iets inzit met zedelijke
strekking. Nu toch, uit zijn Sabelslikster trek ik als zedeles: Wacht u, Volk, voor de
Sabelsliksters-Kunst.
Gretchen... De lamlendige 'storie van weêr een Duitsch Venusdierke dat zat
gemaakt en bestolen en uit zijn kotje gejaagd wordt, en met appelcienen moet gaan
leuren, - droeve zaken waarover wij Gretchen maar luttel kunnen beklagen.
Avondtocht... Weêr een wreede kwâjongensstreek, die ook al geen veredelenden
indruk nalaat.
En nu heb ik den boek uit, en ik blijf onder dezen bitteren indruk: hoe jammer dat
die jongen zijn onmiskenbare gave niet beter ten nutte brengt om de ware schoonheid
te huldigen!
***

Realist zijn. Goed! Best!
Maar de ziel is ook een realiteit voor mij.
Ik kan lezen en begrijpen, dus ben ik toch wat meer als een dier. Gij zijt kunstenaar.
Hebt ge uw gave gekregen om mesthoopen te bekransen met perels en frissche
bloemen, als er nog kinderen zijn, groote en kleine, die rein zijn en toch wat meer
weerd onderzocht te worden dan afval van het menschdom?
Toont ons kleine lieden, sjouwers, matrozen en volksmeiskens, maar geeft er ons
toch zulke niet te zien die wij moeten mijden als wij ze 's avonds op straat
tegenkomen. Welk gedacht zou een deftige vreemdeling wel krijgen van ons, als hij
boeken gelezen heeft gelijk dezen boek, gelijk Cyriel Buysse's voortbrengselen enz.?
Wat een ellende, moest het waar worden, dat ons Volk nu gading ging krijgen in
Vlaamsche afgietsels van zaken die men te Parijs zelf beu aan 't worden is!
AUG. CUPPENS.
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Boekennieuws.
Kaiser Wilhelm I
Kaiser Wilhelm I,
von ERICH MARCKS. 4te verbesserte und vermahrte Auflage. Leipzig, Duncker en
Humblot, 1900. 6 Mark.
Keizer Willem 1 de Groote? Zijn kleinzoon, de huidige keizer, noeme hem niet
anders. Of de toekomst dit hoedanigheidswoord bij den naam behouden zal, is af te
wachten.
In deze laatste jaren is er veel van Willem I en over Willem in 't licht gekomen;
alles is tot hiertoe niet klaar getrokken, maar zijn persoonlijkheid staat toch tamelijk
scherp geteekend. Marcks heeft in het werk dat hij ons aanbiedt, en dat in 4 jaar tijd
aan de vierde uitgave is, de ontwikkeling van die persoonlijkheid willen schetsen; 't
is, zouden wij bijna mogen zeggen, 90 jaar Duitsche geschiedenis.
Willem I staat voor ons als de man van 't oud regiem, koning van Gods genade,
die in 1861 de kroon opnam ‘vom Tische des Herrn’. De moderne gedachte heeft hij
zich niet eigen gemaakt, maar zijn verdienste is dat hij den stroom niet wil opvaren,
en dat hij nevens zich mannen van genie heeft geduld die hem hebben
vooruitgestooten. Niet dat hij enkel een werktuig geweest is in de handen van
Bismarck; hij had zijne persoonlijke meeningen en Bismarck's invloed werd aan 't
hof bekampt o.a. door Keizerin Augusta en den kroonprins. Maar ten laatste was 't
toch Bismarck die meester bleef... ook over Willem I.
Een tweede karaktertrek die uitkomt boven de andere is Willem's Pruis-zijn. Hij
was Pruis voor alles; een groot prachtig Pruisen, dat was van jongs af aan zijn droom.
Bismarck, de kroonprins, en de groothertog van Baden hebben moeite gehad om
hem te Versailles, in 1871, den keizerstitel te doen aannemen.
Om Pruisen groot te maken wist hij dat een machtig en gedisciplineerd leger
onontbeerlijk was. Daarom ook was hij soldaat in de ziel en streefde hij maar altijd
om 't leger te versterken. Zijn soldaatzijn dreef hij zoo ver dat hij geen staatswerk
wilde verrichten zonder in uniform te zijn.
Als we daarbij nog van zijn vroomheid, zijn eenvoudige, soms wat schalksche
vaderlijkheid, zijn werkzaamheid en ook zijn langwijligheid gewagen, staat Willem
voor ons zooals Marcks hem ons schetst.
Het boek is aangenaam geschreven, hier en daar echter wat Duitsch in den zin van
wat onklaar. Voorts veronderstelt schrijver ook te veel bekendheid met de Duitsche
geschiedenis der 19e eeuw, en toont hij, ons dunkens, niet genoeg den minder
schoonen kant. Het is Willem I niet te kort doen met te wijzen op den al te grooten
invloed dien
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hij Bismarck liet, op de oorlogen met Denemarken en met Oostenrijk, die een
niet-pruis zoo licht niet wettigen kan en ook op den Kulturkampf. Men moet de
schaduw niet loochenen om 't licht te beter te doen uitkomen.
E. VL.

Quaestiones de Justitia
Quaestiones de Justitia ad usum hodiernum scholastice disputatae
ab A. VERMEERSCHE S.J., Doctore Juris et scientiarum politicarum, Lovanii in collegio
maximo S.J. professore theologiae moralis et juris canonici. Opus auctum litteris
Illustmi Episcopi Brugensis ad scriptorem. 1 Vol. in-8o, 660 blz. Brugge, Beyaert,
1901. Prijs fr. 6,50.
Zeer dikwijls hoort men klagen dat het onderwijs in de zedenkundige theologie
de beginselen der wetenschap verwaarloost, en zich enkel bepaalt tot het oplossen
van vragen uitsluitend van praktischen aard, zoodat wie de kunst verstaat op
ingewikkelde gewetensgevallen het antwoord te vinden, of zooals men zegt, een
handig casuist is, daardoor alleen een uitstekend moralist moet genoemd worden.
Men verwijt namelijk aan de meeste hand- en leerboeken der moraal de eischen der
wetenschap geheel en al over het hoofd te zien.
Dit verwijt, gegrond of ongegrond, zal bovenstaand werk niet treffen, dat op
meesterlijke wijze het wetenschappelijk karakter der zedenkundige theologie tot zijn
recht laat komen. Het heeft zijn ontstaan te danken aan de jongste algemeene
vergadering van de Societeit van Jesus, welke beveelt de beginselen der zedenkundige
wetenschap op scholastische wijze te behandelen.
Onder de beginselen, welke het uitgestrekt gebied van het recht en de
rechtvaardigheid beheerschen, heeft de schrijver een wijze keus gedaan, hij onderzoekt
met zorg en nauwgezetheid die, welke tot leiddraad dienen in de oplossing van talrijke
gewetensgevallen, of in de hedendaagsche strijdvragen van groot belang zijn.
Hij stelt zich voor niet alleen zijne meeningen te ontwikkelen, maar ook rekening
te houden met de leer der andere theologen en hunne argumenten met heuschheid
en eerbied voor hun persoon, nauwkeurig te toetsen, en zoo noodig te veroordeelen.
Wijl het gebrek aan beginselen of hunne oppervlakkige kennis de bron is van
dwalingen en oneindig nutteloos getwist, neemt hij als hechten grondslag van zijne
stellingen de hoogste beginselen toegelicht en verklaard in de werken der oude en
nieuwere theologen en in de pauselijke Encyclieken.
Ik ben mij niet bewust, zegt de schrijver, in het minste van de woorden of den zin
der Encycliek (Rerum novarum) te zijn afgeweken. Hij volgt bij voorkeur het
voetspoor van den heiligen Thomas, en heeft af en toe gelegenheid zijne zienswijze,
soms verkeerd begrepen in het ware daglicht te plaatsen. Wij schrijven de titels der
twaalf belangrijke Quaestiones over:
1.
De virtute justitiae ejusque partitione (bl. 35).
2.
De legali et de distributiva justitia, met een bijvoegsel: De Democratia
christiana (bl. 70).
3.
De jure suffragii et de tributis (bl. 144).
4.
De vitio injustitiae et restitutione (bl. 187).
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5.
6.
7.
8.
9.
10.

De socialismo et de privata bonorum possessione (bl. 325).
De possessoris privilegiis (bl. 358).
De Contractibus in universum (bl. 414).
De justa permutatione et de justo pretio (bl. 441).
De Mutuo et usuris (bl. 494).
De Locato-conducto operarum (bl. 610).

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1902

176
11.
12.

De Aequitate (bl. 621).
De Gratia seu grato animo bl. 635).

Uit dit overzicht van den inhoud blijkt het belang der behandelde stof, vooral voor
onzen tijd, waarin de onderwerpen van maatschappelijken aard op den voorgrond
staan. Wie spreekt heden niet over het stemrecht, de democratie, de plichten en
rechten van den Staat, de belastingen, de militie, het socialisme, het privaat-eigendom,
de werkstakingen, het dagloon der werklieden?
Wie in deze en andere vraagstukken zich eene wetenschappelijke overtuiging
vormen en noodlottige dwalingen wil vermijden, volge dezen kundigen gids en
leidsman, hij zal het rechte spoor niet bijster loopen.
P. Vermeersch, doctor in de rechten en staatkundige wetenschappen, uitmuntend
leeraar en schrijver, bedeeld met schitterende geestesgaven door langdurige studie
ontwikkeld en gescherpt, met eene uitgestrekte kennis der zedenkunde, met eene
groote belezenheid, is meer dan iemand bevoegd in dit onderwerp een veilig oordeel
te vellen, en zijne overtuiging aan anderen mede te deelen.
Zijn boek getuigt van eene buitengewone werkkracht, van noesten vlijt, nauwgezet
onderzoek en kritische scherpzinnigheid, het munt uit door eene ongemeen rijke
literatuur, benuttigt alle wetenschappelijke resultaten op philosophisch, sociaal,
economisch en rechtskundig gebied verkregen. De taal is eenvoudig, ongekunsteld,
helder. Zeer dikwijls vordert de verklaring of bewijsvoering het wederleggen van
tegenstrijdige meeningen. De schrijver spaart geenszins de roede der kritiek, en in
zijne voorbeeldige onpartijdigheid haalt hij niet zelden tal van zijne ordebroeders
door den hekel; maar men zal zijne hoffelijke manier, zijne klassieke rust en kalmte
prijzen, met welke hij de redenen van zijne tegenstanders toetst en hunne opinies
gispt, zonder ooit iemand persoonlijk te kwetsen.
Hij volgt de methode der scholastieken. Na de noodige bepalingen en verklaring
der woorden volgt de stelling, welke de leer of opinie kort samenvat, vergezeld van
een of meer argumenten in den vorm van syllogismen. De Corollaria en Scholia
bevatten eene breedere verklaring van de leer, of geven de oplossing van talrijke
moeilijkheden.
Niets gaat boven dezen helderen betoogtrant. Hij vestigt de aandacht van den lezer,
zonder nuttelooze omwegen op de hoofdzaak en laat hem oogenblikkelijk, om zoo
te zeggen, de kracht of de fout van een argument inzien en bespeuren. Wij kunnen
onmogelijk in bijzonderheden treden, en stippen enkel aan, dat de strijdvraag omtrent
het dagloon van den werkman, op meesterlijke wijze behandeld is. De verschillende
oplossingen in de laatste jaren te berde gebracht worden zorgvuldig onderzocht,
gewikt en gewogen en meestal te licht bevonden. De schrijver komt tot de conclusie
dat de werkman ex justitia commutativa recht heeft op het absolute familie-loon,
door hem op nauwkeurige wijze beschreven. Deze conclusie, hoewel niet uitdrukkelijk
in de Encycliek Rerum novarum voorgeschreven, komt volkomen met hare strekking
overeen, en rust op verscheiden argumenten, welke ons afdoende en onweerlegbaar
schijnen.
Het boek is niet voor eerstbeginnende studenten bestemd, maar zal den leeraar
allernuttigst zijn, met hem in staat te stellen zijn onderwijs op de hoogte der
wetenschap en der hedendaagsche behoeften te brengen. Door zijne vertrouwbare,
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rechtzinnige, gematigde, diepdoordachte leer zal het aan theologen, philosophen,
juristen, sociologen tot veilige licht- en vraagbaak dienen.
Een vleiend schrijven van Z.H. Leo XIII en een brief van den

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1902

177
Hoogw. bisschop van Brugge (die vóór eenige jaren een uitmuntend boek De Jure
et Justitia in het licht gaf) waarin hij de leer van P. Vermeersch volkomen goedkeurt,
verhoogen niet weinig de waarde van het werk.
De bijgevoegde Indices: Summa Rerum, Bibliographia, Index onomasticus, Index
rerum alphabeticus maken het raadplegen van het werk uiterst gemakkelijk.
Roermond.
Dr. A. DUPONT.

Elementa philosophiae scholasticae
Elementa philosophiae scholasticae
auctore Dr. SEB. REINSTADLER, in Seminario Metensi philosophiae professore. Vol.
I continens Logicam, Ontologiam, Cosmologiam. Friburgi. Sumtibus Herder MCMI.
Dit handboek voor philosophie zal hun welkom zijn die een beknopt, eenvoudig
en degelijk hulpmiddel wenschen bij het onderwijs gedurende een leergang van twee
jaren.
Op 400 bladzijden (kl.-8o) heeft de schrijver de hoofdvragen der Logica, Ontologie
en Cosmologie met voldoende uitvoerigheid en de noodige duidelijkheid weten te
behandelen, en vooral zijne aandacht gewijd aan de onderwerpen, welke voor de
aanstaande theologanten van grooter belang zijn.
Het pleit voor de wijsheid van den schrijver dat hij, in overeenstemming met den
wensch van Leo XIII in de Encychek Aeterni Patris, hoofdzakelijk de leer van den
H. Thomas tot de zijne maakt. Hij raadpleegt als leiddraden de Philosophia Lacensis,
de Cours de Philosophie van Mgr. Mercier en de werken van P. Lepidi, wiens lessen
hij te Rome heeft gevolgd.
Op deze wijze worden de studenten in staat gesteld zich eene wetenschappelijke
overtuiging te verschaffen, en tevens bij gezaghebbende schrijvers te rade te gaan,
wanneer zij de eene of andere moeilijke vraag dieper wenschen te doorgronden.
In de strijdvragen welke de katholieke geleerden verdeelen, treedt de schrijver
met eene verdienstelijke bescheidenheid op. In stede van overal uit den hooge te
beslissen en een onveranderlijk eind-oordeel te vellen, laat hij ieder opinie met hare
bewijzen tot haar recht komen. Zoo noemt hij de peripatetische verklaring van het
wezen der lichamen met den P. Lepidi niet zeker, maar slechts waarschijnlijk.
In de vraag over het bestaan en de grondslagen van de zekerheid beweert de
schrijver met Mgr. Mercier dat de rede, wanneer zij begint te reflecteeren, zich in
den toestand der ignorance voulue moet plaatsen, volslagen onwetendheid moet
veinzen omtrent hare geschiktheid voor de kennis der waarheid.
Deze opinie stoot op groote bezwaren. Even als men nooit tot zekerheid zal komen,
wanneer men begint te philosopheeren met den aanleg van het verstand voor de
waarheid te ontkennen of te betwijfelen, omdat alle onderzoek onmogelijk wordt,
zoo zal men ook bij eene geveinsde onwetendheid onwetend blijven, omdat men het
middel om ze te verdrijven waardeloos maakt. Hoe zal ik tot de zekerheid komen,
indien ik niet aanneem, dat het vermogen dat ik gebruik mij tot zekerheid kan
brengen?
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Werpt men tegen dat, wie begint met de geschiktheid van het verstand tot de kennis
der waarheid te bevestigen, veronderstelt wat hij moet bewijzen, dan is het antwoord
duidelijk: er is geen bewijs noodig wijl de waarheid door haar eigen licht schittert,
en wel zoodanig dat wie ze ontkent of in twijfel trekt, dezelve bevestigt.
Vóór alle onderzoek moeten wij de geschiktheid van ons kenver-
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mogen bevestigen niet uit gebrek, maar uit overvloed van licht. Hetzelfde geldt van
de twee andere zoogezegde primitieve waarheden: ons eigen bestaan en het beginsel
van contradictie.
De Studien in hunne recensie (D. 56, bl. 513) maken dezelfde kritische aanmerking.
Overigens zij het zaak- en leerrijke handboek ten zeerste aanbevolen, in de hoop
dat dezelfde eigenschappen het tweede deel zullen versieren.
Roermond.
Dr. A. DUPONT.

Evert Larock.
Evert Larock.
Eene studie door EDMOND VAN OFFEL. Drukkersuitgevers De Vos en Van der Groen,
Jezusstraat, Antwerpen.
Evert Larock was een jong maar begaafd schilder, die, den 12 Mei 1865 te
Capellen-op-den-Bosch geboren, aldaar overleed in de eerste dagen van 1901. De
Heer Van Offel, een zijner kunstvrienden, legt dit boekje - een dertigtal bladzijden
- op dit äl te vroeg gesloten graf als laatste hulde neder, en, is voorzeker die hulde
ten volle verdiend, tevens ook moet gezeid, dat zij den schrijver tot eere strekt. Zooals de titel opgeeft, is dit boekje eene studie op den schilder. Zij vangt aan met
beschouwingen over de kunst, om tot het besluit te komen: ‘Evert Larock was een
kunstenaar’. Dit zal de schrijver nu bewijzen door de ontleding der stukken van den
betreurden afgestorvene. Doch eerst en vooral handelt hij over Ev. Larock's geboorte
tot het kunstenaarsleven, over deszelfs eerste stappen op de schildersbaan. Te recht
mag de Heer V.O. getuigen, dat dit korte leven enkel strijden en lijden was: de jonge
man kende al de wederwaardigheden van dit aardsch bestaan... een leven van
onverpoosd kampen tegen eene onverbiddelijke, nijdige kwijnziekte... Geen wonder,
dat dan ook zoo dikwijls als een waas van melancholie over des schilders werken
ligt. Van die werken doet nu de Heer V.O. de verdiensten uitkomen; hij bepaalt wat
eigenaardigs en dichterlijks die stukken kenschetst: maar, eilaas! Te gelijker tijd
moeten wij met hem betreuren, dat de dood zoo vroegtijdig palet en borstel uit des
kunstenaars hand kwam rukken. - De studie van den Heer V.O. is eene goede daad.
Zij schijnt mij een blijk, de hulde eener innige, blijvende vriendschap na de dood:
en dát alreede zoude voor haar ten beste pleiten.
Edoch, 's schrijver hulde berust op vasten grond: zij eert degelijke kunstwaarde.
Die studie is ook flink geschreven, met gevoelig herte, met echte kunstenaarsziel...
Dit beteekent echter niet, dat ik in alle opzichten V.O.'s zienswijze bijtreed, o neen!
Blijft ‘als kunstenaar de mensch de ware mensch, het voelende, peinzende Wezen
te midden der Natuur’, die mensch, die kunstenaar wete en onthoude immer, dat hij
in die Natuur tegenover zijn' God staat, zijnen Schepper en zijn einde... den Schepper
dier Natuur en den Bewaarder er van... Arme kunst, die in hare beschouwingen zich
zoo hoog niet kan verheffen! Rampzalige, wanhopige kunst, die met pantheïstische
begoochelingen het onverzadelijk hert wil paaien! Is dát de kunst welke de Heer
V.O. voorstelt? Neen, zulks beweer ik niet: maar zij wordt dát, zoo zij in hare
bedoelingen en bespiegelingen God, het eenig reine en schoone en goede en ware,
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doodzwijgt. - Eene teekening van den Heer V.O., den verscheiden kunstvriend
verbeeldend, is bij deze studie gevoegd. Ik ook, ik heb Evert Larock van dichte bij
gekend, en die teekening bevalt mij niet teenenmale. Wat de typographische uitvoering
van het boekje betreft, zij verdient met lof vermeld.
J. MUYLDERMANS.
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1830 aan mijne jongens verteld
1830 aan mijne jongens verteld,
door BERT VAN METTENYEN. Roeselare, uitg. Jul. De Meester, 1901.
Het verhaal van den Heer B.v.M. bevat zes hoofdstukken: 1. de Exconventioneelen;
2. de Muette de Portici; 3. de Barrikaden; 4. de aanval in de Vlaanderenstraat; 5. op
het Stadhuis; 6. de Septemberdagen. Geheel het boek telt een tweehonderd-twintigtal
blz., is sierlijk gedrukt en met keurigen omslag voorzien, gelijk toch zoo menig ander
boek dat uit die Roeselaarsche drukkerije komt; in dien opzichte beschouwd, mag
het in de verzameling onzer prijs- en leesboeken aanstonds bijgezet worden. - Ik zeg:
in dien opzichte; maar om nog andere reden verdient dit nieuwe werk onze
aanbeveling. 1830: De hier behandelde stof is weerd gekend te wezen door de
vaderlandsche jeugd; de kennis er van doet de vrijheden meer waardeeren, welke
onze ouders toen veroverden; doet de schaar dapperen hooger achten, die goed en
bloed voor 't gemeenebest opofferden; doet onze vaderlandsche gevoelens
heropvlammen: en dit mag wel zijn, daar zoo menig snoeshaan thans met de
vaderlandsliefde den draak wil steken. Anderen, ik weet het, zullen die uitgave niet
welkom heeten, omdat zij oude vergeten veeten wederom oprakelt, en... Doch rechtuit
gesproken, ik vind dat overdreven. Als er in de gebeurtenissen van 1830 iet te
betreuren valt, dan is het de koppigheid van het toenmalig Hollandsch bestuur, dat
de eerste schuld van alles draagt, en maar inoogstte wat het gezaaid had. Met hem,
die zoo teergevoelig is dat dit niet mag herinnerd worden, ga ik niet mede. Ik ook, en Bert van Mettenyen evenzeer, zooals uit menigen tusschenzin blijkt, - ik betreur
de kortzichtigheid der Hollandsche regeering; maar de feiten van 1830 hebben
gesproken, en de vaderen die ons Zuiden vrij vochten, verdienen onze hulde; niets
in die feiten waar wij, Belgen, moeten om blozen, en ook in die onze hulde vind ik
niets waar een rechtschapen Hollander kan door geërgerd zijn... zoomin als wij hem
den steen toesmijten, waar hij, in zijn opzicht, de beroerten der XVI eeuw beoordeelt,
en de Hollandsche diplomatie goedkeurt, die onzen voorvaderen, eeuwen lang, het
mes op de keel zette. - Bert van Mettenyen verhaalt de feiten alsof hij die zelf in
Brussel meê beleefde; en zijne goeder trouw en oprechtheid wordt men op elke
bladzijde gewaar. Wijsgeerige beschouwingen over het gebeurde treft men in het
boek zelden of niet aan: dat is ook de taak niet van iemand die ‘aan zijne jongens
vertelt’; doch dit belet niet, dat hier en daar een snedig woord wordt ingelascht, eene
passende gedachte over menschen en daden in 't voorbijgaan wordt uitgedrukt: zoo
b.v. wanneer hij aanstipt, hoe sommige Fransche pochhanzen hier indrongen en den
duivel joegen, om de ‘Belgskens’ bij de groote natie in te lijven. Bert van Mettenyen
is Belg, maar ook Vlaming. - En hoe geleidt hij zijn verhaal? Meesterlijk: zoo denk
ik er over. Bert van Mettenyen vertelt zoo vlug, zoo boerend en zoo hertelijk terzelfder
tijd, dat men niet moede wordt te luisteren. Wat zullen ‘zijne jongens’ aan zijne
lippen gehangen hebben, als hij over 1830 bij den gezelligen heerd met hen praatte!
Wat kan hij u het karakter zijner gezellen en tijdgenooten flink afschetsen: den braven
vader Niels, echten Brusselaar van den ouden eed, den opbruisenden jongen Waal
Savilly, eene moedige ziel, en Chazal, en Rogier, en... kortom al de mannen, die met
de Septemberdagen te Brussel vooraan stonden! - En zijne taal? Och, hier hebt ge
geen stijf gewrongen ‘iets’, dat visch noch vleesch, Vlaamsch noch Hollandsch, doch
ook geen Nederlandsch is: v. Mettenyen's taal tintelt van leven, en al beweert hij
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ergens, heel ‘serieus’, dat ‘de winter des levens sedert lang reeds in de puinen zijner
jeugd de doodsklop geklept heeft’, o neen!
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't is nog jeugdige levensfrischheid welke u toewaait; het zijn beelden vol kleur en
zinnen vol zwier, en alles vloeit zoo gemakkelijk uit hert en pen, zoo natuurlijk, zoo
echt Vlaamsch is zijn trant en taal, dat ik weinig boeken met zulk genoegen gelezen
heb. - ‘Camaraderie, zulke lettercritiek!’ hoor ik rechts en links opwerpen. Aan die
wijsneuzen antwoord ik: Neemt het boek en leest. Goede waar zal zich zelve wel
prijzen... Ik, ik ken Bert van Mettenyen niet; ik kan niet gissen wie onder dien
deknaam (want 't is er een) gaan schuilen is... en in mijne nieuwsgierige poging om
het te weten, slaagde ik niet... En toch, Bert, - laat mij de beeldspraak van uw
raadselachtigen brief van den 10-1-02 gebruiken; ge bezigt ze insgelijks op blz. 102,
- en toch moeten muisjes gelijk gij niet bang zijn voor de kat. - Mag ik echter een'
raad ter bedenking geven? Daar gij nu - in uw ouden dag! (?) - niet enkel meer voor
uwe jongens vertelt, maar tot al de jongens van het land u wendt, zou ongetwijfeld
eene korte inleiding over den toestand van België onmiddellijk vóór 1830 haar nut
gehad hebben. Zoo zage men klaarder, dat de opstand uit te leggen was, en, dit
inziende, zouden de belangstelling en de achting voor de ‘muiters’ nog klimmen. Ten tweede: Op uwe taal, zoo frisch en levendig, zoo echt Vlaamsch geschoeid,
kleven hier en daar eenige vlekjes, die ge er, bij eene tweede uitgave, moet afborstelen.
Eenige in 't voorbijgaan wijs ik aan: ‘De dauw af de boomen in den nek droppelde...’
(bl. 7);’ ze hebben den koning af den troon gekegeld...’ (bl. 20); ‘jeu(g)dige...’ (bl.
30); stooren (voor: storen), bl. 40; voorstaander (voor: voorstander (bl. 41); goeie
voor: goede; waarom zulke gewestspraak? bl. 85; slagen voor: slaan (bl. 86);
zielsbedroevend (bl. 106); vaderlandshevende (bl. 110); zoo iets laat zich niet
beschrijven, gallicisme (bl. 108); stergerden van belang (?), bl. 137), enz.
Uit ganscher herte zij dit boek aanbevolen. Al wie het vaderland liefheeft helpe
het verspreiden!
Kan. J. MUYLDERMANS.

De Opvoedingsleer
De Opvoedingsleer, naar het Programma der Normaalscholen en ten dienste van
Onderwijzers behandeld,
door N. SPAENINKX, professor in de Kath. Normaalschool van Mechelen. Tweede
deel: Zedelijke opvoeding (gevoel, wil, schooltucht). Uitg. Joz. Van In en C1e, te
Lier, 1900.
Een degelijk boek! zoo schreven wij ten slotte bij de nota's, welke wij onder het
lezen van dit werk hadden opgeteekend. Trachten wij eene gedachte te geven van
zijn' inhoud: De inleiding, buiten eenige noodzakelijke bepalingen, geeft in zekeren
zin het voorstel op van 's schrijvers boek, doet den geest kennen waar het werk der
zedelijke opvoeding moet meê doordrongen zijn, en het einddoel dat men over 't
algemeen daarin moet betrachten: God is het einde van den mensch... of, gelijk de
Catechismus leert: De mensch is geschapen om in dit leven God te dienen en hem
in de eeuwigheid te aanschouwen. - Daartoe moet onze ziel dan opgeleid... daarmeê
ook moet dan rekening gehouden in geheel 's menschen handel en wandel op aarde,
in zijn lieven en willen, in zijn doen en laten... dit mag niet verwaarloosd in de leiding
en ontwikkeling zijner zielsvermogens. - Schrijver handelt eerst over het gevoel,
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bepaalt dit, duidt eenige middelen aan om de goede neigingen te begunstigen en de
kwade te bestrijden, en blijft dan bij eenige bijzondere gevoelens of neigingen stil.
Denzelfden gang volgt hij sprekende over den wil... De verhevenste en gewichtigste
vraagstukken, in de opvoedkunde voorkomend, worden hier besproken. Wel is waar
weidt de Heer S. er niet
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breed over uit, - de bestemming van zijn boek en liet het niet toe; - doch terloops
haalt hij eenige voorname werken aan, welke de onderwijzer bij gelegenheid kan
raadplegen. Of in dat opzicht niet meer volledigheid en nauwkeurigheid mag vereischt
worden in eene volgende uitgave, geef ik den heer Professor ter bedenking. Mijns
dunkens is het voor de leerlingen-normalisten hoogst nuttig, en ja, noodzakelijk, dat
hun de bibliographie hunner leervakken meêgedeeld worde; dat hun de degelijke
schriften worden aangeduid, of - kan het zijn - hun in eenige groote trekken worden
bekend gemaakt. Den werkers zal dit later zeer voordeelig wezen: den werkers, zeg
ik, zij zouden allen dit moeten zijn; doch den minder-vlijtigen zal de kennis van
eenige goede boeken niet schaden.
Het derde hoofdstuk handelt inzonderheid over de schooltucht: Het kapittel over
de straffen zij den schoolmannen - den jongen vooral - ter overweging aanbevolen.
Wat wordt er misbruik, verderfelijk misbruik, van de straffen gemaakt! Wat worden
er karakters door misvormd, en wrok gesticht, en tijd verkwist! Wat heeft dat misbruik
veel kinderen voor immer terneêr geslagen, doch ook de toekomst van veel
onderwijzers gebroken! - Klaar en duidelijk heeft de Heer S. zijne leerstof
gerangschikt en voorgesteld; in keurige en gemakkelijke taal is zijn boek geschreven,
en wat ik vooral geerne zag, zijn de zoo praktische wenken die hij rechts en links,
en telkens zoo passend, den jongelingen weet te geven. Dit is zeker een der
prijzensweerdigste hoedanigheden van zijn werk. Moge het vele lezers aantreffen,
ook buiten de Normaalschool van Mechelen!
J.v.O.

Recencement général de la population au 31 Decembre 1900.
Recencement général de la population au 31 Decembre 1900.
Relevé du nombre des habitants du royaume par province, par arrondissement
administratif et par commune. Bruxelles, J.-B. Stevens, 1902.
Den 31 December 1900 had België 6,693,810 inwoners; dat is 624,489 of 10,28%
meer dan in 1890. ‘Si l'on envisage tout la période de 1846 à 1900, on constate que
seuls les arrondissements de Thielt et Ath ont perdu une partie de leur population (1
p. % pour Thielt et 2 p. % pour Ath). Dans les autres arrondissements, la population
s'est accrue dans des proportions fort diverses qui varient entre 2 p. % (Virton et
Audenarde) et 188 p. % (Charleroy)...... Il ne semble pas, en présence de ces chiffres,
que l'on puisse parler en Belgique d'une façon générale d'un dépeuplement des
Campagnes.’

Vivat's geïllustreerde Encyclopedie.
Vivat's geïllustreerde Encyclopedie.
Aflev. 22 loopende van bl. 1681 tot bl. 1760 en van de artikelen COMMANDOSTAF
tot COSA.
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Onder de vele portretten met levensbeschrijving welke wij in deze aflevering
aantreffen, noemen wij die van Auguste Comte, Condé, Hendrik Conscience,
Considérant, Benjamin Constant, James Cook, Coornhert, François Coppée, Charlotte
Corday. Corneille, Correggio, Cortez.
Voorts vinden wij belangrijke en uitgebreide artikelen over Commune en
Communistenbond, de Compositen (Saamgesteldbloemigen), Coniferen, Constantijn,
Consulaat (met een paar karakterestieke illustraties), Nationale Conventie, de
Copepoden of roeipootige schaaldieren, Copernicus en zijn stelsel, het
Cordillerasgebergte, Corsika, de Corvidae of raafachtige vogels, enz.

Geschichte der katholichen Kirche im neunzehnten Jahrhundert
Geschichte der katholichen Kirche im neunzehnten Jahrhundert,
von Dr. HEINRICH BRUCK, Bischof von Mainz, Vierter Band. Geschichte der
katholichen Kirche in Deutschland. IV. 1. Mainz, Fr. Kircheim, 1901. M. 6,80.
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In 1887 liet Dr. Brück, sedert 1861 leeraar in de kerkelijke geschiedenis aan het
bisschoppelijk Seminarie te Mainz, het eerste deel verschijnen van zijne Geschichte
der katholichen Kirche in Deutschland im neunzehnten Jahrhundert, behandelende
het tijdvak van af het begin der 19e eeuw tot aan de concordaten gesloten tusschen
den H. Stoel en de Duitsche prinsen. Het tweede deel verscheen in 1889 en gaat tot
aan de bisschoppenverzameling te Würzburg in Maart 1848. Het derde deel omvat
het tijdperk van 1848 tot 1870, en het vierde, dat wij hier aankondigen, van 1870 tot
1876. Dr. Brück is ondertusschen bisschop gewijd van Mainz den 20 Mei 1900, maar
het werk is genoeg gevorderd opdat de uitgever het vijfde en laatste deel tegen het
einde van 1902 kunne aankondigen.
Bewijs dat het werk gegeerd wordt: van de twee eerste deelen verschijnt sedert
September l.l. een tweede uitgaaf in afleveringen.
Voor de niet-Duitschers zijn het vierde deel, en het vijfde dat weldra verschijnen
zal, voorzeker de belangrijkste, daar de kerkelijke geschiedenis in Duitschland van
af 1870, bijzonder de Kulturkampf, tot de wereldgeschiedenis behoort.
In het vierde deel worden hoofdzakelijk het Vaticaansch Concilie, en het begin
van den Kulturkampf behandeld.
Het Concilie van het Vaticaan en de onfeilbaarheid van den paus hebben in weinige
landen meer opschudding verwekt dan in Duitschland. Vele geleerden kwamen tegen
de onfeilbaarheid op met Döllinger aan hun hoofd; de politieke mannen moeiden er
zich mede. Bismark wel is waar wilde wachten tot dat hij met de Franschen klaar
was, maar von Hohenlohe, de latere rijkskanselier, toen minister-president in Beieren,
maande de Duitsche en vreemde mogendheden aan malkander te verstaan om
maatregelen te nemen en de Pruisische gezant te Rome, v, Arnim, die in betrekking
stond met Döllinger, spaarde geene moeite.
De Duitsche bisschoppen, zonder in princiep de onfeilbaarheid vijandig te zijn,
meenden nochtans dat het beter ware geweest, ingezien den toestand der gemoederen,
te wachten, het dogma toen niet uit te roepen. Maar de groote meerderheid der
bisschoppen in 't Concilie besliste er anders over, en de Duitsche bisschoppen, te
Fulda vereenigd, zonden eenen herderlijken brief aan de geloovigen waarin zij
verklaarden dat het Concilie in volle vrijheid beslist had en de onfeilbaarheid dus
deel uitmaakte van de leering der Kerk. Het volk en de priesters gingen met hunne
bisschoppen mee; enkelen waren er, meest onder de geleerden, ingenomen met de
‘Duitsche Wetenschap’ die het hoofd niet wilden buigen en de sekte der
Oud-katholieken vormden, met prof. Reinkens als bisschop.
Plaats ontbreekt ons om, zefs in 't kort, de geschiedenis van den Kulturkampf
samen te vatten. Ten anderen, deze strijd voor de Kultur, voor de beschaving (de
naam komt van prof. Virchow) is nog versch in 't geheugen; men herinnert zich de
afschaffing van de katholieke afdeeling in het ministerie van godsdienst, de bijzondere
strafbepalingen tegen de kanselredenaars, de afschaffing der katholieke aalmoezeniers
bij 't leger, het uitdrijven der Jesuiten en der verwante geestelijke orden, de Meiwetten
betreffende de candidaten voor 't priesterschap, de goedkeuring van wege de regeering
voor de benoemde pastoors, het inrichten van een hooger gerechtshof voor geestelijke
zaken en discipline en de formaliteiten aangaande dezen die uit de Kerk wilden treden
of van godsdienst wilden veranderen, de wetten over het burgerlijk huwelijk, het
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Brodkorbgesetz enz; het afzetten, gevangen nemen en in de boet slaan van de
bisschoppen van Posen, Paderborn, Munster,
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Keulen, Limburg, alsmede van vele priesters, de processen tegen de bladen en tegen
dezen die iets tegen de Meiwetten of tegen Bismarck dierven zeggen of schrijven,
enz.
Wij moeten hier echter wijzen op de meening van Dr. Brück betrekkelijk de rol
door Bismarck in den Kulturkampf gespeeld.
Die rol wordt, zelfs onder katholieken, verschillend beoordeeld.
Sommigen nemen nog al gereedelijk den uitleg aan der Bismarckvereerders.
Bismarck, zeggen zij, was vooruit vooral ‘Realpolitiker’, de grootheid van Pruisen
en van Duitschland was zijn droombeeld. Al wat in den weg stond, of wat scheen in
den weg te staan, moest bekampt worden. Het katholicisme, met zijn internationaal
karakter, kon hij niet samen brengen met het Duitsch nationaal gevoel. De
onfeilbaarheid van den paus was juist plechtig uitgeroepen, en hij meende dat de
Duitsche katholieken nu eerder 's pauzen onderdanen dan Duitsche onderdanen
zouden geweest zijn. Bismarck werd in de meening dat katholieken geen goede
Duitschers zijn konden, gesterkt door het feit dat Windhhorst, de hoofdman der
katholieken, een Welf was en dat de katholieken Poolschgezind waren. Ten andere
de groote plichtige was niet Bismarck maar wel de Cultusminister Dr. Falk.
Dr. Brück oordeelt anders over Bismarck: reeds in de Bondsverzameling te
Francfort heeft hij den Kulturkampf voorbereid; in September 1870 zei hij te Rheims
aan burgemeester Werlé ‘Weinn wir Herr des Katholicismus sein, werden die
labenischen Racen von selst geschwächt werden’. Hij wilde de meester worden der
Katholieke Kerk. Zijn doel was deze in Duitschland te verlagen tot staatskerk.
Bismarck heeft den Kulturkampf gewild zooals hij geworden is. In 1871 heeft hij
aan den Oostenrijkschen rijkskanselier Graaf Buest ‘den spätern Culturkampf in
allen Enzelkeiten vorausgesagt’
Wat Dr. Falk betreft, die is een werktuig geweest in Bismarck's handen. Het besluit
van Dr. Brück is: ‘Mögen immerhin auch andere Männer auf den Reichskanzler
eingewirkt und ihn zu seinen unheilvollen Schritten verleitet haben: der Haupturheber
und der Hauptträger des Culturkampf sist Bismarck’.
Merken wij nog aan dat het boek gemakkelijk geschreven, zaakrijk en aangenaam
te lezen is, bijzonder de eerste helft. In de tweede helft wordt de bespreking der
Meiwetten in den Pruisischen Landdag, althans voor de niet Duitschers, te breedvoerig
meegedeeld.
E. VL.

De Melk
De Melk, door Dr. A. VAN DE PERRE.
't Is de eerste aflevering (4n jaargang) van de verhandelingen der katholieke
Vlaamsche hoogeschooluitbreiding: Hooger onderwijs voor het Volk. (Antwerpen.)
Deze verhandeling is zeer leerrijk, voor de jonge moeders en zorgzame huishoudsters
bijzonder, en kan ook benuttigd worden in het landbouwonderwijs en de
melkerijscholen; dit zegt genoeg dat deze studie over de goede en kwade
hoedanigheden der melk, zeer omvangrijk opgevat is en daardoor zelf, in dit klein
werk, op aanmerkelijke plaatsen te veel samengeperst voor oningewijden; het is
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geene handleiding. De verhandeling heeft heel veel wetenschappelijke waarde en
praktischen zin, waarom ze ten zeerste aanbevolen wordt, te meer dat de wetenschap
er vertolkt is met passende Vlaamsche vakwoorden en eenvoudige klare
beschrijvingen.
Te verkrijgen in den Nederlandschen boekhandel, St. Jacobsmarkt, Antwerpen,
tegen 0,25 fr. inschrijving op eenen jaargang (12 nummers) van de uitgaaf der
Verhandelingen, tegen 3 fr.
Dr. F.M.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1902

184

Overzicht van tijdschriften.
Biekorf, 15 Dec. 1901.
Het opstel Vijf tooneelstukjes uit de vorige eeuw toont aan dat de onbekende schrijver
van 't stuk Jephtias op veel plaatsen Vondel heeft afgeschreven. - Charles en Jean
Fernand waren twee Vlamingen die voortijds (XVe-XVIe eeuw) op 't vreemde (in
Frankrijk) door hun godgeleerdheid roem verwierven (H. Van Houcke). - Broeder
Cornelis te Kortrijk in 1578 is een gedocumenteerd geschiedkundig artikel van Dr.
A. De Poorter. - Vorstengeboorte, gelegenheidsgedicht van A.D.
- 1 Jan. 1902.
Vervolg en slot van Broeder Cornelis in Kortrijk in 1578. De Zwaan: zinnebeeldige
beteekenis van dien vogel in oude en nieuwe tijden. (Medard Van de Poele). Verzen,
‘mingelmaren’, enz.
- 15 Jan. 1902.
Vervolg en slot van De Zwaan. - Onwelkom, gemeedelijk gedichtje van Caesar
Gezelle. - Een zeer belezen artikel over Kerkzang en volkslied in de middeleeuwen,
waarin de stelling verdedigd wordt dat het volkslied ontstond en zich ontwikkelde
onder den invloed van den kerkzang. - Voorts geschied-, oudheid- en taalkundige
mengelingen.

Germania. Januari 1902.
Slot van Jul. Sabbe's bijdrage over ‘Peter Benoit. De Vlaming’ Belangrijke
bijzonderheden worden meêgedeeld over ‘al wat nog broeide, in dat kraterhoofd, in
dat reuzenhart.’ Het gelukkige denkbeeld van dat gemeenteraadslid van Antwerpen
moet bewerkstelligd worden: Benoit moet zijn muziekaal Bayreuth hebben - (en dat
was ook zijn droom) - in zijn eigen Vlaamsch Conservatorium, en daar moet ten
minste geregeld zijn lustrum, als muziekalen schepper gevierd worden: alle vijf jaar
dus een groot werk van den Meester, als modeluitvoering, ten gehoore gebracht! Dat
behoort tot het duurzame wezen zelf dier school.
En tusschen de vijf jaren in, moeten de andere groote Vlaamsche steden maar
jaarlijks de ruimte vullen met eene andere uitvoering van den grooten Vlaming. Dat
Gent, bij voorbeeld, beginne met den Lucifer, Brugge met de Schelde, Antwerpen
met den Oorlog, Brussel met den Ryn.
De mindere steden zullen wel ieder iets, naar eigen krachten, op zich nemen, en
Kortrijk heeft, met de Leie en de Rubenscantate, alreeds bewezen dat zulke wensch
niet te stout is. Nog mindere steden kunnen zelf meedoen in dat algemeen Concert,
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en uit Iseghem, bijvoorbeeld, kan het Meilief zijnen tocht verder ondernemen dóór
onze kamers van Rhetorika,

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1902

185
wellicht gevolgd door Isa, door het Dorp in 't gebergte, door Elzenkoning.
Het was overigens een der vele plannen van Peter Benoit, daartoe aan elke
stadsregeering eene zijner partituren in eigendom en tot verzorging van uitvoering
te schenken. Beducht, voor onze ziekelijke volksonverschilligheid, hebben wij hem
zooiets altijd afgeraden. En het bleef ook achterwege.’ - Voorts in dit nummer, begin
eener studie van Dr H. Kraeger Die Figur des Kindes auf der antiken Bühne; vervolg
van W. Thelen's In en Om Ysland, en van Dr W. Vallentin's Das ‘humane’ England.
General Buller wordt zeer gunstig beoordeeld. ‘Der Wahrheit die Ehre: Buller und
French sind vielleicht die einzigen britischen Generäle, vor denen man achtung haben
kann... Unter Büllers Führung sind keine Brutalitäten, keine Greuel und Schandthaten
von den Briten verübt worden, wie sie unter Roberts und Kitchener an der
Tagesordnung waren.’ Slot van Wilser's Germaansche Stijlen Duitsche Kunst. Een
schetske van L. Ducatillon In 't Zonneken. Paling!

Onze Kunst.
Onze Kunst. Voortzetting van de Vlaamsche School,
1e jaarg. no 2, Februari 1902. J.E. Buschmann, Antwerpen (L.J. Veen, Amsterdam.)
De Nederlandsche Boekhandel: Antwerpen en Gent.
Een allerbelangrijkst nummer, met prachtige platen van Paul de Vigne's werken.
De heer C.W.H. Verster levert 7 fo zijden studie over den beroemden kunstschilder
G.H. Breitner. Het artikel draagt tot kenspreuk eenige woorden van Maurice
Maeterlinck over de gedachte: dat de ‘alledaagsche werkelijkheid’ aan elk gelegenheid
geeft om tot hooger leven op te klimmen. Het artikel bevat een eerherstelling des
kunstenaars, tegenover vroegere miskenning van zijn ‘impressionnisme’.
Daartoe geeft men afbeeldlng van den Hoefsmid, uit het museüm Boyens,
Amsterdam bij Winter, uit de verzameling W.H. Van Bilderbeek, te Dordrecht, het
portret van mevr. Frenkel-Bouwmeester, als Fedora, het Rokin, te Amsterdam, naar
eene schilderij van den beer Hidde Nijland te Dordrecht en nog eenen Winter te
Amsterdam, uit de collectie J.D. Reich te Amsterdam. Ook werken van geheel anderen
aard worden hier beschreven en eindelijk aan den kunstenaar nog vele jaren van
kracht toegewenscht. - De volgende bladzijden, van L. Simons, geven voorbeelden
van wansmaak, onder den titel van Duitsche opdirkingskunst, ter gelegenheid eener
bespreking van de laatste tentoonstelling te Darmstadt, waar men b.v. vond: ‘een
geelzijden slaapkamer, met paarlen ornament en hout als elpenbeen’, (N.B.) ‘om de
frischheid van het wakker worden te symboliseeren’, badkamers met allerlei naakte
figuren, enz. - Paul de Vigne wordt met rijke verlichting besproken door Georges
Eekhoud, waarop volgen eene reeks van belangrijke kunstberichten uit Amsterdam,
Brussel, Brugge, enz.
In artistiek opzicht belooft Onze Kunst eene eerste plaats te nemen onder de
tijdschriften van ons land.

Tijdschrift van het Willems-Fonds.
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Tijdschrift van het Willems-Fonds.
Nov.-Dec. 1901. 1ste aflev. van den 7n. Jaarg. in een nieuw kleed.
Het belangrijkst in dit nummer zijn wel de redevoering van G.D. Minnaert ter
gelegenheid van het 50-jarig bestaan van het Willems-Fonds en het verslag der
jaarlijksche algemeene vergadering. Vooraan een goed schetske Herinnering van Fr.
Van Cuyck; van Jacob Stinissen eenige woorden over † Domien Sleeckx met eene
lijst zijner werken. De Verzen en Laatste Verzen van zaliger G. Gezelle worden zeer
waardeerend beoordeeld door A. Herckenrath: ‘hij Gezelle, zal over kort de plaats
in
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onze letterkunde innemen, waarop hij recht heeft. Voor Gezelle is er geen dood
voortaan!’ In de rede van Minnaert zit er weinig geestdrift, ‘elk jaar (sedert 1883)
moeten wij een merkelijke vermindering vaststellen. Een enkele maal (in 1891)
konden wij het bestuursjaar zonder verlies, zelf met een vermeerdering van leden in
België sluiten, zoodat we mochten hopen, dat de achteruitgang was gestuit, doch
nadien volgde deze weder zijn gewonen gang.’ 't Is al moedeloosheid en waar de
spreker wat hooger klimmen wil lukt het niet. Het slot der rede is ‘laat ons niet
ontmoedigd zijn, Mijne Heeren en Medeleden, bewaren wij in 't heiligdom van ons
gemoed het heerlijk levensideaal, dat ons boven het alledaagsche verheft, dan daagt
het eens in den Oosten en licht het overal!’ Op de algemeene vergadering van 27
October l.l. werd voorgesteld het tijdschrift te laten vallen. ‘Het is overigens, zei De
Vigne, van weinig belang voor de liberale Vlaamschgezinde propaganda in het land,
het wordt immers, buiten de leden, door niemand ingezien.’ Ten slotte werd
aangenomen het tijdschrift niet af te schaffen maar te besnoeien om boeken te kunnen
uitgeven.

De Arbeid. 4e jaarg. afll. 1.
Met nieuwen omslag: een ploeg en een boer met verstompt figuur.
De Mieren, schetske van Lod. Baekelmans, geen van zijn beste: gerekt, op 'n
preektoon. minder verzorgde taal. - Verzen van Vict. De Meyere, Jan Eelen, W. van
Weide, A. Rehm, Adama van Scheltema, Bodenrijs, A. Verhoeff. Van V. de Meyere
eene bloedschennerslegende, De Klokken, en van C.J.A. Van Bruggen, een
volksdrama, Stadsbloemen. Dat sommige stadsmenschen zoo spreken, ja dat geloof
ik, maar dat zoo een drama een kunstwerk is, neen, dat geloof ik niet.

De Vlaamsche Kunstbode. Januari 1902.
Een voet in den afgrond, kerstvertelling door Al. Van Neste. - Verzen van J. Stinissen,
L. Buyst en G. Niko Gunsburg. - Eerste bedrijf van Gittens' De Maire van Antwerpen,
voor de eerste maal opgevoerd te Antwerpen den 15n Februari 1891. - Edw. Peeters
schrijft Over Schuim- of Bastaardwoorden. Hij sluit zich aan bij hetgeen prof. Kern
reeds in 1870 in de Toekomst schreef, dat de bastaardwoorden ‘waartegen sommigen
op bezadigde, anderen op belachelijke wijze te velde trekken, niet binnensluipen ten
gevolge van gevoelde behoefte, maar van slordigheid. ‘E. Van Langenhoven
beoordeelt E.H. Lenaerts' Oda en Ylfken. ‘'t Gebeurt veel meer, dat er bij eenen
tweeling een onderkomelingsken is. Zóo ook hier. De eerstgeborene, Oda, is
‘beelderigschoone’... Waar de dichter Ylfken - het onderkomelingsken - bezingt, is
hij verward.... Die zangen zijn niet gevonden, maar gemaakt. - In de Kroniek bl. 55
lezen we ‘Hetzelfde gewrocht (De Schelde van Benoit) werd den 19n Januari te
Brussel uitgevoerd, onder het bestuur van den heer Gustaaf Huberti. De vertolking
liet onder alle oogpunten veel te wenschen. Het ware beter het werk niet uit te voeren,
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dan in zulke voorwaarden.’ Tot hier De Kunstbode. Is dat misschien Antwerpen,
tegen Brussel?
De algemeene herhaling van den zaterdag 18n was maar flauwtjes. maar de
uitvoering zelf den Zondag was wel. 't Was ‘als waren er tien herhalingen geweest
tusschen den Zaterdag en den Zondag, zoo hoorden wij uit den mond van dezen die
wel 't best gesteld was om over de zaak te oordeelen, en zoo was 't inderdaad.

De Banier, 1902, 2.
Sint-Trudo. Samenvatting der ‘Vita Si-Trudonis’ van Donatus, met aanteekeningen.
Vervolg (Paquay.) - De Kunstsmid Lodewijk Van Boeckel (J.G.) Er wordt een warme
en welverdiende hulde
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gebracht aan dezen Lierschen kunstenaar. - Iets over plaatselijke geschiedenis door
Straetmans. - Mr. Leën stemt ten volle in met de opmerkingen door Prof. Claes
geopperd: hoe weinig de opstellers van 't Woordenboek der Nederlandsche taal zich
bekreunen om het taaleigen der Zuidnederlanders. - Een Kerkhofbloempje (Th.
Sevens.) Ook een ‘criticus’ (Gedicht!)

Revue Générale. Januari, 1902.
Ch. Woeste, ‘Het tweede Keizerrijk’. - Napoleon III tegenover den oorlog van '66;
mislukt zijnde in zijne onderhandelingen om den Rijn tot grens van Frankrijk te
maken, sloeg hij de oogen op België; doch Bismarck, die eerst onverschillig scheen,
stelde zich nu openbaar er tegen. Eveneens mislukte Napoleon om het Groot
Hertogdom Luxemburg bij te palmen; - zijne weinig ridderlijke houding tegenover
Maximiliaan en diens ongelukkige weduwe; hij gaf aan Bazaine bevel de Fransche
troepen terug te voeren; - tegenover de zaken van Italië; - de twee laatste jaren werden
gekenmerkt niet alleen door het verval van het keizerrijk, maar der maatschappij in
't algemeen, en toen 1870 zich opdeed met verheugende kenteekens van binnenvrede,
kwam juist de groote ramp.
Chantemerle, ‘Snobinette’. - Dr Moeller, ‘Over het nut in België een Sanatorium
op te richten voor longlijdende soldaten’. - Ch. de Berkeley, ‘De Markies van
Louvancourt’. - G. Doutrepont, ‘De letterkritiek in Frankrijk in de 19e eeuw’. - L.
Dupriez, ‘Over het voorstel van een koloniaal wetboek’. Velen meenen dat de
wetgevende macht in de koloniën aan de Kamers moet toekomen. Volgens de
wetgeving van '93 hoort deze den Koning toe. Zoo geschiedt het ook in de Engelsche,
Duitsche, Fransche koloniën. ‘Het Parlement zou het minst geschikt zijn ter wetgeving.
- Aan de wetgevende macht wordt echter eene drijdubbele voorwaarde gesteld:
openbaarheid, ministerlijke verantwoordelijkheid, koloniale Raad’. - Graaf Hadelijn
d'Oultremont, ‘Canton’.

Revue de Belgique. Januari 1902.
Goblet d'Alviella, L'Etat présent de l'Eglise et le devoir du libéralisme. M. Goblet
geeft eene ontleding van het anti-katholiek werk: le Bilan social et politique de
l'Eglise, door Yves Guyot. Dit werk is over zeven boekdeelen verdeeld. Volgens
Guyot is de Kerk steeds altoos de vijand geweest van wetenschappelijken vooruitgang
en hoogere ontwikkeling. - Het Catholicisme verzwakt en sterft uit. - De staatkunde
der Kerk is despotisme, dwingelandij en laffe kuiperij. - Welvaart vindt men bij de
katholieke volkeren niet. - Het Catholicisme is de kweekschool der Socialisten. - De
katholieke zendelingen verwekken burgeronlusten en oorlogen (China.) - Kerk en
Staat zijn van malkaar onafhankelijk.
M. Goblet d'Alviella, eene schemerster aan den donkeren liberalen gezichteinder,
heft ook den kreet aan: Los von Rom! De Katholieken zijn dompers, de liberalen
glinsterende hemellichten! Geschiedenis leert! - Paul André, Les Sauvages, eene
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novelle. - George Nestler Tricoche, L'an 1901 aux Etats-Unis. - Overzicht over
America's staatkunde. - Fredericq, Voyage en Suisse (vervolg). - Wilmotte, België's
politiek.

La Réforme sociale, 1 Februari 1902.
La séduction et la recherche de la paternité door Albert Gigot.
Schrijver stelt een onderzoek in over het groot aantal buitenechte-
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lijke geboorten, spoort de oorzaken op, en komt tot besluit dat de wet de zedenleer
moet bekrachtigen, en als het ware bezegelen. Is de vrouw zwak, bezwijkt ze, de
verleider moet ook zijn aandeel bijbrengen om de moeder in hare eer te herstellen
en hare smart te helpen lenigen. Moge binnenkort de wetgeving er in voorzien dat
vele schandalen worden vermeden, en vele misdaden belet. - La propagande par la
parole door Delcourt-Haillot. Machtig, overtuigend, medeslepend is het woord. De
Grieken hadden hun Agora, de Romeinen hun Forum en wij hebben onze meetings,
onze woelige volksvergaderingen.
Meer dan ooit zijn wij verplicht tot het volk te gaan en bij middel van het
overtuigend, geestdriftig woord het goede zaad rond te strooien.
Schrijver toont hoe de Fransche Socialisten jonge sprekers vormen om hunne leer
overal voort te planten.
Fas est ab hoste doceri! De Katholieken, aan hunnen kant, moeten ook hunne
gloedvolle sprekers hebben die bij tijd en stond, op meetings en volksvergaderingen,
hun recht en goed met hand en tand kunnen verdedigen. - Comment sont gérées nos
finances door Hubert-Valleroux. Een nauwkeurig onderzoek hoe de Staat zijne
inkomsten verdeelt en verteert. Een wakend oog dient er steeds gehouden opdat 's
Lands financiën niet nutteloos en partijdig verkwist worden. - L'enseignement
supérieur des jeunes filles à l'étranger door Berthier. Hoogere ontwikkeling behoeft
de vrouw vooral, als ze geroepen is om anderen op te leiden. Van de vrije inrichtingen,
van Berlijn, Göttingen, Freiburg, die op hooge verstandsontwikkeling kunnen
aanspraak maken, kan men de beste uitslagen verwachten. - La Corporation sous le
Consulat, l'Empire, et la Restauration door Béchaux. De Gilden werden in hun vrij
doen en handelen belemmerd. De strenge tucht belette den welvaart, hongersnood
volgde. - Verder: mengelingen over sociale belangen en economische toestanden in
verschillende landen.

Le Mouvement Socialiste. Februari 1902.
Le Retour aux Champs, door Emile Vandervelde.
Een inniger verkeer bestaat er thans in de samenleving. In de middeleeuwen waren
de nijverheidsklassen meer gegroupeerd.
De werklieden bleven in de steden in hunne gilden, de boeren bleven ten platte
lande. Thans is er een omkeer. Vele werklieden verlaten de verpestende dampen der
steden om werk te vinden in fabrieken op den buiten. Maar ook vele
boeren-werklieden ontvluchten de gezonde lucht om zich in de kleine steegjes der
steden te komen vestigen.
Doch altoos blijft voor den werkman de droeve werkelijkheid: de ongezonde lucht
en woning, de drankslemperijen, en een lange nasleep van ziekten en ellende.
De overwinning van het Capitalismus is volgens den schrijver, de eenigste redplank.
Ook geeft dit tijdschrift, behalve chronijken uit verschillende landen, de vertaling
van het Duitsch drama ‘De Wevers’ van Gerhart Hauptman.
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Etudes. 5 Jan. 1902.
La ligue des femmes françaises (A. Regnabel). Frankrijk loopt den afgrond in.
Vaderlandsliefde en vrijheid gaan verloren. Alleen de samenwerking aller goede
krachten kan het land redden. Een dier krachten is de christen vrouw; waarom die
niet waarnemen? Dit gedacht gaf aanleiding
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tot het vormen van de vrouwenvereeniging die onlangs te Lyon werd gesticht. Ziehier
het programma: geld inzamelen en invloed gebruiken ten einde in de naaste kiezingen
de weldenkende kandidaten in de Kamers te krijgen. God geve dat het plan lukken
moge.
Le développement des idées morales chez Platon (begin), door J. Lebreton. Vervolg van ‘La Belgique économique’ - Poêtes d'hier et d'aujourd'hui; - d'hier,
Louis Ménard, scheikundige, taalkundige, schilder, geschiedschrijver en dichter, een
zeer verdienstelijk dichter zelfs, te zeer vergeten; - d'aujourd'hui, M. Guérin: le
semeur de cendres. ‘... dans les vers qu'il a chantés la prière se mêle au cri des
voluptés.
- 20 Jan. 1902.
L'attitude des congrégations à Paris en 1880 (C. de Rochemonteix) - Slot van ‘le
développement des idées chez Platon:’ ‘...Trois phases de l'évolution platonicienne.
Dans la première la morale est encore toute socratique et utilitaire. Au début de la
seconde l'appétit du bonheur pousse Platon à la recherche d'un idéal immuable et
parfait; il croit le contempler dans l'idée du Beau; dès lors, pour lui, tout l'effort de
l'âme sera de se détacher du monde sensible pour se rapprocher des idées, fins
dernières où tout doit tendre, exemplaires ou tout doit se conformer. Mais bientôt la
théorie des idées subsistantes... est ébranlée, l'éthique en subit le contrecoup; avec
le terme où tendait la vie morale c'est la finalité qui disparaît; désormais la nature
devient la règle suprême... Enfin, Platon sentant l'insuffisance de cette morale
naturaliste, cherche un appui dans la religion; et ainsi cette évolution philosophique
si brillante et si féconde se termine à une confession d'impuissance.’ - Le général
Bertrand en 1813-1814, d'après sa correspondance inédite; eerste artikel: overzicht
van Bertrand's loopbaan, geboren te Chateauroux 28/3/1773 - Generaal op 27 jarigen
ouderdom; vecht mede in Italië, Egypte, Spanje, te Austerlitz, Iena, Eglau, Wagram;
getrouw aan Napoleon tot in de ballingschap van Elba en St-Helena; sterft te
Châteauroux 31/1/1844. - Slot van la Belgique économique à l'exposition universelle
de 1900 ‘De cet exposé une conclusion se dégage... c'est que la prospérité économique
et même le progrès moral ont tout à gagner a une sage liberté laissée à l'initiative des
particuliers sur quelque terrain et sous quelque forme qu'elle se produise.’

De Nieuwe Tijd. Amsterdam, Januari 1902.
Van Kol, Het imperialisme van Nederland. - W.V.G., Van oude en nieuwe militaire
wetten.
A. Braun, De Achturen-Dag, vertaald door E.H. - Ceton, Vrije School of verplichte
Staatsschool.
Ed. Block, De Toestand en de Arbeidsvoorwaarden der Leerlingen en jonge
Arbeiders (sters) in Nederland. - Kalsbeek, Coöperatie in Zuivelbedrijf.

Neerlandia. Januari, 1902.
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Leonard Ch. Van Noppen, Lecturer in de Nederlandsche Letterkunde van Columbia
University te New-York, schrijft over de kansen voor het Nederlandsch in Amerika.
Schrijver is van meening ‘dat geen andere taal er een toekomst heeft dan het
Engelsch... Weinigen van de kinderen der kolonisten zullen, als zij den mannelijken
leeftijd bereiken, veel van de taal hunner voorvaders behouden... Welke vooruitzichten
het Nederlandsch dan in Amerika heeft? Slechts één, en dat is de studie van de taal
aan de hoogescholen om philologische, letterkundige en historische redenen.’ En
hoe daartoe geraken? ‘Zendt onzen Amerikaanschen Hoogescholen een bevoegd
spreker over uwe letterkunde voordrie winters, stelt een beurs beschikbaar en in tien
jaar zullen er tien professoraten zijn voor altijd, van
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welke de kennis van het Nederlandsch op honderden scholen zal overgaan.’ Uit een
brief van Marcellus Emante: ‘In onze steden wemelt het van winkels met Franse of
Engelse opschriften en van die winkels gaan jaarlijks ontelbaar vele rekeningen en
omzendbrieven uit in vreemde talen opgesteld of met vreemde uitdrukkingen
doorspekt... Laten de Nederlandsche vrouwen zich dus vereenigen en verbinden om
geen rekeningen meer aan te nemen, die niet in het Nederlandsch zijn gesteld, om
(zooveel mogelijk) de winkels te mijden, die met Franse, Duitse of Engelse opschriften
zijn ontsierd en de winkeliers zullen ongetwijfeld eieren voor hun geld kiezen! de
taylor zal weer kleermaker worden, de coiffeur weer kapper, de pâtissier weer
suikerbakker.’

De Katholieke Gids. Februari 1902.
Pater Du Lac S.J. door L.B.M. Lammens, naar aanleiding van ‘Jesuites’ par le R.P.
Du Lac. - Vervolg van Neofitus' studie over de ritueele moord. Er wordt gehandeld
over de onthullingen van den ex-Rabbijn uit Moldavië (1803). - Begin eener studie
over Victor Hugo. - Een schetske Van een lieve jonge Dame en een boozen Papa
door H.J.M. Van den Heuvel, levendig verteld.

Dr Schaepman's Chronica over Staatkunde en Letteren. 30 Dec. 1901.
O.a.Bismarckiana, over de briefwisseling tusschen Keizer Wilhelm I en Bismarck
van 1852-1887. De doctor loopt hoog op met de twee. - Het tijdschrift der jongere
Nederlandsche Katholieken ‘Van onzen Tijd’ wordt niet te gunstig beoordeeld. ‘Ik
ben een oud leerling uit de école du respect en ik kan die jonge, onvruchtbare critiek
niet dulden. Zij bederft mijn levensvreugde en dat behoef ik niet toe te laten...
“Kritikasterij” zeide ik bijna, en het is eigenlijk niets anders. Van een kunstgewrocht
heb ik noch knop noch bloesem bespeurd.’

Van Onzen Tijd. Januari 1902.
Vervolg van G.R. De Klerk's Geschiedenis en Vergelijking. Eerst een steksken op
Dr Schaepman, die met de jongeren niet meedoet, dan over Vondel als minnezanger.
- M. Viola heeft Alberdingk Thijm's Vondelportretten herlezen. ‘Wat er in dit boek
is van den artist Thijm, van den archeoloog - het is voor de literatuur van minder
belang. Toch zijn er bijzonderheden en beschrijvingen, die, apart gezet en om - haar
- zelfs-wil bekeken, duidelijk doen zien, wat een mooi-aangelegd en lief-levend
mensch de man was, die, in zóo kunsteloozen tijd, zoo zuiver te distingueeren wist;
die met aandachtige oogen de kleine, intieme, mooiheidjes aan de oppervlakte van
het leven speurde, en er zijn vreugde aan had.’ De literaire kroniek van E.H.
Binnewiertz is gewijd aan Van de passielooze Lelie van Van Eeden. ‘Hij (Van Eeden)
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streed en schreef mee met de Nieuwe Gidsers, omdat hij deelde hun haat tegen de
duffe conventie en potsierlijke rhetorika der ouden, maar verder waren de idealen
zijner vrienden niet geheel de zijne. Hij begeerde nimmer kunst om de kunst alleen.
Hij was niet allereerst dichter en kunstenaar, maar wilde bovenal zijn een wijze en
een philanthroop... Doch daarom moeten we wel waarschuwen, dat, wie deze verzen
lezen, zich wapenen in hun geloof. Wie zwak is, late dit boek ongelezen. Want dat
ongeloof van Fred. Van Eeden zweeft als zoete zomeravondgeur in uwe ziel’... Op
Van Eeden's zedeloosheid zou er ook mogen gewezen worden. - Voorts verzen van
Ed. Brom, De Klerk en Albertine Smulders.

De Hollandsche Revue. 25 Januari 1902.
In de Belangrijke Onderwerpen bijzonderheden over het leven van
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Peter Kropotkin ontleend aan The Atlantic Monthly, over Bedevaarten uit
Nederl.-Indië naar Mekka uit het artikel van kapitein Vander Veur in Dietsche
Warande en Belfort en over Multatuli's laatste woonplaats, naar een artikel van S.
Kalff in De Aarde en hare Volken. - Karakterschets: Prof. L. Simons, hoogleeraar
in het strafrecht aan de Universiteit te Utrecht, bekend om zijn studies over de
drukpersvrijheid en de crimmeele anthropologie. - Het boek van de maand: Veertig
jaar op de tribune, parlementaire indrukken en herinneringen door B. Blok.

De Economist. Januari 1902.
Pierson. - Fiscale en beschermende invoerrechten. Deze bladzijden strekken
hoofdzakelijk tot verduidelijking van eenige begrippen, tot wegneming van
misverstanden. Het verschil tusschen zuiver fiscale en zuiver beschermende rechten
is zeer diep.
Cau. - Pensioenfondsen voor Werklieden. Sedert in Duitschland de verplichte
verzekering van werklieden tegen de geldelijke gevolgen van invaliditeit en ouderdom
is ingevoerd, heeft dit stelsel in vele landen ingang gevonden. Ook de Hollandsche
Staat wil in dat spoor treden. Schrijver vindt vele bezwaren tegen dit stelsel. Zonder
dwang, zonder verplichtende verzekering kan er eene bevredigende oplossing voor
het pensioenvraagstuk gevonden worden.
Mees. - Invoer van meel uit Amerika.
S.N.V. - De opbrengst der successiebelasting in 1900. In den winter van 1899-1900
eischten de acute ziekten der ademhalingswerktuigen vele offers. Schrijver vindt
hierin eene verklaring van de hooge opbrengst der successiebelasting. Rozenraad.
De Internationale geldmarkt. Eene klare uiteenzetting van de evolutiën der
internationale geldmarkt.
Verder Economische- en handelskroniek.

De Gids. Februari 1902.
Slot van Styn Streuvels Novelle Langs de Wegen. De Streuvels dien we kennen, niets
nieuws, nog al langdradig. - Thomas Hodgskin's Onzin. Onzin, ja, zoo bestempelde
James Mill de leering van Hodgskin in een brief van Lord Brougham van 3 September
1832. Mr H.P.G. Quack denkt er anders over en ontleedt hier het boek van Hodgskin,
Popular Political Economy, in 1827 verschenen en haast niet meer te vinden. Schrijver
deelt de meening niet van Sidney en Beatrice Webb als zou Karl Marx uit de
geschriften van Hodgskin zijne leering hebben geput. - Op en om Ithaka, door Dr E.
van Hille. - Parlementaire verkenning, door M.J. Limburg, over de hedendaagsche
politiek in Nederland en de politieke partijen. - Sonnetten van Helene
Lapidoth-Swarth. - In de Letterkundige Kroniek word opgekomen ‘tegen het
omstandig verhalen van de dierlijkste praktijken, het bladzij aan bladzij weergeven
van de vuilst denkbare en ondenkbare taal, van de ergerlijkste profanaties, op een
wijze en in een overvloed, zooals ik wel durf verzekeren dat het in geen taal ter
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wereld, in een ernstig bedoeld werk, ooit is geschied.’ Dit op de kop van den
‘socialistkunstenaar’ Is. Querido. En zeggen dat ‘op een enkele uitzondering na (de
redacteur van Nederland) de toongevende critici niet luide hebben protesteerd’! En
de letterkundige kroniek gaat voort ‘alsof... “de echtheid der beelding” - let wel: der
beelding! - bestaat in het zoo rauw en ruw en onverwerkt weergeven van al het vuile
en liederlijke dat men hoort en ziet, en alsof niet juist dàt de kunst van den
schrijverkunstenaar moet zijn: alles te zeggen zonder daarom alles neer te schrijven.
Hier helpt geen schermen met realisme, verisme, of hoe die
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dingen heeten mogen. De meest realistische romanschrijver blijve, ook waar hij zich
aan de hachelijkste toestanden waagt en tot de onderste lagen der samenleving afdaalt,
artistiek vertellen. Zijn werk en zijn kunst kunnen nooit bestaan in het bloote
naschrijven van liederlijke anecdoten en dierlijke tooneelen. Kunst kiest.’... Terecht
meent de Kroniek dat de goede naam onzer letterkunde iets verliest wanneer dergelijke
schriften als ernstige kunstwerken worden aanvaard en toegejuicht. - Voorts wordt
gewezen op de benoeming van M. Haguenin tot professor ordinarius in moderne
Fransche letterkunde aan de Hoogeschool te Berlijn, en zwaait Byvanck veel lof toe
aan Carel Scharten's ‘Voor-hal’.

Documente des Socialismus
Documente des Socialismus, herausgegeben von Ed. Bernstein. I. Vooreerst een
overzicht over de volgende pas nieuw verschenen Socialistische werken:
Hoogduitsche: Das Begnadigungsrecht. Altes und Neues aus Leben und Reichstag.
Berlin.
Göhre (Paul). Vom Socialismus zum Liberalismus. Wandlungen der
National-Socialen. Berlin.
Long: Der Socialismus in der Schweiz.
Fransche: Blum: Les Congrès ouvriers et Socialistes Français.
Gide: La Coopération.
Jaurès (Jean): La Constituante (1789-1791). Histoire Socialiste (1789-1900), sous
la direction de Jean Jaurès. Tome I, met illustratiën.
- Le Travail. Parijs.
Marx (K.) en Engels: Le manifeste communiste, opnieuw vertaald door Andler.
Parijs.
Rappoport: La Philosophie sociale de Pierre Lavroff. Parijs.
Sorel; La Ruine du monde antique. Conception matérialiste de l'histoire.
Engelsche: Crozier: History of intellectual Development.
Weble: Twentieth century Politics.
Italiaansche. Bruchi: Le Basi naturali della politica e del diritto.
Graziadei: Intorno alla Legge del Godimento decrescente.
II. Aus der Geschichte des Socialismus.
Een levensbeschrijving van Auguste Becker.
Becker was een warm geloovend communist en droeg er veel toe bij om de
eendracht der partij te bevorderen en te versterken.
Zijne tegenstrevers liepen niet hoog op met Becker's karakter; o.a.: Becker, welcher
einen natürlichen Hang zum Nichsthun besitzt, ist einer der aufrichtigsten Anhänger
des Communismus, der ihm seine höchsten Herzenswünsche zu gewähren verspricht...
In der Wahl seiner Mittel nicht allzu gewissenhaft, glaubt er sterf und fest, dass die
ganze Welt ‘ein Schweinestall’ sei, weil die Völker nicht scharenweise zur Fahne
der Communauté eilten... Das Unselbständige seines Charakters... macht ihn nur zu
einem Werkzeug anderer.
Becker ist charakterlos. ‘Ein kerl wie ein altes Weib.’
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Verder volgen de uiteenzettingen van de programma's der Russische Socialisten,
en der Fransche Socialisten op den vooravond der Revolutie van 1848.

Literarische Warte.
Literarische Warte.
Monatschrift für schöne Literatur, heraus gegeben von der Deutschen
Literatur-Gesellschaft. München. 3 Jahrgang. 1 Januar 1902 Heft 4. - Otto Ernst:
Die grösste Sünde. Besprochen von A. Lignis. Hij besluit: ‘Was des Stuckes Inhalt
anlangt, so hat sich zunächst der Protestantismus mit dem verfasser auseinander-
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zusetzen; dasz er manche bittere Wahrheiten sagt, wird sich nicht leugnen lassen.
Dasz er in manchen Stucken über den Protestantismus hinaus auf das Christentum
überhaupt zielt, ist ebenso richtig; aber wir sahen schon, dasz er sofort den soliden
Boden unter der Füszen verliert und in den Sumpf der Phrase gerät, sobald er sich
aus dem Gebiete äuszerer Beobachtung in spekulative Höhen wagen möchte.’ - Die
Schatten des Todes, von Hans Eschelbach. Uitboezemingen van eenen stervende. Die holländische Lyrik von 1880 bis 1900, studie van Otto Haufer. Deze eerste
bijdrage over onze Nederlandsche modernen verdient gelezen te worden; doch onder
het lezen hoeft ook, mijns dunkens, menige ‘restrictie’ gemaakt. Schrijver handelt
eerst over J. Perk. Het art. zal worden voortgezet. Wij wachten. - Deutsche Lyrik:
Winterlied, von L. Kiesgen; Samson, von S.A. Müller; Stimmungsbilder, von E.
Huhn; Winter am Königssee, von Sev. Mair; Kinderherzen, von M. Pfeiffer - Möven.
Skizze von Fredrik Nycander. Nach dem Schwedischen von Berthols Molcher. - Die
bildliche Ausdruckswerse in der Lyrik Goethes. Literarischer Essay von A. Dreyer.
- Neu erzählende Schriften, angezeigt von Karl Storck. - Kunstliteratur, von Vict.
Fleischer. - Zeitschriftenschau, von m.v. Heidenberg. - Kritische Umschau.

Das litterarische Echo. 15 Januari.
Een aflevering bijna geheel aan Oostenrijk gewijd. Rudolf Lothar begint met een
overzicht van de jongste Weener letterkunde, verwijlt een oogenblik bij Hermann
Bahr, Arthur Schnitzler, Vincenz Chiavacci, Eduard Pötzl en Ludwig Hevesi en
ontdekt bij hen een onder-invloedstaan van de uitheemsche letteren en tevens een
zoeken naar eigen kunst - Dr Bethge geeft een studie over den lierdichter, novellenen tooneelschrijver J.J. David. - Deze zelf deelt een autobiographische schets mee:
Im Spiegel. - Voorts: Das tschechische Schrifttum van C. Hoffmann; een artikeltje
over den Sloweenschen dichter Franz Preseren, van A. Hauffen; iets over
Anzengrubers Briefe van R. Fürst; een opstel Oesterreichische Dialektstücke van
Hans Sittenberger. - Ten slotte Wochenmarkt. een schets van Nic. Krauss. - In zijn
Belgischen brief steekt H. Bischoff droogkomisch den draak met de wijze waarop
in Vlaanderen tooneelspelen bekroond worden; dit naar aanleiding van den
driejaarlijkschen tooneelprijskamp.
- 1 Febr. 1902.
In Zwölf Aphorismen geeft W. Weigand eenige pittige gedachten over kunst,
kunsttheorieën en kunstcritiek. - R. Presber teekent het portret van Wilhelm Busch
der Philosoph, die thans rust op de lauweren die hij veel jaren lang, als Duitschlands
beste humorist in verzen en spotprenten, heeft mogen plukken. - Richard M. Meyer
geef een overzicht van de laatst verschenen Goetheschriften. - Naar de nagelaten
brieven van Mevr. Elise von der Recke, schildert Felix Poppenberg de zeden van
een 18e eeuwsch salon, en dat onder den titel: Der Triumph der Empfindsamkeit. In Die Tragödie des Hochmuts bespreekt J. Theodor den letterkundigen arbeid van
August Strindberg, den hoogmoedigen schilderaar van zichzelf. Voorts verzen van
H. Bethge.
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La Quinzaine, 1 Januari 1902.
L. Follioley; La loi de 1850. Les commissions préparatoires. - Mgr. Dupanloup et
Mgr. Parisis. - G. Blondel: Le mouvement syndical chrétien en Allemagne. De
machtloosheid der werklieden tegenover de maatschappij en het kapitaal, door de
groote uitbreiding der nijver-
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heid in de 19e eeuw teweeg gebracht, is eerst in Duitschland te baat genomen door
de Socialisten. Kort daarna heeft men er de Christliche Gewerkvereine gesticht die
nu 900 in getal, 162.000 leden hebben. Katholieken en Protestanten worden er in
aangenomen; zij staan niet onder leiding van het Centrum. Elk syndikaat wordt door
eenen voorzitter bestuurd, met eenen ondervoorzitter, eenen algemeenen secretaris
en eenige Obermänner. Zij hebben hulpkassen en onderwijsinrichtingen, en trachten
zooveel mogelijk de geschillen in der minne te slechten. - F. Montrésor, Vraie ou
fausse monnaie. I. - X: Chemins de fer africains (fin). - Fr. de Waremme: La Question
des Lieux-Saints. Les troubles du 4 novembre.
- 16 Januari 1902.
Léon Séché: L'héritière d'Alfred de Vigny: Louise Edmée Ancelot: F. Montrésor.
Vraie ou fausse monnaie II. - Léon de Seilhac: La situation des mineurs et leurs
revendications. - De oorzaak der werkstakingen is niet zoozeer de armoede der
arbeiders, maar hun wantrouwen tegen de bazen en hun blind vertrouwen in de
socialistische aanvoerders. De grondoorzaak dier gesteltenissen is het verspreiden
der leer over de noodzakelijke tegenstrijdigheid tusschen kapitaal en arbeid. - D.
Meunier: La Mort de Toussaint-Louverture, d'après des documents inédits. - G.
Domergue: Proudhon et le Féminisme. - Volgens Proudhon is de vrouw veel minder
waard dan de man in lichamelijk, verstandelijk, en zedelijk opzicht. Daarom heeft
zij leiding en bescherming noodig; en moet zij met éénen man een onverbreekbaar
hawelijk aangaan. Wordt zij 's mans gelijke, dan gaat zij hare rol te buiten, valt in 't
bederf: daarom heeft de man het recht haar met geweld te temmen. - D...: Quelques
manifestations catholiques. - J. Lefèvre: Le Végétarisme.

La Lectura, Madrid, Januari 1902.
Het gansche nummer is gewijd aan de in Spanje zoo druk besprokene vraag van het
katalonism, een hevige strijd waarvan de dagbladen ons hier maar een flauw denkbeeld
geven.
Moet Catalonië ja of neen van Spanje gescheiden worden? Zijn de eischen der
Cataloniërs rechtvaardig? Al de schrijvers die in dit nummer het vraagstuk behandelen
(n.b.: het zijn allen Castillaansche schrijvers) zijn van gevoelen dat Spanje ééne natie
moet blijven, met één koninklijk grondwettelijk bestuur. Terzelfdertijd nochtans zijn
zij rechtvaardig genoeg om te erkennen dat er veranderingen en verbeteringen kunnen
gebracht worden in het bestuur van Catalonië.
Het Catalaansche volk door zijne eigene schrijvers in zijne eigene taal aangezet,
is bewust van zijne verledene grootheid en van den grooten invloed dien het in Spanje
kan uitoefenen. Het voert eigenlijk geen rassenstrijd tegen zijne Spaansche broeders,
maar door eigen gevoel gedreven wil het ook eene eigene levensuiting hebben.
Daarom dede men ook goed aan Catalonië een vrijer bestuur te geven, dat niet een
slaafsch werktuig zij van 's lands bestuur te Madrid. Dat is ook de bijzonderste eisch
der Cataloniërs en misschien het eenige middel om eenen burgeroorlog en eene
scheuring te voorkomen.
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Rivista internazionale di Scienze Sociali. Roma, Januari, 1902.
Toniolo zet zijne studie voort ‘Provedimenti sociali popolari’ Hij gaat na wat de
Socialisten in hunne internationale congressen gedaan hebben ten voordeele der
werkende klassen; en wat de liberale school zonder eenigen uitslag, ten hunnen
voordeele wil bewerkstelligen.
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Een volgend artikel schetst den toestand van Japan en toont door officieele statistieken
hoe ras dit land is vooruitgegaan.
L. Chiusano zet zijne beschouwingen voort over de ‘Wijsbegeerte der
Geschiedenis’.

Razon y Fe.
Razon y Fe. Madrid, Januari 1902. Comienzos del Siglo XX. (Begin der XXste eeuw.)
Jul. Alarcon. Bij 't begin eener eeuw werpt men gaarne eenen blik op 't verleden
en de toekomst, om eenige wijsgeerige besluiten uit de geschiedenis te trekken. Doch
daarin tot vaste besluiten komen schijnt onmogelijk. Men kan de feiten vaststellen,
hunne opvolging en aaneenschakeling nagaan, doch aan welke wetten zijn de
geschiedkundige gebeurtenissen onderworpen? Naar welk einddoel streven zij in
hunnen samenhang? Wie niet het historisch materialismus aanneemt, moet die wetten
en dit einddoel in 't Almogende Wezen overbrengen, waar zij ons verborgen blijven.
- Welke ook de rol der XXste eeuw in de geschiedenis moge zijn, het eerste jaar der
nieuwe eeuw heeft wraakroepende onrechten zien gebeuren tegen de volkeren en
tegen de Katholieke Kerk. De Kerk heeft immer geleden en gestreden, omdat de
ongestoorde vrede niet op deze aarde huist. Dat zij dus die niet meer als martelaars
voor haar moeten sterven, als helden in de bres springen ter harer verdediging: ‘los
que no se sientan con vocacion de martires, que aspiran por lo menos a ser heroes’.
El Evangelio de la escuela critica L. Murillo, bespreekt het werk van Dr Harnack
‘Das Wesen des Christentums’.
Het wezen des Kristendoms, volgens Prof. Harnack, hoeft te worden gezocht in
de prediking van Jezus zooals zij van zijne lippen vloeide, daargelaten alle bijvoegsel
door latere commentaren aan die onderwijzingen toegevoegd. Om de zuivere leering
van Christus te kennen moeten wij een critisch onderzoek der drij synoptische
Evangeliën maken. Immers het Evangelie aan St-Joannes toegeschreven, komt niet
in aanmerking: hij is er de schrijver niet van en de opsteller van dit boek heeft de
feiten geplooid tot leerwijs eener vooraf opgevatte stelling. Het protestantismus heeft
natuurlijk alleen de zuivere leer van Christus.
Dit sektarisch werk werd door sommige Katholieken met de grootste
welwillendheid beoordeeld, met goed inzicht wel is waar, en in name der wetenschap,
doch zouden de Katholieken niet beter doen de uitslagen der rationalistische kritiek
niet immer zoo graag aan te nemen? Die gedurige toegevendheid stelt hen in eenen
ietwat vernederenden toestand tegenover hunne tegenstrevers, wiens ‘wetenschap’
maar al te dikwijls een deknaam is van ‘aiepingewortelden godsdiensthaat’. Het is
niet de welwillendheid der Katholieken die hen zal tot inkeer brengen.
Santiago de Galicia: Fidel Fita wil bewijzen dat de Apostel Jakobus daar werkelijk
gepredikt heeft en begraven is.
La libertad de Catedra: V. Mintinguiaga. De onderwijskwestie komt in Spanje
ook onder gedurig nieuwe vormen voor: een ministerieele omzendbrief van 15 Januari
1901 verbiedt aan de Hoogeschoolprofessoren het liberalismus te bekampen in hunne
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lessen; den 31 Maart 1901 laat een andere minister den professoren de vrijheid hunnen
studenten welkdanig stelsel ook voor te houden.

The Social-Democrat, London, 15 Januari 1902.
G.W.S. Labour. - J. Spargo, A socialist composer and his art (met portret). Belfort-Bax, Pro-britisch arguments. - W. Me. Gregor, The socialist movement in
America. - K. FitzGerald, ‘Women and her place in society’.
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Omroeper.
W. Kloos bespreekt in den Nieuwen Gids Ed. B. Koster's Tonen en Tinten en Guido
Gezelle's Verzen. Koster's ziel gelijkt op een ‘stuk delfstof’ of ‘een steen met
glimmende schilfers’. Gezelle behoort tot ‘de dichters bij Gods genade, wier
innerlijkste, wezenlijkste Wezen bestaat uit diep-echte poëzie, tot dezulken, die niet
met bewusten wil verzen maken, alsof het meubelen waren ter stoffage van andrer
menschen zielsvertrekken, maar die hun waarachtige essentie als menschen, hun
eigenlijke ziel, streven om te leggen in hun levende woord.’
Hoe Peter Benoit, den 19 Augustus aanstaande, te Antwerpen zal herdacht worden,
zegt de Vl. Kunstbode:
‘Dit jaar zal 's morgens in de hoofdkerk de groote mis van Benoit worden
uitgevoerd. 's Namiddags heeft een plechtige optocht, waartoe al de maatschappijen
van het land worden uitgenoodigd, plaats naar het graf van den meester. Daarna,
uitvoering op de Groenplaats van de Muze der Geschiedenis, muziek van Peter
Benoit, woorden van Julius De Geyter. De uitvoering is toevertrouwd, zooals verleden
jaar, aan het Gemengd koor der Koninklijke Maatschappij van Dierkunde. Het minste
getal uitvoerders, waarmede dit werk kan uitgevoerd worden is 1800, maar het bestuur
van het Gemengd koor hoopt wel hetzelve tot 2000 te kunnen brengen.
De Muze der Geschiedenis werd tot hiertoe nog maar tweemaal uitgevoerd: de
eerste maal over verscheidene jaren op de Groenplaats, de tweede maal met de Van
Dijckfeesten in 1899, in de Koninklijke Maatschappij van Dierkunde, door het
Gemengd koor dier Maatschappij en onder de leiding van Edward Keurvels.’
Waar is nu de kracht van het spreekwoord: zoo zongen de ouden, zoo piepen de
jongen? Daar hebt ge Leo Tolstoï senior, een groot wereldberoemd dichter, en daar
hebt ge Leo Tolstoï junior, een... ja, wat dan? Onlangs liet hij te Moskou en te S.
Petersburg zijn eerstelingdrama ‘Wilde Nachten’ opvoeren. De naam Tolstoï deed
het volk bij honderden toestroomen. Helaas, het bleek alras dat het stuk maar ellendig
maakwerk was... Graaf Leo Tolstoï junior is in Duitschland niet onbekend; hij heeft
een paar mooie, maar onbeduidende novellen geschreven, waarin hij nu eens de
gedachten van zijn vader ontspint, dan weer er tegen te velde trekt. ‘Een voorspel
van Chopin’, in den grond een onschuldig historietje, verscheen indertijd in
Duitschland onder den sensationeelen titel ‘Tolstoï tegen Tolstoï!’ Of het boek
gekocht werd!... En wat een ontgoocheling...
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Maxim Gorki, wiens werken tegenwoordig vertaald achter de ruiten van onze
boekwinkels liggen, beleeft in zijn vaderland een zonlinge poets. Hij had een roman
geschreven, ‘Foma Gordjejew’ en die roman vond ontzaglijken bijval. Dadelijk vielen
er de dramatizeerders op als honden op één been. Verscheiden Russische
schouwburgen lieten met veel trompetgeschetter weten dat ze binnen kort een
geautorizeerde tooneelbewerking van den beroemden roman zouden op de planken
brengen. Goed, maar daar zendt Gorkim naar alle groote bladen een open brief waarin
hij verklaart dat hij maar aan één schrijver de toelating heeft gegeven van zijn werk
een tooneelspel te maken, en dat de naam van dien schrijver hem ontgaan is. Daags
daarna zweert elk van de heeren dramatizeerders bij hoog en bij laag dat hij die
uitverkoren ‘ééne’ is... En zeggen dat de gebrekkige Russische perswetten aan Gorki
maar weinig kans geven die letterkundige vrijbuiters eens met de ooren te trekken.
Vlaamsche Hoogeschool. - Op Zondag 2 Februari greep te Gent, op initiatief van
de Rodenbachsvrienden en 't Zal wel Gaan, het derde Congres plaats ten voordeele
der vervlaamsching der Gentsche Hoogeschool.
Op de meeting des morgens gehouden waren ruim 1000 personen aanwezig en
het woord werd er gevoerd door de heeren De Decker, J. Lefèvre, Ph. De Munninck,
Gottigny, H. Plancquaert, Prayon van Zuylen en Fr. Reinhart.
's Namiddags had het eigenlijk Congres plaats, waarop het woord namen de heeren:
A. Van Loy, A. Fierens, L. Goossens, Hansen, J. Sebrechts, Professor Mac Leod,
Doussy, Lodewyckx, K. Van der Cruyssen, Ingenieur Van Waesberghe, Dumont,
Van Roy, Kesler, Lefèvre, Reinhart, Karel Bogaert, De Decker, H. Obrie, De Smaele,
J. Hoste, Dollaert, H. Meert en A. Sevens. Studenten uit Leuven, Brussel en Luik
waren talrijk opgekomen.
Al de sprekers ondersteunden krachtdadig het stelsel Mac Leod en hadden slechts
misprijzen met de halfbakken stelsels van Prof. Fredericq, J. De Vigne, Prof.
Vercouillie en van den groep progressisten in de Kamers.
Verschillende volksvertegenwoordigers hadden per brief hunne volkomen bijtreding
gezonden.
Welgelukte vergaderingen; de vervlaamsching der Hoogeschool wint meer en
meer veld en de wetgeving zal er rekening van hoeven te houden.
Albert Solvyns schrijft in den Bien Public van 9 Februari:
E.H.A. Van Wassenhove, onderpastoor te Assenede (O. Vl.) geeft bij Breitkopf
en Härtel (Brussel) een klein oratorio uit, of liever een Cantate, getiteld Bethleem,
op woorden van den welbekenden Lod. De Koninck. Een Fransche en een Duitsche
vertaling er bijgevoegd.
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In het 1e deel bezingen de engelen de geboorte van den Heiland en noodigen de
herders uit Hem te komen aanbidden. In het 2e en 3e deel verheerlijken de herders
Bethleem, Christus en het H. Land.
Het werk behelst veel goede dingen, vooral samenzangen: duos, trios, koren,
waaronder uitmunten het herderslied, het koor no 22, den duo no 33, den trio no 34,
het koor no 35, den zeer schoonen koorzang no 42, den duo no 50, het slotkoor, enz.
Voornamelijk in de wijze waarop hij de stemmen behandelt legt de schrijver een
diepe kennis van de oude meesters aan den dag, inzonderheid van J.S. Bach - geen
slechten gids, voorwaar.
Het contrapunt hanteert hij werkelijk met gemak; maar het bestendig toepassen
der procédés van zijn grooten meester maakt het gewrocht wat eenvormig en schaadt
eenigszins aan de oorspronkelijkheid van de gedachte.
Opmerkelijk is 't ook dat heel het stuk in trage maat geschreven is. De tekst leende
zich nochtans tot afwisseling. Er was b.v. geen reden om van den - overigens zeer
goed geschreven - koorzang ‘Zeg, alomgeduchte Held!’ geen dreunenden triomfzang
in plaats van een adagio te maken.
Op enkele uitzonderingen na, zijn de meeste onderdeelen kort. Het 2e deel dunkt
ons het beste te zijn voor het gehoor.
Het is ontegensprekelijk dat E.H. Van Wassenhove den aanleg bezit die noodig
is om goed gedachte en goed geschreven werken voort te brengen: de boven
aangeduide gebreken zijn meest aan onervarenheid te wijten. Om te schrijven, is het
niet genoeg veel te studeeren, men moet ook veel goede muziek hooren, en dat wordt
hem door zijn stand bijkans onmogelijk gemaakt. Zijn verdienste is er des te grooter
om; zijn belangrijk gewrocht bewijst wat men teweeg kan brengen door de diepe
studie van de groote meesters en vooral van den weergaloozen J.S. Bach.
Koninklijke Vlaamsche Academie. Dezer dagen verschenen:
Idioticon van het Antwerpsch Dialect, opgesteld door P.-Jozef, Cornelissen en
J.-B. Vervliet, 5e aflevering, 2,50 fr. - Die bedudinghe naden sinne van Sunte
Augustyns Regule, uitgegeven door Karel de Flou, 3 fr. - Vak en Kunstwoorden nr
6, ambacht van den Loodgieter en Zinkbewerker, bezorgd door Alfons Van Houcke.
Eerste deel A-L, 5 fr. - Jaarboek voor 1902 met portret van Baron de Maere, prijs fr.
2. - Verslagen en Mededeelingen, aflev. 9.
Verslagen en Mededeelingen, afl. 8. Inhoud:
Eenige wenken over het Woordenboek der Nederlandsche Taal, door den heer D.
Claes. - Driejaarlijksche wedstrijd voor Nederlandsche Tooneelletterkunde, XVe
tijdvak, verslag. - Geboorte van Z.K.H. Prins Leopold. Toespraak van den heer
Coopman. - Over de benoeming der leeraren aan de Koninklijke Gentsche
Muziekschool. - Brief van
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den Nederduitschen Bond. - Bibliographie. - Weber's Dertienlinden vertaald door
Kan. De Lepeleer (3e uitgaaf), door den heer Dr H. Claeys. - Toespraak aan den heer
Obrie, na zijne kiezing tot Bestuurder der Koninklijke Vlaamsche Academie voor
1902, door den heer Coopman. - Franciscus Costerus, door den heer J. Muyldermans.
- Zitting van 15 Januari. Voor de Commissie van Bio- en Bibliographie zijn gekozen
voor 1902-1903 de eerw. heer Bols, voorzitter, de heer Broeckaert, secretaris.
M. Segers geeft lezing van eene nota over gedichten van de heeren Jan Boucherij
en Sermon, en van een memorie over een werk van Dr J. Laenen: Botta-Attorno dans
les Pays-Bas Autrichiens sous le règne de Marie-Thérèse (1749-52).
De heer Broeckaert deelt eene studie mede getiteld: Bijdrage tot de geschiedenis
der Vlaamsche beweging in Vlaanderen van de Middeleeuwen tot in het begin der
XVIIIe eeuw.
Davids Fonds. - De afdeeling Dendermonde hield den zondag 9 Februari feest. Op
't programma: Het Eerekruis, bijspel door J.R. Snieders, liederen en voordracht door
advocaat E. De Visschere: Waarom en hoe het katholieke Vlaanderen in 1902 zal
Eeuwfeest vieren.
- In zitting van 6 Februari 1902 heeft het Hoofdbestuur beslist:
1o tot de uitgave van een vlugschrift door den heer de Visschere, advocaat te
Brugge, over de aanstaande Groeningefeesten (herinnering van 1302);
2o tot het voortzetten van DAVID's Vaderlandsche Historie (XVIe-XIXe eeuwen);
3o tot het onderzoek der middelen om het Davids-Fonds te stichten daar, waar nog
geene afdeeling bestaat, en om aan de bestaande eene meerdere ontwikkeling te
geven;
4o eene commissie te gelasten met het onderzoeken naar middelen de werkzaamste
afdeelingen best en meest aan te moedigen;
5o tot aanmaning van al de afdeelingen om het wetsvoorstel betreffende het
onderwijs onzer taal, in de vrije colleges, op het krachtigst te ondersteunen;
6o in verband hiermede een eerbiedig vertoog te zenden aan de Hoogw.
Bisschoppen der Vlaamsche gouwen, ten einde in den zin van gemeld wetsontwerp
het dringend verzoek der Vlaamsche bevolking gehoor te leenen.
Ter uitgave voor het loopende jaar zijn aangeduid: 1o Jaarboek; 2o Mengelingen;
3o Geschiedenis der Bouwkunst, door den heer Alf. Van Houcke, (1e deel), met platen;
4o Vlugschrift over 1302; 5o Schetsen uit de dierenwereld, dit laatste een
wetenschappelijk werk door wijlen kanunnik Martens.
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† Dr Bouqué, hoogleeraar aan de Hoogeschool van Gent, een wetenschappelijk man
en een overtuigde kamper voor de Vlaamsche zaak. Hij was bestuurlid van de
Gentsche afdeeling van het Davids-Fonds. In zijne jeugd deed hij niet zonder
welgelukken, aan poëzie en bellettrie. De heer Bouqué was een vurig katholiek, een
geacht professor en een alom geëerd menschenvriend. Door de studenten werd hij
als een vader bemind en de waardige man had zich voor het volk verdienstelijk weten
te maken in den strijd tegen het alcolism. Te allen kante hield hij voordrachten om
den oorlog te verklaren aan hetgeen Conscience noemde ‘eene uitvinding des duivels’.
Zijn naam zal geprezen en gezegend in aandenken blijven. - Kardinaal Ciasca van
de orde der Augustijnen, schrijver van Sacrorum bibliorum fragmenta Copto Sahidica
en van een werk over de Coptische papyrussen. - Prof. C.P. Tiele, te Leiden. Hij
gaf de werken uit van zijnen vriend de Genestet en liet ze voorafgaan van een
belangrijk levensbericht. Hij schreef ook De Godsdienst van Zarathustra bij de
Persen en werkte ijverig mede aan het Theologisch Tijdschrift. - Scheffer-Boiehhorst,
prof. aan de Universiteit van Berlijn, medewerker aan Monumenta Germania historica.
- Ernest Wichert, Duitsche dichter. - Pater Coels S.J. te Brussel, schrijver van Le
Salut, L'Eucharistie, La Prière en andere devotiewerken. - Madame Van Peene,
weduwe van Dr Hipp. Van Peene, den dichter van den Vlaamschen Leeuw en den
grondlegger van het nationaal tooneel te Gent. De overledene speelde zelf al de
bijzonderste rollen in de stukken van haren man. Zij stierf in den ouderdom van 95
jaar, teruggetrokken bij de Zusters van Liefde, te Gent. - Pieter Geiregat,
oud-hoofdopsteller der ‘Gazette van Gent’ en schrijver van eene geheele reeks
verdienstelijke novellen en tooneelstukken. Hij was 75 jaar oud.
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Nieuw verschenen Noord-Nederlandsche Werken.
Jan ten Brink, Gustave Flaubert: Madame Bovary (1856); Salammbô (1862);
l'Éducation sentimentale (1870). 's-Gravenh., Haagsche Boekhandel- en
Uitgevers-maatschappij. (10 en 223). post 8o. f. 2.90;(1) geb. f 3.50
H.Th. Obbink De heilige oorlog volgens den koran. (Academisch proefschrift.)
Leiden, Boekh. en Drukkerij vrhn. E.J. Brill. (to en 123). gr. 8o. f 1.50
D. van Embden. Darwinisme en democratie. Maatschappelijke vooruitgang en
de hulp aan het zwakke. 's-Gravenh. Mart. Nijhoff. (24 en 443) gr. 8o. geb. f
5.25
Het Levensrecht der ongeboren vrucht. Strijdschriften van prof. Hector Treub,
dr. H. van Oppenraay, en prof. dr. Th.M. Vlaming. Haarl. De Erven F. Bohn.
(4 en 114). gr. 8o. f 1.25
P.J. Blok. Geschiedenis van het Nederlandsche volk. Deel V. Gron., J.B.
Wolters. (8 en 494, m. 2 krtn.) gr. 8o. geb. f 6.25
Ernst Cohen. Uitersten op het gebied der algemeene of physische chemie.
Rede, bij de aanvaarding van het ambt van buitengewoon hoogleeraar in de
chemie aan de universiteit te Amsterdam, uitgesproken den 9en December 1901,
Amst., H.J.W. Becht. (41) gr. 8o. f 0.60
Ed. Everts. Coleoptera neerlandica. De schildvleugelige insecten van Nederland
en het aangrenzend gebied. Dl. II. Met 62 houtsneêfiguren in den tekst. 1e ged.
's-Gravenh., Nijhoff. (4 en 400). gr. 8o. f 7. Hermann Pilz. De tabak en het rooken. Ernst en scherts uit de
cultuurgeschiedenis. Naar het Duitsch door J.H. Culemborg, Blom en Olivierse.
(4 en 215). post 8o. f 1,25

(1) f. 1 = 2,10 frank.
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M.A. Vrijens. Eenige beschouwingen omtrent de algemeene therapie. De
therapie, hare wording, haar wezen en hare werking. Amst., F. van Rossen. (8
en 274). gr. 8o. f 3.25; geb. f 4. J. Milton. Het herwonnen paradijs. Metrisch vertaald door H. van Dijk. Utr.,
Hollandia-drukkerij. (76). gr. 8o. f 0.75
Henryk Sienkiewicz. Antea of laten wij Hem volgen. Uit het Fransch
(‘Suivons-Le!’ van E. Halperine Kaminsky) vert. door H. Mostert. Rott. Wenk
& Birkhoff. (8 en 114, m. 5 pltn). post 8o. f 1.10; geb. f 1.50
Harriet Beecher Stowe. De negerhut (‘Uncle Tom's cabin’). Een verhaal uit
het slavenleven in Noord-Amerika. Naar den 20sten Amerikaanschen druk uit
het Eng. vert. door C.M. Mensing. 13e druk, geïllustreerd met 70 gravuren van
Braakensiek e.a. Arnhem - Nijmegen. Gebr. E. en M. Cohen. (403, m. afb. en
8 pltn.) post 8o. 1.20; geb. f 1.60
Arn. van Raalte Jzn. Louis Bouwmeester. Zijn veertigjarige tooneelloopbaan.
Met 30 illustraties en facsimile van den jubilaris. Amst., Cohen Zonen. (47).
gr. 8o. f 0.50
G. Kalff. Over de wording van literaire kunstwerken. Rede bij de aanvaarding
van het hoogleeraarsambt aan de rijks-universiteit te Leiden, uitgesproken den
15en Januari 1902. Gron., J.B. Wolters. (35). gr. 8o. f 0.75
Allard Pierson. Uit de verspreide geschriften. 1882-1894. Afl. 1 's-Gravenh.,
Mart. Nijhoff. (1-80). gr. 8o. Compl. in ongev. 8 afl. à f 0.60.
Directorium om behoorlijk de hh. missen en vespers te zingen en de altaren te
versieren, naar het Roomsch kerkgebruik, voor het bisdom Haarlem, gedurende
het jaar 1902. Haarlem, Boekdrukkerij van het St. Jacobs-Godshuis. (60). kl.
8o. f 0.60; gecart. m. w, pap. doorsch. f 0.90
J.H. Dünner. Leerredenen gedurende het zomersemester 5661-62 uitgesproken.
Inhoudende: eenige trekken van het hedendaagsche Joodsche godsdienstleven
te onzent en elders, in homiletischen vorm geteekend. 5e bdl. Amst., Van Creveld
& Co. (4 en 131). gr. 8o. f 1.25
Handboek ten dienste van de gereformeerde kerken in Nederland voor het jaar
1902 met een kort overzicht van de buitenlandsche kerken. Red.: J.H. Feringa
en A. Littooy. Middelb., K. le Cointre. (294). kl. 8o. f 0.35; in linn. f 0.45
L. Peters. Het laatste woord (?) over Thomas van Kempen. Leiden,
(Hoogewoerd 89), J.W. van Leeuwen. (38). gr. 8o. f 0.30
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Handelingen van het National Congres voor zondagsrust gehouden te
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's-Gravenhage, 19 en 20 September 1901. Uitgeg. door de Nederlandsche
Vereeniging tot bevordering van Zondagsrust. Gron., J.B. Wolters, (6 en 196).
gr. 8o. f 1.50
P.J.F. van Heutsz. Inlandsch landbouw-crediet op Java 1900-1901. Batavia,
H.M. van Dorp & Co. ['s-Gravenh., J.B. Harmeijer]. (10 en 251). gr. 8o. f 4.00
J. Homan van der Heide. Economische studiën en critieken met betrekking
tot Java. Batavia, G. Kolff & Co. 's-Gravenh., W.P. van Stockum & Zoon. (403).
gr. 8o. f 4.00
A. Oncken. Wat zegt de staathuishoudkundige wetenschap over de beteekenis
van hooge en lage graanprijzen voor de volkswelvaart? Vertaald en van eene
inleiding voorzien door D.R. Mansholt. Amst., S.L. van Looy. (76). gr. 8o. f
0.90
Rechtsbronnen van Tiel. Uitgegeven door J.S. van Veen. 's-Gravenh., Mart.
Nijhoff. (8 en 158). roy. 8o. f 2.75
F.W.J.G. Snijder van Wissenkerke. De drankwet toegelicht uit hare
geschiedenis en uit de administratieve en rechterlijke beslissingen. 3e herz. en
tot November 1901 bijgewerkte druk. Uitgeg. met machtiging van Z.E. den
minister van justitie. Gouda, G.B. van Goor Zonen. (8 en 226). 16o. f 1.75
P.F. van Vloten. Gids voor de rechterlijke macht in het koninkrijk der
Nederlanden. Uit officieele bronnen tezamengesteld, 1902. 16e jaar. Gorinchem.
J. Noorduyn & Zoon. (147 en 100). gr. 8o. f 1.90
A. Faber. De boekhouding der kleine verzekeringen. Handleiding voor de
inrichting en administratie van naamlooze vennootschappen, ten doel hebbende
de exploitatie van verzekeringen tegen week-premiën. Rott., G. Delwel & Co.
(8 en 136). gr. 8o. f 2.50
Gijsbert Karel van Hogendorp. Brieven en gedenkschriften, uitgeg. door H.
van Hogendorp. Dl. V: 1813-Maart 1815. 's-Gravenh. Mart. Nijhoff. (28 en
525). gr. 8o. f 5.25
A.M. Kollewijn Nz en M.J. Kollewijn. Geschiedenis van Nederland voor
school, huis en studie. Geïllustreerd. Dl. III. Arnhem-Nijmegen, Gebr. E. en M.
Cohen. (10 en 443). post 8o. pro cplt. (4 dln.) f 7.50; geb. f 9.50
Bouwkundige Bibliotheek. III. F. Lz. Berghuis, Beginselen der werktuigkunde
ten dienste voor het onderwijs aan ambachts- dagen avondscholen en voor eigen
oefening. Met figuren. Gron., J.B. Wolters. (8 en 96). gr. 8o. f 1.75
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G.J. van Swaay. Magnetische en electrische metingen met bijzondere
toepassingen op het onderzoek naar de magnetische eigenschappen van
ijzersoorten en het ijken van meetinstrumenten. Delft, J. Waltman Jr. (14 en
589, m. fig. en 3 tab.). gr. 8o. geb. f 9.00
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H.K. van der Woerd. De amateur-fotograaf. Wenken en raadgevingen voor
hen, die de fotografie willen beoefenen. Apeldoorn, Laurens Hansma. (50. m.
21 fig.). kl. 8o. f 0.50
Petrus Camper. Nederlandsche bijdragen tot de anatomie. Uitgegeven door
L. Bolk en C. Winkler Dl. I. Afl. 3. Haarlem, De Erven F. Bohn. Jena, Gustav
Fischer. (243-369, m. fig. en plt. 13-23). roy. 8o. Per dl. (36-40 vel, m. pltn.)
ca. f 20. -; afl. 3 afz. f 7.50
L. Wagenveld De bekwame veearts. Volledig handboek der genees- en
verloskunde van het vee, bevattende een grondig en gemakkelijk te begrijpen
onderricht, tot herkenning, behandeling en genezing van de ziekten en gebreken
der paarden, koeien, schapen, varkens, enz. Vermeerderd met eene handleiding
over het verblijf, de voeding, oppassing en verzorging der beesten, benevens 9
uitslaande, gegraveerde platen, enz. Naar den 12en, verm. en verb. druk bew.
door W.F. Steygerwalt. 4e, verb. druk. Rott., D. Bolle. (24 en 477). post 8o. f
2.40
C. Winkler. Universiteit en vakschool. Voordracht gehouden op den 10en
December 1901 in de Amsterdamsche Studenten-vereeniging. Amst., Scheltema
& Holkema's Boekhandel. (40). gr, 8o. f 0.60
J.H.A. Mialaret. Methode voor teekenonderwijs in de bouwvakken, met 55
teekenvoorbeelden en opgaven, vormende een cursus voor den timmerman en
voor den metselaar. 's-Gravenh. G. Vormer. fol. in portef. f 10.00
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‘Beuzelingen.’
door Pater Luis Coloma S.J.
IN 't jaar 1851 werd er te Jerez, in Spanje, in 't huis van een rijk advokaat, een zoon
geboren. Deze zoon werd gedoopt en ontving den naam Luis. Hij groeide op en werd
naar de zeeschool gezonden. Doch het soldatenberoep beviel hem niet en hij trok
naar Sevilla om te studeeren in de rechten. De nieuwe studie behaagde hem evenmin.
Hij begon in dagbladen te schrijven en nam zoozeer deel aan allerlei staatkundige
kuiperijen en samenzweringen, dat de policie het noodig oordeelde hem streng te
bewaken. Tegelijkertijd stortte hij zich hals over kop in den stroom van het wereldsch
leven en leerde het Spaansch aristokratisch salon kennen tot in zijn verborgenste
hoeken.
Op zekeren morgen - 't was in 't jaar 1874 - vond men hem thuis bewusteloos te
gronde liggen, met een revolverschot in het hoofd. Had men te doen met een poging
tot zelfmoord, met een tweegevecht of met een moorddadigen aanval? De meeningen
loopen uiteen. Zijn vrienden bevestigen echter, dat het toeval alleen in 't spel is
geweest.
Een maand lang hing Coloma - zoo is zijn familienaam - tusschen dood en leven.
Het lijden en de gedwongen rust schijnen er hem, lijk eenmaal onder gelijksoortige
omstandigheden Ignatius van Loyola, toe gebracht te hebben, zich met het heil
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zijner ziel bezig te houden. Ternauwernood was hij eenigszins hersteld - zijn volle
gezondheid kreeg hij nooit meer weer - of hij werd Jezuïet.
Nu volgden tien jaar streng kloosterleven, die de persoonlijkheid van den jongen
monnik in een gansch nieuwen vorm goten. Doch Luis Coloma zou niet voorgoed
achter de kloostermuren verdwijnen. De aristokratische wereld, die in de scholen
van het Gezelschap Jezus' een hoog belang stelt en haar telgen aan hun zorgen
toevertrouwt, werd op hem opmerkzaam, en alras verspreidde zich de faam van zijn
geleerdheid en welsprekendheid, zoodat hij als predikant naar de hoofdstad werd
geroepen.
Geheel Madrid, en vooral de bloem van den vrouwelijken adel, was koortsachtig
benieuwd, om de openingspreek van den beroemden kanselredenaar te hooren. Doch
aan deze hooge wereld, die hij van vroeger reeds door en door kende, zei hij zoo
geducht en onverbloemd de waarheid, dat er een algemeene opschudding ontstond
en de koning, wiens tusschenkomst ingeroepen werd, den lastigen vermaner
doodeenvoudig naar zijn klooster terugzond.
Maar de geloofsijver was nu eenmaal in den kloosterling ontwaakt. Men verbood
hem zijn gevreesde waarheden van op den kansel neer te donderen: hij zou ze
neerschrijven. Zijn eerste ‘preeken’ waren kindernovellen. Doch zijn toon klom alras
hooger. Er kwam een reeks schetsen en novellen aan de beurt, waarin de autor reeds
een vaardig en krachtig schrijverstalent aan den dag legde, en de dwaasheden en
ondeugden van den vervallenden adel onbarmhertig geeselde.
En eindelijk (1890) verschenen de ‘Pequeñeces’, die denzelfden toon nog veel
scherper aansloegen en dadelijk een storm van verontwaardiging ontbonden. Men
beschuldigde Pater Coloma, het ‘edelste en grootmoedigste gedeelte van het
Spaansche volk’ te lasteren en door de modder te sleuren. Er viel
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een regen van vlugschriften, die het boek aangrepen en zochten te weerleggen, die
het uitkreten als pamflet, als politiek smaadschrift, die het een schaamtelooze lastering
noemden, een beroep op de laagste volksdriften, landsverraad. Aan de andere zijde
vond de schrijver ook talrijke bewonderaars en verdedigers.
‘Pequeñeces’ verschenen eerst in den ‘Mensajero del Sagrado Corazon de Jesus.’
(Bode van het Heilig Hart van Jezus), in Bilbao. Het lawaai dat er om gemaakt werd,
en de hooge kunstwaarde van het werk zelf, trokken spoedig de aandacht van het
buitenland. Er kwam een Fransche vertaling, onder den titel ‘Bagatelles’, zeer
verminkt naar het schijnt, en, over 't algemeen, niet al te best geslaagd. Ze werd door
een onzer Brusselsche bladen als feuilleton uitgegeven. Kort daarop, in 1896, gaf
Vita, Deutsches Verlagshaus te Berlijn, van de hand van Ernst Berg(1), onder den titel
‘Lappalien’, een Duitsche vertaling in 't licht. Een allereerste druk van deze vertaling,
die ook eenige bladzijden uitliet, was echter reeds verschenen in het weekschrift ‘Die
Romanwelt’(2).
Van de Vita'sche uitgaaf zegt E. Berg: ‘ze geeft het oorspronkelijk Spaansche
getrouw weder, en is tot hiertoe de eenige volledige vertaling; waar ik, in bijzaken,
van het origineel afweek, geschiedde dit in het belang van een vloeienden verhaalstijl.’
Het boek vond bij het Duitsch publiek ongemeenen bijval. Het net gedrukt, fraai
ingebonden exemplaar (4.50 mark) dat ik onder handen heb, is reeds een 13e uitgaaf.
Zooals het, na het roemrijk lot van Quo Vadis, met Sienkiewicz' overige romans is
gebeurd, zoo gebeurde het ook met de oudere werken van Pater Coloma. Men
vertaalde ze eveneens. Zoo heeft E. Berg reeds gezorgd voor het ‘Buch der Kinder’

(1) Aan de voorrede van E. Berg ontleen ik de meegedeelde biographische inlichtingen.
(2) In Holland verscheen ook eene zeer getrouwe vertaling van het boek.
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en ‘Der arme Johannes’, alsmede voor een novellenkeus onder den titel ‘Arm und
Reich’, waarvan de eerste novelle, ‘Der erste Ball’, de voornaamste is. Bij Bachem,
te Keulen, gaf Johanna Caspari de novelle ‘Verrechnet’ uit. Voorts verschenen er
afzonderlijk schetsen en uittreksels in de tijdschriften.
Alvorens over het boek zelf in eenige bijzonderheden te treden, wou ik, om het
gewicht en om de actualiteit van de behandelde zaak, Pater Coloma's voorrede, bijna
in haar geheel vertalen. Er is namelijk spraak van de houding die door de katholieken
dient te worden aangenomen tegenover kunstvoortbrengselen van zekeren aard.
Sedert Quo Vadis de wereld heeft veroverd, sedert K. Muth's vlugschrift ‘Steht die
Katholische Belletristik auf der Höhe der Zeit?’ in Duitschland zooveel geharrewar
heeft verwekt, sedert bij ons, de zon van Stijn Streuvels is opgegaan, verdient de
opgeworpen vraag de aandacht van al wie het wel meent met godsdienst en kunst.
Over Coloma's voorrede zeg ik noch kwaad noch goed. Ik geef ze enkel en alleen
voor wat ze is, te weten, het oordeel van een vroom, geleerd, smaakvol kloosterling
over een betwist punt.
Ze luidt als volgt:
‘Lieve Lezer, indien ge het leven kent en de menschelijke ellende, indien ge moedig
zijt en de waarheid, al smaakte ze ook bitter, boven alles lief hebt, open dan gerust
dit boek. Niets zult ge erin vinden, dat ge niet reeds wist, niets, dat u zou kunnen
verbluffen of kwetsen.
Hebt ge daarentegen een vroom en vreesachtig gemoed, zijt ge nog niet losgeraakt
uit de enge opvattingen, waarin velen onder ons meer door gebrek aan ervaring dan
door zuiverheid des harten worden vastgehouden, ergert of ontzet u de waarheid,
omdat ze naakt is, en stoort ze het evenwicht van uw geest, omdat ze brutaal is, staak
dan uw lezing en klap het boek weder toe; of, indien ge desniettemin voortlezen
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wilt, luister ten minste aandachtig naar hetgeen ik u vooraf zeggen moet.
Want in dit geval, lieve Lezer, zal u dit boek, althans indien ge u op mijn standpunt
niet plaatsen kunt, zeer groote en zeer pijnlijke verrassingen voorbereiden. Ik heb
geschreven zonder verschooning, zonder rechts of links te blikken. De verkeerde en
noodlottige theorie, die het zedelijkheidsbegrip zóó wijd uitrekt, dat alle hartstochten
er kunnen onder schuilgaan, die, hoezeer ze zich ook inspant om het te verheimelijken,
toch enkel daarop uitgaat, al wat ons aangenaam toeschijnt als goed en geoorloofd
voor te stellen, heb ik ver van mij gewezen en vurig bekampt. Ga nu echter niet
gelooven, dat ik daarbij wil overdrijven. Wees gerust. De tegenovergestelde theorie,
voorgestaan door sommige angstvallige gemoederen, die overal lont ruiken en zelfs
het onschuldigste genoegen verdoemen, boezemt mij niet minder afschuw in en
verwekt in mij, indien ik zoo spreken mag, een litterarischen toorn. Ik houd beide
theorieën voor even valsch en gevaarlijk. Onder de lieden, die er hun levensrichtsnoer
van maken, zondigen, mijns dunkens, de eenen door overmaat van lichtzinnigheid,
daar ze niet inzien dat er onder bloesems een afgrond kan loeren, de anderen door
overmaat van voorzichtigheid, daar ze achter elken bloesem den ondergang duchten.
De eenen gaan uit van een misbegrepen beginsel, de anderen van een heilige waarheid;
beiden echter drijven de dingen tot het uiterste en vallen van de overdrijving in de
dwaling, en vaak zelfs in den onzin. Want wat anders is het dan onzin, wanneer men
beweert, dat Zola's ongebondenheden de jeugd tot gids kunnen dienen, of wanneer
men verlangt, dat den kinderen het Credo en de artikelen des geloofs met alle
mogelijke verklaringen en allerlei omhaal zouden worden ingetrommeld, iets waarvan
ik menig potsierlijk voorbeeld zou kunnen aanhalen.
Is het geen vreemd verschijnsel, dat samenstemmen en in-de-zelfde-richting-werken
van tegenstellingen? Onder duizend andere dingen draagt daartoe bij de onzen tijd
kenmerkende, algemeene verwarring in de toestanden en in de hoofden der menschen,
die niets inachtnemende zelfzucht van den eenling, de minachting voor het wettig
gezag, het opmerkelijk gemis van diepte en methode bij alle studie, de gewetenlooze
veilheid der pers en eindelijk een groot, beweenlijk, immer verder om zich grijpend
onvermogen, zich in den
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gedachtengang en het gemoed van een ander te verdiepen, en de strekking om dat,
wat in eens anders hart omgaat, naar eigen maatstaf te meten.
Het is buiten allen twijfel, dat een schrijver, die b.v. den lof der dieven zingt en
hun boevenstreken verheerlijkt en billijkt, jammerlijk tegen de zedenwet aanstoot
en een onverbiddelijk vonnis verdient. En ook hij verdient dat, die naar een op zichzelf
loffelijk doel streeft en de verwerpelijkheid van den diefstal beklemtoont, maar die
van die ondeugd een beeld teekent zoo knap, zoo kunstig, zoo aantrekkelijk en
verlokkend, dat zelfs een omzichtig lezer, laat staan een argelooze, er zich door laat
verleiden en naar den afgrond voeren. Doch dáár moet men zich voor hoeden, te
gelooven dat ook die schrijver de zedelijkheid te na komt, die, zonder de eerbaarheid
te kwetsen, vrij en moedig het bestaan van het kwaad en van de kwaaddoeners
openbaart, die de openbare meening tegen hen verontwaardigt, die ze aan den haat
en de verachting overlevert van alle treffelijke lieden, die ze zoo waar teekent en met
zoo zwarte kleuren schildert dat hun schanddaden waarlijk afschuw wekken. Neen!
zoo 'n schrijver dient het kwaad niet, maar het goede, evenals in de lente de mest den
groei van de roos bevordert. Wie het tegendeel meent, waant de zuiverheid ten koste
van het weten te kunnen ondersteunen; en dat heet de zaak verkeerd aanpakken.
Men werpe niet op, dat men met zoo een schildering van het booze gevaar loopt
de oogen te openen der onschuld. Dat betwist ik, mits de schrijver, zooals ik hooger
reeds zei, het versta, daarbij de eerbaarheid niet te kwetsen. En bovendien, van welke
onschuld spreekt ge? Van de ware, argelooze en vrome onschuld des harten, die niets
weet en niets gist noch van theorie, noch van praxis? Ze zal deze bladzijden lezen
zonder ze te begrijpen en zonder tusschen de regels te zoeken, ze zal de roos plukken
zonder aan den mest te denken. En zoo ze hem toch riekt en hem toch ontdekt, dan
is 't een teeken dat haar oogen zoo gesloten niet waren als men zich inbeeldde, dat
deze onschuld haar kracht minder putte uit de zuiverheid van heur hart dan uit haar
onwetendheid. Overigens zal ze uit de onderwijzingen die ik in mijn verhalen vlecht,
enkel voordeel kunnen trekken; verschaffen die lessen al geen ondeerbaarheid, ze
zullen althans voor het gevaar waarschuwen en beschutten. Moest echter, door een
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ongelukkig toeval, het heilmiddel eens in gift veranderen, dan ware deswegen niet
de arts, maar de zieke aan te klagen, want:
“Uit dezelfde bloem die ginder
In den tuin te geuren staat,
Zuigt de bie haar zoeten honig,
En haar moordend gift de slang!”

Naar deze opvatting en met dit inzicht, lieve Lezer, heb ik het volgende boek
geschreven, en eerlijk en oprecht heb ik u dat voorop gezeid, opdat gij het intijds
terzijde leggen kunt, indien u mijn opvatting mishaagt. Het zal u misschien
verwonderen dat juist ik, in den stand dien ik bekleed, mij op zoo 'n gevaarlijk gebied
waag. Maar ge moogt niet vergeten, dat ik onder het gewaad van den romanschrijver
steeds missionaris ben en blijf. Zooals in vroeger tijden de monnik op openbare
pleinen een tafel besteeg en van daar aan de onverschilligen, die in Gods huis niet
kwamen, in de krachtige taal van dien tijd krachtige en handtastelijke waarheden zei,
zoo timmer ik mijn kansel op de bladzijden van een roman. Ik zeg hun in hun eigen
taal waarheden, die men hun onder de gewelven van eene kerk nooit zoo doelmatig
zou kunnen voorhouden.
...Dit boek is een nuttig, goed en noodzakelijk werk, omdat het aan de blinden, de
dooven, de zwakken, de onverstandigen, de onervarenen denzelfden dienst bewijst
dien de vuurtoren bewijst aan de schippers of de spiegel aan hen die scheel zien. Het
zal hun het gevaar toonen, dat hen bedreigt; het zal ze bevrijden van hun
zorgeloosheid; zal voor hun oogen de zwakheden onthullen, die ze zich niet bewust
waren, en zal misschien in hen, nadat het hun het booze en slechte getoond heeft,
den wensch doen kiemen en hun de kracht daartoe leenen, zich daarvan vrij te maken.
't Is daarom dat ik mij in de volgende bladzijden somtijds ophoud bij onschoone,
zelfs afstootelijke bijzonderheden, die ik als kunstenaar zou verafschuwen en waarmee
ik mij als priester niet zou besmeuren.
...Een afgestompt gehemelte neemt heilspijzen enkel dan aan, wanneer ze voldoende
gekruid zijn. Hoeveel hongerigen moet men het goddelijk voedsel Christi niet met
heel kleine doses, bijkans ondanks hen, door overrompeling geven, en daarenboven
nog met een soort profane saus overgoten!
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Boven het liefdewerk, dat in het aalmoezengeven bestaat, stel ik datgene, dat de
menschelijke zwakheden zoekt te begrijpen en op te richten. En om deze reden heb
ik naar de pen gegrepen, al zou men mij ook verwijten, zooals ik het overigens reeds
gehoord heb, dat ik daardoor mij en mijn kerkelijke waardigheid door het slijk trek.
Alsof men zich verlaagde door in het beoefenen der liefdadigheid in de diepten af
te stijgen!...’
Deze roman is aldus de ‘preek’, die door de gehandschoende en geparfumeerde
gemeente op een joodsch ‘tolle!’ werd onthaald. Wat kon de ijverige zendeling anders
doen dan van den kansel dalen, stool en koorhemd afleggen, en, in leek vermomd,
zijn schijnheilig-kitteloorig auditorium te gaan opzoeken in de schuiloorden waar
het zich verschanst had, Onbeschroomd trok hij het salon binnen. Hij zette zich neer
op de sofas en knoopte een geprek aan met de sigaren-rookende en whiskey-drinkende
hertoginnen; hij trad tot het biljart waar de naneven van de middeleeuwsche helden
tijd en verveling geeuwend trachtten dood te slaan; hij ging staan bij de tafel waar
het nakroost van Spanje's granden zijn fortuin vertrouwde aan de kansen van een
verboden spel. En wanneer die hoogadelige lieden even een oogenblikje uitrustten
van hun zeer gewichtigen arbeid, dan begon hij te verhalen van een vorst die de spruit
was van een heerlijken koningsstam, die 's middags zijn donzen bed verliet, die
uitgezochte spijzen at, die in prachtige koetsen reed, theaters bezocht, danste, maar
die zijn vrouw verried, zijn kinderen verwaarloosde, den arme verachtte, zijn land
verkocht, de geboden van God en Kerk met voeten trad, en die, toen men hem dat
voorhield, de schouders ophaalde en sprak: ‘Och, laat mij met die Beuzelingen gerust!’
En wanneer dan een hoogedelgeboren graaf of markies met verontwaardigd gebaar
uitriep: ‘Maar dat
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was een gewetenlooze kerel!’ dan herhaalde de zendeling het verpletterend woord
van den ouden profeet: ‘Tu es ille vir!’ Gij zijt het die verontschuldigend Nietigheden
noemt, dingen, die in het boek van den Oppersten Rechter als schurkerij staan
aangeschreven. In u en uws gelijken wordt de kiem uitgebroeid van een der
gevaarlijkste ziekten waaraan onze samenleving lijdt: de onverschilligheid, de haast
vergoelijkende verdraagzaamheid op het gebied der zeden.
Aan die verdraagzaamheid is het dat Pater Coloma den oorlog verklaart. En zijn
wapens? Tot de slechten zegt hij: ‘Ziet in dezen spiegel hoe afschuwelijk ge zijt;
bekeert u tot een christelijk leven.’ En aan de goeden geeft hij den raad: ‘Gaat niet
naar salons waar de zonde ten troon zit, want ge moedigt het kwaad aan en ... één
bedorven appel bederft den ganschen korf. Opent, in weerwil van alle spotternij en
vooroordeel, een christelijk salon, een salon waar enkel eerbare vrouwen en
deugdzame mannen worden toegelaten, waar de jeugd de uitspanning vindt die past
voor haar leeftijd, waar, uit de diepe kennis van persoon en karakter en uit een
gegronde wederzijdsche achting die zuivere heilige liefde zich ontwikkelt die de
eenig mogelijke grondslag is van een gelukkigen echt en een christelijk gezin.’
Pequeñeces maakt den indruk van een vlecht monographieën, waarvan de
regeeringen van Amadeus van Savoye en Alfons XII de vastknoopende snoeren
wezen zouden. Elke personage heeft haar eigen geschiedenis die op een gegeven
oogenblik begint, straks afgebroken wordt, daarna weer opgenomen en bij beurtelings
verschijnen en verdwijnen naar heur einde spoedt. Al die geschiedenissen beroeren
elkander, kruisen elkander, omstrengelen elkander; doch ineendringen, ineengroeien
zoodanig dat de eene op de ontknooping van de andere doortastenden invloed bekomt,
doen ze niet.
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De langste en de hoofdgeschiedenis heeft Curra van Albornoz, markiezin van
Villamelon en driemaal grandin van Spanje, ‘een van die voorname, beschaafde
wilden, buiten wel prachtig opgetooid, maar binnen volkomen naakt.’ Haren man
noemt ze buitenshuis ‘mijn goeden Ferdinand’, binnenshuis maakt ze hem uit voor
‘domkop.’ Haar beide kinderen verwaarloost ze bijna geheel. Haar ijdelheid kent
geen grenzen. Uit ijdelheid verraadt ze haar partij, dwingt ze haar minnaar en
gunsteling, Juanito Velarde, tot een tweegevecht waarin hij omkomt, verkwist ze
fabelachtige sommen, tot voor goede doeleinden toe. Ze liegt, huichelt zooals niet
één, en nooit is zij uit haar lood geslagen. Jaren lang wordt zij gehuldigd als de
modekoningin van Madrid. Maar aan alles komt een einde. Vandaag wordt haar de
toegang verboden tot een Jezuïetenklooster; morgen wrijft men haar den dood aan
van haar tweeden vrijer en gunsteling, Jacob Tellez, wordt haar salon ontvolkt door
de markiezin van Villasis die alle eerbare vrouwen en mannen naar harent noodigt,
wordt zij schandelijk uit het koninklijk paleis gejaagd. Haar hoogmoed is geknakt.
Maar nog strijkt ze de vlag niet. Ze geeft voor zich te willen bekeeren en berust erin
geestelijke oefeningen te volgen. Doch door het woord van den predikant raakt haar
de goddelijke genade en ze barst in snikken los.
Jacob Tellez-Ponce, markies van Sabadell speelt de tweede rol. Dit is een doortrapte
schurk. Zijn vrouw, een echte heilige, heeft hij verlaten; zijn fortuin heeft hij verbrast;
hij heeft twee moorden op zijn geweten en werd door Garibaldi zelf in de
vrijmetselaarsloge opgenomen. De loge is de oorzaak van zijn ondergang. Uit Italië
gaf ze hem gewichtige papieren mee met last ze te bestellen aan koning Amadeus.
Hij behoudt ze om er geld van te maken en een wipplank naar een ministerieel kussen.
Hij slaagt gedeeltelijk. In Madrid moet men afrekenen met zijn persoon.
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Hij wordt zelfs grande. Curro van Albornoz flirteert met hem, beschermt hem, gunt
hem de dwingelandij over haar huis. Maar op zekeren avond, terwijl Curra als
waanzinnig de vlucht neemt, doorsteekt hem een dolk dien het wraakgericht der loge
bestuurt.
Om Curra en Jacob beweegt zich nog een heele zwerm mannelijke en vrouwelijke
gestalten, de eene uitvoeriger en nauwkeuriger geteekend dan de andere, maar allemaal
even typisch. Daar hebt ge den markies van Villamelon, die in den ‘water-land-slag’
aan de kaap Negro van benauwdheid in zijn kajuit kroop, die van zijn koninklijken
peter een tafelmes uit massief goud ten geschenk kreeg en daarmee al de schotels
die op tafel komen zoo geweldig aanvalt, dat hij op den duur, van snul die hij reeds
is, heel en gansch kindsch wordt. - Daar hebt ge den markies van Butron, die wegens
zijn weelderig, zorgvuldig geverfd hoofd- en kinhaar den eerenaam ontving van
Robinson Crusoë, het eerbiedwaardig politiek kopstuk van de vrouwelijke brigade
der alfonsistische partij, die ofschoon hij heel hoofsch is jegens de edele dames en
aan hun arm het ministerie hoopt te bereiken, toch achter hoek en kant zijn eigen,
brave vrouw mishandelt en zich ten slotte in zijn baatzuchtige berekening bedrogen
vindt - En Diogenes, den verstokten jeneverdrinker, die spot met alle etiket, die voor
een bastaardvloek of een dubbelzinnige snakerij niet achteruitdeinst en aan al die
schijnheiligaards cynisch-brutaal de waarheid zegt, die in den grond geen slechte
kerel is, de lage plannen van een Jacob Tellez verijdelt, aan de kleine Monina, zijn
onschuldigen lieveling, het eenig wezen dat hij op aarde lief heeft, het ‘Ave Maria’
leert, en sterft, wel is waar als slachtoffer zijner uitspattingen, maar toch als
berouwhebbend zondaar. - En Tio Frasquito, het beklagenswaard voorwerp van
Diogenes' plagerijen, den onkel van heel de wereld, die drieendertig valsche dingen
aan zijn lijf heeft en daarom altijd drieen-
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dertig jaar oud blijft, de beleefde, babbelzieke gedienstige allemansvriend, die
diplomatische zegels verzamelt en daardoor onvrijwillig oorzaak is dat de loge op
het spoor van Jacob Tellez geraakt. - En Isabella Mazacan, de jaloersche, venijnige
klappei; en Paquito Lujan, Curra's zoontje, dat zich in dat groote, rijke markiezenhuis
zoo verlaten gevoelt, den indringer Tellez zoo vreeselijk haat en op zoo tragische
wijze verdrinkt in de zee; en Pedro Lopez, den reporter van de ‘Lelie’, die in zijn
verslagen de voeten likt van het salonvolk; en de hertogin van Bara, die om haar
verkleurd blazoen te vergulden, haar zoon verkoopt aan 't dochtertje van de dikke,
schatrijke bankiersvrouw Lopez Moreno; en Leopoldina Pastor, met haar heftige,
mannelijke manieren, die nog de beste is van Curra's sleepdragers, en daarom ook
de eerste om haar te verlaten.
Boven en tegenover al die doorgaans gemeene gestalten, rijst op den achtergrond,
in een aureool van hemelsch licht, de engelachtige figuur van Maria van Villasis, bij
wier verschijning zelfs de slechtsten bewonderend elkander in het oor fluisteren:
‘Zie dat is een ware markiezin!’ Zij is het toonbeeld dat Pater Coloma ter navolging
voorstelt, zij is het, die zonder veel gerucht te maken, goed doende door de wereld
gaat: als de markiezin van Sabadell weent om haar echtgenoot, is zij daar om troost
en raad te geven; als Jacob Tellez, markies van Sabadell, naar Biarritz komt om op
sluwe wijze het fortuin van zijn vrouw te stelen, treedt zij hem kalm en onvervaard
te gemoet en verspert hem den weg; als de oude Diogenes, door Curra en Cie verlaten,
in een hotelkamer den dood en het oordeel afwacht, dan is zij bij de hand om hem
op te passen en te zorgen voor het heil zijner ziel. De godsvrucht is bij haar geen
masker; zij reikt de hand niet aan de kinderen der duisternis, zelfs niet onder
voorwendsel van liefdadigheid; en om haar verdwalende stand-
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genooten te redden vat ze het plan op een salon te openen ‘voor treffelijke lieden’
en ze voert het uit en ze zegepraalt. - Behalve de vrome, geduldige, heroïsch
vergevende Elvira van Sabadell en de even vrome en geduldige markiezin van Butron
en enkele anderen, ontmoeten we aan de zijde van Maria van Villasis, den Pater
Jezuïet Cifuentes, met zijn zilveren snuifdoos en zijn blauw-en-geel geruiten neusdoek
vol bruine vlekken. Die doet juist al wat die adelige heeren uit de romans van Eugène
Sue en andere ‘bevoegde’ schrijvers over de Jezuïeten hebben vernomen. Hij is o.a.
de leider en raadgever van al de eerbare, deftige vrouwen die in dezen roman
voorkomen; en hij laat zich niet vangen in de strikken van Jacob Tellez; en door het
schijnheilig gedoe van Curra van Albornoz wordt hij niet misleid; en hij kan zich
maar in het geheel niet vereenigen met de zoo door en door redelijke
zedelijkheidsbegrippen van den aristokratischen demi-monde. Het eenig punt waarop
hij Eugène Sue teleurstelt is dat der geestelijke roeping: hij verzet zich hardnekkig
tegen het nonworden van Lili, Curra's dochter!...
Doch hier dringt zich de vraag op: ‘Ontmoet men inderdaad zulke menschen in
de salons van Madrid?’ - Neen! heeft de Spaansche adel, of althans een gedeelte
ervan, geschreeuwd, die Jezuïet beleedigt ons, lastert ons. Die schreeuwers hebben
echter het rechtsbeginsel uit het oog verloren: ‘Nemo judex in propria causa,’ en
door het schuimbekken van hun toorn en door het doldriftige van hun verweer hebben
ze bij de onpartijdigen het spreekwoord op de lippen gelokt: ‘Qui s'excuse, s'accuse.’
Overigens, al hun misbaar was niet alleen verdacht en onvoorzichtig, 't was ook
volkomen ongegrond. Hadden hun betrapte ondeugden hun geestesoogen niet
beneveld, dan hadden ze bemerkt dat de schrijver geen portretten teekent. Om tot
dat inzicht te komen was er zelfs geen overweging noodig. De schrijver zegt het
immers uitdruk-
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kelijk in eene voetnota. Niet dat hij geen portretten had kunnen teekenen. Daarvoor
had hij te lang in de salons verkeerd. Maar hij doet het nu eenmaal niet. Deed hij
daarin wel? Dat is een ander vraagstuk. Zijn doel was een preek te houden, en om
dat doel te bereiken achtte hij het geschikt sociale typen te scheppen. Slechte neigingen
die hij bij verschillende personen afgezonderd had waargenomen, plantte hij over in
't gemoed van één, en liet ze daar ongehinderd woekeren; of een enkelen hartstocht
waarvan graaf X. of markies Z. in meerder of minder maat de slaaf was, vergrootte
hij met opzet. Zoo bekwam hij karakters die hun voorbeeld niet hadden in de
werkelijkheid, belichaamde ondeugden, vleeschgeworden zonden, zedelijke
gedrochten waarvan de afstootelijkheid niet verzacht werd door het doorschijnend
vernis van het aristokratisch fatsoen. Zoo'n karakters boezemen natuurlijk afschuw
in. Nu, bij de vervallen grooten afkeer verwekken van wat er slecht was in hen, was
dat niet het wit van den schrijver? En nochtans ware het mij liever geweest, indien
de schrijver alle overdrijving had daargelaten en zijn toevlucht niet had genomen tot
spotprenten. Ik geloof dat hij zijn doel even goed had bereikt, en de kunst had er bij
gewonnen. Curra en Ferdinand en Jacob b.v. zijn zoo verachtelijk dat het kunstgenot
er op den duur door bedorven wordt. In dit opzicht is Diogenes de beste figuur, dat
is, de genietbaarste. En wat waar is voor de karakters uit het slechte kamp, is in zekere
maat ook waar voor die uit het goede. Stonden die, dank zij een of andere onschuldige
menschelijke zwakheid, wat dichter bij ons, we zouden ze er niet minder om
bewonderen en liefhebben. - Laten we deze aanmerkingen echter terzijde en nemen
we de karakters zooals ze waaien en draaien, dan staan we verbaasd voor de
scheppende kracht van Coloma's verbeelding. - Geen fijne schakeeringen, geen nauw
voelbare overgangen, enkel sterk afgeteekende lijnen. dat is
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waar. Maar die menschen hebben adem en bloed: ze leven. En zooals ze zich voordoen
op de eerste bladzijde, zoo doen ze zich voor op de laatste. En grijpt er een ommekeer
plaats, dan heeft die zijn oorsprong in de diepten van het gemoedsleven.
Handeling is er veel in dezen roman. De helden die er in voorkomen zijn geen
roerlooze, doode dingen, die beschreven en beredeneerd worden. Ze komen en gaan,
en leven het leven dat ze volgens karakter en toestanden leven moesten. Het verhaal
boeit, sleept mee van 't begin tot het einde. Men wordt gewaar dat de schrijver de
romantechniek meester is, dat hij de kunstknepen kent waardoor men de aandacht
spant, de belangstelling prikkelt, den lezer de koorts der nieuwsgierigheid of het lijf
jaagt. Dit blijkt dadelijk uit de kunstige afwisseling en groepeering van kaders,
toestanden en personen, uit het gepast aanvoeren van op effekt berekende motieven,
op het aanwenden van aangrijpende tegenstellingen. Nu zijn we te Madrid, dan te
Parijs, dan te Biarritz; 's morgens in een college, 's middags op een boulevard, 's
avonds in een salon, theater of staatkundig kabinet. En wat verrassende
verscheidenheid in de opgewekte gevoelens! Bij het vrouwencongres in Butron's
woning proest gij het uit van lachen; bij Paquito's thuiskomst, bij Diogenes dood,
bij Curra's bekeering schieten u de tranen in de oogen; bij het verhaal van den jongen
grande in het koninklijk paleis zwelt uw hart van bewondering; bij het hooren en
zien van den veelvraat Villamelon ondervindt ge den diepsten afkeer; eenige stonden
voor 't vermoorden van Tellez, huivert ge van bange verwachting; met een woord,
geen zielssnaar die niet aan 't trillen wordt gebracht.
En bij al die weelde, bij dien veelsoortigen rijkdom blijft de eenheid ongeschonden.
Men stoot wel hier en daar op een overbodige herhaling; soms, maar heel zelden
toch, blijft men wel haperen in een gerekte bladzijde; men heeft misschien wel eenige
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moeite om het eerste deel te verbinden aan de drie overige en men zou haast gelooven
dat Coloma's eerste plan was bij dat eerste deel te blijven, maar de indruk dien het
geheel op u maakt is dezelfde overal. Overal, hoe klem en toonhoogte ook afwisselen,
vlijmt door uw oor het gesijfel der scherpste ironie, der bitterste satire.
Op eigenaardige wijze heeft onze predikant-romanschrijver zijn zielenijver trachten
te verzoenen met de eischen der objectiviteit. Voor lange, storende preeken zoo ‘ins
Blaue hinein’ heeft zijn ingeboren kunstzin hem behoed. Waar hij bij toeval eens
schoolmeestert is het gauw gedaan en weet hij de vermaning, omdat zij doorgaans
van zeer persoonlijken aard is, met de geschiedenis te versmelten. Nooit echter
verdwijnt hij gansch van zijn tooneel. Immer legt hij het zoo aan boord dat hij achter
den rug van zijn personages kan komen staan om ons door een streng afkeurend
gelaat, een misprijzenden lippenplooi, een gedempten spotlach of een veelbeteekenend
handgebaar te waarschuwen.
Zijn taal is die van een ontwikkeld man sprekend tot een ontwikkeld publiek. Ze
wemelt van zinspelingen op geschiedenis, staatkunde en kunst. Ze tintelt van kleur
en leven. Een gezond, kloek realisme dat u allerwegen de onmiddellijke
gewaarwording geeft van de zaak zelf, verleent haar een ongewone kracht. Voorts
die voorliefde voor het uitbundige, het bovenmenschelijke, het alles overweldigende,
die onweerstaanbare neiging tot grandezza in woord en daad, waarvan de geheele
Spaansche letterkunde den stempel draagt en die zoo licht overslaat tot
opgeschroefdheid en hol gedreun.
Genoeg. Indien we het voor en tegen in de schaal leggen, wat is dan de uitkomst
van onze beschouwingen over dit boek? De volgende. Reken af met het pikante der
omstandigheden waaronder het ontstond en dat een eerste waarborg was van bijval;
schrijf
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een ander deel van den bijval toe aan het leedvermaak van onzen
demokratisch-gezinden tijd bij het zien geeselen der gehate, verachte of benijde
hoogewereld; dan rest er u nog, ondanks de aangeduide innerlijke gebreken, een
heerlijk gewrocht, waarover noch de Spaansche letterkunde in 't bijzonder, noch de
katholieke in 't algemeen zich hoeven te schamen.
J. DE COCK.
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Het algemeen kiesrecht.
I.
DAAR de vraag over het algemeen kiesrecht thans wederom de geesten bezig houdt
en zelfs in gisting brengt, kan het zijn nut hebben, eenige beschouwingen aan dit
onderwerp te wijden, niet alleen om de waarheid te huldigen, maar ook om niet of
weinig nadenkenden tegen bedrog en dwaling te vrijwaren.
Vooreerst zij echter bemerkt dat de vraag onmogelijk tot eene voldoende oplossing
zal gebracht worden, zonder haar in het licht der eerste beginselen te onderzoeken.
Is het niet juist de kwaal van onzen tijd, dat men zich bevoegd acht over alle vragen
te redekavelen en te oordeelen, zonder de minste kennis der beginselen welke haar
beheerschen, zonder te letten op de omstandigheden die met haar in verband staan?
dat men na lezing van ettelijke dag- of weekbladartikelen als voorlichter en volksleider
optreedt, ongerijmde meeningen als orakels verkondigt, over staatkundige en
maatschappelijke problemen spreekt, gelijk een blinde over kleuren?
Dit kan wel dienen, om invloed te verkrijgen op het minder ontwikkeld deel der
natie, maar geenszins om het algemeen welzijn te bevorderen.
De hoofdvraag is deze: Is het kiesrecht een aangeboren natuurlijk recht, of eene
verkregene machtiging en volmacht?
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Is het kiesrecht eene oorspronkelijke eigenschap van de menschelijke natuur, dan
behoort hetzelve aan ieder mensch, en de staat, heeft den plicht deszelfs uit oefening
te waarborgen aan iedereen, met inbegrip van vrouwen, meisjes en jongelingen.
Is daarentegen het kiesrecht eene machtiging, eene positieve bevoegdheid, dan
wordt de wetgever door niets verplicht deze aan alle burgers te verleenen. Wat meer
is, aan alle kiezers gelijk recht toestaan ware strijdig met het gezond verstand en de
rechtvaardigheid.
Onderzoeken wij derhalve met de noodige aandacht dit beginsel, dat als grondslag
en leiddraad dient bij de behandeling van het kieswezen.
Welke is de natuur en de bestemming van de kiesbevoegdheid? Is zij een recht
voortvloeiend uit het wezen van den mensch. zoodat ieder mensch, als zoodanig,
kiesgerechtigd is?
Rousseau antwoordt bevestigend op deze vraag. en op zijn voetspoor hebben de
revolutie-mannen en socialisten het aangeboren kiesrecht als een onbetwistbaar
dogma verdedigd.
Onderzoeken wij het argument van Rousseau. Het algemeen kiesrecht steunt op
de voortdurend in kracht zijnde, en onvervreembare volkssouvereiniteit, en deze
steunt op de onbeperkte en onverliesbare vrijheid van den mensch.
De mensch bezit eene natuurlijke vrijheid, onafhankelijk van alle plichten, aan
niemand is hij gehoorzaamheid of onderwerping schuldig; deze vrijheid kan hij niet
afstaan, evenmin als hij van zijne natuur kan afstand doen.
Op deze onbeperkte onvervreembare vrijheid rust de onverliesbare heerschappij
van het volk.
Deze beweringen echter bieden een groot bezwaar. Eenerzijds heeft de maatschappij
behoefte aan een gezag, van den anderen kant is het den mensch niet geoorloofd te
gehoorzamen. Hoe zal het raadsel opge-
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lost en het bestaan van het gezag, met de onvervreembare vrijheid in overeenstemming
gebracht worden?
Daartoe dient het maatschappelijk contract. Ieder zal zich aan allen geven, en allen
zullen zich aan ieder geven. Door deze wederzijdsche mededeeling wordt een zedelijk
collectief lichaam geboren, dat uit allen bestaat, en het volk wordt genoemd. Bijgevolg
wanneer de burgers gehoorzamen, gehoorzamen zij aan zich zelven, hunne vrijheid
blijft ongerept en onvervreemd, hoewel aan den algemeenen volkswil onderworpen.
De souverein heeft den plicht te regeeren, wetten te geven en af te schaffen. De
macht den staat te regelen en wetten te maken berust derhalve bij het volk of de
menigte der burgers. Daarom zal een deel der souvereiniteit aan ieder lid der
samenleving behooren, en geene wet zal van kracht zijn, welke niet de toestemming
of stilzwijgende goedkeuring van alle burgers, ook van de vrouwen en minderjarigen
verkregen heeft. Allen moeten het stemrecht bezitten, eene enkele uitzondering zou
dit voorrecht van zijne noodzakelijke algemeenheid berooven.
Rousseau's bewering voldoet aan de strengste eischen der logica. Het is meer dan
duidelijk dat uit de volkssouvereiniteit, die aan niemand kan afgestaan worden,
noodzakelijk algemeen en gelijkvormig stemrecht ontspruit.
Maar zijn de beginselen, waarop deze redeneering steunt onbetwistbaar?
Is de vrijheid van den mensch teugel- en grenzeloos?
Is zij onvervreembaar?
Is het volk altijd en noodzakelijk souverein?
I. Vooreerst rust de geheele leer van Rousseau op de hypothees van het
maatschappelijk verdrag dat, in volle vrijheid door de menschen gesloten,
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aan de maatschappij haar bestaan geeft. Daar deze hypothees niet alleen met de
geschiedkundige feiten, maar ook met het gezond verstand strijdt valt de geheele
leer in duigen. Immers om uit een contract of overeenkomst eene verplichting af te
leiden, moet voor alles het contract verplichten. Maar van waar komt deze
verplichting? niet uit het contract, dat noch niet bestaat, en de bron moet worden van
elken plicht.
Derhalve zal ieder burger zich zelven verplichten het contract na te komen. Neen,
zegt Rousseau, want alle verplichting rust op het eerste contract.
Men ziet dat de sophist zich slechts kan redden door zich zelven tegen te spreken,
of willekeurig te veronderstellen wat hij moest bewijzen. Daarbij wie zich zelven
vrij verplicht kan met hetzelfde recht zich aan den opgelegden plicht onttrekken.
Wie zal ons beletten een vrij gesloten contract te verbreken, en onze vrijheid terug
te vorderen? Bijgevolg hangt in dit stelsel het bestaan der maatschappij van de
willekeur der burgers af.
Het is ongerijmd aan den mensch, een geschapen wezen, eene onbegrensde vrijheid
toe te kennen. Hij is en blijft onderworpen aan den wil en de wetten van zijn Schepper,
Heer en Meester. Uit zijne wezenlijke betrekking tot God ontspringen plichten. die
zijne zedelijke vrijheid begrenzen, zonder noch andere plichten te noemen, welke
God hem ten gevolge eener positieve openbaring kan opleggen.
Een schepsel, vrij van elken plicht is eene onzinnige tegenstrijdigheid. Daarbij
treedt de mensch bij zijne geboorte in de burgerlijke maatschappij, of wordt ten
minste lid eener familie, welke door nieuwe banden zijne absolute vrijheid inkort.
II. Is de vrijheid van den mensch onvervreembaar?
Wijzen wij vooreerst op eene tastbare tegenstrijdigheid in het stelsel van Rousseau.
Hij beweert
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dat de vrijheid onvervreembaar is, en wil tevens dat ieder van zijne vrijheid afstand
doe.
Want ieder mensch moet al zijn rechten aan de gemeenschap overlaten. Deze
afstand wordt echter niet hersteld met eene gelijke uitoefening van het gezag door
allen, daar feitelijk de meerderheid regeert over de minderheid, soms nauwelijks
kleiner in getal. Ook in de hypothese van eene gelijkheid in de uitoefening van het
gezag, zoude ieder voor het verloren deel van zijne vrijheid, slechts een deel van
andermans vrijheid terugerlangen.
Derhalve de vrijheid onvervreembaar, en tevens vervreemd en verkocht. Maar
onze vrijheid is niet onvervreembaar. Met uitzondering van de vrijheid zijne plichten
te vervullen, is het iedereen geoorloofd van zijne vrijheid afstand te doen, en ze min
of meer op te offeren.
Hoe zullen wij anders overeenkomsten, contracten, enz. verklaren?
III. De souvereiniteit in den zin van Rousseau als een voortdurend en
onafscheidbaar voorrecht van het volk is een hersenschim, even als het
maatschappelijk verdrag, waarop zij steunt. De geschiedenis leert duidelijk dat de
volkeren, indien zij deze oorspronkelijk bezeten hebben, dezelve in de handen van
hun opperhoofden hebben afgelegd.
Dit kon niet anders. Immers wie zal in gemoede zich overtuigen dat slechts die
regeeringsvorm wezenlijk en wettig is, in welke het gezag berust bij de menigte, dat
is, in de handen van een gezagvoerder ten hoogste onbekwaam hetzelve uit te oefenen.
Wie zal toegeven, dat ieder recht, ieder plicht der burgers van den vrijen volkswil
afhangt, en daardoor alle recht, allen plicht, alle wezenlijk onderscheid tusschen goed
en kwaad willen opheffen?
Is het eindelijk niet ongerijmd de omverwerping der maatschappelijke orde
geoorloofd, wettig, ja soms verplichtend te verklaren?
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Wij hebben bewezen dat Rousseau's redeneering op valsche en willekeurige beginselen
rust, en bijgevolg tot een valsch besluit- het aangeboren kiesrechtleidt.
De socialisten van onze dagen nemen de drogreden van den sophist als goede munt
aan. Zijne argumenten laten zij in de schaduw, maar houden staande, zonder een
zweem van bewijs, dat de volksheerschappij, en het natuurlijk kiesrecht onomstootbare
waarheden zijn. Zij durven zelfs beweren, dat de wetgevende macht aan eene of twee
Kamers toevertrouwd, deze heerschappij niet opheft, maar den algemeenen volkswil
toepast.
Dit zijn groote woorden, geschikt om in openbare vergaderingen de argelooze en
niet nadenkende menigte te bedriegen, maar welke aan den toets der waarheid niet
weerstaan.
Immers de staatsmacht behoort aan het eenvoudig of samengesteld lichaam, dat
over de wetgevende macht beschikt. Want het maatschappelijk gezag is geroepen
om middelen te beramen en voor te schrijven, welke de eenheid van denken, willen
en handelen van de burgers voortbrengen en bevorderen, en hen in staat stellen het
doel der maatschappij te verwezenlijken. Deze middelen zijn de wetten, door het
gezag voorgeschreven, wie derhalve de wetgevende macht bezit, oefent een deel der
hoogste staatsmacht uit.
Zoolang het door de kiezing opgedragen mandaat duurt, is het wetgevend lichaam
souverein en het volk heeft slechts den plicht te gehoorzamen, zoodat onder dezen
regeeringsvorm (bijna algemeen in onze dagen), het volk geen deel heeft in de
souvereiniteit, en geen aanspraak op algemeen stemrecht.
Wanneer wij over het onderhavig onderwerp de gevoelens van de grootste denkers
uit den ouden en nieuwen tijd raadplegen, leert de geschiedenis
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dat de hoofden der socialisten alleen staan, wanneer zij het kiesrecht als een
natuurrecht eischen; alle andere geleerden weigeren dit karakter aan het stemrecht
toe te kennen.
Wij noemen de katholieke school met Bellarmin en Suarez aan het hoofd, bestaande
uit alle theologen en wijsgeeren, welke tot den tijd van Rousseau de vraag behandeld
hebben.
De school van het maatschappelijk organisme met haar stichter Comte en hare
voornaamste vertegenwoordigers Spencer, Bluntschli, Mancini, Fouillée, en Espinas.
De historische school van Montesquieu, met hare talrijke aanhangers in
Duitschland.
De nieuwste schrijvers als Taparelli, Liberatore, Cathrein, Van der Aa, Castelein,
Rothe, de Vareilles enz., al deze gezaghebbende mannen verwerpen eenparig het
door de natuur verleende stemrecht.
Geen wonder derhalve dat dit voorgewende recht nooit een historisch bestaan
heeft gehad. Nooit werd hetzelve in zijn geheelen omvang in toepassing gebracht.
Overal en altijd werden de kinderen, bijna altijd de vrouwen uitgesloten. Wie kan
nu ernstig een recht als natuurrecht bestempelen, waarvan het grootste gedeelte der
bevolking steeds en overal verstoken bleef?

II.
Het kiesrecht is geen recht door de natuur gegeven, maar eene maatschappelijke
bevoegdheid, verleend door den wetgever, met het doel aan de natie de best mogelijke
regeering te verschaffen.
Hieruit volgt dat het algemeene best tot regel zal dienen bij het toekennen van
deze bevoegdheid. Hun zal zij te beurt vallen, welke de wetgever bekwaam oordeelt,
eene wel overwogen en doordachte stem uit te brengen.
Worden alle burgers geschikt bevonden een verstandige en gepaste keus te doen,
zal het kiesrecht
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algemeen zijn. Dit recht moet derhalve niet a priori en zonder meer veroordeeld
worden. Zijne toepassing is eene zaak van praktischen aard, die wel dient overwogen
te worden en beschouwd in verband met tijds- en plaatsomstandigheden, met de
zedelijke ontwikkeling der natie, met het peil der beschaving en de behoeften van
het politieke leven.
Wie echter met deze omstandigheden rekening houdt, en het algemeene welzijn
als richtsnoer beschouwt, kan onmogelijk het algemeen kiesrecht aanbevelen. Want:
1. Krachtens dit stelsel worden zij geroepen over het openbaar bestuur te beslissen,
welke voor het grootste gedeelte onbekwaam zijn over openbare zaken te oordeelen,
of geschikte bestuurders te kiezen.
2. In dit stelsel bestaat meer dan in ieder ander gelegenheid tot kiesknoeierijen en
bedrog, zoowel wegens de onbekwaamheid van het grootste getal der kiezers, als
wegens den strijd tusschen het voordeel van enkelen, en het algemeene wel.
3. Het staatsbestuur wordt onderworpen aan den wil van onwetenden, waanwijzen,
van staatkundige tinnegieters en marktschreeuwers.
4. Een bestendig gevaar bedreigt de vrijheid der burgers. Hoe dikwijls zien wij
eenige eerzuchtige kopstukken het volk bedriegen, de minderheid van alle rechten
berooven, de vrijheid met voeten treden en de maatschappij tot haren ondergang
voeren.
Een woord over de argumenten, die men ten gunste van het algemeen stemrecht
pleegt aan te voeren.
‘Wie op gelijke wijze de lasten van het gemeenschappelijk leven dragen, hebben
hetzelfde recht op de voordeelen van dit leven.’
Zij hebben hetzelfde recht op de persoonlijke en burgerlijke vrijheid om het
gemeenschappelijk doel te bereiken, maar geenszins op de staatkundige
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vrijheid, ten einde de gemeenschap tot hare bestemming te leiden.
‘Wie belasting betaalt voor de openbare bedieningen hebben recht toe te zien hoe
deze ambten vervuld worden, en het gebruik van hun geld nauwkeurig na te gaan.
Nu betalen allen min of meer belasting.’
Wij ontkennen niet het dubbel recht te eischen dat de openbare ambten met zorg
vervuld worden, en de vruchten te genieten, welke uit deze ambten voortvloeien,
maar wij ontzeggen aan allen het recht te bepalen, hoe de belasting geregeld en
besteed moet worden.
‘Het volk heeft het recht het doel der maatschappij te verwezenlijken, en daarom
moeten alle burgers invloed uitoefenen op het staatsbestuur’.
Men verwissele niet het volk - de menigte gescheiden van het gezag - met het volk
- de menigte aan het gezag onderworpen. Dit laatste heeft het recht zijn doel te
bereiken door middel van het gezag maar niet het volk, de menigte van alle gezag
verstoken.

III.
Het kiesrecht kan niet algemeen en tevens gelijkvormig zijn, dat wil zeggen, de
billijkheid verbiedt aan elke stem dezelfde waarde toe te schrijven. Zij alleen die
gelijke rechten hebben, hebben aanspraak op gelijke behandeling. Wanneer men nu
het doel der kiezing, het algemeen welzijn, voor oogen houdt, begrijpt men aanstonds,
dat niet allen dezelfde rechtstitels hebben, om op de lijst der kiezers geplaatst te
worden.
De eenen hebben meer kennis, ervaring, levenswijsheid dan anderen; zij stellen
meer belang in de handhaving der openbare rust, zoo noodzakelijk voor den handel
en de nijverheid; de hoofden van familie. de ontwikkelde burgers, bezorgd voor het
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vaderland zijn beter in staat dan anderen. om het algemeen welzijn te bevorderen,
en de heerschappij van het blinde getal eenigzins te beperken.
Is het niet billijk dat hunne stem zwaarder weegt dan de stem van misleide burgers,
die niets te verliezen hebben, in troebel water wenschen te visschen, opstand en
omwenteling preeken, en in den berooiden toestand der maatschappij eene gelegenheid
zoeken om hunne hartstochten en lage begeerlijkheid bot te vieren?
Een van beiden dus: of het stemrecht beperken, of zoo het algemeen is, niet aan
ieder stem dezelfde waarde toekennen.
Men beroept zich te vergeefs op de gelijkheid van alle menschen. Want deze
gelijkheid bestaat enkel in het afgetrokken begrip, dat niets dan de wezenheid van
den mensch bevat.
In de concrete en historische orde echter verdwijnt deze gelijkheid daar de
menschen door inborst, begaafdheden, opvoeding, kennis, zedelijke ontwikkeling,
stoffelijke middelen enz. merkelijk onder elkander verschillen.
Nu bestaat de maatschappij niet uit abstracte, maar uit concrete ongelijke menschen.
Maar, zegt men, al de burgers zijn gelijk voor de wet. Voorzeker en juist daarom
zal de wet aan ieder zijn recht geven door de kiesbevoegdheid aan allen toe te kennen,
welke ze verdienen en de noodige bekwaamheid bezitten.
Bijgevolg ware het eene stootende ongerechtigheid, in naam eener valsche
gelijkheid aan allen zonder onderscheid denzelfden invloed op het staatsbewind te
verleenen.
Dit is het gevoelen van alle ernstige schrijvers welke het socialisme als noodlottig
veroordeelen.
Aan alle stemmen bij het algemeen kiesrecht dezelfde waarde hechten, zegt de
hoogleeraar Prins, is even ongerecht als van alle burgers gelijke belasting te eischen.
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Het algemeen en gelijke stemrecht geeft dezelfde kracht aan den dwaze en aan het
genie, aan den onwetende en aan den geleerde, aan den ondeugende en aan den
deugdzame. Daar nu de middelmaat in verstand, in ontwikkeling en deugd de
buitengewone gaven van geest en hart in getal ver te boven gaat, zullen de stemmen
van de beste en bekwaamste burgers niets tellen. (de Heer de Vareilles, hoogleeraar
te Rysel).
De feiten der geschiedenis bevestigen volkomen de waarheid van onze theoretische
beschouwingen. Het is voldoende de dagelijksche ondervinding te raadplegen. Indien
het algemeen kiesrecht, door eenige zedelijke waarborgen nauwelijks beperkt (zooals
het thans in België bestaat) toelaat dat eene oproerige minderheid de wetgevende
macht in hare werkzaamheid stoort en verlamt, wat zal er gebeuren, indien deze
waarborgen verdwijnen? Wie ter goeder trouw de toekomst uit het verleden afleidt,
zal antwoorden dat het volkswelzijn gebiedend vordert, hen uit het parlement te
weren, welke door hunne taal en hun gedrag zich onwaardig toonen als afgevaardigden
op te treden. Immers zij vertegenwoordigen de democratie of liever de demagogie,
dat is de democratie op den laagsten trap der beschaving, in al hare wild- en
barbaarschheid.
Trouwens hunne leiders verbergen niet hun doel zij beoogen namelijk de
vernietiging der monarchie en het invoeren van het socialisme. Wie zal aan deze
onderneming de hand willen leenen en medewerken?(1)
Dr. A. DUPONT.

(1) Met vrucht zal men een opstel lezen van Pr. Saey, (in het bijblad van het Bien public van 26
Januari 1902) waaraan wij ettelijke beschouwingen ontleenden.
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Het oorbeeld in de kunst
OORBEELD! - ‘Schijnt het niet dat het onderwerp, waarmede wij ons nu willen onledig
houden, maar zou mogen behandeld worden in de dichtkunst? Als men spreekt van
Oorbeeld, 't komt uit het hert; men denkt dan aan den schoonen nevelachtigen droom
die het innig gevoelen weergeeft; men durft er maar in stilte van gewagen met eene
soort van ingehouden verrukking, en, gebeurt het dat men er luide over roemt, 't is
in rijmslag en feestgezang, allerplechtigst. Dat raakt men maar aan met den top der
vingeren of met gevouwen handen, gelijk als er spraak is van Geluk, van Hemel of
van Liefde’(1).
Welnu dit heilig, dit teêr ding zouden wij nu eens willen geheel anders behandelen,
en, in plaats van het in dichtvorm voor te stellen om de herten van geestdrift te doen
blaken, het met een weinig wijsgeerige ruwheid aangrijpen, ten einde te onderzoeken
wat er wel voor den geest in dit begrip mag besloten liggen.

I.
Hoe dikwijls komt ons het woordeken: Ideaal niet voor in lezingen en gesprekken!
En nochtans, 't zij wij ons eigen zelven nagaan, 't zij wij de kunstgeschriften
raadplegen, altijd blijft het in half duister. Menige dier kunstverhandelingen wagen
eene bepaling over het Ideaal, maar geheel zelden komt er ons eene gedachte met
klaarheid en netheid te voorschijn; veeleer zouden de bewoordingen aanleiding geven
tot onnauwkeurige opvatting.

(1) TAINE. Philosophie de l'art t. II bl. 257.
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Zoo is 't dat de Lamennais(1) ons spreekt van twee soorten van schoonheden; ‘de
stoffelijke of in 't stof vastgedrukte schoonheid van den vorm en de Ideale schoonheid
van dienzelfden vorm, waar uitschijnt het oneindig schoone die de bron ervan is.’ Welnu ‘de kunst bevat ze beide: aan den eenen kant, dat wezenlijk, onwankelbaar
oneindig schoone en, aan den anderen kant, iets dat het eerste toegankelijk maakt
voor onze zinnen, iets dat het vastslaat in den schoot der vergankelijke schepping.
Gelijk het Ware of 't oneindig Wezen, in zijne eenheid, de bron is waaruit de
onuitputbare verscheidenheid spruit der eindige wezens, die dat oneindige in de
wereld openbaren; zóo is het oneindig schoone de bron waaruit het geschapen schoone
vloeit en de onuitputtelijke verscheidenheid der begrensde vormen die het vertoonen
in tijd en ruimte.’
Dus wordt ons als 't ware het Ideaal voorgesteld als het oneindig wezen dat zich
rechtstreeks openbaart door middel der schepsels; en niet alleenlijk onrechtstreeks,
namelijk in dezen zin dat wij door de redeneering zouden moeten van de geschapen
schoonheden tot de ongeschapene schoonheid opklimmen. Alles schijnt aan te duiden
dat zij hier rechtstreeks te zien is, want de wereld is ‘de tempel waar, in ontelbare
weerkaatsingen, dit Ideaal schoone glinstert..... In kunstvoorwerpen ligt het
vastgeklonken in eindige en vergankelijke vormen.’
Van zijnen kant schrijft Cousin(2): ‘Geef mij eene waarheid, en ik neem het op mij
er eene aan te duiden die hooger en algemeener is; toon mij eene goede daad, en ik
zal er nog eene schoonere vinden: Zoo is 't ook met het Ideaal: het blijft even
onbepaald.’ Daaraan is niets wonders; immers ‘'t is een punt dat gedurig achteruittrekt
en zich verwijdert tot in 't oneindige. Daar is zijn rustpunt, in God.’
Uit menigeen der laatste schriften over kunst kan men het even moeilijk opmaken
wat het Ideaal mag zijn dat ‘de menschheid sedert eeuwen in zich draagt, om er maar
van tijd tot tijd, door bemiddeling eens uitverkorenen, kennis van te nemen’(3). Gewis.
dit is alles maar schoone dichter-

(1) ‘De l'art’ in Esquisse d'une philosophie.
(2) Du vrai, du beau, du bien.
(3) M. KUFFERATH. - Musiciens et philosophes, bl. 14.
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taal; misschien wel is de natuurlijke neiging des kunstenaars om alles in beeld
aanschouwelijk te maken daar niet vreemd aan.
Toch schijnen allen in dit punt overeen te komen dat zij aan het Ideaal iets
onduidelijks en onbepaalds toekennen als tot zijne eigene natuur behoorend en tegelijk
het voor iets grootsch aanzien: zij spreken immers van 't onbegrensde, het oneindige.
En waarlijk als wij ons zelven te rade gaan en ons afvragen wat voor ons het ideaal
is, dan vinden wij die beide hoedanigheden terug. Wij voelen wel iets, wij zien wel
iets, maar kunnen toch niet duidelijk onderscheiden. De zaak staat niet klaar afgelijnd,
niet net uitgeboetseerd voor oogen. Van den anderen kant doet zij het hert jagen en
zwellen. daar is een zalig zuchten naar iets dat moet én geest én wil verzadigen, en
als in eene onzeggelijke welligheid dompelen. En soms, is er vuur en vlam in het
oog, is er een fier sidderen in de ledematen: als eene ontroering van geest en
wilskracht.
Dit zijn allemaal onbetwistbare feiten, die eene verklaring eischen.
Van waar die onduidelijkheid, die soort van onvatbaarheid van dit geheimzinnig
wezen? Dat komt geheel eenvoudig hieruit voort: Voor ons is het oorbeeld of Ideaal
de opvatting van het volmaaktste mogelijk: 't volmaakste dat we uitpeinzen kunnen.
Als er dan nog geestdrift en verrukking bijkomt dan is 't omdat wij 't oorbeeld
plaatsen op zedelijk gebied. In die gevallen stelt het Ideaal ons volmaaktheid voor
in 't zedelijk leven, volmaking tot dewelke wij door inwendige drift natuurlijker wijze
opgezweept worden. Maar dit punt moet ons hier niet ophouden. Ook dit gevoel is
maar eene toevallige hoedanigheid, terwijl wij nu navorschen wat het ideaal in 't
algemeen bedraagt.
Wij zegden het daareven: 't is 't volmaakste dat we uitpeinzen kunnen: dat dient
men aan te toonen. Zeker niemand verstaat door oorbeeld het voorwerp gelijk het
buiten ons in de natuur voorkomt. In den geest en daarin alleen stellen wij oorsprong
en zetel van het oorbeeld: 't is
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eene opvatting van den geest. Maar ieder denkbeeld is geen oorbeeld. Niemand die
aan ieder zijner begrippen dien naam zal geven. Eene zekere soort van denkbeelden
mag dien eerenaam dragen; maar dewelke?
Wij zagen dat allen eenen zekeren graad van onvastheid aan het oorbeeld
toekennen; bovendien schijnt het ook nog onuitvoerbaar te zijn, en dus enkel iets
voor te stellen waar de geest zich aan verzadigen mag, zonder iets voor de uitwerkende
krachten over te laten. Zeggen wij niet: ‘Het ideaal ware, zoo of zoo te handelen,
maar....!’ Is dat niet genoeg om het oorbeeld als een eenvoudige hersenschim te doen
doorgaan?
Neen! Een hersenschim of droombeeld is het niet! Deze is heel en al onuitvoerbaar;
nooit zal zij verwezenlijkt worden. De hersenschim ziet er immers niet naar of de
bestanddeelen die zij wil vervoegen wel degelijk in de natuur kunnen verbonden
worden. De onuitvoerbaarheid komt hier uit den aard der zaak zelf en niet van er
buiten.
Voor het oorbeeld hebben wij juist het tegenovergestelde: vooreerst de
onuitvoerbaarheid is niet volkomen en daarbij zij komt van buiten. Immers van den
kant van 't oorbeeld is er niets dan opperste mogelijkheid, daar de zaak in haar
volmaakt wezen wordt voorgesteld. Gelijk zij uit haar vollen aard kan bestaan, zoo
toont ze ons het oorbeeld.
Als wij zeggen: (Die vriend is een ideaal!) wat verstaan wij daar anders door,
tenzij dat er hem niets ontbreekt als vriend, dat hij een volmaakt vriend is? Bij het
ontwerpen van gelijk welk werk, 't zij hoog, 't zij gemeen, zeggen wij: (Dat ware het
ideaal), als wij, alles wel ingezien, een voorwerp hebben uitgedacht dat aan al de
vereischten voldoet en de volheid van dit wezen bezit. Men mag dus het oorbeeld
volgenderwijze bepalen: Het volmaakste in zoover het door onzen geest is opgevat.
Die volmaaktheid ontstaat voor ons uit het beschouwen van het wezen eener zaak,
in al hare bestanddeelen en in de wetten die ze beheerschen. Voorwerpelijk staat
daar voor den geest de natuur van een wezen, en uit, dit eerste begrip spruit, bij
verdere werking van 't verstand, de kènnis van al de bestanddeelen, van alles wat er
in die natuur is, van wat er ook nog kunne bijkomen. De zaak aanvullen volgens die
vereischten, is ze natuurlijk volmaken; Uit
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zulke natuur spruit zulke wet of betrekking en ingevolge dezer dient ze opgemaakt
te worden.
Door oorbeeld wordt dan werkelijk verstaan een wezen dat in den geest staat
uitgeboetseerd volgens die voorwerpelijk bestaande regels. Voorwerpelijk: Immers
de geest schiep ze niet; zij kwamen hem ter kennis uit het beschouwen der zaak in
wezen en hoedanigheden.
In dien zin, schijnt het oorbeeld dus te wijzen op iets dat op zijn eigen bestaat of
althans bestaan kan, en dat wij maar te herkennen en op te vatten hebben. Maar niet
alleen beschouwt men dit voorwerp als volmaakt, maar nog als het volmaaktste
mogelijk; zoodat dus ook de éenheid of liever de éenigheid als kenteeken aan 't
oorbeeld kan toegeschreven worden.
Als wij nu overgaan tot het beperkt gebied van 't schoone om toe te zien hoe daar in
't bijzonder het oorbeeld wordt verstaan en toegepast, wat vinden wij? Is het daar
ook verhevenheid en onduidelijkheid, eenig en ongenaakbaar? Of liever is het als
het voorwerpelijk volmaaktste, eenig in zijne soort, dat men ons het oorbeeld in de
kunst voorstelt?
Inderdaad, wij moeten bekennen dat die beide hoedanigheden, volgens de
algemeene opvatting, aan het kunstideaal worden toegezeid. Als oneindig en
onbetrekkelijk, ja als eeuwig zelfs komt het ons gedurig voor: natuurlijker en
noodzakelijkerwijze moet het dus ook onuitvoerbaar zijn.
‘De kunst zoo schrijft immers Mr Cousin,(1) moet het ideaal verbeelden; nooit echter
zal zij het kunnen verwezenlijken. Dat dient zoo verstaan te worden: dat de kunstenaar
het klaarder en machtiger uitdrukken moet.’ Het kunstideaal is immers vluchtig en
onbepaald: ‘De kunstenaar tracht er naar en moet er zelfs naar trachten, maar tevens
klimt het altijd hooger en hooger.’
Wij hebben reeds gezien hoe M. De Lamennais het weergeven van 't schoone in
zijn oneindig wezen als voorwerp der kunst aangeeft. In dienzelfden zin schrijft hij

(1) Op. cit.
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verder: ‘Het schoone is het wezen zelf, maar in zoover het in eenen vorm vaststaat;
en aldus is de vorm het voorwerp der kunst: Niet eenvoudiglijk de noodzakelijke,
onstoffelijke en eeuwige vorm van het zuiver begrip, maar diezelfde vorm
verwezenlijkt, volgens de vereischten der uitgestrektheid, in de wereld der
vergankelijke verschijnselen.’ Want ‘de kunst is de macht door dewelke de mensch
in de natuur de grondvormen of typen eeuwig in zichzelf, in levenden lijve
aanschouwelijk kan maken.’
In eene stof, zoo geschikt om de dichterlijke geestdrift aan te vuren en de
verbeelding vervoerd op te jagen, moet het ons niet verwonderen het kunstideaal zoo
verheven hoedanigheden te zien aannemen. Reeds kunnen wij uit het bovenstaande
eenigszins den zin van 't kunstoorbeeld bepalen; maar wij vinden hem veel klaarder
uitgedrukt in de volgende woorden(1): ..... ‘Ondanks alle questies van smaak en wat
dies meer zij, alle kunst heeft zich slecht het dienen der schoonheid tot doel gesteld.
Maar welke schoonheid?
Ik zou denken de eenige! Want er is maar éen schoonheid éen meest verheven,
volmaakte schoonheids-idée waaraan zich de geestelijke zoowel als stoffelijke
schoonheid spiegelt, waaraan alles wat mooi is zijn pracht ontleent, welke eenige
schoonheid altijd op eene of andere wijze zich in een kunstwerk moet openbaren....
Als ge uwe indrukken goed weet te ontleden, dan zult ge gemerkt hebben dat alles
op éen schoonheid wijst, op de schoonheid zelf.’
Ziedaar klaar en duidelijk vastgesteld wat men gemeenlijk voor kunstoorbeeld
aanveerdt. De kunstenaar moet trachten de volmaakte schoonheid te openbaren, en...
daar is er maar éene. Ongetwijfeld opdat dit begrip eenigszins aan de waarheid
beantwoorden zou, moet er wel zoo eene schoonheid op haar eigen bestaan,
onbetrekkelijk en onafhankelijk van onze opvattingsvermogens. Zooniet, dan is dit
kunstideaal niets anders dan een voortbrengsel der verbeelding dat zijn bestaan te
danken heeft aan de duisterheid van 't onderwerp. 't Is dus de kern van geheel het
vraagstuk te onderzoeken wat de natuur van het schoone bedraagt.

(1) ‘Kunst’ door Mr MOLKENBOER. - in Van Onzen Tijd, October 1900.
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II.
Eenieder weet genoeg dat er evenveei gedachten zijn over het schoone als wijsgeerige
stelsels. Ons inzicht is geenszins, zooals Graaf Tolstoï doet,(1) ontelbare bepalingen
uit den samenhang dier verschillende stelsels af te zonderen om ze dan gemakkelijk
te verwijzen en op het einde zelf eene persoonlijke stelling in de plaats te stellen die
wel onder de algemeene veroordeeling zou kunnen vallen. 't Weze genoeg te
onderzoeken wat de zielkundige ondervinding bijbrengt tot het verklaren van 't pas
aangeduid kunstideaal.
Nogal verspreid is zekere stelling, die bijna ieder begripsvoorwerp verzelfstandigen
wil, en in 't bijzonder het Ware, het Goede, het Schoone als drie onbetrekkelijke
wezens aanziet. Bijzonder onder den invloed van Mr Cousin en zijn officieele
wijsbegeerte hebben die Platonische ‘Ideëen’ de geesten vervuld.(2) Als drie
zelfstandigheden, en geheel buiten ons, staan het Ware, het Goede, het Schoone:
Onze vermogens hebben niets anders te doen dan ze te beschouwen en eenigerwijze
op te vatten.
Wel neen! Er zijn ware dingen, goede daden, schoone tafereelen: en die
hoedanigheden, door de werking van 't verstand afgezonderd en veralgemeend kunnen
door de verbeelding met lijf en leven worden voorzien, 't geen hun den schijn geeft
van zelfstandige wezens. Maar altijd blijven zij eenvoudige hoedanigheden. Blijven
zij dan toch niet onbetrekkelijk en onafhankelijk van den mensch, vermits ze uit
zichzelf van hun wezen halen? Wat de waarheid en goedheid der zaken aangaat, dat
behoeft ons hier niet op te houden,(3) 't Weze voldoende in 't voorbijgaan aan te stippen
dat die beide hoedanigheden aan ieder wezen behooren, niet echter als men het op
zichzelf beschouwt, maar enkel voor zooveel het in betrekking komt met verstand
of wil.

(1) Qu'est ce que l'art? - Vertaald uit Russisch, door TH. DE WYZEWA.
(2) ‘Platon a vu la Vérité libre des enveloppes grossières qu'elle revêt dans le sein du monde
physique et du monde intellectuel.’ - Op. cit. bl. 139. - Ja, hij zag ze als een wezen op zijn
eigen.
(3) Het vraagstuk over de waarheid staat op meesterlijke wijze opgelost in Critériologie van
Mgr. MERCIER, Leuven.
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Maar het schoone?
Dragen de zaken dien stempel in hunne natuur; of vinden wij dit geheimzinnig
ding in onszelven? Gij bewondert een kunsttafereel, of gij aanschouwt een eenvoudig
natuurgewrocht, dat gij schoon acht; hoe spreekt gij dit oordeel uit? - Dat behaagt
mij; dat is mij aangenaam; dat staat mij aan. En waarachtig, het schoone verwekt in
eenieder een zeker gevoel, een eigen genot dat als zijn herkeningsteeken mag
doorgaan; bij zoover dat zijne aanwezigheid de schoonheid verraadt, zijn wegblijven
echter het schoone uitsluit.
Welkdanig is dit genot? Is schoon en aangenaam misschien een en hetzelfde?
Menig hedendaagsch wijsgeer(1) kleeft die stelling aan, toch niet, zoo 't blijkt, zonder
't algemeen gevoel en de dagelijksche ondervinding tegen te spreken. Wat men ook
bewere, welke zoogezeid onwrikbare grondbegrippen men ook inroepe, toch blijft
het vreemd en onwaar klinken dat reuk-, smaak- of tastzin ook 't voorrecht zouden
hebben. 't schoonheidsgenot in ons rechistreeks te doen ontstaan. 't Is de vleiende
geur van eene roos niet die ze ons doet schoon noemen. Of is 't misschien omdat het
ons goed smaakt dat wij zeggen: ‘Ziedaar een schoon gebak? Neen! Altijd heeft men
gezeid, en nog behoudt men aan de woorden hunnen natuurlijken zin: Die bloem
riekt goed; of: dat is een lekkere spijs. En als wij met welgevallen onze hand laten
glijden over zacht fluweel zullen wij wel oordeelen: dat is aangenaam maar niet: dat
is schoon.
Of wil men enkel de tusschenkomst en getuigenis dier zinnen als bijhoorig
inroepen? Ach! dat moet eenieder bekennen dat zij niet mogen tegengewerkt of
gekwetst worden; anders zal 't schoonheidsgenot veel gevaar loopen; zelfs bij volle
en regelmatige werking dragen zij niet weinig bij om dit genot te verhoogen en te
volmaken. Maar als rechtstreeks schoonheidbarende zintuigen kunnen noch neus,
noch mond, noch tastzin aanveerd worden.
Van het geringste voorwerp dat ons schoonheidshalve aanstaat tot het machtigste
gewrocht der kunstdrift treedt

(1) Onder de voornaamste telt gewis M. GUYAU Problèmes de l'Esthétique Contemporaine. Daar staat die stelling nogal plat uiteengezet als 't ware met een soort voorkeur voor den
‘sens viscéral.’
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alles door twee zinwegen, door oog of door oor in ons schoonheidsdomein. Neemt
schilder-, beeldhouw- of bouwkunst: 't is enkel het oog dat er het schoone moet in
ontdekken; terwijl dichterlijke woordenwending of tonenharmonie langst het oor
schoonheidsgenot doen ontwaken. ‘Pulchra sunt quae visa placent’ zegde alreeds de
H. Thomas, aantoonende dat alleen de waarlijk-kennisnemende zinnen en bijzonderlijk
het oog in 't oordeel over schoonheid rechtstreeks tusschenkomen. Ook Tolstoï(1)
maakt die veelbeduidende opmerking dat het Russisch ‘krasota’ (schoonheid)
eenvoudig weg beteekent: hetgeen behaagt aan 't gezicht.
Daardoor alleen vallen dus eene groote menigte aangenaamheden weg: zoodat
aangenaam en schoon hoegenaamd niet te vereenzelvigen zijn. Het schoone immers
verschaft een behagen van eene gansch bijzondere soort. 't Is een genot van louter
bekijken, waarnemen, aanschouwen. Het schoon voorwerp moge ons eigendom zijn
of aan een ander toebehooren dat doet niets aan 't gevoelen dat bij ons opwelt. Uit
een zuiver zien dus spruit voor ons behagen dat sterk genoeg is om geheel ons wezen
te doordringen en als tot een nieuw leven te verheffen. Want het schoonheidsgenot
vat geheel den mensch, voldoet hem in zijne algeheelheid, én zinnelijk, én geestelijk.
Wat mag dus wel dat schoon zijn, dat zulk eenen eigenaardigen voorbode heeft?
Reeds nu kunnen wij bepalen: ‘De schoonheid is dat iets, dat in ons zulk bijzonder
gevoel doet ontstaan.’ Maar, wat is dat iets? Is het ontstaan van dit genot te wijten
aan een hoedanigheid in het buiten ons bestaand voorwerp besloten, of aan de
persoonlijke stemming van eenieder? Ligt dat iets in het voorwerp dat beschouwd
wordt of in de daad zelf van beschouwen?
De eerste stelling die het schoone geheel buiten ons gaat zoeken, wordt dikwijls
en op verschillende manieren voorgehouden(2).
Wij zagen alreeds hoe de schoonheid, in menige verbeelding, een eigen en
zelfstandig wezen aantrok en zich

(1) Op. cit., bl. 21.
(2) Onnoodig hier te doen opmerken dat wij geenszins het inzicht hebben de geschiedenis der
schoonheidstelsels uiteen te zetten: wij geven enkel de meest verspreide gedachten.
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aldus verschuilen ging in den schoot van 't Oneindige, van God zelf. De geschapen
wezens doen dan niets anders dan ze min of meer klaar veropenbaren, gelijk een en
hetzelfde ding, dat door verscheidene spiegels zou worden weergegeven. Onnoodig
hierop aan te dringen: niemand die in geweten kan getuigen ooit aldus een schoon
voorwerp te hebben beoordeeld, ooit zulk een wezen te hebben ontwaard.
Andere stellingen meer overeenkomstig met de getuigenis der zielkundige feiten
vinden de verklaring van 't schoonheidsgenot in een eigenschap der stoffelijke zaken.
Allen komen hier op neer dat zij als algemeenen regel doen gelden omstandigheden
die wezenlijk menigwerf voorkomen daar waar wij de schoonheid vinden:
Geschiktheid, evenredigheid, Symetrie: ziedaar het schoone! Wel neen! Maar ziedaar
wat zeer dikwijls tot de schoonheid kan bijdragen. Immers hoeveel voorwerpen die
ze bezitten worden toch afstootend gevonden! Hoeveel andere waaraan zij ontbreken,
en die men niettemin prachtig heet!
Eenheid in de verscheidenheid! Wat dient er van die bepaling gezeid te worden?
Dat zij al veel nauwkeuriger en omvattender is dan de voorgaande. Orde of
samenschikking baren menigwerf het schoonheidsgenot, dat is niet te loochenen.
Een menigte van omstandigheden en verschillende verkwikkelingen, maar door alles
heen, eene werking van den dramaheld; een groep van omstanders en menigvuldige
natuurverschijnsels, maar dit alles geschilderd om eene daad te doen uitschijnen;
met een woord, verscheidenheid van deelen tot éen geheel verbonden: ziedaar wat
den geest voldoet en den mensch in bewondering doet juichen. Heel waar! En ziedaar
ook wat een nieuw begrip medebrengt: namentlijk den subjectieven of
onderwerpelijken kant van 't schoone in de voldoening van den geest. Maar 't blijft
toch altoos de voorwerpelijke kant, de objectieve orde die de bovenhand houdt en
die het schoonheidsoordeel veroorzaakt. Immers 't is omdat er orde en éenheid in de
verscheidenheid is dat zij het schoon noemen, en niet omdat het voldoening geeft
aan den geest. Dit laatste blijft dus enkel bijzaak. Welnu, dan vragen wij: zal men
ontkennen dat eene kleur, in haar éenheid, even als éen enkele toon ook geheel schoon
gevonden wordt? Hier toch kan er geen spraak zijn van verscheidenheid. Hield men
integendeel aan de andere stelling die, niet de voorwerpelijke orde, maar de
voldoening van den geest als
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hoofdzakelijk beschouwt; daarop zouden wij, behalve met de vorige opmerking, nog
antwoorden dat men een valschen naam aanneemt. Dan immers verloochent men
zijn stelling: Eenheid in de verscheidenheid, en kleeft men een nieuwe opvatting aan,
waarop wij zullen terugkomen.
Zuiver voorwerpelijke eigenschappen kunnen geen voldoend antwoord bijbrengen.
Niets laat toe te beweren dat het schoone vóór en buiten ons ligt in het aanschouwd
tafereel. Niets noopt ons aan te nemen dat, evenals het bestaan en het wezen eener
zaak onafhankelijk zijn van den geest, die ze enkel waarneemt en verstandelijk
uitdrukt, zoo ook onze eigene vermogens niets bijdragen tot het wezen en de natuur
van het schoone.
Keeren wij ons liever tot den onderwerpelijken kant, en onderzoeken wij in ons
het schoonheidsoordeel zelf. Is het feit alleen dat de aanwezigheid van het schoone
noodzakelijk door een genot moet aangeduid worden, reeds geen vermoeden ten
voordeele der onderwerpelijke opvatting! Maar meer dan éen getuigenis der
zielkundige ondervinding drijft in die richting.
Ziet eerst en vooral het verschil onzer doenwijze, als wij het bestaan en den aard
van een wezen door een ander willen doen aannemen, en als wij de schoonheid eener
zaak zoeken te toonen. Indien het de waarheid is die men voorstaat, zal het laatste
woord tot den weerspannigen zijn: ‘Gij wilt niet zien’, overtuigd dat hij, niet dezelfde
kenvermogens begaafd, van hetzelfde oordeel zijn moet. Immers, wij zien hier de
zaak klaar voor oogen staan, voorwerpelijk en buiten ons; en daarom oordeelen wij
onbevreesd dat hij maar de oogen openen moet om dezelfde te zien.
En het schoonheidsoordeel? Wie redelijk handelen wil zal niet eindigen met zijnen
tegenstrever van weerspannigheid en kwaadwilligheid te beschuldigen; hij zal
eenvoudig besluiten: ‘Voor mij toch is dat schoon’; nooit echter: ‘ik zie het zoo:
Want hier is geen spraak van het inwendig zien van een voorwerp buiten ons(1). Met
het scherpzicht

(1) Willende bewijzen dat schoon en aangenaam niet mogen gelijk gesteld worden, schrijft M.
COUSIN: ‘Als men ons vraagt waarom die vorm ons aangenaam is, kunnen wij maar
antwoorden door onze eigene getuigenis; ik alleen kan zeggen wat mij behaagt of wat mij
misvalt. Maar als men ons vraagt waarom wij zulke vorm schoon noemen, dan beroepen wij
ons op het gezag der rede.... en wij beschuldigen onzen tegenstrever van dwaling.’ - Op. cit.
bl. 203. - ‘Want in 't natuurlijk tafereel, vatten wij, zien wij het schoone en voelen wij niet
alleen het aangename.’ bl. 206. - M. COUSIN laat zich door 't vuur zijner redeneering
meesleepen. Om te beletten dat alle aangenaam schoon worde genoemd, meent hij tot het
zien van 't schoone te moeten besluiten. In 't geheel niet! 't Is voldoende het schoonheidsgenot
tot de kenvermogens te beperken, zooals wij deden.
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van den geest zien wij wel het pronkjuweeltje in zijnen aard, in zijne grootheid en
andere hoedanigheden, maar geenszins als schoon. Dat voelen wij veeleer. Objectief
of voorwerpelijk staat de schoonheid niet voor ons. En daarom is 't dat wij ons oordeel
niet willen opdringen; instinktmatig vermoeden wij dat er hier geene gelijkheid
bestaat in de vermogens die met het voorwerp in aanraking komen. 't Zou dus met
een zelfde kunst- of natuurwerk voor de hand, van het oordeelend onderwerp afhangen
dat de schoonheid aanwezig bevonden worde of niet.
Verder, waar is er wel meer verscheidenheid en tegenstrijdigheid van oordeel,
voorliefde, opvatting, dan op het gebied van 't schoone! Neem eene pronkvaas
bijvoorbeeld: zij zal schatten weerd zijn voor den eenen, terwijl een ander ze
onverschillig zal bezien, nooit vermoedende wat er daar kostelijk mag aan zijn.
Alles wel! zal men misschien zeggen: Maar er is kunstopvoeding van doen om
schoonheidszin te verwerven; juist gelijk er onderricht vereischt wordt voor het leiden
van 't verstand. Er is hier een verschil tusschen kennen en niet kennen, tusschen het
bezit van vermogens of noodige krachten om de schoonheid te waardeeren en het
gemis ervan; vulde men dit gemis aan, er zou geene tegenstrijdigheid meer zijn. Is
het niet om dezelfde reden dat een vakman met belangstelling een ingewikkeld
werktuig zal bezien, terwijl de gemeene man er maar eene onbekende macht in
vermoedt?
Neen! Die vergelijking is onjuist. Immers op 't schoonheidsgebied zijn de twee
uiteinden niet rechtstreeks tegenstrijdig, als hebben en niet hebben. De gemeene man
ook spreekt zijn oordeel uit over 't schoone, al is het toch beperkt bij minder
ingewikkelde kunstgewrochten. Maar laat dat nog
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zijn en werp eenen blik op de kunstenaarswereld zelve; daar is het gemis aangevuld:
eenieder heeft er kunstzin en bekwaamheid. Is het daar volle vrede en eensgezindheid?
Behoeft het nog gezeid te worden dat het verschil van meening en voorliefde hier
overgroot is? En toch kan er geen spraak zijn van tegenstelling tusschen gevoel en
onverschilligheid, tusschen zien en niet zien; maar wel tusschen verschillende
positieve gevoelens: aldus oordeelen en anders. Ook is het eigenlijk op dien grond
dat het klaarblijkend uitkomt hoe groot het aandeel is der opvattingsvermogens, der
persoonlijke stemming in de uitspraak over het schoone. Een en hetzelfde voorwerp
door twee personen beoordeeld geeft twee verschillende uitkomsten. Van waar die
tweevoudigheid?
En niettegenstaande die groote verscheidenheid, gevoelen wij ons wel ooit geneigd
ons eigen schoonheidsoordeel te betwijfelen? Als het waarheid betreft, is 't van twijfel
tot meening, van meening tot zekerheid dat wij overgaan. Maar hoe dikwijls verkeeren
wij in zekerheid? Meestal beschouwen wij eene zaak, met de vrees onze meening
voor eene tegenovergestelde te moeten afstaan. En als wij iets schoon oordeelen?
Altijd overtuigd van de waarheid van ons eigen gedacht gevoelen wij geenszins de
noodzakelijkheid ze te betwijfelen, ofschoon velen een ander gedacht volgen(1). Van
waar nu die gerustheid?
Die zekerheid in ons eigen oordeel, en van den anderen kant, die groote
verscheidenheid van meeningen nopen ons aan te nemen dat het schoone zijn bestaan
eigenlijk aan ons te danken heeft, dat het in hooge maat persoonlijk is. Welhoe! de
schoonheid vormen wij dan uit eigen schatten! Het voorwerp, waaraan wij ze
toekennen, heeft dus niets meer te zeggen! - Wij moeten niet noodzakelijk van de
zuiver-voorwerpelijke stelling tot de zuiver-onderwerpelijke overgaan. Ja! in 't
voorwerp moet er iets zitten, dat ons dus of anders oordeelen en voelen doet. Zie:
eene kleine,

(1) Wel te verstaan dat wij hier een verschil maken tusschen die eigenzinnigheid, die uit
natuurlijken hoogmoed voortspruit, en de overtuiging in 't schoonheidsoordeel. Deze baart
zekerheid uit haar eigen, zonder bijkomende beweegredenen; gene integendeel ziet bijna
altijd de getuigenis der rechte rede over 't hoofd, om de schijnvernedering eener toegeving
te ontgaan.
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bijna onmerkbare, verandering in een kunstwerk kan het op eens als schoon doen
voorkomen; wijst die verandering van oordeel niet klaarblijkend naar 't voorwerp?
Immers onze kenvermogens treden niet van hun eigen in dadelijke werking: zij zijn
maar van lijdenden aard. Van buiten moet dus, de in 't werk-stelling komen, zoodat
een verschil in de in 't werk-stelling noodzakelijk een verschil verraadt in het in 't
werkstellend voorwerp.
Ook zijn ze weinig talrijk, zij die de zuiver-onderwerpelijke stelling vooruitzetten.
Die men subjectivisten noemt aanveerden nog - ten minste het meerendeel
uitdrukkelijk of niet, en soms willens willens, het aandeel van 't buitenzijdsche in
het schoonheidsvraagstuk. Eene andere zaak is 't, die tusschenkomst en dit aandeel
nader te bepalen: Alleen langdurige ondervinding en aandachtig waarneming kunnen
hier en daar een bijna algemeen kenmerk, waarvan hooger reeds spraak was,
aanwijzen.
Wat nu eigenlijk door de inwendige ondervinding vereischt wordt, is dat het schoone
tegelijkertijd geplaatst worde en in 't voorwerp én grootendeels in onszelven. De
schoonheid is noch zuiver-subjectief, noch zuiver-objectief.
‘Onderwerpelijk beschouwd, noemen wij schoon, zegt Tolstoï(1), al hetgeen ons
een genot schenkt van eenen zekeren aard. Voorwerpelijk, geven wij dien naam aan
eene zekere volmaaktheid; maar daar nog is het klaarblijkend dat wij dit doen, omdat
het in aanraking komen met die volmaaktheid ons eene zekere soort van behagen
verschaft; zoodat onze voorwerpelijke bepaling niets anders is dan een nieuwe vorm
der onderwerpelijke. Inderdaad, alle schoonheidsbegrip komt neer op het ontvangen
van een zeker genot.’
Geheel de vraag is dus te weten waaraan het ontstaan van zulk genot te wijten is:
dát zal waarlijk het schoone zijn. Welnu het schoone in zijn eigen aard, in zijn innig

(1) Op. cit., bl. 44. - Men neme dit echter niet voor zijn stelsel.
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wezen, bestaat in het over- en ineenstemmen, in het samenvallen van voorwerp en
onderwerp, van bekeken natuur- of kunstgewrocht en bekijkende vermogens. En wij
noe men schoon datgene dat met ons in de kennisneming overeenkomt, en om reden
dier overeenkomst.
Alle schoonheid is aangenaam: en aangenaam zijn is niets anders dan met onze
vorming en geneigdheid overeenkomen. De eene vindt al zijne voldoening in
zuiver-bespielende studiën; een ander kan zich aan zoo'n voorliefde niet verstaan,
terwijl hij zelf maar leeft in werkdadigheid en uitvoering. Dat is goesting; en niemand
zal opkijken, als men dit een samenvallen noemt met persoonlijke gesteltenis. Maar
dit samenpassen valt hier op de begeerende vermogens; draag het nu over op de
kennende, en gij hebt het schoone. De aangenaamheid der aanschouwing brengt de
schoonheid mede, uit de overeenstemming met 's menschen aanschouwende krachten
put zij dan ook haar innig wezen.
Maar hier rijst er een moeilijkheid op. Gewoonlijk zeggen wij: ‘Dat is schoon’,
zoodoende aldus de schoonheid op het voorwerp instinktmatig overdragende. Maar
zegt men ook niet: ‘dat is een waar kunstenaar?’ En hier nochtans is de waarheid
maar gelegen in de passende verbinding door onzen geest gevormd tusschen de
opvatting die hij heeft van eenen kunstenaar in 't algemeen, en de gedachte die hij
opdeed over dezen kunstenaar in 't bijzonder. Dit overdragen op het voorwerp toont
enkel de lijdzaamheid van 's menschen vermogens, en voornamelijk van zijne
kenvermogens. Daar zij tot de daad niet kunnen overgaan zonder eenen wezenlijken
invloed van buiten, dragen zij geheel natuurlijk naar dien kant de hoedanigheden
over, die nochtans maar door de werking dierzelfde kenvermogens ontstaan. Zoo
gaat het voor het schoone. De zaken, in hun eigen, mogen allerhande gedaanten
dragen, er zal nochtans geen spraak van schoonheid zijn, niet alleen zoolang er geen
aanschouwer bijstaat, maar zelfs zoolang er in dien toeschouwer geene gunstige en
overeenstemmende gesteltenis aanwezig is.
Wat die persoonlijke gesteltenis of geschiktheid eigenlijk bedraagt dient, voor het
onderhavig vraagstuk, alleen met algemeene trekken te worden aangetoond. Van
onze kundigheden moeten wij een gedeelte aan de zinnen, een ander aan 't verstand
toekennen: derhalve hebben wij ook twee
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schoonheden: de zinnelijke en de geestelijke of verstandelijke. Is het alleen met het
stoffelijk zintuig dat een buitenbeeld overeenstemt: nu hebben wij zinnelijke
schoonheid en zelfs zuiverzinnelijke; is het met den geest, in zijnen bijzonderen
graad van ontwikkeling en zijne eigene manier van oordeelen, dan krijgen wij
verstandelijke schoonheid. Beide komen afzonderlijk voor: zoo spreken wij, onder
andere, van eene schoone redeneering, waar toch geene spraak kan zijn van stoffelijke
overeenstemming.
Gewoonlijk toch als er over schoonheid gehandeld wordt, neemt men ze in die
voorwaarden, waar de twee voornoemde vereenigd zijn. Dat is immers de schoonheid
in den vollen zin van 't woord, omdat zij voortspruit uit eene volledige voldoening
van geheel het menschelijk wezen in al zijne kenvermogens. De éenheid in orde of
samenschikking - wij zagen het hooger - duidt men aan als eene vereischte voor het
schoone. Welnu, waarom anders kan de Eenheid in 't voorwerp bij ons het
schoonheidsgenot verwekken, tenzij om reden der zoo natuurlijke en innige éenheid
van ons wezen? Onze zinnelijke en geestelijke kenvermogens, zelf onderling zoo
nauw verbonden en zoo harmonisch samenwerkend, vinden hun waar evenbeeld in
die verhoudingen uit de buitenwereld. Ten andere, de éenheid in het voorwerp
verwezenlijkt, vergemakkelijkt de werking van den geest die gedurig naar de éenheid
streeft. Ook ware er enkel spraak van gemakkelijk kennen in het schoonheidsoordeel,
dan zou men misschien wel de ‘Eenheid in de verscheidenheid’ als de grondreden
van het schoone kunnen aangeven.
Alle dingen toch vinden wij niet even schoon: Het eene kunstwerk geeft ons meer
voldoening dan het ander: Dat komt uit den graad van volledigheid en uitgestrektheid
der betrekking en overeenstemming met ons zelven. Een voorwerp immers kan min
of meer passen op de aanschouwende vermogens, zonder daarom tegenstrijdig te
moeten zijn. Wat bijzonder veel invloed heeft in dit verschil van genotsterkte, is de
hoedanigheid en het getal der persoonlijke gesteltenissen die voldaan worden. Wij
hebben eerst onze zintuigen, oog en oor, die het stoffelijk deel onzer kracht uitmaken:
Alhoewel zij bij allen op eene zelfde werking gericht zijn, dragen zij toch bij eenieder
'nen
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stempel van eigen samenstelling en werkkracht. Dan mag men als half-zinnelijke
half-geestelijke eigenschappen noemen: de kennis van techniek, de natuurlijke
vorming in onze Moedertaal,(1) en meer andere. Eindelijk hebben wij de vorming op
zuiver verstandelijk gebied: van den eenen kant eene natuurlijke en gansch
persoonlijke manier van redeneeren, van den anderen kant eene zekere som van
aangeworven zedelijke en godsdienstige overtuigingen. Naarmate nu de laagste of
de edelste dier ingegroeide strekkingen (habitus), in kleiner of grooter getal voldaan
worden door een buitenvoorwerp, in die mate ook zal ons schoonheidsgenot
verschillen en bijgevolg de schoonheidsgraad die wij aan 't voorwerp toekennen.
Zoo zal bijvoorbeeld de kennis der kunsttechniek niet weinig het genot vergrooten,
omdat er daar wezenlijk eene ruimere betrekking ontstaat tusschen kenner en gekende.
Zal dan waarlijk het schoone gansch persoonlijk zijn? Moet er noodzakelijk daaruit
eene onverzoenlijke oneenigheid ontstaan in de kunstwereld? Gewis, twee gansch
gelijke enkelingen komen wij niet tegen; eenieder draagt zijn eigen stempel van
persoonlijke gesteltenis en vorm. Nochtans daar al de eenlingen van het menschelijk
geslacht overeenkomen in éene zelfde natuur, die hen allen mensch noemen doet,
zoo bestaat er toch een gemeenschappelijke grond te midden die overgroote
verscheidenheid van gedachten en gevoelens. Bovendien hoe hooger de gesteltenissen
zijn die in 't schoonheidsoordeel tusschenkomen, hoe beter het akkoord is der
beoordeelaars. Zijn immers dezelfde zedelijke en godsdienstige overtuigingen niet
bij velen ingeworteld? Dit weze voor het oogenblik voldoende.

(1) In zijne voorrede aan de vertaling van GRAAF TOLSTOï's werk: Qu'est ce que l'art? schrijft
Mr DE WYZEWA deze gegronde opmerking: ‘Ik ben overtuigd dat, al kende ik het Chineesch,
de ware kunstweerde van eene Chineesche rede mij zou ontsnappen. Eenigszins zou ik den
grond verstaan, maar geheel en gansch kan hij enkel gevat worden in harmonie met den
vorm. Welnu, die vorm der chineesche zinsneden bleve mij altijd vreemd, omdat ik het niet
gewoon ben in die taal te denken en te voelen.’ Dit voor de opvoeders die de Vlaamsche
Jeugd onder handen hebben. God gave! dat zij wat minder de natuur tegenwrochten!
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Er mag dus eindelijk besloten worden(1) dat het schoone niet een zelfstandig wezen,
ook niet eene uitwendige hoedanigheid is, maar eigenlijk zijn innig wezen in eene
betrekking vindt. De schoonheid is noch in 't voorwerp, noch in 't onderwerp, en tot
hier volgen wij M. Cousin: maar terwijl hij ze boven beide plaatst, stellen wij ze in
eene betrekking tusschen beide.
Hoe kan men dan nog van de éenheid en van 't volmaakste gewagen op dit gebied?
Hetgeen ik ben, zijt gij het? Dusvolgens, is de manier waarop ik beschouw dezelfde
waarop gij beschouwt? De manier, wel te verstaan; en niet hetgeen ik beschouw. Dit
laatste immers is een buiten en op zich zelf staande voorwerp, dat door beiden als
hetzelfde gezien wordt. Maar, ofschoon het éen zij, geeft het toch verschillende
aandoeningen. Éene schoonheidsidée is er dus niet. Evenmin kan er hier spraak zijn
van een voorwerpelijk wezen in zijne volheid opgemaakt naar al de regels en wetten
die uit de kennis ervan voortsproten. Welke zijn hier die regels en objectieve wetten
waaraan de schoonheid voldoen moet, om in dien zin volmaakt te zijn? Welk is dat
voorwerpelijk wezen? Is volmaakt schoon voor mij, wat mij - ik zeg: mij - geheel
en gansch voldoet. 't Is al wat er kan gezeid zijn.
Geen wonder dus dat bij eenieder het kunstideaal zoo onbepaald, zoo duister en
onverklaarbaar voorkomt! Men wil immers elementen vereenigen die tegen elkaar
strijden; men wil een volmaakt, onbetrekkelijk, zelfstandig wezen maken van iets
dat hoegenaamd die hoedanigheden niet verdraagt, en ze dus aan de verbeelding
moet ontleenen. Dat de rede daar niet mede bevredigd wordt is wel te verstaan!
Zoodat de hooger aangeduide aan 't kunstideaal gemeenlijk gegeven zin valsch en
onverdedigbaar is. Dit is de gevolgtrekking die van zelf uit het voorgaande vloeit.

(1) Het huidig ontwerp vergt geen vollediger uiteenzetten van 't schoone; veel minder eene
nauwkeurige beschrijving van al zijne deelen en gedaanten. Er moest niet meer aangehaald
worden dan hetgeen tot dit besluit noodig was.
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Dit oorbeeld vereischt immers eenheid en onbetrekkelijkheid, samenstelling en wezen
volgens voorwerpelijke regels, die aan den geest opgedrongen zijn en niet uit hem
voortspruiten; en.... die steun bestaat niet. Die opvatting valt dus; maar er dient dan
ook naar een andere uitgezien. Want dit instinktmatig gelooven aan het oorbeeld is
een te gewichtig zielkundig feit, het steunt in andere vakken op te vasten grond opdat
er hier op 't gebied der schoonheid niets zou aan beantwoorden.
Twee gegevens, die geenszins schijnen gemaakt te zijn om onderling vrede en
vriendschap te sluiten, staan hier tegenover elkander: Die algemeene gedachte als
zou het oorbeeld wijzen op het verhevenste, het volmaakste,..... en het schoone, dat
niet op zich zelf bestaat, maar als van eenieder afhankelijk is. 't Is op het eigen gebied
der kunst dat de oplossing moet gezocht worden.
('t vervolgt.)
Dr. J. EREMBOUT.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1902

252

Verlijden.
Mijn doen is van een kind
dat in het snelgerit,
voor 't eerst, en starend door
een open venster, zit.
Mij schijnt het of 't heelal
en aller menschen leven
wijduit wordt ringsom mij
in dolle vaart gedreven,
daar ik ben 't middenpunt,
althans zoo dunkt het mij,
en standvast ik alleen.
Al 't andere, rij aan rij
door de altijd, dag aan dag
vernieuwde zonneglansen,
en elk naar zijn gedoen
zijn doodendans aan 't dansen,
lijdt schipbreuk in den nood
van zijne sterflijkheid.
Als ware mij alleen
geen doodsuur voorbereid,
sluit ik mijne oogen toe
en ik en wil niet hooren
hoe alles achter mij
en alles mij te voren,
min sterfelijk dan ik,
mij uitlacht in den waan
van mijn standvastigheid,
en blijft, voorbij me, staan.
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Een kijkje is mij gegund,
meer niet! en ik durf wanen
dat ik voor goed op weg
langs de eindelooze banen
eens levens ben - Het kind,
ocharme, en merkt het niet
dat het zoo haastig door
dit alles henenschiet.
CAESAR GEZELLE.
Kortrijk, Asschewoendag, 1902.
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De uiterste dag.
‘Quia gustare intus nolumus paratam dulcedinem, amamus foris miseri
famem nostram.’
St GREGORIUS.

I.
HET was November, het was de maand der dood.
De natuur, die onlangs gestraald had in al de verwen van Oktober, was nu bleek
en grauw en bedroefd, en er was geen dag meer, en de dwarse regen viel op de naakte
bosschen en over de vochtige braakvelden hing een grauwe mist, die alle voorwerpen
omhulde.
Het was November, het was de maand der stilheid.
Op den buiten was het stil gelijk bij de dooden. Geen leeuwerikgezang onder den
hemel, geen kwetteren in de hagen, geen vogelenfluiten in struiken en hoven. En de
koeien loeiden niet meer over de velden, en men hoorde niet meer in de beemden
het geschal van hunne bellen. De schapen blaatten niet meer van de hooge heuvels,
en de ganzen kwaakten niet meer in de grachten. Alle dieren waren binnen en op
stal, en buiten zag men ook niet veel menschen meer.
Verstomd was het geroep en 't gelach van het oogstvolk en het hinniken der
peerden; en de witgele oogstlading waggelde niet meer langs de voren der veldwegen
en door de poorten der hoeven.
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Het was gansch stil buiten op het land, en als de eenzame wandelaar bleef staan
midden op den doorweekten weg, zoo hoorde hij alleen het zachte druppen van den
regen op zijnen hoed, die stijf en zwaar was van de geweldige vochtigheid. Het was
ijl gelijk in den nacht op de lange, modderige landwegen, die berg op en berg af
liepen tusschen de naakte hagen, van den eenen grauwen horizont tot den anderen.
Maar in de groote stad, midden in 't land, leefden de menschen ieverig gelijk altijd.
De rook der fabrieken lag er over als eene zware roetlaag, en wanneer de nacht viel,
ging een groote gloed op door dien mist van uit de honderde markten en plaatsen,
van uit de duizenden straten en stegen. Het was gelijk de verlichte damp van eenen
ketel over 't vuur of gelijk de schijn over een krater, waarin de lava bobbelt, of gelijk
de gloed van het brandende Sodoma, of gelijk het licht van uit de opene poort der
Hel.
Het was een avond daar binnen in Sodoma.
Daar was het den geheelen dag donker geweest in de smalle straten, en daar had
van den vroegen morgen af het licht gebrand in de diepe winkels, die verre in de
huizen gingen gelijk hollen onder de aarde - prachtig verlicht, vol van al der wereld
schatten.
Langs de asphaltstraten en de roode tegels der stoepen stroomden de menschen een onophoudende vloed in het krijtwit licht der elektrieke lampen.
En alle aangezichten waren bleek van Sodoma's lucht - gelijk het lijnwaad door
chloor gebleekt - en uit ieder aangezicht staarden twee oogen, en achter ieder
oogenpaar, brandde eene ziel.
Zoo vele, vele, vele oogen - en zoo vele, vele, vele zielen!
Men kon er duizelig van worden te kijken in al die menschenblikken en te denken
op al die menschenzielen. En men kon een gevoel krijgen, alsof men neerkeek van
den rand van eenen afgrond, als
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men dacht op al die menschen in Sodoma - van waar ze kwamen, wat ze zochten,
waarheen ze gingen, wat hun lot moest zijn, hier en hiernamaals...
Men vertelt van Pascal, dat hij gedurig een afgrond zag aan zijne linker zijde. En
het gebeurt aan dichters, dat ze plotselings hunne handen moeten houden vóór de
oogen hunner ziel, omdat alle dingen plotselings als opene vensters worden, waardoor
het oneindige hun tegen gaapt.
Maar het zijn slechts de weinigen, voor wie het leven aldus werkelijk wordt, en
die met ernst gevoelen, dat ze leven - dat er een eindelooze afgrond is boven hen en
een eindelooze afgrond onder hen - dat de aarde zweeft midden tusschen den hoogen
dag en den diepen nacht, en dat het leven zweeft midden tusschen den Hemel en de
Hel.
En de menschen over wie het gevoelen van bestaan rust gelijk een gedurige
hoogtijd en een gedurige afschrik, kunnen niet leven zonder iederen oogenblik te
knielen in hunne herten, en hunne zielen beven onophoudend gelijk sterren, omdat
ze onophoudend Gods macht beschouwen gelijk de sterren, en ze vallen neêr en
aanbidden bevende den Eeuwige.
Maar voor dezen, die in Sodoma leven, is dit alles eene spraak zonder meening.
Want voor hen is het leven nooit gansch werkelijk, noch de werkelijkheid ooit
gansch levend. Zij bestaan zonder het te weten en zonder te weten, wat het is te
bestaan. Zij gaan door het leven gelijk kinderen langs een afgrond, Zij leven, alsof
ze droomden, of alsof zij eene historie, een vertelsel hoorden - iets, dat iemand anders
geldt, iets, dat hun eigen Ik niet aangaat, iets, dat niet eens gansch waar is. Zij leven
zonder te weten, dat het leven ernstig is, en zonder te bemerken, dat de wereld
schrikkelijk, werkelijk is. Alleen de groote, harde slagen van het lot scheuren den
mist een oogenblik rond hunne ziel maar uit de diepe gronden van het eigen en van
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de zinnen stijgen de syrenen opnieuw op, begoochelen den ontwakenden wil,
verdooven dien met vergetelheid, bedwelmen dien met droomen, trekken hem aan
met verlangen. Tot dat de mensch wederom zijn eenzamen weg in den mist voortgezet
en dat de wereld in de verte verdwijnt, gelijk bleeke schaduwen of slapende huizen
in den nacht, en er niets meer bestaat dan het pad, dat men bewandelt, het pad, dat
ons eigen is en dat men daarom liefheeft, het pad, dat geleidt - waar heên?
Dezen, die op genen avond langs de straten van Sodoma gingen, zagen de arbeiders
komen uit de groote fabrieken, wier schouwen tuitten door de duisternis en
verkondigden vrijheid. Scharen op scharen kwamen daar af van zware, sterke mannen,
wier geloof was in zich zelven, wier hoop was hooger loon, wier liefde was voor
lage en ellendige lust. Ze trokken voorbij, en hun blanke blik, die blonk in de
bezoedelde aangezichten, volgde hatend en hoonend de fijne dames, de opgepoetste
heeren. De donkere arbeidersscharen trokken trotsch heen over het asphalt, dat ze
zelf gelegd hadden - voorbij de huizen, die ze zelf hadden gebouwd - langs de winkels,
die ze gevuld hadden met kostelijke waren. En hun blanke, booze blik zegde tot die
dames en heeren: ‘Indien wij eens al het onze terug trokken, waarmeê zoudt gij uwe
naaktheid bedekken?’ En eenige blikken vlamden sterker en zegden: ‘Misschien is
die dag niet zoo verre weg!’
De kleine heerkes in rein lijnwaad en fijne kleeren kwamen van uit de kantoren,
waar ze dezen bedrogen hadden, in wier dienst zij stonden en gestolen uit de kassen,
die ze moesten bewaken. En op een afgesproken hoek ontmoetten zij slanke, stijve
dames, wier gezichten wit schuilden achter donkere sluiers, onder de schaduwe van
groote hoeden met al te zeer waaiende pluimen. En de lucht rond die vrouwen rook
sterk en zoet gelijk rond vergiftige leliën.
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In dat gewemel gingen ook enkele kunstenaars, - mannen, wier hert een beter geluk
en eene reinere vreugd kenden dan de overigen. En toch waren zij op weg gelijk de
menigte te worden - den kelk der bedwelming te ledigen, door laffe, vuile handen
toegereikt - het leven te verkwisten, dat onherstelbaar is, en langzaam den dood der
wellust te sterven, op een leger van gekneusde bloemen.
Aldus begeerden allen in Sodoma zich te verzadigen met dezelfde zonde en te
vullen met het zelfde valsch licht - het licht, dat Sodoma's vochtigen asphalt
verzilverde genen avond in November, genen avond na eenen dag van mist en
duisternis in de doodenmaand November.

II.
Maar verre weg van al die menschen - hoog op boven den bruisenden vloed der straat
- in een kamerken, dat uitzag op een oud hof, op puntige schoorsteenen en roode
daken - daar lag een man alleen in een bed en wachtte op den dood.
Jong? - Neen, hij was niet meer jong.
Oud? - Dit was hij ook nog niet.
Maar zijn baard was grijs besprenkeld, en het haar in zijnen hals was gansch
zilvergrauw. En hij lag daar gansch alleen, en van al de menschen, tot wie en van
wie zijn onstuimig leven hem geleid had, wist niet een, dat hij daar lag en moest
sterven.
Sterven...
Hij had dikwijls op den dood gedacht, als hij frisch en gezond was, scheen het
hem. Hij had zelf verzen geschreven daarover - want hij was dichter geweest, terwijl
hij leefde - fraaie verzen over de vriendelijke, heulbekranste dood, zoete verzen over
de groote vredebrengster, de eeuwige zwijgende Godin van November, de stille
Persefone met haren hof van zwarte cypressen.
Aldus had hij gedicht over de dood - de dood, die tot anderen kwam, nooit tot
hem.
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Maar nu was het hij zelf, die moest sterven.
Hij zag rond in de ellendige kamer. De dokter was daar onlangs geweest, en de
weerdin, eene gerimpelde weduwe, was intusschen uitgeslopen en was sedert niet
binnen gekomen. De zieke trachtte ook niet naar haar. Hij had de medicijn gekregen,
die hij moest nemen - de dokter zelf had hem die gegeven - en de nacht kon gerust
voorbij gaan, er was geen overhangend gevaar...
Hij voelde geene smerten, alleen een brandenden dorst, dien het stuk ijs in zijnen
mond niet kon lesschen.
Zoo lag hij daar en zag rond in het kamerken.
De nachtlamp wierp schaduwen over het bed, maar licht op de andere hoeken.
Ginder bij de deur hingen zijne kleeren - de armen vielen slap neêr, maar de eene
broekpijp bleef samengetrokken als in eene kramp. Hij kende iedere vouw der
kleeding, de twee lange vouwen in den frak van aan de schouders tot beneden de
borst en de verschillige kleine rimpels aan ellebogen en knieën. Al zijne kleeren zoo
ver hij kon gedenken, hadden die zelfde vouwen gekregen, met ze te dragen.
Hij begon te overwegen of het niet mogelijk was die twee lange borstvouwen te
vermijden. Ze kwamen zeker daaruit voort, dat hij altoos zijne binnenzakken opvulde
met zoo vele dingen: teekenboek, noticeboek, heele bundels brieven. Hij had de
gewoonte zijne handen te steken in de zakken van zijnen frak, wanneer hij met iemand
stond te spreken...
Hoe wonderlijk was het met de kleeren! Zij werden als een deel van iemand. Zij
leefden meê in iemands herinnering.
Er was een nieuw, fijn, blauw kleedsel, dat hij gedragen had het jaar, dat hij student
werd. Als hij daarop dacht, openden zich voor hem lange zonverhelderde wegen hij zag het groene schaarhout, waar de gulden zon straalde over het jong beukenloof,
wiens takjes nog buigzaam en zwak waren, en
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hij hoorde den koekoek diep in de stille eenzaamheid.
En er was een ander costuum - zeker bruingestreept zomerkleedsel. Een groene
regenvolle Juni had dit verbleekt, en toen hij hieraan dacht, zag hij zich zelven, in 't
bruin gekleed, met kunstenaarshoed en stok, eenzaam zwerven in de klare nachten
en stilstaan op de stille wegen, en hij hoorde den regen loopen op het jonge loof en
de vochtige, spaarzame, schoone klacht van den nachtegaal druppen met de
regendruppels.
De eene dracht had hem tot de andere gebracht, en hij was gegaan van kleeding
tot kleeding gelijk door eene reeks verschillige geverwde kamers. De kleederen
verwisselden met den verwisselenden tijd en beduidden zomer en winter, lente en
herfst. Daar waren kleedingen, die hem blij en rijk gezien hadden, en kleedingen,
die hem gebogen en gering gezien hadden - kleedingen, die hij versleten had, totdat
de draden gelijk franjes hingen rond de handgewrichten en enkels, - en kleedingen,
die, nog geheel, op pand werden gezet om voedsel of vermaak te verschaffen.
Er kon een geheel boek daarover geschreven worden - ‘het boek over de kleeding.’
Aldus lag de zieke te fantaseeren, en zijn gedacht arbeidde reeds aan het nieuwe
werk, dat zich veropenbaarde voor zijne inbeelding.
Daar schoot het hem ineens te binnen:
‘Maar ik moet immers sterven! - Ik zal nooit meer een boek schrijven! - Ik zal
nooit meer de onrust kennen der ingeving, 't in orde brengen van papieren en
opteekeningen voor het wordende boek, de vaste, volhardende bearbeiding, als men
aan zijne schrijftafel zit, in de gezellige wintervoormiddagen, en dat het daar zoo stil
en aangenaam warm is, terwijl de sneeuw daar buiten langzaam valt over den witten
hof met sneeuwgebogene boschkens...
Ik zal nooit meer arbeiden - want ik zal nooit meer rijzen uit dit bed. Daar ginder
aan de deur hangen
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mijne kleederen, die ik nooit meer zal aantrekken. Nooit meer zal de morgen mij
voor den spiegel bezig vinden mijn kraag en das aan te doen. De hoed, dien ik in den
hoek aan den nagel zie, zal ik nooit meer op mijn hoofd zetten - want nooit meer zal
ik die kamer verlaten, nooit meer zal ik nêerkomen van de trappen, die tot mij hier
opgebracht hebben - tenzij dood en koud, in lijkkleed, en in kiste. Ik ben de gevangene
des doods, des doods zekere, zekere buit!’
Wanneer de zieke man tot het einde van dit gedacht gekomen was, scheen het hem
of hij zou versmachten van angst.
Het was, alsof hij nu eerst zijn doodvonnis vernam - eerst nu vatte de bediedenis
en de dracht der woorden, die de dokter hem over een uur gezegd had: ‘Indien er
nog iemand is, met wien gij nog wilt spreken, moet gij hem seffens laten halen.’
Niet vóór dit oogenblik was het den zieke te binnen gekomen, dat deze woorden
hem persoonlijk aangingen in eigenlijke, meest ernstige beteekenis. Dat hij het was
die niet meer zou genezen van zijne ziekte - hij, die moest zenden naar dengene, met
wien hij nog wilde spreken, vooraleer het - te laat zou zijn...
Er kwam een sterk, onwilkeurig beven over den zieke, en voor de eerste maal in zijn
leven bemerkte hij het koude zweet van den doodsangst.
Hij zou sterven - hij - hij...
Daar was geene sprake van iemand anders - hij zelf was de aangewezen - het was
op zijne deur, dat men klopte...
Hoe dikmaals had hij niet, op zijn café, tusschen het ander nieuws van den dag
gelezen van de dood en de begraving van anderen - wanneer dat gebeurd was, wie
gevolgd had, wie kransen
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had gezonden, en welk de ouderdom was van den overledene. Dat zag er uit in de
gazetten zooals ander nieuws, zooals verlovingen, bruiloften en feestmalen. Het was
niet te bemerken, dat achter die kleine advertentie het verschrikkelijke zich verborg,
dat heet eens menschen dood.
Maar nu was het hij zelf, van wien de gazetten zouden schrijven...
Het was hij niet meer, die in den café zat en daar las over de dood van anderen en
opzag van het blad en een sloksken dronk van zijne koffie en een wolkje uit zijne
cigarette trok en keek door de groote glasruit op de vroolijke straat, waarlangs de
groote, roode omnibussen lustig vooruitrolden tusschen de gele najaarsboomen der
boulevards, en waar de jonge dames loerden naar de elegante heerkens der restaurants,
terwijl ze voorbij ijlden met licht opgenomen rokken.
Hij zat niet in den café noch las noch was onder de levenden - hij lag in zijn bed
en moest sterven.
En binnen eenige dagen zouden de bladen in zijn vaderland de tijding brengen,
dat hij niet meer was, en het blad, dat hem het meest genegen was, zou een
doodsbericht, en een portret mededeelen, en zijne bejaarde ouders zouden in het
geestelijke blad van zijne geboorteplaats aankondigen, met drij kruisen van boven,
dat ‘onze zoon, de schrijver Niels Graff’ - Niels Graff met vette letters - dien en dien
dag overleden was in het buitenland.
En de necrologie met het beeld er boven, zou gelezen worden, in al de cafés der
hoofdstad door jonge mannen, die nog niet moesten sterven, en alle denken aan den
dood konden wegleggen met het weggelegde blad - en deze aankondiging met de
drij kruisen er boven zou luidop gelezen worden in de kleine stad, bij de hanglamp
in menig klein huisje, terwijl de theeketel zong, en de breinaalden ophielden te
ruttelen...
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En het artikel over Niels Graff en de aankondiging over Niels Graff - waren beide
over hem - hem, die totdan zich gerekend had onder de levenden en nooit geloofd
had, dat ook hij moest sterven - maar die nu op het ziekenleger lag, op het krankenbed
in het vreemde Sodoma...
Niels Graff moest sterven, en er was niemand, die in plaats van Niels Graff zou
willen gaan, en daar was ook niemand, die het kon, en men kon zich niet vrijdichten
van de dood en zich niet wegdroomen van de dood en de dood niet overklappen en
de dood niet foppen en niet vluchten voor de dood.
Toen werd Niels Graff overweldigd door een grensloozen schrik, zooals dezen
gevoelen, die neêrglijden van eene steile berghelling naar eenen afgrond, wijl er geen
steun is voor de voeten en geen houden voor de handen, daar de steenrots hard is en
glad, zoo dat men neêrglijdt over de rots en binnen een oogenblik in den afgrond zal
vallen en verloren zijn zonder redding!...
Maar alsdan ontvlamde ook een laatste oproer in Niels Graff - zijn wil en zijn
verstand spanden samen in opstand tegen den dood.
Hij kon niet sterven, hij wilde niet sterven. Het mocht niet geschieden, dat hij zou
sterven. Zulks was ongerijmd, ondenkelijk, dat hij, die hier lag, wakker en levend,
na korten tijd een stijf en levenloos lichaam zou zijn.
Hij wist wel dat anderen stierven, ja!
Maar hij was vroeger ziek geweest, zoo gevaarlijk ziek als nu. Hij was genezen
dien keer - hij wilde nu ook genezen. Een krachtige wil vermocht wonderen. En hij
wilde, wilde, wilde leven...
Hij kon maar 't gedacht niet toelaten, dat hij het leven zou verlaten, het schoone,
rijke leven, dat hij beminde met heel zijne ziel, beminde met eene hartstochtelijke
bijna brandende uitzinnige liefde. Zijn hert sidderde immers van liefde, wanneer hij
in de
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klare najaarsmorgenden uit zijne deur trad en den hoogen, blauwen hemel zag en de
witte wolken en de kopergroene koepels en torens der groote stad, die blonken in de
morgenzon. En bij nachte, toen de maan scheen, wandelde hij uren lang over de
ledige boulevards, die blauw waren van maneschijn, en wier verre, natte daken
blonken gelijk zilver...
Hij moest leven bij dit alles, dit alles bezitten. Dan zou hij deze wereld redden,
die leefde zonder de levensschoonheid te kennen, dan zou hij aan de menschen
veropenbaren den jubel des lichts, de pracht der kleuren, de wonderen van den
maneschijn...
Daarom moest hij leven - en daarom kon' hij niet sterven...
Er kwam een weinig rust over Niels Graff, en hij werd meester over zijn beven.
‘Maar de dokter had toch gezegd...?’ sprak eene stem hem tegen.
‘Was een dokter misschien onfeilbaar?’ vroeg hij. ‘Kan de dokter zich niet
bedriegen, een valsch diagnose opstellen, symptomen zien, die in 't geheel niet
bestaan? Ja, ja - dat was mogelijk - dat moest mogelijk zijn!’
Niels Graff viel in rust. Toen de weduwe een oogenblik later thuis kwam, vond
zij haren logeerder in eenen diepen slaap. Zij zette zich stil in de schaduwe der
nachtlamp en begon te breien. Op een kerktoren in de nabijheid sloeg het negen uren.
(Vervolgt.)
Oorspronkelijke vertaling uit het Deensch van
JOHANNES JÖRGENSEN.
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Siddhartha, of de ster van Indië.
Historisch tooneelspel,
door G.D. en J. Minnaert.
DE fijne pen van J.D.C. gaf in 't laatste nummer van Jong Dietschland een korten
inhoud van Siddhartha en een beoordeeling, met zalf na de slagen. Veel heviger
jakkerde in Tijl Uilenspiegel Raf. Verhulst er op los - en ditmaal was er geen zalf
bij.
Wat het werk als tooneelstuk beduidt, is door die twee heeren, mijns dunkens,
genoegzaam betoond en... uitgemaakt. Thans hier nog een enkel woordje.
We waren getroffen door 't vermoeden van iemand - 't was geen jury-lid, en zijn
woorden dagteekenen van vóór 't verschenen verslag - als zou door de heeren Minnaert
‘The Light of Asia’ benuttigd zijn; zoo kwam het dat we in de Duitsche vertaling
van Edwin Arnold's werk een verkenning deden; en hier volgt een stukske verslag
daarover:
Siddhartha.
Die Leuchte Asiens.
Hij zag, hoe alles streed om het bestaan; Er sah, wie alles was da lebt... bittern
den boer die zwoegde in 't zweet zijns Kampf besteht... wie um sein Lohn der
aanschijns voor een karig loon; den paria braune Landmann schwitzt, (wie) der
die naast den buffel met de zweep werd Mensch... seinen Bruder schlägt, wie er
voortgedreven, hij zag den arend in de geiszelt der Ochsen Flanken, wie der
lucht zijn prooi vervolgen, de slang die Habicht raubt die Beute, die der Reiher
in het struikgewas de hagedis
sich geholt, wie von der Eidechse sich
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verslond, hoe alles leefde van plundering die Schlange nährt, .. (wie) das Leben lebt
en moord.
vom Tod. (25-26 passim).
Dewadatta. De god der liefde moet zijn Nur die Liebe solchen Trübsinn heilt. Seine Räte der König frug: Da sprach der
kwaal genezen.
Ält'ste: ...sucht schöne Franen ihm und
liebliche Gespielen’ (30).
Samir: 't Was ook 't gevoelen van den
hoogen Raad: ‘Geef hem vriendinnen en
een lieve, teedere vrouw,’ sprak 't oudste
lid.
Dewadatta: Doch kon de schaduw niet
doen wijken uit zijn ziel.

Doch immer kam der Schatten ihm
zurück des finstern Grübens (29)

Samir: Een vrouwenhart verdrijft
gedachten, die zelfs de sterkste macht
weerhoudt.

[...] der Hirngespinste Macht, die ihr mit
eh'rnen Ketten nicht bezwingt, leicht
bindet eines Mädchens Locke sie (30).

Heraut Onze vorst gelast mij zijn trouwe
onderdanen bekend te maken dat... prins
Siddhârtha heden in het strijdperk treden
zal met de prinsen Arjuna, Ananda en
Dewadatta, mededingers naar de hand
van prinses Yaçodharâ. Elk van hen toone
zijne krijgsbekwaamheid met den boog
en met het paard. Wie in den kamp zijn
mededingers overtreft, verwerft de hand
der edele dochter van vorst Dandapâni!...
Zieken of melaatschen komen niet op
straat, niets wat droevig is.

Also rief man aus, dasz Prinz Siddârtha
auf den siebten Tag zum Streite fordre
jeden der begehrt mit ihm zu messen sich
im Männerkampf... Dewadatta war der
beste Schütz, Ardjuna meistert jedes
feurge Rosz, und Nanda war der Erst' im
Schwerterspiel... Der Preis des Siegers
sei Yasodhara... (35). Kein Kranker oder
den der Aussatz plagt, soll sich zeigen...
so dasz nirgend sich ein ekler Anblick
bietet.

Prins Siddhartha op een wit paard.

Der Prinz auf seinem weissen Rosz (36).

Siddhartha: De beste alleen is deze parel
waard! Indien ik overmoedig heb begeerd
en haar niet waardig ben, men geve het
bewijs daarvan!

Der ist nicht dieser Perle wert, der nicht
der Würdigste; so laszt mich nun den
Nebenbuhlern zeigen durch die That, ob
es zu kühn war, dasz ich sie gefreit.

Siddhartha... neemt zijn boog en spant
hem zoo sterk aan, dat hij midden door
breekt.

Er zog an... bis die Hörner sich berührt,
so dasz der steg zerbrach (37).

- Dat is een klucht! Wie heeft een boog, Dies ist ein Spiel...; giebt es nicht 'nen
die beter past voor een prins van ons
Bogen, wie er edlen Sâkyas ziemt?
geslacht.
(36-37).
Waarom hebben de HH. M. het woord Sâkyas versmaad? 't ware voor de jury nog
een ‘blijk van belezenheid’ te meer geweest. Maar 'k vergis me: want op bladz. 21
wordt het benuttigd.
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In onzen tempel hangt een boog, dien
‘Da liegt im Tempel, seit, ich weisz nicht
niemand spannen kan, zoover men zich wann, Sinha hânus Bogen noch, der
herinnert.
niemand... spannen... kann.
Siddh.: Haal dan voor mij dit
mannenwapen.

Holt mir, solch edle Waffe, wie dem
Mann sie ziemt!

Schiet, waarde neven, eens hier mee.

Schieszt nun mit diesem, Vettern! (37).

Neemt (het paard) de teugels af. Een lok Entfernt die Ketten, laszt mich fassen nur
van zijnen hals is mij voldoende.
das Stirngelock.
Een krijger: ziet hoe het beest den
forschen nek reeds buigt, hoe kalm het
zich besturen laat.

Bis man erstaunt das... Rosz sich beugen
sah und sanft ergeben stehn. (40)

Een Man: Siddhârtha zegeviert! Hij is de Enden laszt den streit; Siddârtha ohne
Frag' der Beste ist. (40)
kloekste!
Yaçodharâ: Aanschouw mij, lieve Prins, Geliebter Prinz, dein bin ich, nimm mich
hin! (41)
U behoor ik voor altijd.
Dandapâni: U, Siddhartha, die mij ook
de liefste waart, wenschte ik reeds den
eersten prijs. Neem dan, mijn waarde
Prins, den schat, dien Gij gewonnen hebt.

Diesen Ausgang wünschte ich insgeheim,
so ist der Beste der Geliebteste... So
nimm denn hin, mein Prinz, den du
gewonnen hast, den holden Schatz. (40)

Zelfs als hij zijn verzen rijmen doet, kan Arnold de HH. Minnaert van achter zijn
hielen niet krijgen: Hoor maar:
Het leven gaat gelijk een windvlaag voort Das Leben wie der Wind dahin sich
schlingt
Vergeet zijn last bij 't blijde harpakkoord Wie leiser Ton des Saitenspiels verklingt.
(52)
De eerbied van de HH. Minnaert voor de tradities uit de Veda's blijkt niet enkel
uit de woorden, maar ook uit de minste bewegingen van hun personages. Siddhartha
kan niet ‘glimlachen’ in 't Gentsche stuk of hij ‘lächelt’ in de heilige boeken;
Yaçôdhara ‘trekt vóór het gezicht haar met goud geborduurden sluier’ en ‘slaat hem
van 't gelaat weg’ beurtelings op hetzelfde oogenblik als toen ze ‘angstvoll übers
Angesicht den goldnen Sari niederliesz’ of ‘ihr himmlisch Antlitz entschleierte’.
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Dat is een proefje uit het eerste bedrijf; 'k zou de vergelijkende bloemlezing kunnen
voortzetten, maar mijn engel-bewaarder verwittigt mij ernstig dat ik al uren genoeg
verspil, ook zonder dat.
Zijn er onder de lezers die smaak vinden in 't baantje van douanier en gaarne de
‘smokkelaars’ op sluikwaar betrappen, dan zullen ze met ‘Die Leuchte Asiens’ ter
hand - prijs 50 centiemen, Reclamuitgave, - in de overige drie bedrijven de kansen
even klaar hebben.
Wat ons het episch gedicht op meesterlijke wijze verhaalt, laat het tooneelstuk ons
‘quasi in speculo’ bekijken; of liever: Van de prachtige tafereelen uit de galerij der
‘Leuchte Asiens’ geeft Siddhartha een ontkleurde cinematograaf-vertooning.
Geen enkel beeld zelfs - geen enkel gebenedijd, hoor! - is eigendom van de HH.
Minnaert; of 't zou hier en daar een moeten zijn, zoo oud als de straat. Bij hun
plunderij schenen die HH. er niet eens op bedacht dat een salonschilderij mal figuur
maakt in een achterkeukentje.
'k Mag echter niet verzwijgen dat bladz. 35 me een oogenblik genot heeft
geschonken; ‘Yaçodharâ plukt een witte lotusbloem, neemt een langwerpig blad,
buigt het om tot een schuitje, steekt er de bloem in’ en waagt dan het bootje, als
symbool van Siddharthâ's trouw, op het water.
Dat was nu toch één bladzijde van waarde uit eigen koker! Helaas, een blik op
blad. 43 van die Leuchte Asiens, moest me alweer ontgoochelen en bestrafte het half
minuutje onredelijk optimism met een nieuwe ontdekking van de droevige waarheid
in de volgende verzen:
(Man) warf Reis und Altar aus, liesz schmimmen auch
Strohhalme zwei auf rot gefärbter Milch Wenn schwimmend die einander kommen nah,
So soll's bedeuten: ‘Liebe bis zum Tod’.
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Ter eere van Arnold moet echter gezeid dat volgende nummers niet komen van hem:
1o de lamlendige schets van de Indische toestanden in 't eerste bedrijf; 2o jonker
Dewadatta als dramatische persoon. 'k Meende dat figuur nu toch eindelijk door alle
kunst als invalide buiten dienst gezet; .. en daar komt die menheer nu weer, zoo frisch
als een bliek; 3o het gesprek tusschen den koning en de pasgehuwde prinses, een
Gentsch buurpraatje, op zijn Zondags; 4o de nar; - àpropos, hoe is dat
kakkenest-naneefje van Shakespeare's ‘fool’ in Indië verzeild? misschien op de
vleugels van den Satan, bl. 16? 5o het leger der Brahmanen, lijk een vlucht kraanvogels
opkomend en weer wegdrijvend aan den horizont; 6o passim korte reminiscensies
uit derde schrijvers, als b.v. Van Beers: ‘Beminnen en bemind zijn, engel, weet ge
wel wat dit wil zeggen? Zoo op eens een hemel voelen in zijn hart!’ Circumstantioe
necessitate is door de HH. tooneelschrijvers 't woord ‘engel’ vervangen door ‘vrome
kluizenaar.’
De taal van de HH. Minnaert werd door de jury bijzonder zuiver geprezen; en 't
is waar! geen schoolmeester, die ze zuiverder schrijft: 1o van spel- en taalfouten; 2o
van bezieling.
We wenschen de HH. Minnaert met een nieuw tooneelstuk een welverdienden
bijval.
J. PERSYN.
N.B. Wij hebben het artikel van den heer Persyn, aan een lid der jury medegedeeld
die het ons terugstuurt met de volgende opmerking:
‘Het verslag van den heer Segers, over den prijskamp heeft genoeg aangetoond,
waarom Siddharta, zoo niet ten volle goedgekeurd en bekroond, voor den prijs in
aanmerking is gekomen. De jonge tooneelschrijvers moeten leeren, dat de schoonheid
van een
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tooneelspel niet alleen bestaat in de schildering van zeldzame hartstochten en
toevalligheden, gelijk meest allen het doen. 't Is niet eens genoeg “twintigmaal het
werk te hervatten”, als orde van gedachten, natuurlijke spanning en ontwikkeling,
goede smaak, gekuischte taalkennis ontbreken, wat bij de meeste “tooneeldichters”
het geval is. Dat de heeren Minnaert hierop eene uitzondering maken, is door hunne
al te eenzijdige beoordeelaars niet geacht. Van de andere zijde hadden de schrijvers
duidelijker moeten aangeven, waarnaar zij gewerkt hebben. Zelfs Vondels
Leeuwendalers bevat een tooneel uit Aminta!’
Red.
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Sneeuw.
Een blanke sneeuwvacht vlindert uit den hemel
en dwarrelt tuimlend in een speelsch gewemel,
als duizend madeliefkens zonder stengel
van uit den lucht gestrooid door eenen engel
bij armvols, alsof Jezus daar moest treden.
Ze dalen zacht om 't al in wit te kleden
en leggen 't kopken neer zoo moe van 't spelen,
lijk 't kindeke bij 't donzig moederstrelen........
Straks komt de zonne door de wolken gloren.
die bovelingskens een voor een versmoren!...
Zoo spelemeien hupplend m'n gedachten
vol lentebloei en borrlend jonge krachten.
Ze vlechten blommen in hun blonde haren
en blijven naar de morgendzonne staren
en zingen 't levenslied vol zoete hope!
Eilaas, de werklijkheid komt aangekropen,
verdort het groene blad, de frissche blommen
en doet het lied op mijnen mond verstommen!....
L.K.M.
27-1-02.
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Hij is dood.
Laat me met den kop op de ermen
tegen eenen muur aan 't kermen,
in den grond te stampen, staan,
en geen voet van plaats vergaan
gelijk een koppig kind! 'k Wil eten
lijdensbrood met zure beten;
'k Wil geen troost en laat me alleen
schreeuwen al mijn zielgeween!
L.K.M.
18-1-02
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Uit noord-Nederland.
TOT mijn groote verrassing zag ik in het Januarinummer van Dietsche Warande en
Belfort de heele Noord-Nederlandsche kroniek gewijd aan mijn kortelings opnieuw
in druk verschenen novelle De Juffrouw van Gezelschap.
Niemand minder dan de eerw. heer A.M.J.I. Binnewiertz, dezelfde die nog pas in
den Katholiek Bilderdijk als lierdichter gevonnist heeft, onderwerpt hier mijn
nederigen arbeid aan... wat hij noemt, zijn critiek.
Die critiek bestaat eenvoudig hierin dat hij het heele verhaal spottenderwijs
oververtelt en in 't belachelijke trekt, zoodat bij degenen, die het niet zelf gelezen
hebben, de indruk moet ontstaan dat ik iets heel zots heb samengeflanst en daarom
aan den spotlust van Noord en Zuid verdien prijs gegeven te worden.
Ofschoon de schrijver aan het slot mijn ‘groote nederigheid’ prijst (omdat ik
‘schijnbaar niet wil schitteren’ met mijn ‘waarlijk beduidende talenten’ en ‘alleen
verdienstelijk wil zijn voor de kleinen’) moet ik toch eerlijk bekennen, niet nederig
genoeg te zijn om mij deze onwaardige behandeling te laten welgevallen zonder
protest.
Als ik hier van onwaardige behandeling spreek, doel ik niet minder op den
beleediger dan op den beleedigde.
Wat toch is het geval?
Sinds jaar en dag wordt door de geestelijkheid en de katholieke pers in Nederland
gewezen op de noodzakelijkheid der verbreiding van goede lectuur onder het
katholieke volk, vooral van uitspanningslectuur, omdat het volk daarnaar het meest
begeerig is en bij gebrek aan katholieke novellen, verhalen enz. gretig grijpt naar de
vaak verderfelijke producten der onkatholieke, soms ongeloovige romanschrijvers.
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Nog op den jongsten Katholiekendag te Tilburg zijn aan dit punt ernstige besprekingen
gewijd. Toen daar in de afdeeling Onderwijs een conclusie werd voorgesteld
betreffende het ‘weren’ van schadelijke lectuur, toonde de eerw. pater M C.
Nieuwbarn O.P. met klem van redenen aan, dat het ‘weren’ alleen in zeer veel gevallen
slechts matig succes belooft, wanneer men niet tevens poogt goede lectuur aan te
bieden. Hij onthield zich van de wetenschappelijke vraag of 't lezen in 't algemeen
meer kwade dan goede gevolgen oplevert, maar zei dat de lectuur, ook roman-lectuur
per se niet uit den booze is; dat men zich niet zelden heeft neer te leggen bij het feit,
dat er groote zucht tot lezen bestaat, en dat men dus moet pogen veel, maar goede
roman-lectuur te verkrijgen. Hij wees op het voorbeeld van den beroemden Kolping,
die bij zijn vele zorgen voor het zedelijk en stoffelijk heil der jongelingschap tevens
vele romantische verhalen schreef; op het streven naar goede katholieke belletrie in
België en Frankrijk en vooral in Duitschland; daar werd de groote stoot juist door
de Katholiekendagen gegeven, in 't bijzonder door dien van Mainz. Ook ten onzent
was reeds iets verricht; tot stilstand is er echter vooreerst nog geen reden.
Spreker meende daarom dat het goed was, bij de aansporing tot het ‘weren’ van
slechte lectuur, tevens met nadruk te wijzen op de dringende behoefte aan goede en
de groote waarde daarvan. Hij stelde voor, de conclusie in dien geest te wijzigen,
wat onder warme toejuiching met eenparige stemmen werd aangenomen.
Zoowel op het oogenblik dus als vóór een kleine dertig jaren, toen ik mijn eerste
novellen schreef, ja tegenwoordig in nog hooger mate dan vroeger, bestaat er behoefte
aan katholieke belletrie.
Dit deed mij besluiten, na in verloop van tijd een dozijn werken meerendeels van
historisch-romantischen aard te hebben in 't licht gegeven, die door het katholieke
volk met graagte werden ontvangen, ook enkele van mijn in tijdschriften verspreide
novellen in boekvorm te verzamelen, vooral ten behoeve van de katholieke
leesbibliotheken, die gestadig om aanvulling vragen. Bij gebrek aan voldoende keuze
van echt katholieke boeken, moeten zij zich behelpen met onkatholieke werken, die
vaak maar ten halve voldoen aan den dubbelen eisch: onderhoudend, en tevens
‘gezond en gezondmakend’ te zijn, zooals Dr. Schaepman eens de werken van onzen
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oudsten katholieken novellist Banning karakteriseerde. Ik ken zulk een leesbibliotheek,
waar in vele boeken heele zinsneden met inkt onleesbaar zijn gemaakt, omdat die
boeken door den waakzamen bibliothecaris, een priester, niet geschikt worden geacht,
ongecastigeerd onder de oogen te worden gebracht van katholieke lezers. Ik ken ook
andere, waar men minder angstvallig te werk gaat, maar algemeen is de klacht der
bestuurders van die boekerijen over het gebrek aan goede katholieke
uitspanningslectuur.
Bij den herdruk nu in boekvorm van mijn Juffrouw van Gezelschap, in 1890 voor
't eerst in een tijdschrift verschenen, werd de uitgave door de ernstige katholieke
organen met aanmoedigende welwillendheid begroet. Tijd en Centrum, beide staande
onder leiding van verdienstelijke, ijverige, geleerde, alleszins tot oordeelen bevoegde
priesters, juichten ze toe.
Het laatstgenoemde blad schreef b.v.
‘Dit opnieuw verschenen product zijner vruchtbare pen staat bij andere, die tot
hetzelfde genre behooren, geenszins ten achter. De warme, katholieke kleur, die over
het geheele verhaal ligt uitgespreid, en die vooral in de hoofdpersoon sterk uitkomt,
doet den lezer weldadig aan, zonder een oogenblik gewild stichtelijk te zijn. Beter
uitwerking nog dan boetpredikaties tegen slechte lectuur, zal het verschaffen van
dergelijke boeken in den roomschen familiekring kunnen opleveren. Het eerste middel
toch, hoe welmeenend en nuttig dan ook, is meer negatief en afbrekend, terwijl het
andere tevens positief opbouwt en voor het verkeerde aanstonds het goede in de
plaats geeft.’
De Studiën, onder redactie der eerw. paters Jesuïeten, zeiden van de novelle:
‘Deze zit goed in elkaar en ontwikkelt zich geleidelijk; wat, gegeven den
opmerkzamen, scherpzienden geest, het kloeke, diep gevoelend hart van den schrijver,
te verwachten was. De Juffrouw van Gezelschap is, meenen wij, een gezonde
uitspanningslectuur, waarvoor velen, metterdaad, hopen wij, den heer Van der Lans
dankbaar zullen zijn.’
Maar het meest waardeerend was wel het oordeel van den zeereerw. heer P.M.
Bots, uitgesproken in den Katholieken Gids. Men zal mij wel veroorloven, tegenover
de onwaardige wanvoorstelling van den eerw. heer Binnewiertz, hier nog enkele
zinsneden uit die recensie aan te halen; met opzet bepaal ik mij tot de uitspraken van
gezaghebbende priesters:
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De eerw. heer Bots dan schrijft:
‘Maar zoolang het menschdom nog altoos eerder door verhalen dan door betoogen
voor het goede zal te winnen zijn, heeft o.i. de romantiek, wel degelijk, een hooge
roeping vooral in dezen tijd te vervullen. 't Is ons onmogelijk, de kalme en reine
romantiek van onzen hooggeschatten vriend Van der Lans de beste Christenlauweren
te ontzeggen, ook niet al zoude mogelijk iemand in het diepgevoelde stuk leven, dat
de auteur in deze novelle gaf, hier en daar eens opzien van de warmte van dat leven.
Die warmte toch mag ter verdere lezing aanlokken en het hart gevangen houden,
nooit gaat zij voor de onschuldigen tot den leelijken gloed der zonde opbranden.
De gezelschapsjuffrouw is katholiek. Dit blijkt bijvoorbeeld uit den kerkgang op
Zondag, welke kerkgang zelfs bij boosaardig sneeuwweer, als een heilige verplichting
wordt volbracht. Voorts getuigen ook de levensprinciepen hier telkens voor een
bepaald ascetisch catholicisme. Maar de auteur, die zoodoende volstrekt geen
kleurloos boek leverde, heeft het alles toch in dit boek zóó weten in te richten, dat
ieder braaf mensch dit eenvoudig, maar subliem stukje epos in proza, met groot
genoegen voor de oogen van zijn geest zal zien afspelen. Het catholicisme treedt hier
zóó op, als de pauselijke vermaningen het verlangen, d.w.z. het stoot niemand, maar
trekt iedereen aan door zijn hoogheilige vruchten en princiepen.’
Zelfs niet-katholieke bladen wezen op de goede strekking. Sprak de Arnh. Ct. van
‘conventioneele romanlectuur’, ze voegde er aanstonds bij: ‘maar van de goede soort’.
De Avondpost noemde deze ‘eenvoudige lectuur in dezen tijd van overprikkeling
een aangename afwisseling’ en zelfs de recensent van den Amsterdammer, die ze
aan een kwaadaardige critiek onderwierp, erkende: ‘deze soort van eenvoudige, reine
verhalen vinden gelukkig nog lezers, niet verfijnd genoeg, om alleen in slecht gepaarde
menschen waardige helden en heldinnen te zien.’
Nu echter komt de heer Binnewiertz en, blijkbaar zonder eenig besef van het hoog
belang der katholieke volkslectuur, zonder eenige waardeering voor het streven van
een katholiek schrijver, die als arbeider aan de katholieke pers haast evenveel dienstals hij levensjaren telt, maakt hij van diens arbeid een caricatuur, waarmee hij zich
zelf
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kwajongensachtig amuseert en een lachsucces zoekt bij de grinnikgrage jongeren!
En dat onder voorwendsel van... ‘critiek!’
Wil hij op die manier critiseeren, dan kan hij alles belachelijk en afmaken (men
weet: le ridicule tue), het gemakkelijkst misschien zijn eigen verzen.
Een voorbeeld: ik neem het gedichtje op blz. 28 van zijn dun bundeltje en ga als
volgt aan het ‘critiseeren’:
De eerw. heer Binnewiertz is grooter wondermensch, dan Barnum en Bailey ooit
te kijk stelden; verbeeld je, hij heeft, in plaats van een hart in 't lijf ‘een albasten vaas:
van buiten blank als morgensneeuw, met rooie rozen bont er op geschilderd.’ 't Staat
er letterlijk zoo. ‘Somtijds, zoo vertelt hij woordelijk, ‘als de zon er achter speelt’ hoe ze er bij komt, weet Joost, maar misschien gaat het met X-stralen - ‘trilt 't warme
licht er zacht doorheen, en 't rozerood wordt bloed en 't blank albast als zilver.’
Later blijkt dat vreemdsoortige hart weer niet een vaas te zijn, waar bloemen op
geschilderd staan, maar een bloempot, waarin bloemen bloeien; want hij zegt: ‘geen
morgen lang heeft ooit een roos erin gebloeid.’
Een paar bladzijden vroeger las men van datzelfde hart dat het een ‘wildernis’
was. ‘Verbloeid’ heette daar dat ‘jonge hart’. Een hart, dat het eene oogenblik zelf
bloeit, dan weer een pot is, waarin rozen bloeien, een andermaal een vaas waar rooie
rozen bont op geschilderd staan, is dat geen merkwaardige speling der natuur?
Ziedaar, op zijn eigen werk toegepast, de critische methode van den eerw, heer
Binnewiertz.
Dat hij van zijn ‘modern’ standpunt in de novelle niets, letterlijk niets te waardeeren
zou vinden was te verwachten. Men kent nu eenmaal de botte eenzijdigheid der
jongeren en hun volslagen blindheid voor de verdiensten van hen, die niet tot hun
kringetje hooren. Wie er wel toe hoort, is daarentegen impeccabel.
Een merkwaardig geval van die adoration mutuelle was ik in de gelegenheid zelf
waar te nemen. Toen in '98 bovenbedoeld bundeltje (88 bladzijtjes, meest wit papier)
verscheen, besprak ik het met een letterkundige van moderne begrippen en opvattingen
en hij vond met mij dat het ijselijk gezucht en gejammer in die verzen moeilijk echt
gevoeld kon zijn.
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Sedert hij echter met den heer B. in één kransje zit, moet men het niet meer probeeren,
tegenover hem een aanmerking op B's werk te maken!
Daar ik nu niet het voorrecht heb, tot den kring der jongeren te behooren, wist ik
vooruit dat mijn bescheiden arbeid ‘qua literaire kunst’ (de jongeren meten alles met
dien maatstaf, dien ze, als de timmerman zijn duimstok, steeds op zak dragen) bij
den heer Binnewiertz geen genade zou vinden.
Sinds de welwillende beschouwingen van mej. Viola in Van onzen Tijd over de
minderwaardigheid van het werk der katholieke novellisten, hoefde ik me daarover
geen illusie te maken, al kon ik weinig vermoeden dat een simpele novelle van een
twaalf, dertien jaar terug kon geacht worden, ook mijn lateren arbeid ‘met het meel
der banaliteit te bestuiven.’
Maar die hoogbegenadigde jonge dame (door een harer bewonderaars zelfs tot
den rang der cherubijnen verheven) respecteerde ten minste de loffelijke bedoelingen
dier schrijvers; ze achtte hun werken nog goed voor de kinderkamer, schreef ze dus
nog opvoedende kracht toe voor de jeugd en bracht hulde aan de zedelijke strekking.
De heer Binnewiertz daarentegen acht mijn werk nog juist goed genoeg om er
zich een avond mee vroolijk te maken, misschien bij een sigaar en een glas wijn in
gezelschap van medejongeren even jolig als hij - en wat de strekking betreft... och
kom! ‘een luchtig sausje van moraal er over en een klein beetje peper erbij van
gebruikelijke aandoenlijkheid.’
Van aandoenlijkheid gesproken, is er natuurlijk niets zoo zielroerend als zijn eigen
bleeke-jongelingsklacht, echte nagalm van Piet Paaltjes:
Ik klaag niet uit ijdel behagen,
Ik klaag niet om ijdele smart,
Maar 'k moet en ik wil het toch klagen:
Verbloeid is mijn jonge hart!

Maar wat de gezonde, katholieke moraal van mijn werk aangaat, die laat ik mij niet
betwisten, zelfs niet door een kapelaan. En met fierheid houd ik hem de getuigenissen
van de boven aangehaalde gezaghebbende priesters voor, getuigenissen, die ik
gemakkelijk nog met vele zou kunnen
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vermeerderen van vroeger, zelfs van vóór den tijd misschien, dat hij er aan dacht,
ooit R.K. Pr. achter zijn naam te mogen schrijven.
Die getuigenissen en het bewustzijn, naar mijn zwakke krachten het mijne te
hebben gedaan ter bevordering van onze heilige katholieke zaak, ter verheerlijking
der gloriën van het katholieke voorgeslacht, tot leering en veredeling van het
katholieke volk zullen mijn voldoening en trots blijven, ook als de vruchten van mijn
langjarigen arbeid door de jongeren voor oud vuil mochten worden versmeten.
In onschuld zal ik de handen kunnen wasschen, als ons volk de voorkeur gaat
geven aan de boeken zonder moraal, tegenwoordig aangeprezen in het tijdschrift,
tot welks redactie ook de eerw. heer Binnewiertz behoort, - boeken, waarvan zelfs
een onkatholiek waarschuwend moet zeggen, dat zij ‘buiten den greep van maagden
en knapen’ dienen gehouden en dat ze geen lectuur bieden voor de vrouw, die ‘gezien
wil worden met hetgeen zij leest.’
Daar gaat het natuurlijk heen, nu zelfs in katholieke tijdschriften de nieuwmodische
stelregel schijnt te worden gehuldigd dat bij de beoordeeling van een boek uitsluitend
de kunstwaarde den doorslag geeft, zoodat op zedelijke of onzedelijke strekking heel
niet gelet hoeft te worden.
Weinig zou men zoo iets verwachten van iemand die nog in '98 verklaart tot zijn
levenswet te hebben gekozen:
Doch boven poëzie en snaar
Omhels ik ijverig 't Roomsch Altaar.

Maar de vrees, voor niet modern te worden aangezien, gaat blijkbaar ver; ze is ten
slotte in staat, een begaafd, ijverig, knap, veelbelovend jong geestelijke tot papegaai
te maken van de Nieuwegidserij.
Bij alle waardeering voor hetgeen er goeds is in der modernen werk laat ik de
banaliteit der modernen-nabauwerij over aan de bakvischjes-in-extase.
J.R. VAN DER LANS.
Nijmegen, O.L.V. Lichtmis, 1902.
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Nawoord.
Zoodra de Heer v.d. Lans aan zal wijzen, dat ik niet juist heb naverteld, verkeerd
heb geciteerd, de toestanden uit hun verband gerukt, iets heb weggelaten of
bijgevoegd, waardoor personen en gebeurtenissen in wezen of verschijning veranderd
zijn, zoodra in één woord de heer v.d. Lans mijn critiek zakelijk zal weerleggen,
hoop ik zóó goed mogelijk mij te verantwoorden. Nu is het mij een eere te zwijgen.
Twee dingen van eenig belang wil ik even opmerken, hoewel iedereen die dingen
weet. Vooreerst: ik ben enkel redacteur van dit tijdschrift, en niet van De Katholiek
noch van Van Onzen Tijd.
Vervolgens ben ik het geheel eens met hen, die goede volkslectuur zeer noodig
achten. Dat echter voor volkslectuur alles goed genoeg is, mag ik betwijfelen. En
daarom is hij die belachelijke boeken schrijft, nog niet verontschuldigd, wijl hij deze
boeken volkslectuur doopt.
A.M.J.I. BINNEWIERTZ, Pr.
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Boekennieuws.
Ernst Staas.
Ernst Staas. Skizzen und Bilder von ANTON BERGMANN. - Leipzig, Philipp Reclam,
jun.
Heinrich Pottmeyer heeft aan onze Vlaamsche letteren een goeden dienst bewezen
door de Duitsche lezerswereld bekend te maken met een werk waaraan wij reeds
sedert lang zooveel genoegen hebben gehad, en waarop wij, met Nic. Beets, terecht
fier zijn. De lof van Tony's meesterstuk is al genoeg verkondigd opdat wij ons hier
onthouden mogen. Wat de vertaling betreft, al is het waar dat de fijne, vluchtige
geuren van humor en gemoedelijkheid eenigszins verloren gegaan zijn - en bij de
vertaling van een werk als dit kon dat moeilijk anders - toch mag zij een goede heeten.
De vertaler - een Antwerpenaar - heeft vóór zijn werk een levensschets gevoegd
vol genegenheid en bewondering. Dat zal hem niemand kwalijk nemen. Doch de
hoed, dien hij in 't voorbijgaan op het hoofd van prof. Heremans zaliger zet, draagt
toch wat te veel gouden biesjes. Nu gaat heel Duitschland gelooven dat de man
generaal is geweest in onzen Vlaamschen strijd, daar hij het toch nooit verder heeft
gebracht dan tot een luitenantschap.
J.D.C.

Cours de Philosophie
Cours de Philosophie - volume I: Logique,
par D. MERCIER, professeur de philosophie et directeur de l'Institut supérieur de
philosophie à l'Université de Louvain, 3e édition. - Louvain, Institut supér. de philos.,
1902.
Het ware banaal bij de lezers van een katholiek Belgisch tijdschrift de werken van
Mgr Mercier met lofgeschal in te leiden, ofschoon - en zou het wel in ons voordeel
pleiten? - het nochtans opmerkenswaard is, dat de ongemeene verdiensten van Mercier
door de tijdschriften van Frankrijk, Italië, Engeland, Ierland, Duitschland, de
Vereenigde-Staten en Spanje algemeener en uitbundiger erkend zijn geworden dan
door onze eigene bladen. Zelfs bij zijne tegenstrevers op wijsgeerig en godsdienstig
gebied staat zijn naam zoo hoog aangeschreven, dat Professor A. Döring van Berlijn,
daar hij ‘Les origines de psychologie contemporaine’ van D. Mercier criticeerde,
niet aarzelde te zeggen, dat des schrijvers universeele geleerdheid op het stuk van
wijsbegeerte en wetenschappen hem met verbazing sloegen(1). De naam van Mgr
Mercier is en zal een perel blijven in de geleerdenkroon van ons Vaderland.

(1) A. DÖRING. Zeitschr. f. Psychol. u. Physiol. der Simesorg, XIX, 2/3.
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Van een katholiek standpunt beschouwd, zijn al zijne werken, is gansch zijne
levenswerkzaamheid eene krachtige wederlegging van de aartsdomme, doch al te
dikwijls nog krediet vindende aantijging, dat de echte wetenschap geenen vrede kan
hebben met den Roomschen credo. De ernstigsten onder de niet-katholieke wijsgeeren
zullen gereedelijk toegeven, dat voor alwie zich om de hoogere beschouwingen der
wijsbegeerte bekommert elk verschijnen van een nieuw gewrocht van Mercier een
opgangmakend feit is, en zij ook zullen bekrompenheid heeten wat, in een ernstig
tijdschrift, een criticus aan Mercier's ‘Origines de Psychologie contemporaine’ als
genadeslag - maar 't was de eenige waar hij aan denken kon - meende toe te dienen:
‘this Book is wrltten for catholics.’(1) Geerne, echter bekennen wij dat voor een
machtig groot aantal katholieken, zoo buiten als binnen de grenzen van ons
Belgenland, de grondige, kristalheldere, streng methodische en gezonde
hedendaagsche leering van Mgr Mercier het bij uitstek geliefd en gewoon wijsgeerig
voedsel is geworden. En dat er nog geen schijn van is dat zij buiten den smaak zou
gaan vallen, dat wijzen ten klaarste uit de drukte waarmede de heruitgaven zijner
verschillende werken op elkander volgen en de talrijke vertalingen welke den kring
zijner lezers en bewonderaars trachten te verbreeden.(2) Doch komen wij meer
bepaaldelijk tot ons onderwerp. Zooals hooger vermeld wordt, is het de pas verschenen
derde uitgaaf van Mgr Mercier's ‘Logique’, welke ik ter bespreking heb ter hand
genomen.
Het komt mij voor dat het meer methodisch ware de reeks der leergangen over
wijsbegeerte te openen met de ‘Zielkunde’. Alleszins moest deze den student reeds
eigen geworden zijn, vooraleer men de ‘Logica, de Criteriologia en de Ethica’ aanvat,
daar voor het klaar en juist begrip dezer vakken er reeds eene tamelijk uitgebreide
kennis vereischt is van den mensch als denkend en als willend wezen. Edoch feitelijk
is het nu eenmaal zoo dat, volgens de gewone voorschriften onzer programma's, die
onder den invloed staan van eene overdreven deductieve opvatting der wijsbegeerte,
het aan de ‘Logica’ is opgedragen om ons op den dorpel der wijsbegeerte te
ontvangen(3). Nu elkeen die een weinigje aan wijsbegeerte gedaan heeft weet, bij
eigene rekening, dat gij groote oogen zou zetten liet men u, zonder een kijkje vooraf
over gansch het gedoen der wijsbeeerte, zoo maar met de deur bij het eene of andere
harer vakken in huis vallen. De ‘Logique’ van Monseigneur Mercier, als het eerste
boekdeel van eenen haast volledigen leergang van wijsbegeerte, bestaat
dientengevolge uit twee volkomen onafhankelijke deelen: op het laatste alleen is,
naar waarheid, de titel ‘Logica’ toepasselijk.
***

(1) E.-F. STEVENSON. The Mind, April, 1899.
(2) Mercier's ‘Zielleer’ is, naar de 5e uitgaaf, overgezet in het Italiaansch door Prof. BERSANI.
- P.-M. Arnaiz heeft zich gewijd aan eene Spaansche vertaling van zijne ‘Origines de
Psychologie contemporaine’, en eene vertolking van den volledigen ‘Cours de philosophie’
is reeds op touw. - In het Poolsch zijn verschenen de twee reeds voornoemde werken en de
‘Logique’ en de ‘Critériologie’.
(3) Monseigneur Mercier heeft het kwalijke daarvan ingezien en de toelating gevraagd en
bekomen om in de Leuvensche Hoogeschool zijne lessen voor het eerste studiejaar te mogen
besteden aan de Zielkunde. Zoo gebeurt het sinds twee jaar.
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Het eerste deel (bl. 1-50) geldt als algemeene inleiding tot de wijsbegeerte. Daarin
behandelt de schrijver de vraagpunten van het eigen bestaan, van de bepaling, de
verdeeling en de beteekenis der wijsbegeerte op het wijde veld der menschelijke
kennissen. Ter vollediging geeft hij een vluchtig overzicht van hare geschiedenis en
verwijlt dan genoeglijk gedurende eenige bladz. bij de onovertroffen leer van den
verstandreus van Aquino.
Het kan vreemd schijnen dat, na er bijna drij duizend jaren verloopen zijn, sinds
de wijsbegeerte hare eerste stappen zettede, op een onlangs gehouden congres de
vraag werd geopperd of zij wel niet éen en hetzelfde is met de bijzondere
wetenschappen, die samen met de godgeleerdheid het gansche veld onzer kennissen
schijnen te deelen. Mgr Mercier stemt krachtig voor het: neen, en bouwt zijne
overtuiging op vaste gronden. Immers hetgeen aan eene wetenschap hare eigene
beteekenis geeft en haar een eigen gebied afbakent, zijn niet de voorwerpen, waarover
zij haar onderzoek instelt, maar wel de onderscheidene vorm en het bepaald oogmerk
welke dat onderzoek beheerschen. Doordien komt aan de wijsbegeerte eene
eigendommelijke standplaats toe, maar eene zoo verhevene, dat zij van daar de
uitkomsten kan nagaan van iedere wetenschap in 't bijzonder (wijsbegeerte eener
wetenschap of kunst) of meens den ganschen oogst van allen te zamen overschouwen:
immers de philosophie is met tevreden, zooals de natuurwetenschappen, met het
opduiken der naastbijliggende verklaringen der verschijnselen, maar spoort de
grondoorzaken op van de algemeenheid der dingen, naar het woord van S. Thomas:
‘saprentia causas primas omnium rerum considerat’. Zij steekt dus veruit boven de
bijzondere kundigheden, zij is de wijsheid, de wetenschap. Waar Mgr Mercier de
verdeeling der wijsbegeerte, volgens Aristoteles, stelt tegenover deze welke sinds
Wolff in zwang is geraakt, daar doet hij uitkomen hoe de laatste er voor een goed
deel schuld aan heeft dat de moderne wijsbegeerte en wetenschappen, ter schade van
beiden, zoo niet vijandig dan toch zonder wederzijdsche hulpbetrekkingen elk hunnen
weg insloegen. - Bondig, maar klaar duidt schrijver aan welke houding de wijsbegeerte
aan te nemen heeft tegenover de wetenschappen, maar bijzonder ten opzichte der
Godgeleerdheid. Met het geschiedenisoverzicht is het gauw afgemaakt, want Mercier
heeft haast om te komen aan de hergeboorte der wijsbegeerte van Thomas van Aquino.
De eerste bladzijden verrieden reeds dat Mgr Mercier aan de hand gaat van
Aristoteles en Sint Thomas, doch op deze plaats geeft hij zijne genegenheid vrije
lucht in deze fiere hulde: ‘dat hij overtuigt staat dat over de ontleding der dadigheden
en handelwijzen van den geest, over den innerlijken aard der lichamen, der levende
wezens en der menschen, over God, over de grondslagen der beschouwende
wetenschap en der zedenleer, niemand ooit beter gedacht of geschreven heeft dan S.
Thomas’ (bl. 41). Deze onovertroffen meesterschap van den grooten Aquinaat ligt
vooreerst in zijne leer zelve, maar tevens in den vorm en de methode, welke zelfs
zijne diepste beschouwingen gemakkelijk genietbaar maken. Doch geen nood dat
Mercier zich leidelijk, in den schoot van St.-Thomas, zou laten bakeren in het
koesterend licht der waarheid! Het ‘nisi videro, non credam’ in zake van wijsgeerige
redeneering loslaten, ware de weerdigheid van ons verstand krenken, en Mercier
toont zich in den grond doordrongen door den geest van den Engel der School,
wanneer hij eens te meer deze dikwijls herhaalde verklaring bevestigt: ‘Ofschoon
wij den naam van den grooten Scholastiek boven ons programma aanschrijven,
houden
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wij toch de thomistische wijsbegeerte noch voor een ideaal, dat men niet zou mogen
overtreffen, noch voor eene omheining die onze denkkracht paal en perk stelt.’ Zoo
spreekt, maar ook zoo handelt Mgr Mercier. Ik hoop later eens breedvoeriger terug
te komen op het merkwaardige dezer verdienste bij den vermaarden Hoogleeraar,
doch zelfs over gansch zijne ‘Logica’ liggen daarvan ontegensprekelijke bewijzen.
Geen vrees dat hij ons, al ware het maar door taal en schrijftrant, zal terugbrengen
in eene verouderde wereld, waar wij niet goed gewennen zouden: hij is, in den vollen
zin des woords een man van zijnen tijd; alle nieuwe uiting der waarheid, van waar
zij ook kome, is hem welkom; door al zijn weten en werken tracht hij de
noodwendigheden van zijne tijdgenooten te kennen en te voldoen. Waar hij in zijne
‘Logique’ voorbeelden of feiten aanvoert, waar hij gevaren aanwijst, bij de kens der
te behandelen vraagstukken en het berekenen hunner gepaste verhoudingen, daar
laat hij nooit het voorgenomen doel los: de wijsbegeerte opbouwen en verrijken uit
de gegevens der bijzondere wetenschappen en wederzijds de natuurstudie door de
wijsbegeerte helpen en richten.
*

**

Tot het tweede deel, of de eigenlijke ‘Logica’ - welke Mercier te recht niets gemeens
laat hebben met de Criteriologia, welke een lid is der ‘Zielkunde’ - leidt de geleerde
schrijver ons in, met een woord over de kennis der waarheid, en de wijze waarop de
Redeleer als een vergemakkelijkend middel daartoe kan bijdragen.
Voor de hoofdindeeling van zijn werk blijft Mgr Mercier, naar het voorbeeld van
P. Cornoldi, den raad van Aristoteles getrouw, die als de veiligste en kortste weg bij
alle wijsgeerige studie vorenslaat, het gegeven voorwerp te beschouwen in zijne vier
grondoorzaken: de werkende oorzaak, de stof en de vormoorzaak, de doeloorzaak.
De werkende oorzaak is de menschelijke aard, begaafd met zijne kenvermogens:
doch het onderzoek over den mensch als denkend wezen vindt zijne rechte plaats in
de ‘Zielkunde’.
De stof der Redeleer bestaat uit oordeelen of zinnen, welke verder hed id kunnen
worden tot denkbeelden en taaltermen. Hier vinden wij - onder meer - eene genauw
en volledig gedacht over de categoriën, in Aristoteliaanschen zin verstaan, alsnog
over de 5 Praedicabelen; een goed onderscheid onder deze laatsten vooral draagt
gunstig bij tot een heldere en juiste opvatting der wetenschappelijke inductie.
Niettegenstaande de wezenlijke waarde der eraan bestede blz. stap ik zonder
aanmerkingen heen over wat er gezegd wordt over het woord en zijne wording, het
oordeel en zijne uitdrukking. Nochtans mag ik niet onaangeteekend laten hoe Mgr
Mercier met groote schranderheid het echte kenmerk aantoont der uit zich zelf kenbare
oordeelen (propositiones a se notae) d.i. wier waarheid ons uit de bloote ontleding
der termen klaar kan worden en bewijst dat Kant dit slag van zinnen, welke hij als
‘analytischen Urtheile’ benaamt, met noodlottig gevolg, te veel beperkt heeft.
Blz. 141-150 zijn besteed aan de wederzijdsche betrekkingen welke de zinnen met
malkander hebben, uit hoofde van de overalgemeene (universalis) of de eenlingsche
(individualis) dracht van het gezegde.
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Het derde deel, dat naar mijne bescheidene meening, het hoogste staat in waarde,
is gewijd aan de vormoorzaak (causa formalis) der Redeleer. Het eerste hoofdstuk
bespreekt de sluitrede, ontleedt en ver-
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rechtvaardigt de voorschriften welke zij trouw dient in acht te nemen, en dringt door
tot hare wezenis en haren grondslag. Deze berust, volgens Mgr Mercier, hierop dat
de gevolgtrekking, - niet uit- noch invoudiglijk, - maar virtueel bevat zit in de
sluitbeginselen, hetgene volkomen de krachtige aanvallen van Stuart Mill tegen de
geldigheid of het nut der syllogismen verijdelt. Deze oplossing schijnt mij ook te
liggenin de Suum Theol. van S. Thomas, a PQ. 14. a. 7, waar hij zegt: ‘Secundum
(conclusio) non cognoscitur in primo (principiis), sed ex primo.’
Daarop volgt eene even prachtige toelichting over de wetenschappelijke inductie
- welke slechts voor een deel van de sluitrede, doch zorgvuldig van de zoogenaamde
volledige inductie te onderscheiden valt - over de ervaringsmethoden, en over het
waarom der geldigheid van de inductie. Het antwoord op dit waarom ligt hierin dat
‘alle standvastig overeenstemmend samenwerken van veelvoudige, veranderlijke,
van malkander onafhankelijke krachten, in gezonde rede alleenlijk uit de geaardheid
der dingen, die de vastgestelde samenwerking verwezenlijken, kan verklaard worden.’
De verdienste de inductie in hare volle kracht te hebben erkend en toegepast, kan
als hunnen eigendom aan onze moderne tijden niet geloochend worden.
Deze studie over de sluitrede en de inductie heeft, in voornamen deele, in deze
uitgaaf, voor de eerste maal het licht gezien en moet als het glanspunt van het boek
aanschouwd worden. Ofschoon die verhandeling hier slechts voorloopig gegeven is,
in afwachting dat de Criteriologia specialis van rechtwege zich met die gewichtige
vraagpunten nog bemoeie, toch zou zij reeds nu, stond zij op haar eigen, eene
prachtige monographie vormen, wier gelijke verre te zoeken ware.
Naar aanleiding van de waarschijnlijkheidsbewijzen geeft Mgr Mercier een recht
goed critisch denkbeeld over de statistieken en over de zeden- en wiskundige
waarschijnlijkheidsberekeningen. Deze uitgaaf zijner ‘Logique’ is ook de eerste,
waar Mgr Mercier eene plaats, en wel eene vrij ruime, toekent aan de veronderstelling
(hypothesis), wier gewichtigheid voor de ontwikkeling van alle wetenschappen in
het oog valt. - De valsche redeneeringen worden in drij klassen gesplitst: de
vooroordeelen, de inductive en de deductive drogredenen.
Het laatste deel, (over de eindoorzaak), bevat eenige wenken over de vereischten
eener wetenschap, duidt aan als doelmatige middelen om ze te bereiken: de bepaling,
de verdeeling, de bewijsvoering, en sluit met eenige inlichtingen over de ‘Methode’,
in het algemeen.
*

**

Dit werk is meesterwerk. Reeds bij het verschijnen der vorige uitgaaf, gaf een der
meest gezaghebbende neo-Thomisten, de graaf Domet de Vorges, er het volgende
hoogstvleiend oordeel over: ‘wij kennen, in het Fransch, geen beter handboek voor
Redeleer. Het werk is onberispelijk van leering, klaar, sober, bondig en volkomen
aan het onderwijs aangepast..... Mgr Mercier, die eene fijne pen voert, weet zelfs
over zoo dor eene stof iets behagends ter lezing te spreiden.’ Doch de verdiensten
van elke uitgave, worden door de opvolgende, bij Mgr Mercier, altijd fel in het
lommer gesteld, om reden dat telkenmale de stof zorgvol herkneed wordt; zoodanig
dat wie zich de niet nuttelooze moeite getroosten wou de verschillende uitgaven van
zijne werken te vergelijken, zich een trouw beeld zou

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1902

286
kunnen vormen van den groei en de rijping van het gedacht diens meesters. Zoo ook
heeft deze 3e uitgaaf der ‘Logique’ eene zeer belangrijke, eigenaardige waarde, welke
terug te vinden is in elk der behandelde hoofdstukken. Wanneer op blz. 60-63 Mgr
Mercier de vraag stelde of de ‘Logica’ voor eene kunde (scientia practica) of enkel
voor eene ordening (ars) moet gehouden worden, dan krijgen wij op de beide leden
dier vraag een bevestigend antwoord. Doch ontegensprekelijk ligt, in de opvatting
van Mgr Mercier, het wetenschappelijk standpunt aan de voorzijde. Formulen en
Schema's - welke bij de wijsgeeren van het vervaltijdperk der school bij de vleet-te
vinden zijn - krijgen wij hier in zeer gematigde, juist voldoende hoeveelheid, en bij
elke aangevoerde stelregel, ligt de reden ook voor de hand. Daardoor juist is deze
‘Logique’ een werk van blijvend belang geworden, daar het, dank aan deze
wetenschappelijke bezorgdheid, onuitrukbaar geworteld zit in een bepaald wijsgeerig
wereldsysteem, daardoor zal zij eene eereplaats winnen op de studietafel van den
leeraar evenals op die van den leerling, daarin verraadt zij onmiskenbaar de hand
van eenen Meester.
F.V.C.

Mgr Duilhé de Saint-Projet
Mgr Duilhé de Saint-Projet, Apologie scientifique de la For chrétienne. Nouvelle
edition. Paris, Ch. Poussielgue, 1899.
Een wetenschappelijk werk dat binnen weinige jaren vijf uitgaven telt moet meer
dan gewone verdiensten bezitten. Twee redenen, dunkt ons verklaren dit goed onthaal:
de uitmuntendheid van het doel, en de gunstige gelegenheid van het verschijnen.
De schrijver beweert en bewijst met afdoende argumenten, dat in de verschillende
takken der natuurwetenschap niets wordt betoogd, in staat het gezag van het geloof
aan te randen, ja dat er eene schitterende overeenkomst bestaat tusschen de
geopenbaarde waarheden, en de ontdekkingen, gedaan op het gebied der
natuurwetenschap door de nasporingen van den menschelijken geest.
Velen echter ontkennen deze waarheid, en heden meer dan ooit maakt men misbruik
van de wetenschap, om de mysteriën en de voorschriften van het geloof te bestrijden
en het goddelijk gezag van de H. Schrift te vernietigen. Wie katholiek wil blijven en
de kluisters van het-geloof dragen, zegt men, doet afstand van de vrijheid, door de
wetenschap gevorderd, en kan met hare vorderingen geen vrede hebben.
Daarom wenscht de Paus. Leo XIII, in een vleiend schrijven Mgr Duilhé geluk
met zijn apologetisch werk, niet minder belangrijk op zich zelf, dan volkomen geschikt
om te voorzien in de behoeften van onzen tijd.
Het werk telt vier groote afdeelingen. De eerste (bl. 1-126) bespreekt als algemeene
inleiding het karakter, het nut, de noodzakelijkheid der gevolgde methode. Deze
bestaat om zoo te zeggen uit drie deelen.
Vooreerst in ieder vraagstuk, dat bestreden, verduisterd, betwist of bedreigd wordt,
stelt ons de schrijver op korte en heldere wijze de katholieke leer voor oogen, de leer
van het geloof in den engsten en strengsten zin, welke niemand zonder ketterij kan
ontkennen.
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Hierop volgt de leer der wetenschap over hetzelfde onderwerp, dat wil zeggen: de
bewezen resultaten door alle deskundige en gezaghebbende geleerden erkend en
gehuldigd.
Tweedens komen de hypothesen, de vragen waarvan de oplossing slechts
waarschijnlijk is, de min of meer gangbare stelsels aan de beurt.
Daarmede vergelijkt het boek de min of meer waarschijnlijke meeningen op het
gebied der metaphysiek en der theologie, de min of meer gezaghebbende verklaringen
der H. Boeken.
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Eindelijk worden de pseudo-wetenschappelijke systemen aangegeven, de dwalingen
der pantheisten en materialisten, blijkbaar in strijd met het geloof en het gezond
verstand. Hier is geene verzoening, geene overeenkomst mogelijk, het ontkennen
der geopenbaarde waarheid valt samen met de logische tegenspraak, met de
wetenschappelijke leugen.
Uit dit overzicht komt de schrijver tot het besluit dat in de oplossing van de
problemen van onzen tijd, de wetenschap tot dezelfde resultaten leidt als de
openbaring en de wijsbegeerte, dat het geloof van den katholiek met de vrijheid van
den geleerde samengaat.
Men begrijpt nu het doel van den schrijver. Hij zoekt door middel der
natuurwetenschap de geopenbaarde waarheden te bewijzen; dit doel wordt in de
volgende drie afdeelingen op schitterende wrze verwezenlijkt.
De tweede afdeeling (bl. 126-196), Cosmologie of oorsprong en vorming van het
heelal, onderzoekt volgens de geschetste methode de geloofsleer en de leer der
natuurwetenschap over het ontstaan en de ontwikkeling der lagere wezens, wederlegt
het eeuwig atoom, en de opwerpingen tegen het gebed en het mirakel.
De gemaakte beschouwingen wettigen de dubbele conclusie: Omtrent den
oorsprong van de wereld leert het geloof in overeenstemming met de philosophie de
schepping uit niets. De wetenschap bevestigt hier niets en is niet in staat iets te
bevestigen.
Omtrent de vorming der aarde laat het geloof de grootste vrijheid aan den
onderzoeker, en de wetenschap kan niets met zekerheid staande houden. De meest
gewilde en strengste theoriën stemmen overeen met de meest gangbare verklaringen
van den Bijbel.
De derde afdeeling (bl. 196-338), Biologie, oorsprong en ontwikkeling van het
leven, behandelt de leer van het geloof en der ervaringswetenschap over het ontstaan
der levende wezens, en onderwerpt de hypothesen der materialisten aan eene scherpe
kritiek. Sprekend van het transformisme voert de schrijver met onpartijdigheid de
feiten en argomenten aan, die voor en tegen deze hypothese pleiten, en komt the het
besluit dat in de wetenschap de vraag nog op hare eind-oplossing wacht, en dat het
geloof geen stelsel gebiedend voorschrijft. Niets in den Bijbel is met de
evolutie-theorie in het planten- en dierenrijk in strijd. Zoolang de geleerde God aan
het hoofd plaatst, en den mensch buiten de reeks der ontwikkelde wezens, blijft zijn
geloof onaangetast en zijne vrijheid gehandhaafd.
De vierde en laatste afdeeling (bl. 338-526), Anthropologie. Oorsprong,
Geschiedenis, Bestemming van den mensch telt zes hoofdstukken van den volgenden
inhoud. Oorsprong en wezen van den mensch volgens het geloof en de wetenschap.
Overeenkomst van beide leeringen. Pseudowetenschappelijke systemen. Mensch en
dier. De ontwikkelingsleer en de oorsprong der gedachte. De menschelijke ziel en
haar verschil van het lichaam.
Het geloof en de wetenschap over den oorspronkelijken toestand van den mensch.
De oudheid van het menschdom. Chronologische verklaringen van de H. Schrift.
Wetenschappelijke en pseudo-wetenschappelijke stelsels. De Zondvoed.
Bestemming van den mensch. Leer van het geloof en valsche beweringen van het
hedendaagsch nihilisme. Het toekomstige leven en de verrijzenis der lichamen.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1902

De schrijver, zoo als men ziet, beschouwt de natuurwetenschap als een locus
theologicus, die als positieve kenbron door hare resultaten de waarheid van den
godsdienst bewijst. ‘Gaarne, zegt hij, zou men

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1902

288
bij de tien loci theologici door Melhior Cano aangegeven een elfde voegen: namelijk
het gezag der wetenschap.’
Deze bewering kan slechts de vrucht zijn van eene vrome illusie. De apologie van
het christendom is uitsluitend philosophisch en historisch omdat de bovennatuurlijke
openbaring in hare theorie en haar bestaan alleen door wijsgeerige en geschiedkundige
argumenten kan bewezen worden. Zij beroept zich niet op het gezag der wetenschap,
maar toont aan dat de tegenwerpingen aan haar ontleend, in geenen deele de
geopenbaarde waarheden aanranden of onmogelijk betoogen.
Haar op de wetenschappen grondvesten die steeds veranderen en wisselen, met
horten en stooten vooruitgaan, maar ook soms verdwijnen is haar onveranderlijk
karakter miskennen, op het mulle zand bouwen en haar grondslagen geven, welke
niet zelden voorbijgaande en betwiste hypothesen blijken te zijn.
Deze algemeene opmerking doet echter geen afbreuk aan de groote waarde van
deze apologie, des te meer geschikt om dwalende geesten tot de waarheid te leiden
en twijfelende in hunne overtuiging te bevestigen, omdat zij in den geest van den
tijd geschreven, hare argumenten aan de natuurwetenschappen ontleent.
De schrijver geeft zelfs hun een antwoord die plegen te zeggen: met lange
redeneeringen en mystische beschouwingen komen wij niet veel verder, een klein
proefondervindelijk bewijs van het bestaan der ziel zou meer uitwerken dan alle
geleerde dialectische oefeningen.
Om aan dezen wensch te voldoen vergelijkt hij het feit van den stedigen vooruitgang
van het menschdom met het andere feit, dat ons het dier van dit voorrecht teenemaal
verstoken toont. ‘De dieren volbrengen hunne werkzaamheid zonder iets te kunnen
veranderen aan hetgeen hunne voorouders sedert duizenden van jaren gedaan hebben.
Wie een meikever heeft gezien, heeft duizenden gezien. Geen enkel heeft begrip
genoeg om het hem voorgeteekend plan in iets te wijzigen.’ (Ch. Richet).
Door waarneming en ervaring (de grondslagen der moderne wetenschap)
gedwongen moeten wij dus in den mensch een beginsel erkennen, dat bij de dieren
ontbreekt.
Wij twijfelen of dit zoogenoemde proefondervindelijk bewijs in staat is een
materialist te overtuigen. Om uit deze vergelijking de ziel met hare eigenschappen
af te leiden zijn beginselen noodig, welke buiten het bereik van alle ervaring liggen,
en daarom door de ervaringsphilosophie verworpen worden.
Roermond.
Dr. A. DUPONT.

Sermoenen van Kanunnik d'Hoop, Pastoor-Deken van O.-L.-V.
(St.-Pieters) te Gent
Sermoenen van Kanunnik d'Hoop, Pastoor-Deken van O.-L.-V. (St.-Pieters) te
Gent; verzameld en bewerkt door R. DE STEUR, Aalmoezenier der bezetting van
Gent. Uitgever, A. Siffer, Gent.
Van die belangrijke uitgave heb ik thans 5 boekdeelen vòòr mij liggen, elk
nagenoeg 225 blz. groot. - Ik-zeg: belangrijke uitgave, zoo uit hoofde van den
schrijver als van den inhoud. - Wijlen Kan. d'Hoop is door zijne edele geboorte, door
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zijne verhevene bedieningen in het bisdom Gent, en door zijne uitstekende gaven en
kennis een hoogst verdienstelijk priester onzer laatste tijden geweest. Hij ontsliep in
den Heere op den 11 Juli 1898 in den gezegenden ouderdom van bijna 77 jaren. Bij
zijn verscheiden schreef het Fondsenblad over hem: ‘Hij was een man met helderen
geest en een der geleerdste priesters van ons bisdom. Zijne denkwijze en zijn woord
waren overal van groot gezag. Zijne onderrichtingen op den predikstoel waren hoog
geprezen, omdat hij, in eene
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eenvoudige alhoewel gekuischte taal, de geesten verlichtte door de klaarheid zijner
voorstelling en de harten bewoog door de gemoedelijkheid zijner spreekwijze.’
Zijne sermonen had de waarde man denkelijk niet voor den druk bestemd. Dit zou
ik althans moeten afleiden uit de voorrede van den eerw. Heer De Steur. ‘Eenige
dagen vóór zijn afsterven - zoo lees ik daarin, - heeft hij ons, als vaarwel-geschenk
het volledig werk van al zijne preeken overgelaten.’ En de eerw. Heer Aalmoezenier,
toen onderpastoor in St.-Pieters, heeft aanstonds het voornemen opgevat dien rijken
voorraad ten dienste zijner geestelijke ambtgenooten te stellen, en dit loffelijk besluit
dient als een na te volgen voorbeeld uiterherte goedgekeurd. Inderdaad, onze
Belgische kanselliteratuur is niet al te rijk aan degelijke werken, en ware zij het zelfs
voldoende, dan nog heette ik het eene lofwaardige daad, aan de vernieling te
onttrekken al wat goed stichten en dienst bewijzen kan. Zulke nagelaten sermonen
strekken voorzeker onzen afgestorven priesters niet ten oneere; hun woord en hun
arbeid, het graf overlevend, blijven luide het goede verkonden, en den jongeren
mogen zij tot licht en steun dienen in de zoo gewichtige en voor velen zoo lastige
taak van Gods woord te spreken voor het volk. Dank zij dan den eerw. Heer
Aalmoezenier voor hetgeen hij hier zoo moedig ondernam ten bate zijner broeders
in het priesterschap en ter verspreiding van het goede zaad in den schoot onzer
bevolking!
Hoe heeft hij nu zijn werk aangevat? - ‘Wij hebben - schrijft hij, - 's Heeren
d'Hoop's sermoenen verzameld, gerangschikt, eenigszins bewerkt en in orde gebracht.’
- En hoe groot is de voorraad? - ‘Aangezien Deken d'Hoop - dus lees ik nog in de
voorrede, - al de ambten van het heilig ministerie der zielen bekleed heeft, laat hij
sermoenen na van allen aard en over allerhande stof; en wij mogen verzekeren, dat
de priester geen enkele omstandigheid beleeft, voor dewelke deze verzameling geene
treffende en gepaste aanspraak inhouden zal.’ - Welk is nu echter de waarde dezer
sermonen zoo in opzicht van taal als van inhoud? - ‘Taal en stijl zijn eenvoudig,’
zegt de Heer De Steur, en dit is waar. Hier spreekt de redenaar niet, die, ten behoeve
van sommige plechtigheden, al de sieraden der kunst ter hulpe roept om zijne
toehoorders des te gemakkelijker te overheerschen. Kan. d'Hoop, zoo mag men
gissen, beoogde maar één enkel doel: de waarheden van den godsdienst in volle
klaarheid aan den gewonen man voorstellen; en waarlijk, dit is wel het eerste en
voorname doel van den kanselredenaar. Zijne taal valt dus onder aller bereik, doch
daarom mag niet gezeid, dat zij onnauwkeurig is: o neen! Enkel hier en daar draagt
de uitdrukking de sporen van Fransche gedachten - hoe zoude 't al anders? - en de
zinbouw is ook niet altijd wat ik althans zou wenschen. Doch dit zijn geringe vlekken
tegenover al het goede en het nut, dat voor den priester in deze sermoonboeken ligt.
- ‘De uiteenzetting is kort, doch de inhoud is kernachtig, klaar en veel omvattend,’
zegt de eerw. Heer De Steur. Dit ook is waar. De bewijsreden, door Kan. d'Hoop
aangehaald, of de uitleg, aan eene godsdienstige waarheid bijgevoegd, zijn even
bondig als duidelijk voorgesteld. Dit is echter veel doelmatiger dan al die verba &
voces, waar zoo talrijke Fransche kanselredenaars hunne sermonen meê uitrekken,
en waar men tenlangenleste noch kop noch steert aan vindt. d'Hoop volgt min of
meer daarin de Duitsche kanselschool. Ten anderen, hij die de aangevoerde stof wil
eenigszins uitbreiden, zal er geen last in vinden: de verdeeling is in deze sermonen
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wonder klaar en gemakkelijk. In het 1ste deel is de aanduiding der schriftuurteksten
niet volledig genoeg opgegeven;
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doch, en ik voeg dit met voldoening bij, in de volgende deelen verdwijnt dit gebrek
teenenmaal. - Kortom, de sermonen van Kan. d'Hoop welke Z. Hoogw. Mgr
Stillemans, ‘als grondig en stichtend’ aanbeveelt, zullen in het boekenrek onzer
priesters op hunne plaats staan.
Kan. J. MUYLDERMANS.
NASCHRIFT. - Bovenstaande beoordeeling lag geschreven, toen mij twee nieuwe
boekdeelen, het 6de en het 7de, van den uitgever toekwamen. Zij handelen over de
heilige Sacramenten. De goede hoedanigheden: eenvoudigheid, klaarheid en
geleerdheid, welke ik in de vorige sermonen aantrof, kenschetsen insgelijks deze;
en de gebreken in opzicht van stijl en bewoording zijn, dunkt me, min ergerlijk en
min talrijk dan in de eerste deelen. Ik herhaal dan: Het werk van Kan. d'Hoop weze
uiterherte aanbevolen!
J.M.

Wet van 7 September 1876
Wet van 7 September 1876 tot regeling van het kiesrecht en de benoeming van
afgevaardigden ter Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal uitgegeven door
Mr K. Meyer-Wiersma. 2e druk. Noordhoff Groningen 1902. fr. 0,30.
De tekst, met de wijzigingen door latere wetten, is voorafgegaan van een beknopt
en duidelijk overzicht van de geschiedenis der regeling van het kiesrecht van 1814
tot heden. Handig en goedkoop.

Wet tot regeling van het lager onderwijs van 17 Aug. 1878
Wet tot regeling van het lager onderwijs van 17 Aug. 1878 met de wijzigingen
tot de wet van 24 Juni 1901. Tekstuttgave, 2e druk. Noordhoft Groningen 1902, fr.
0,10.

Novellen-Bibliotheek
Flandria's Novellen-Bibliotheek, nr 16, Karel De Clercq Bottientjes
De Clercq overleed te Gent den 18 Mei 1900. In zijn studententijd (jaren '50)
schreef hij Bottientjes dat veel aanleg verraadde.

Het oude Nederlandsche Lied.
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Het oude Nederlandsche Lied. Teksten en melodieën verzameld en toegelicht door
T. Van Duyse. Antwerpen Nederlandsche Boekhandel. De 8ste aflevering van dit
verdienstelijk studiewerk is verschenen.

‘Vivat's geïllustreerde Encyclopedie.’
‘Vivat's geïllustreerde Encyclopedie.’ Uitgevers Maatschappij ‘Vivat’ Amsterdam.
Wij ontvingen de 23e aflevering, vormende vel 111-115 en loopende van COSEILE
tot CUYP.
In deze Nederlandsche Encyclopedie wordt terecht veel plaats ingeruimd aan
Nederlanders; deze aflevering geeft daar een treffend bewijs van; wij vinden er de
portretten met uitvoerig bijschrift in van wijlen prof. Cosyn, Isaac da Costa en J.J.
Cremer. Voorts artikelen met portret van den Vlaamschen schilder De Crayer, van
Lucas Cranach, Cremieux, Crispi, Cromwell, Cronjé en Cuvier.
Onder de belangrijkste artikelen troffen ons o.m. die over Costa Rica, Laurens
Janszn. Coster, Crimineele Anthropologie, Cuba, Culminatie, Curaçao, Curateele.
De redactie blijft hare taak met nauwgezetheid en onpartijdigheid opvatten.

Het tienjarig bestaan van den Socialen Studiekring en Sprekersbond der
Leuvensche studenten
Het tienjarig bestaan van den Socialen Studiekring en Sprekersbond der
Leuvensche studenten herdacht op 18 Februari 1901.
Verslag door hoogleeraar SENCIE voorzitter; rede door E.P. RUTTEN. Delille,
Maldeghem, 1902. Leuven. Prijs 0,75 fr.
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Een allerliefst boekje (60 bl.), een echt juweeltje van drukkunst, dat we in handen
zouden willen zien van allen die belang stellen in den maatschappelijken strijd en in
't leven der Vlaamsche studenten van onze Alma Mater.
Hoort hoe hoogl. Sencie de Studentenwereld schetst: ‘Gij kent MM. HH., de
studentenwereld beter dan ik, en gij weet dat men ze in verscheidene klassen kan
onderverdeelen. Buiten degenen, niet al te talrijk op onze dagen van strijd voor het
leven, die met de studie niets anders gemeen hebben dan de naam van student, hebt
ge de overgroote klas der vlijtigen. Doch onder dezen wat al verschil in aanleg, in
gedachten, in richting, wat een gewemel van kleuren en tinten in het dagelijksch
leven!
Ik noem de luidruchtigen die, eens de boeken van hun leeraar gesloten, op niets
denken dan op zang en vermaak, de vreesachtigen die wel verlangen iets meer te
doen maar niet en durven, de nutzoekers of “utilitaires” die altijd werken en studeeren
maar nooit de oogen elders laten vallen dan op de bladzijden die zij zelf hebben
volgekribbeld bij de voordracht van den professor en later overgoten met een vloed
van blauwe en roode strepen! En wat al andere klassen nog, misschien minder scherp
afgeteekend! Eene nochtans is boven alle andere verheven, die van hen welke
overtuigd dat zij later een apostelschap hebben uit te oefenen onder hunne
medemenschen, dat zij daartoe nog andere kennis noodig hebben dan wat men op
de schoolbanken verneemt, geerne eenige uren van hunnen vrijen tijd opofferen om
die bijkennis aan te winnen. Ik bedoel MM. HH. de klas der edelmoedigen. Nooit
zal zij talrijk genoeg zijn, maar zij bestaat hier, Goddank, ijverig en werkzaam.’
De rede van E.P. Rutten is, in alle opzichten, merkweerdig. Met waar apostelwoord
toont hij aan waarom het socialisme zoo diep wortel heeft gevat in sommige klassen
onzer bevolking, en wijst hij op hetgeen er voor 't volk moet gedaan worden. Terecht
vestigt hij de aandacht op de plichten der aandeelhouders in de naamlooze
maatschappijen die vergeten dat zij werkbazen zijn en als dusdanig voor hun werkvolk
moeten zorgen. De rede ein ligt met een warmen oproep tot de jeugd.
J.V.

J. Fioretti.
J. Fioretti. Les petites fleurs de la vie du petit pauvre de Jesus-Christ-Saint François
d'Assise.
Traduction d'Arnold Goffin. Considérations sur les Stigmates † Frère Junipère †
Frére Egide. Bruxelles, Ch. Bulens, 1902.
In nota schrijft de vertaler: ‘Les considérations sur les Stigmates composent, avec
la Vie de frère Junipère et celle de frère Egide, les appendices aux Fioretti. Le succès
de ce dernier ouvrage parmi le peuple provoqua sans doute, comme le suppose
judicieusement M. Paul Sabatier, des continuateurs qui recueilltrent la tradition orale
et écrite pour satisfaire la curiosité des fidèles. Les Considérations datent, de même
que les Fioretti du XIVe Siècle. On ne connait par davantage l'auteur de celles-là que
de ceux-ci; c'est, probablement, aussi, quelque mome du couvent de Greccio tout
rempli de l'esprit primitif de l'Ordre, à l'âme ingénue et forte, au langage d'une naïveté
dont la simplicité se hausse souvent, jusqu'à la plus persuasive éloquence.’

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1902

Van Goffin's vertaling mogen we zeggen, en 't is wel de schoonste lof, dat zij zoo
getrouw mogelijk, het fijne naive van 't oorspronkelijke weergeeft. Wie den geest
der middeleuwen verstaat leze dit boek dat door sierlijkheid van druk en platen een
waar juweeltje is.
J.V.

Werken van den
Werken van den E.P. STEPHANUS SCHOUTENS, van de Orde der Minderbroeders.
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I. Verhandeling over het Gebed en de Overweging, gevolgd van de Vrede der Ziel,
door den H. PETRUS VAN ALGANTARA, van de Orde der Minderbroeders. - Antwerpen,
Van Os-De Wolf. - 238 blz. in-16o. - Prijs fr. 0,75.
II. Levensschets van den E.P. THYSSEN, Minderbroeder-Recollect van het voormalig
klooster te Antwerpen. - Antwerpen, Van Uffelen en J. Corkx. - 186 blz. in 8o. - Prijs
fr. 1,50.
III. Geschiedenis van den Eëredienst van het H. Sacrament in België. - Antwerpen,
Van Os-De Wolf. - Tweede uitgaaf. 460 blz. in 8o.
I. Verhandeling over het Gebed.
Dit boekje maakte bij zijne verschijning in de 16e eeuw wonderbaren voortgang,
en was op korten tijd, bij vertaling, door heel Europa verspreid. En geen wonder;
want het is niet alleen geschikt voor kloosterlingen, maar voor elken katholieken
christen, die het gebed, ‘den grootsten middel ter zaligheid’, ter herte neemt.
Het plan van dit werkje is zeer helder; de stijl en de taal zijn zeer bevattelijk.
II. Levensschets van den E.P. Thyssen.
Eene prachtige uitgave, opgedragen ‘aan de hoogachtbare familie Bellemans, uit
erkentenis voor de herbergzaamheid tijdens de Fransche Omwenteling bewezen aan
hunnen Medebroeder den Z.E. Pater Henricus Thyssen, door de Minderbroeders van
Antwerpen.’
Dit werk volledigt, gelijk men ziet, de Geschiedenis van het voormalig
Minderbroedersklooster en die der Arme Claren, waar verleden jaar in D.W.-B. over
gesproken werd. Het doel van den Schrijver is den godvruchtigen en heiligen
levenswandel van den waardigen kloosterling te doen kennen en bewonderen; maar
dat belet hem niet bijzonderheden aan te halen, welke den liefhebber van geschiedenis
steeds welkom zijn.
III. Geschiedenis van den Eeredienst van het H. Sacrament in België.
Pius IX, zaliger gedachtenis, zeide in het Consistorie van 26 Juni 1867 o.a. het
volgende: ‘Uwe godsvrucht komt het toe, eerbiedweerdige Broeders, uit al uwe
krachten te werken, opdat de geloovigen, die u toevertrouwd zijn, elken dag
aangroeien in de kennis van O.H. Jesus-Christus; dat zij Hem eerbiedigen, dat zij
Hem liefde voor liefde wedergeven, dat zij hun genoegen vinden in Hem dikwijls te
bezoeken in het verheven Sacrament, waar Hij verblijft.’
Die vaderlijke oproep werd door den E.P. SCHOUTENS op eene waardige wijze
beantwoord. Zijn werk, zeer geleidelijk geschreven, is de vrucht eener grondige
studie.
Van de vroegste tijden af tot na het Congres der instellingen en werken ter eere
van het Allerheiligste Sacrament te Luik in 1883 ontrolt hij voor ons de geschiedenis.
Bij wijze van Inleiding neemt hij in oogenschouw de Afbeelding van het H.
Sacrament in het Oud Verbond, tot en met de Instelling, onmiddellijk vóór het Lijden
van onzen Goddelijken Zaligmaker.
Vervolgens beschrijft hij, in vier en twintig hoofdstukken, alles wat die
belangwekkende stof betreft. Eeuw voor eeuw toont hij ons den steeds aangroeienden
eeredienst tot het H. Sacrament, de instelling van den feestdag van Hoogweerdig,
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van processiën, broederschappen, van het veertig-uren-gebed, de gedurige aanbidding,
het lof, het werk van de arme kerken tot aan het Congres van Luik.
Daartusschen behandelt hij natuurlijk de stoornis van dien eeredienst
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door de invallen der Barbaren, Hunen, Noren; hij beschrijft de ketterij van Tankelm,
door den H. Norbertus, die der Albigenzen, door den H. Antonius van Padua bestreden
en uitgeroeid; - hij verhaalt de schandalen door de beeldstormers, de geuzen, de
Fransche omwenteling verwekt en tal van heiligschendingen te Thienen, Duffel,
Veurne, Vilvoorde, Lebbeke, Brussel, Gent, Brugge, Leuven en elders voorgevallen;
- hij geeft uitvoerige inlichtingen over eene menigte ‘uitmuntende vereerders van
het H. Sacrament’, als zijn de HH. Eleutherius, Eligius, Gertrudis, Gerardus,
Norbertus, Guido, Juliana, Maria van Oignies, Ludgardis, Aleidis, Bonifacius, Coleta,
de Martelaren van Gorcum, met nog gansche reeksen gelukzalige en godvruchtige
personen; - daarbij geeft hij ook zeer omstandige en boeiende bijzonderheden over
het H. Bloed te Brugge, het H. Sacrament van Mirakel te Herkenrode-Hasselt, Brussel,
Leuven, Aldeneik, over de overvoering van het H. Bloed van Boxtel naar Hoogstraten
en over talrijke mirakelen, in den loop der eeuwen geschied.
Dit werk van den Eerw. P. SCHOUTENS verdient door iedereen gelezen te worden.
Een bewijs daarvan is, dat er geene exemplaren meer van in den handel zijn. Het is
dus hoogst wenschelijk, dat er - en nog wel vóór de opening van het H.
Sacraments-Congres, hetwelk den 3-7 September te Namen moet plaats hebben eene nieuwe uitgave van verschijne.
D.C.

Annuaire du conservatoire
Annuaire du conservatoire royal de musique à Bruxelles, 25e année, 1901-1902
Wij vinden met voldoening elk jaar nieuwen vooruitgang van het conservatorium
op te teekenen, niet alleen wat het personeel betreft, maar ook wat de boekerij en het
tal van toegekomen geschenken aangaat, waaronder zich eene menigte zaken uit het
Oosten, van zeer merkwaardigen aard, zeldzame partituren, enz. enz. bevinden. Ook
de beeltenis van wijlen den verdienstelijken secretaris en dichter, Julien Guillaume
is aan het hoofd des boeks geplaatst.

Historisches Jahrbuch
Historisches Jahrbuch van de Görres-Gesellschaft 1, 2, 3, 1901, twee deftige
boekdeelen van elk drie honderd bladzijden. Wij halen daaruit voor de
zedegeschiedenis aan blz. 631 vlg.: Konrad von Meyenbergs Chronik und sein
Planctus ecclesiae in Germaniam, van GRAUERT
Blz 343, vlg. eine kritik van Knods, Deutsche Studenten in Bologna (1289-1562)
van G. Orterer, en blz. 352 eene beoordeeling van P. Michaels. Geschichte des
deutschen Volkes vom 13. J. bis sum Ausgang des Mirtelalters door Kempt. Deze
kritiek vond eene wederlegging in P. Michaels, Kritik und Antikritik in Sachen meiner
Geschichte des deutschen Volkes, Freiburg, B. Herder, 1901.
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Overzicht van tijdschriften.
De Vlaamsche Kunstbode. Februari 1902.
Miserie, een sprookje van Reimond Styns. - Eene schets van A.V. Bultynck De
Speelduivel. - Verzen van Med. Verkest, P.-P. Denys en Karel Bogaerd. - Levenschets
van H. Van Peene en Nap. Destanberg, overgenomen uit het Volksbelang. - Voorts
het tweede bedrijf van Frans Gittens vaderlandsch drama De Maire van Antwerpen.

Het Katholiek Onderwijs. Januari, Februari en Maart 1902.
In de drie laatste afleveringen bijzonder opgemerkt: het vervolg van De Opvoeding
bij de Hindoes in den ouden tijd; Kinderspelen ter school, het verslag van M. Gustaaf
Segers over den driejaarlijkschen wedstrijd voor Nederlandsche tooneelletterkunde,
overgedrukt uit het staatsblad; uitleg der wet van 25 Augustus 1901 betreffende het
pensioen der onderwijzers, overgedrukt uit het Vlaamsch Bestuur; vervolg van De
Opvoeding bij de Grieken van den ouden tijd; begin eener studie Opvoeding en
Moedertaal.

Germania. Februari 1902.
Engelsche Eerloosheden uit de ‘Alldentsche Blätter’ van 25 Januari 1902: Hoe
Engeland den naam van ‘perfide Albion’ verdient. - Vervolg van Dr H. Kraegers
studie Die Figur des Kindes auf der antiken Bühne. - Germaansche Beschaving van
Omer Wattez. - Slot van Die deutschen (germanischen) Götter en van W. Thelen's
In en om Ysland. ‘In 1874 werd de grondwet afgekondigd, die nu nog Ysland
beheerscht (er is spraak die te herzien). De koning wordt vertegenwoordigd door een
Gouverneur en oefent de uitvoerende macht uit, terwijl de wetgevende macht aan
den koning en aan het Althing of Parlement toebehoort. Te Kopenhagen zetelt een
minister voor Ysland.
‘Politieke partijen, zooals wij die verstaan, zijn onbekend. Vooruitstrevenden of
behoudsgezinden, om alleen de hoofdschakeering te nemen, verdeelen de burgers
niet; van Socialisten of Anarchisten is nog geen sprake Een waar Eden in dit opzicht!
Economische vraagstukken of aangelégenheden van stoffelijken aard houden
hoofdzakelijk het Althing onledig.’ - Vervolg van Dr Vallentins lezenswaard Das
‘humane’ England. Schrijver klaagt over het gemis aan inrichting en éene leiding
bij de Boeren. ‘Eine andere Lettung, mehr Straftheit und Energie, Männer wie Botha,
de Wet, de la Rey, die leider erst zu spät in de Vordergrund getreten sind - und alles
wäre anders gekommen.’
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Vlaamsche Zanten. Februari 1902.
Vervolg van Huwelijks-gebruiken, bij den trouw van Sigebant, Kûdrûn, Hagene,
Ortwin. - Volksliederen en rijmkens op Nieuwjaar. - Van J.V. Vl. begin eener Bijdrage
tot de Geschiedenis der Belastingen.

Onze Kunst. Maart 1902.
Dit tijdschrift brengt ons iederen keer eene nieuwe verrassing, eene versche
veropenbaring van schoonheid, bijgevolg van vreugd. Zoo is het jongste nummer
gewijd aan den schilder Hendrik Luyten, die onlangs eene tentoonstelling hield van
zijne werken, in de zaal Verlat, te Antwerpen. Fraaie platen geven eenige van die
werken terug. Ook krijgen wij sierlijke reproducties van schilderijen van Claus en
anderen.
De Heer Buschmann zij gelukgewenscht over dit zoo kunstrijke initiatief, weerdig
van het schoonminnende Antwerpen, en dat zeker de rijpste vruchten belooft te
dragen.

Tijdschrift van het Willems-Fonds. Januari-Februari 1902.
Boer Wilders, schetske van P. Van Assche. - Bij de gebeurelijke drooglegging der
Zuiderzee zullen de zuiderzeevaarders schade lijden. Van kapitein Van der Veur een
artikel De schadeloosstelling aan de Zuiderzeevisschers. - Verzen van Richard De
Cneudt. - Paul Fredericq deelt een brief mee van Jan Frans Willems, den 10 Februari
1832 aan Minister van Maanen geschreven, waaruit blijkt hoe Willem getrouw was
aan 't vorstenhuis Oranje-Nassau en nog altijd de hoop koesterde dat de scheiding
niet on vederroepelijk was. - In kroniek Uit Noord-Nederland wordt gehandeld over
Bouwmeester den tooneelspeler, Herman Heyermans, het hoofd ‘onzer
tooneelschrijversbent’, het driedaagsch Nederlandsch Muziekfeest en Dr. Kalff, Jan
ten Brink's opvolger. ‘Het zal toch wel in Noord en Zuid algemeen bekend zijn dat
de fout van wijlen Dr. Jan ten Brink, in wiens hoofd scheen gevaren, al wat in boeken
stak, is geweest, dat hij de beweging van '80, opzettelijk heeft genegeerd; hij vertelde
er nooit dan kwaad van en het goede erkende hij er niet in. Jong Holland heeft hem
daarom den rug toegekeerd en geen gelegenheid laten voorbijgaan om hem als te
boek steller van Nederlands letterkundige geschiedenis onbevoegd te verklaren. En
tal van onbeduidenden, die het vermogen misten om Ten Brink's enorme kennis en
verdiensten te waardeeren hebben aan dat wederkeerig negatie-spelleje meegedaan.
Ten Brink heeft de krachtige nieuwe strooming in Hollands litteratuur niet willen
erkennen, niet willen zien en... ze is over hem heengegaan.
Maar nu komt zijn opvolger en vergelijkt een dichteropenbaring, van Willem
Kloos met een uitlating van Schiller en een plaats bij Vondel.
Dit wettigt het vermoeden, dat de literaire beweging in Holland van het laatste
kwart der 19e eeuw voortaan als een onmisbaar element in onze

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1902

ontwikkelinsgeschiedenis zal beschouwd worden bij het doceeren in Nederlandsche
Letterkunde aan de Leidsche Universiteit’.

Biekorf. 1 Februari.
In deze en in de twee volgende afleveringen vervolg en slot van M. D's artikel over
Kerkzang en volkslied in de middeleeuwen. Schrijver oordeelt dat de kerkzang van
de Benediktijnen overal zou moeten aangenomen worden. - Spreeuwen, gedichtje
van Heirman. - Van E.V.G. een paar bladzijden over De Franschen te Nieuwpoort.
- Nog een gelegenheidsgedicht uit de nalatenschap van G. Gezelle, en Mingelmaren.
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- 15 Februari.
Ik wist er een die... een liefelijk trippelend vers van Caes. Gezelle. - Naar aanleiding
van een werk van W.H. James Weale schrijft J.B.D. een woord over Hans Memlinc.
- Spoorwegmijmering, middelmatige vertaling van een middelmatig gedicht van
Weber.
- 1 Maart.
Mijn pijpken en ik, vers van A.D. - Een belangwekkende bijdrage over Oude
bijgeloovigheid in Veurne-Ambacht. - Mijn hoveken! van J. Van den Berghe is een
vrij goed gedichtje. - Mingelmaren.

Musica Sacra
Musica Sacra, 3 en 4 vervolgt Système musical de l'église grecque van Gaisser,
spreekt van orgelbouw, cijfermuziek, enz. Hoe of het Requiem van Verdi tot stand
kwam, enz. enz. De muzikale bijlage zal algemeen opgang maken.

Volkskunde. 7e-8e aflevering.
Over Allerheiligen-Allerzielen, een zeer belangwekkend artikel van A. De Cock. Het
behelst een studie over de middelen door het volk, sedert den heidenschen tijd reeds,
aangewend om den geest van de afgestorvenen te paaien, en hem te beletten de
levenden te benadeelen: Het slot van 't art. volgt den naasten keer. - Virg. Loveling
levert een in vokstaal opgesteld schetsje, getiteld: Verleid worden (= door een
plaaggeest van den rechten weg afgeleid worden) - A.D.C. zet zijn reeks
spreekwoorden en zegswijzen voort, afkomstig van oude gebruiken en volkszeden;
geeft nog een paar varianten van het Liedje van den Uil; nog 3 sagen betreffende de
stalkaars; en de kroniek van de studie der Folklore in Noord- en Zuid-Nederland. Van Dr W. Zuidema allerlei Gronïnger Volkswijsheid. - Voorts boekbeoordeeling.

Leuvensche bijdragen.
Leuvensche bijdragen. 4e jaargang, 3e afl.
- Deze slotaflevering van den vierden jaargang is buitengewoon omvangrijk; zij bevat
meer dan 170 bladzijden. In de Boekaankondiging bespreekt L. G(oemans) de tweede
afl. van J. Te Winkel's Atlas der Noord-Nederl. tongvallen, en H. Meyer's werk over
‘die Sprache der Buren’. - De hoofdinhoud is echter de uitgave, door E.H. Soens,
van een groot getal ‘onuitgegeven gedichten van Anna Bijns’, - en van anderen. Want
de titel is eenigszins bedrieglijk: overigens wijst daarop de uitgever zelf, dat de
Refereinen en andere stukjes welke hij mededeelt slechts ten deele aan het Antwerpsch
begijntje mogen toegeschreven worden. Hij heeft zijn arbeid eigenlijk opgevat als
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de voltooiing van de uitgave waarmede Prof. Van Helten, onder den titel ‘Nieuwe
Refereinen van Anna Bijns, benevens enkele andere rederijkersgedichten uit de XVIe
eeuw’ in 1886, voor de Gentsche Bibliophilen, een begin heeft gemaakt. De schifting
tusschen hetgene van Anna Bijns is, en datgene wat van anderen is, bemerkt E.H.
Soens, valt uiterst moeilijk; ja, in vele gevallen is zij onmogelijk. ‘Onder de stukken
uit handschrift B (moet het niet zijn hs. A?) vindt men zelf’, doch met twee strophen
minder, Anthonis de Rovere's gedicht ‘van twee amoruese vrouwen’ (Rhet. werken,
Antw. 1562) terug, welks inhoud eene z o merkwaardige overeenkomst aanbiedt met
dien van Maerlant's tweeden Martijn, en met de eerste geschiedenis uit Cats'
Self-strijt.’ - Vele aanteekeningen geven gewenschte opheldering over moeilijke
plaatsen en uitdrukkingen; de zorg welke de uitgever aan de interpunctie heeft besteed
dient dankbaar aangestipt; ook thans nog blijven er moeilijkheden van allen aard
genoeg over, waarvan het beloofde vervolg, - naar wij hopen, - er nog ettelijke uit
den weg zal
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mogen ruimen. - E.H. Soens, aan het slot zijner korte inleiding, deelt inderdaad mede
dat het tweede gedeelte zijner studie zal bestaan uit ‘eene volledige tafel der
refereinen, rondeelen en andere gedichten in de uitgaven van Bogaers, Jonckbloet
en Van Helten, Ruelens, en in deze uitgave opgenomen, alsmede een onderzoek naar
hetgene over Anna Bijns' levensomstandigheden en persoonlijkheid uit archiefstukken
en uit de gedichten met zekerheid en met waarschijnlijkheid kan afgeleid worden.’

De Banier. 1902, 3.
E.H. Geurts geeft eene keurige letterkundige ontleding van P. Génard's ‘Een Ecce
Homo’, gevolgd van een kort overzicht over het leven en de werken van den
talentvollen Vlaming, P. Génard.
E.H. Paquay, eindigt zijne geschiedkundige studie: St. Trudo. Samenvatting der
‘Vita St. Trudonis’ van Donatus met aanteekeningen.
Frisc over die Heiden, geeft ons eene beoordeeling over dichter Lenaerts. Aldus
vat de kritieker zijn oordeel samen: Lenaerts heeft wat bij de meeste schrijvers te
kort schiet: poëzie. In Oda en Ylfken, in Alvermannekens nog meer, zijn verzen, die
de beste hedendaagsche dichters volgeerne onderteekenen zouden. Geslagen verzen,
die dreunen als het zuiverste metaal of als een rimpelend heidewater wegdeinen in
teedere harmonie, die schitteren in den glans eener nieuwe beeldspraak of doomen
in de morgenfrischheid van het jeugdige woord. Verre van het woordgeknutsel der
ultra-modernen, staat hij toch met beide voeten op den nieuweren bodem. De geest
van Gezelle, tegelijk met de studie der volkstaal, heeft krachtig en gelukkig op hem
ingewerkt en hem tot zelfstandig dichter ontwikkeld. In het oog springende gebreken
heeft hij, hij erkent ze in zijn werk maar durft ze niet aan: 't is te laat!’ Beleid, overleg,
zelf critiek schijnt hij te vluchten als doodend, zeker toch als belemmerend, voor de
poëzie, die hem alles is. Het ‘ad unguem’ valt hem te zwaar. Dat is jammer, want
goed geschreven ‘formvollendet’ werk alleen zal bewaard blijven en hooggeschat.
Laat het mij eens zeggen: J. Lenaerts ontbreekt juist datgene, wat in de oude te
erg miskende klassieken zoo overvloedig te vinden is: karakters scheppen.
Dichter, gemoedelijke dichter is hij, maar geen dichter des gemoeds; en daarom
is hij niet gelukt in de poëzie der geschiedenis.
Getrouwd. Gedicht door J. Lenaerts.

Revue de Belgique. 15 Februari 1902.
Deze aflevering is gansch gewijd aan Victor Hugo, bij den hondersten verjaardag
zijner geboorte.
Emile Verhaeren en Paul Mussche - dragen twee gedichten op aan Victor Hugo.
Retté (Adolphe). - Een gansch eenzijdige beschouwing over Hugo als Lyrieker. Horrent (D.) - La Pensée de Victor Hugo. Victor Hugo is geen diep denker, doch
een groot dichter. Hij bezat een gewoon verstand - doch paarde een teeder gevoel
met eene rijke verbeelding. ‘Hugo apparait comme le poête, le véritable poête, celui
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qui a la conscience de son art et qui s'efforce de s'en rendre digne, celui qui a su
exprimer en visions tumultueuses et en vers immortels l'émotion de toute l'humanité
devant la grâce et le sourire d'un enfant, l'indignation d'un peuple devant la cruauté
et l'implacabilité de la justice, l'effroi de l'âme devant l'insondable énigme de la
nature, de la mort et de la divinité. L'oeuvre de Victor Hugo est le plus bel exemple
de labeur de foi, d'opiniatreté, qu'un siècle puisse léguer à un autre.’
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Van hoogere opvoeding beroofd, heeft hij niet hoog zoo kunnen opstijgen om overal
nieuwe gedachten, grootsche ideën te zaaien. Van de christelijke opvoeding, die hem
zijne moeder geschonken had legt hij meermaals in zijnen werken de getuigenis af,
- geloofde in den God, dien zijne moeder hem had leeren liefhebben en aanbidden.
Robert Sand - Victor Hugo et le dràme moderne.
De Romantische drama's van Victor Hugo zijn niet leefbaar, - de realistische
drama's zijn overwegend geworden. Ruy Blas en Hernani kunnen enkel nog met
goed gevolg opgevoerd worden.
Du Bois (Albert) - à Guernesey - Een kijkje in de woning, en in het intiem leven
van V.H.
Duchesne (Alfred) - ‘Le Rin’ et ‘les Burgraves’ van Victor Hugo. - Deze twee
werken duiden het keerpunt in V. Hugo's leven. Tot in 1843, was de dichter vooral
lyrieker, wierp slechts een oogopslag op de sociale kwesties - na 1843 werd hij
epieker en nam werkelijk deel in de staatkunde.
Boghaert-Vaché (A.) Victor Hugo en Belgique. - De eerste Reisindrukken van
V.H. in België (waaronder: J'admire comme les Belges parlent flamand en francais.
Ils ont un n'est-ce-pas? qu'ils mettent à toute sauce. - Later, België, zijn tweede
Vaderland geworden - is hem lief. Doch bitter venijn spuwt hij uit, nadat de Regeering
hem dreigt en verder uitlevert.

Revue de l'Université de Bruxelles. Januari-Februari 1902.
De Reul. - Du point de vue sociologique dans l'Histoire du Langage.
Vermeylen. - Questions de Méthode. - Leçon d'ouverture du cours d'histoire de
l'art. Belangrijk. Wij komen er op terug.
Bayet. - A propos des ‘Avariés’.
Jottrand. - Escales d'adriatique. Varia en bibliographie.
Durendal. Février 1902.
Le Mur, dramatisch gedicht van E.H. Hoornaert, schoone, kloeke verzen. - Le
Pâtre van Maurice des Ombiaux, niet slecht geschetst, maar versleten. - Arnold
Goffin bespreekt eene voordracht van Juffrouw Marie Closset Des Images. - Vervolg
van G. Virrès' roman Bonnes Gens dans leur petite ville.

La Réforme sociale. 1 Maart 1902.
I. Un organisme de la vie moderne dans la petite industrie. - Les sociétés
économiques, door V. Brants.
Hoe kan de kleine burgerij uit haren staat van verval en verkwijning opgebeurd
worden. - Schrijver werpt een oogopslag op verschillende degelijke inrichtingen in
Duitschland, die machtig hebben bijgedragen tot verbetering der kleine
neringsstanden. Wijs beleid, taaie wil en ondervinding moeten hand in hand gaan.
II. Les revendications des mineurs jaunes door M. Delcourt-Haillot.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1902

Deze willen: 1. Modifications à la loi de 1894 sur les retraites.
2. Liberté d'organiser plusieurs sociétés de secours mutuels dans les exploitations.
3. Liberté pour les employés et ouvriers payés au mois de ne pas faire partie des
mutualités.
4. Obligation pour les délégués mineurs de se cantonner dans leurs fonctions.
III. Monographie d'une école ménagère à Roubaix door Mme Del-
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court-Haillot. Het onderwijs der huishoudkunde is geroepen om veel goeds te stichten.
Schrijfster brengt hulde aan de huishoudkundige scholen van België.
IV. Comment un ouvrier s'élève, door Deviolaine.
V. L'Ecole professionnelle féminine d'imprimerie d'Autin, door Mejuffer Pernot
en Déchelette.
VI. L'Union mutuelliste des femmes de France, door Delaire.
VII. L'Etat contre la famille. Korte samenvatting eener voordracht, door René
Doumic.
De Fransche staat begunstigt het familieleven niet. Erfrecht, echtscheiding, politieke
en economische princiepen en gevolgen komen regelrecht in strijd met den
vreedzamen huiselijken haard.
VIII. Een bezoek in het Women's collegie, de indruk is niet te gunstig geweest.

La Revue Philanthropique. Bestuurder Strauss. Februari 1902.
Dr. Marandon de Montyel. L'Open. Door Augusta Moll Weiss. - La question du nom
Marcel Sauteraud. - De l'assistance maternelle. Gonzalve. - Menusier. - Les avariés.
Alfred Nast. - L'Ecole Theophile Poussel. Verder - Revue d'Assistance.

Etudes, 5 Februari.
L'idée socialiste (Roure): ‘idée de réforme, foi dans le pouvoir de l'Etat, égalisation
des conditions sociales, solidarité’.
L'Enseignement libre, notes et souvenirs, vervolg.
L'état présent des études bibliques en France.
La prédication de St. Vincent Ferrier.
- 20 Février.
L'idole, à l'occasion du centenaire de V. Hugo. (Suau). V. Hugo's ongeluk is het
geweest een soort van volksafgod te zijn geworden - ongeluk onder zedelijk en
artistiek opzicht. - Hij zelf bewerkte dien toestand; immer naar de opgaande zon
gekeerd, zonder vaste grondbeginselen volgt hij in al hare wendingen, bezingt en
verheerlijkt de heerschende gedachte. Daarbij hooveerdig tot krankzinnigheid toe;
een weinig te verschoonen misschien om reden zijner ingeborene geestesstemming,
zijner soms onwillekeurig overdrijvende en misvormende verbeelding.
La dette française et ses origines depuis le Directoire jusqu'à nos jours.
(Massabuan).
Essai impérial d'Eglise nationale, onder Napoleon I; mislukte zooals men weet.
Belangwekkende bijzonderheden.
L'ourse et le petit ours. Kronijk uit de 12e eeuw. Frisch en lief. Te lezen. (Brémond).
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De Katholieke Gids. Maart 1902.
Slot van eene lezenswaarde studie over Victor Hugo. - Een brief aan Dr Boissarie
over het onderzoek naar het wonderbare. - Vervolg van Neofitus' studie over de
ritueele moord. De moord van Damascus (1840) wordt besproken.

Van Onzen Tijd. Februari 1902.
Een Verhaal uit de Middeleeuwen van Albertine Smulders; Avond van Marie Koenen,
verzen van Albertine Smulders en Arnold Lauters. Verzen zeggen door C.R. De
Klerk.
‘Een verzen-zegger kan ‘beter dan de beste tijdschriftstu-
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diën er toe bijdragen het beschaafd publiek in te leiden in de vergelijkende historische
critiek, enkel en alleen door een wel overwogen keuze van verschillende
toon-verwante dichters, waardoor een vergelijkend verzen zeggen zou ontstaan.’ Th. Molkenboer wijdt eenige zeer waadeerende bladzijden aan Marius Bauer. De
Hollandsche schilders werken onmiddelijk naar de natuur, voor velen ware het niet
mogelijk iets zonder direct voorbeeld op het doek te brengen.
‘En hierin onderscheidt zich nu juist Bauer en zijn kunst van de overige Hollanders,
dat hij, bij zijn enorm vermogen als schilder, grootere phantasie bezit en tevens het
zeer speciale talent heeft van dat ongeziene, alsof het werkelijk bestaat, te kunnen
afmalen.’

Neerlandia. Februari 1902.
A.B. Cohen Stuart schrijft ‘België en Nederland moeten hunnegoede sprekers
uitwisselen... Iets van zeer veel beteekenis zou 't wezen als 't A(lgemeen)
N(ederlandsch) V(erbond) wist te bewerken dat geregeld Vlaamsche
tooneelgezelschappen hier als gast kwamen spelen, en omgekeerd de Hollanders in
België.’ In 't eerste artikel wordt die wenk nader toegelicht. - Belangrijke inlichtingen
over Het Lijden in de Kaapkolonie. De Afrikaanders bleven rustig in 't begin van
den oorlog toen de krijgskans de Boeren nochtans zoo gunstig was; nu is de opstand
overal dank aan het schrikbewind der Engelschen die ‘hunne verliezen niet kunnende
verkroppen, hard en wreed geworden’ zijn.

De Katholiek. 2 en 3.
Fr. Madou schrijft eenige blz. over het ‘fransch tooneel in de Middeleeuwen’ tegen
Boileau's meening gericht en volgende de beschrijving der onwikkeling van dat
tooneel naar Marius Sepet. - J. Van der Burght beschrijft Wrunde. - J.V. De Groot
herdenkt kardinaal Wisemans Geloof en Wetenschap, en Andr. Mutsaers geeft in een
artikel Kunsttheoriën, gedachten omtrent de klove die er bestaat in de beoordeeling
van Schaepman als dichter enz. De jongeren gaan te zeer op ‘in het individueele, in
het Ik’, zooals Kloos b.v... Wij mogen van de mannen van '80 eene alleszins
vertrouwbare kunsttheorie niet verwachten, al maken zij ook ‘dichtstukjes van
zeldzame schoonheid’ ... Zij lijden aan goddelooze philosophie, pantheisme naast
scepticisme en materialistisch sensualisme’.

Vragen van den Dag. Februari-aflevering.
Dr. H. Blink wijdt zijn artikel aan de geschiedenis der bloembollenkultuur die, bijz.
rond Haarlem zoo hoog in eere wordt gehouden en voor wier produkten soms eene
gekke verliefdheid heerschte. De H. Krelage, die op stuk van den bloemenkweek in
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de laatste helft der 19e eeuw eene internationale vermaardheid verworf, wordt genegen
herdacht.
B. Van Hage voleindt zijn ontwikkelingsoverzicht van den tuinaanleg. - Iets over
den Zondvloed, door K.D. Nauta. Schrijver stelt tegenovereen wat tegen of voor een
gedeeltelijke zondvloed ingebracht is door Pr. Huxley en Rev. J. Langton Clarke en
doet ‘voorloopig’ uitspraak, in den zin van dezen laatsten: ‘de zonvloed kan wel
degelijk in de vallei van Mesopotamië ‘hebben plaats gegrepen, op de wijze zooals
dat in de Bijbel beschreven is’. - Li Hung Chang's dood, door W.J. Oudendijk,
ooggetuige. - Uit de ‘Deutsche Revue’ is van Prof. Funck Brentano een lezenswaardig
artikel overgedrukt. De Professor licht eens het voorhangsel op van het hof van
Lodewijk XIV, en wij zien er achter den prachtzieken Roi-soleil, zijne jongens
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en hofdamen tooneeltjes spelen, wier driftige ongematigdheid en onkiesche ruwheid
wij liefst op onze tijden nooit zouden terugzien. - Het overzicht van ‘maand tot
maand’ grijpt, naar gewoonte, wat het voor een middelmatig ontwikkeld doch
leergierig publiek meest wetenswaardig in het ronde vinden kan. Over sommige
aanhalingen zou er nochtans heel wat te zeggen vallen, b.v. over de ‘Sociale
beginselen van Dr. Fred. V. Eeden.
- Maart-aflevering.
Dit nummer begint met hulde te brengen aan den onlangs gestorven Prof. Cornelis
Tiele, die wereldbekendheid verwoif door zijne studiën over de
‘Godsdienstwetenschap’. Zijne ‘Inleiding tot de Godsdienstwetenschap’ is de klaarste
tolk der uitkomsten, welke hij uit zijne opzoekingen heeft gemeend te moeten
opmaken. - Lectuur voor Jongens, door Civilis. Te rechte wordt hier geklaagd dat
leesboeken, welke men bij de knapen laat aanlanden, niet altijd de noodige
eerbaarheid, en tusschen de eerbaren maar weinig de kracht hebben om den
jongelingsgeest te boeien. Hij doorsnuffelt en keurt wat de Nederlandsche letterkunde
in dit genre bezit, maar is daarbij zoodanig in Holland verdiept dat hij niet eens den
tijd heeft om te kijken naar wat er ligt bezuiden den Moerdijk. - Niet onaardig is het
artikeltje: Hoe de dieren zwemmen. - In ‘de Natuurkunde van het dagelijksch leven’
geeft Prof. Dr. Börnstein (Deutsche Revue) de wetenschappelijke verklaring van
eenige dagelijks voorkomende of benuttigde natuurverschijnselen, de spaarzaamheid
van vetgeschuurde ketels bij het warmen, de witte dampwolken; iets over het fietsen
en schaatsenrijden. Naar vorm en gedacht aanbevolen bij wie zich bezighoudt met
het volksch maken der natuurkennis. - Reizende lieden of scharenslijpers in Drente,
door H. Tiesing.

Tijdschrift van het Kon. ned. gen.
Tijdschrift van het Kon. ned. gen. voor munt- en penningkunde, 1.
Penningen van 1863, door Zwierziena. - Jan IV geeft verlof te Maestricht te munten,
door Cumont. - ‘Blauwe guldens’, door J. Fr. ter Gouw. - Vondsten, Berichten, enz.

De Gids. Maart 1902.
Twee sprookjes van Louis Couperus: Van dagen en seizoenen en Van de onzalige
erfenis. - Begin eener studie van prof. van Hamel: Fransche Symbolisten waarin,
naar de jongste gegevens der geschiedenis, 't Fransche symbolisme geschetst wordt.
In 't vervolg zal de schrijver antwoorden op de vraag ‘Of... zou wellicht het
symbolisme zelf zijn tijd reeds hebben gehad?’ - Eene quarantaine op les îles du
Frioul door M. Vissering, een der passagiers van de ‘Senegal’. - Onze zeemacht door
J.G. Van Rossum. Schrijver besluit ‘dat het mogelijk is onze schepen veel
strijdvaardiger te maken; dat meer dan tot nu toe gezorgd moet worden voor het
physiek en moreel gehalte van de bemanning’. - In het drijmaandelijksch letterkundig
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Overzicht bespreekt W.G. van Nouhuys zeer waardeerend de twee deelen Verzen en
de Laatste Verzen van Guido Gezelle ‘dezen zeer oorspronkelijken poeet.’

De Hollandsche Revue. 25 Februari 1902.
In de rubriek Wereldgeschiedenis: Grieken en Latijnen wordt gehandeld over het
‘Voorval van Jerusalem’ uitgelokt door Grieksche monniken die den 4 November
l.l. de Franciscaner paters hadden aangevallen op het plein vóor de kerk van het
Heilige Graf. Na weken onderhandelen hebben de partijen genoegen genomen met
eene schikking ‘waarbij den Franciscaners het volle recht van bezit wordt toegekend

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1902

302
over de drie eerste vloersteenen op het plein van den trap, welke naar de naast de
Heilige Grafkerk gelegen katholieke kapel leidt, en waarvan de Grieksche monniken
het recht van schoonvegen als hun toekomende hadden opgeeischt. Verder hebben
de Grieksche monniken den Franciscaners openlijk hunne verontschuldigingen
moeten aanbieden, waartegenover de Latijnsche paters hebben moeten verklaren dat
zij de verdediging hunner rechten hadden moeten overlaten aan de plaatselijke
overheid (die niets voor hen wilde doen!)
Over eene schadevergoeding is men het niet eens kunnen worden, maar de
Franciscaners hebben weer het recht gekregen gedurende één dag per jaar de
hoofddeur der Grafkerk te mogen bewaken, d.w.z. dien dag daar de gaven der vrome
pelgrims in ontvangst te mogen nemen’. - In de Belangrijke onderwerpen aan te
stippen: De inkwisitie in de Middeleeuwen, naar een artikel van J.H. Maronier in den
Tijdspiegel waarop nog al veel te zeggen ware; ook de Nederlandsche predikant in
de letterkunde. ‘De belletrie-dominee is of een huichelaar of een domoor: meerder
soorten kent onze letterkunde anno 1901 niet... De huichelaar is gemeenlijk
heerschzuchtig en belust op geld. De domoor ijdel.’ - Karakterschets, Mr G. Van
Tienhoven, kommissaris der Koningin voor de provincie Noord-Holland. - Als boek
van de maand: ‘Inleiding tot de Theosofie’ door J.W. Boissevain.

De Economist. Februari 1902.
Nederland en Duitschland aan de Eems, door G. Mesdag Jacn. In den loop van het
jaar 1901 is de nieuwe Emderhaven door de Duitsche Regeering officieel voor het
verkeer geopend geworden. Schrijver stelt een onderzoek in over Emden's verleden,
toont ons hoe Emden's roem is voorbijgegaan, hoe de leven wekkende rivier zich
van de eens bloeiende en welvarende stad heeft afgewend, hoe het lot van Veere en
Brugge het hare is geworden en hoe de pogingen van eene energieke en werkzame
bevolking verlamd zijn door de onmacht van zwakke en onwillige bestuurders en
door ongunstige politreke omstandigheden. De Emder haven belooft voor de toekomst,
zal haar verkeer verder en verder uitbreiden, en de onkosten vergoeden. Het verkeer
tusschen Rotterdam en Amsterdam is vergemakkelijkt.
De praklijk der ongevallenwet, door Mr. L. Del Baere. - Eene grondige studie over
de moeilijkheden die zich zullen voordoen in de toepassing der ongevallenwet. Wat
verstaat men door ongeval, door bedrijfsongeval, en gevolgen? Even zooveel moeilijke
vragen, die van de rechtspraak eene billijke oplossing vergen!... Deze opgeworpen
vragen met hare juist antwoorden verspreiden veel licht in de duistere punten der
wet.
De Internationale geldmarkt, door C. Rozemaad. - Op alle geldmarkten heerscht
groote geldruimte en het ontbreekt niet aan teekenen die doen vermoeden dat talrijke
finantieele operatiën met goed gevolg van stapel zullen loopen. Frankrijk is en blijft
nog steeds de financier en bankier van Europa.
Economische kroniek. - Suikerconferentie. - Werkloosheid. - Werkstakingen en
uitsluitingen. - Amsterdamsche woningraad. - Universeele stuiverspost. - Beperking
van den arbeidsduur in Frankrijk. - Britsche arbeidsstatistieken. - Inkomstenbelasting
in Pruisen. - Adepten voor het beginsel der Staatspensioneering.
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Handelskroniek. - Handelsberichten. - Scheepsbouw in 1901.
Economische nalezingen en berichten.
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De Nieuwe Tijd, Amsterdam, Februari 1902.
H. Van Kol, Het imperialisme van Nederland. (Slot) - W.J.V.G. Van oude en nieuwe
Militaire Wetten. (Slot) - A. Braun, De Achturen-Dag, Vertaling van E.H. - J.J. De
Roode, Indrukten en Vooruitzichten - J.C. Ceton (Slot), Vrije School of Verplichte
Staatsschool. - Ed. Polak. De Toestand en de Arbeidsvoorwaarden der Leerlingen
en jonge arbeiders en arbeidsters in Nederland. - H. Roland Holst.: ‘De Nieuwe
Geboorte’ verzen.

Zeitschrift für christliche Kunst, 2
Zeitschrift für christliche Kunst, 2, bevat: Früh. mittelalterische Inschriftsteine zu
Dottendorf, door Effmann, met eene menigte voorbeelden. Fick en Kraus hadden
reeds voor eenige jaren dit onderwerp behandeld, wat nu door de afbraak der oude
Kerk lichter te onderzoeken is geraakt. Kolberg te Braunsberg geeft eene studie over
eene Drievuldigheidsbeeltenis te Wormditt.

Das litterarische Echo. 15 Februari.
Otto Hauser geet het eerste deel van een artikel over Das Sonett, en verwijlt een
oogenblik bij de meesters van die dichtsoort in de verschillende letterkunden o.a. de
Provençaalsche, waarin het klinkdicht ontstond, de Italiaansche, de Spaansche, de
Portugeesche, de Fransche, de Hollandsche. - Anton Bettelheim deelt iets mede over
de letterkundige betrekkingen tusschen Berthold Auerbach und Grabbe. - Alfred
Klaar zegt nogal kwaad van Ph. Langmann's laatste drama, Die Herzmarke, en P.H.
Hartwig veel goed van Jörn Uhl, roman van Frenssen, ein Raabe-Schüler. - Voorts
bespreking van Neue Dramen, door W.v. Scholz; van Neue Skizzenbücher, door T.
Schäfer; van Muzik-Litteratur, door R. Louis.
- 1 Maart.
Otto Hauser (die onlangs een werk heeft uitgegeven: ‘Die niederländische Lyrik
von 1875 bis 1900’ eindigt zijn artikel over Das Sonett, door de geschiedenis van
dien dichtvorm vluchtig na te gaan in Engeland, Duitschland, Denemarken, Zweden,
IJsland, Polen, enz. - Alfred Ruhemann, uit Brussel, maakt Duitschland bekend met
den Belgischen roman- en tooneelschrijver Gustave van Zype. ‘In een land als België,
waar de kwezelarij, de dorpstorenpolitiek en de bureelratterij elk vrij woord - hoeveel
meer elk ontuchtig woord - scheinheilig zoekt te versmachten, is een Van Zype
waarlijk een levensmoede held, elk zijner tooneelwerken een bittere artsenij die door
de samenleving met weerzin wordt ingezwolgen. Gustave Van Zype wordt meer
gevreesd dan gevierd. En ondanks dat zou hij wellicht populair zijn, indien niet ook
hij, evenals alle Belgische schrijvers van eenige beteekenis, het beneden zich achtte
zijn werken in 't Vlaamsch te schrijven.’ (!!) - R.M. Werner bespreekt de jongst
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verschenen dichtbundels; P. Legband de historische drama's; Fred. Sommer en
Consentius Skandinaafsche romans; Drews, Bertz en Brömse aesthetische Schriften.

Stimmen aus Maria Laach, 2.
Duhlman besluit zijne studie over chineesche beschaving. - C.A. Kneller geeft eene
studie over de Christelijke eigennamen. - Men verwachte toch niet dat de eerste
Christenen groot gewicht gelegd hebben op passende namen. Na drie eeuwen kon
men onder de Conciliën acten der christelijke namen nog niet herkennen. Men vond
zelfs de heidensche godennamen niet. Hoe de christelijke namen meer en meer in
gebruik
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kwamen, schildert ons de schrijver. - Baumgartner vervolgt zijne studie over
Chateaubriand.

Documente des Socialismus, herausgegeben von Ed. Bernstein. Maart,
1902.
I. Vooreerst een overzicht over de volgende nieuw verschenen Socialistische werken.
A) In de Hoogduitsche taal: a) Bernhard (Georg.) Krach, Krisis und Arbeiterclasse,
Berlin. (I vl. in 8o).
b) Hertz (Fr.-V.): Wie studiert man Socialwissenschaft? Eine Anleitung, Wien. (I
vl. in 8o).
c) Losinsky (Dr. Eugen): Was haben die Armen den Christentum zu verdanken?
Berlin. (I vl. in 8o).
d) Nossing (Dr Alfred). Die moderne Agrarfrage. (vol. in 8o).
B) In de Fransche taal: a) Lavy A.: l'OEuvre de Millerand. Un ministre Socialiste,
(1899-1992.) Faits et documents. Parijs (I vl. in 8o).
b) Morris. Nouvelles de Nulle part. (Traduction) 8o.
c) Pelloutier, Fernand: Histoire des Bourses du Travail. Origines - Institutions Avenir - Préface de Soul. Parijs. (I vl. in 8o).
C) In de Italiaansche taal: Bonomi, Ivanve e Veffani, a) Carlo: II Movimento
Proletario nel Mantovano. Milano. (I vol. in 8o).
b) Li Leghe di resistenza e il Partitio socialista. (Uit de sociale werken. Milaan, I
bd. in 8o).
c) Turati - Socialismo e Radicalismo. Milaan. (I vl. in 8o).
II. Uit de Geschiedenis van het Socialismus - Friederich Engels über Bruno Bauer
und das Urchristentum. Zur Charakteristik der deutschen Volkshebungen van 1524 und 1525.
Vormunftrecht oder Evangelium? - door Menrad.
Francois Vidal und die Arbeitscommissien des Luxembourg. (1848). door Dr.
Michels.
III. Oorkonden van het Socialismus. Oorkonden uit de Duitsche
Werkliedenbeweging. 1848-1849.
Omroeper - Tijdschriften.

Deutsche Ründschau, herausgegeben von Julius Rodenberg. Maart, 1902.
I. Vice-mama, eene vertelling van Ernst von Wildenbruch, (2e vervolg).
II. Wilhelm Müller's Unveröffentliches Tagebuch und seine ungedruckten Briefe.
door James Hatfield.
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III. Staatsbeamtenthum und Staatswissenschaft. Beachtungen über die
wissenschaftliche Vorbildung des höheren preussischen Beamtenthums. door Gustav
Sohn.
IV. Victor Hugo. Von Hugo von Hofmannsthal. Das Weltbild in seinen Werken.
V. Herder und die Herzogin Louise. door Eleonore von Bojanowski (IV slot).
VI. Frans Xaver Kraus.
VII. Friederich der Grosze und die Herzogin Friederike Elisabeth von Württenberg
door Richard Fester.
Verder politiek en Letterkundig overzicht.

La Fédération artistique. 19, 20.
Propositions d'esthétique (suite), door Vurgey, waarin behandeld wordt: ‘Il ne suffit
pas qu'une chose soit incomplète, pour quelle soit
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belle’. Heden zou men het haast denken, als men de werken der jongsten doorloopt.
In L'idée dans l'art toont Baes dat eenvoudige trekken gedachten kunnen wekken,
en in de Critère de la Beauté komt Gry op tegen het dogmatisme in de science
esthétique dat heden is, ‘une prétention exorbitante’. Het komt er op aan.

Revue d'histoire ecclésiastique. 1.
Een boekdeel van ongeveer 300 bladzijden bevat behalve eene studie over de
vervolgingen van Callewaert en het ‘Concilie’ van Keulen van 346, door L.
Duchesnes, van bl. 17 tot ca 290, Melanges, Compte rendus, Chronique Bibliographie.
Maere schrijft over Venturi's Arte italiana, en van idem, over de beeltenis van Maria.
Van Rosy kondigt aan Wegens ‘Portal der H. Sabina’ enz. Wij vinden eindelijk nog
een overzicht van Kurths Clovis, ‘qui montre comment l'Eglise dans une de ses crises
les plus terribles... se dégage de ce cadavre qui s'appelle l'empire romain.’

La Revue Socialiste. Februari 1902.
Dick May, Les dimanches de M. Benjamin Souzet. - Elie Peyron, Loi-Mort de Rossel.
- Christian Cornélissen, La valeur précapitaliste. - Gustave Rouanet, Contre la
Tuberculose. - Marius-Ary Leblond, Un romancier anti-bourgeois (Mirbeau). - Edgard
Milhaud, Les diverses formes d'action du parti socialiste Allemand. - Gustave
Rouanet, République et Université. - Adrien Veber, Mouvement social. - Overzicht
van Tijdschriften.

La Revue de Paris, 1 Maart 1902.
Fernand Gregh - Victor Hugo - (I deel) als dichter.
Ch. de Bordeu. Le Chevalier d'Ostabat (Roman I deel).
Anatole France - Le siège d'Orléans - 1828. - Het einde van een Roman.
Anatole Leroy-Beaulieux - Le Jubilé de Léon XIII.
Het vierde eener eeuw is Leo XIII de Leeraar, naar wiens woord van wijsheid de
halve wereld luistert, - de Koning, aan wiens geestelijke heerschappij zich talloozen
met liefde onderwerpen, - de Hoogepriester, onder wiens zegenende hand zich allen
buigen, grijsaards of kinderen, armen of rijken, vorsten der wetenschap of geringen
van Geest - de Vader der werklieden, - de Scheidsrechter en Bemiddelaar der volken.
Op economisch en op staatkundig, op wetenschappelijk en artistiek gebied is Hij
toongevend.
Hannah Lynch - Très véridique histoire d'une petite fille (3e deel.)
Edmond Pottier - Le Palais du Roi Minos (II d.)
d'Arjuzon - Le Comte et la Duchesse de Saint-Leu - Een greep uit het leven en
verblijf van Lodewijk Napoleon, Koning van Holland.
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Achille Viallate - États-Unis et l'Amérique latine. - De Vereenigde-Staten trachten
van de Zuider-Republieken eene gansche Amerikaansche eenheid te maken. - Zal
die toenadering zich verwezenlijken?

Quinzaine, 1en Februari 1902.
Ch.M. des Granges: Racine et la Critique. - F. Montrésor: Vraie ou fausse monnaie
III. - L'abbé L. Follioley: La Loi de 1850. Le rapport Beugn ot. La Petite Loi. - H.
Patrigot: Pour Alex. Dumas. - J.F. Fidao: Le bilan de l'Individualisme. A propos de
quelques travaux récents. - G. Fonsegrive: La science et la démocratie.
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Is de wetenschap voordeelig aan de democratie? Fousegrive meent van ja. Immers:
1o De grondslag der democratie is de gelijkheid van allen voor de wet; nu, de
wetenschappen toonen dat alles gelijkerwijze aan de natuurwetten onderworpen is.
Dus wordt met het verspreiden der wetenschap, tevens het gedacht van gelijkheid
meer bekend gemaakt. - 2o De wetenschap heeft de geheimen der nijverheid doen
verdwijnen; - 3o dank aan den vooruitgang der wetenschap is alles veel goedkooper
geworden. - Daarenboven bewijst de wetenschap nog dienst, met regelen aan de
democratie voor te schrijven. - P. Philippon: Ballons dirigeables.

The Dublin Review. Januari 1902.
De besluiten der bisschoppen aangaande de opvoeding door W. Richards.
Schrijver drukt hierop, dat in Engeland de katholieken in het lager onderwijs hunne
gelijkheidsrechten niet genoeg doen gelden, en deelt de maatregelen mede, die de
bisschoppen voorstellen om dien ellendigen toestand te vebeteren. - De wet tegen de
kloosterorden in Frankrijk door J.B. Milburn. - Angélique Arnauld (slot) door Barbara
de Courson. - De gevaren der ongeloovigheid door J. Godfrey Raupert. Schrijver
toont hoe het leven der ziel ook waarachtig een leven is, dat misschien onder
natuurlijken invloed kan ontstaan maar onmogelijk kan voortduren en bloeien zonder
het voedsel dat de geloovige in de HH. Sacramenten vindt. - De Engelsche paus door
L.C. Casartelli. Belangwekkende levensschets van Adrianus IV, - als zwervende
student in Frankrijk, als abt te Avignon, als kardinaal en gezant van den H. Stoel in
de Scandinaafsche koninkrijken. Paus gekozen in 1154, moest hij langdurig strijd
voeren voor de vrijheid der Kerk, namelijk tegen Frederik Barbarossa. Wat zijne
beruchte bulla Laudabiliter betreft, waardoor Ierland aan Hendrik II geleverd werd,
houdt L. Casartelli, met de laatste geschiedschrijvers, ze voor echt, en poogt den
paus te verontschuldigen, daar hij door den valschen koning over den toestand van
de Iersche kerk bedrogen was. - De afschaffing der kloosters in Oostenrijk door
keizer Jozef II. door J. Verres. - Tafereelen van het tijdvak der hervorming door Miss.
J. Stone.

The international Socialist Review, Chicago, Januari, 1902.
Prof. Oscar L. Triggs, The Socialization of Art. - Peter Burrowes, Philosophical
conversation. - Alessandro Schiavi. Congres of Socialist Peasants - Helen Archibald
Clarke, The Vote an Implement of Progress. - Louis Bertrand, The Cooperative
Movement in Belgium. - Marcus Hitch, Economie and Political Determinism Simons, Chicago Ars and Crafts exhibition - Marscist, Ghorki, The Portwyer of
Unrest. - Pemberton - The charity Girl.

Razon y Fe, Madrid, Febrero 1902.
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J. Espi begint eene studie over ‘La metafisica y el Empirismo’. In dit eerste deel geeft
hij de verschillende theoriën der tegenstanders der Metaphysiek van af Baco de
Verulan tot onze huidige positivisten, ondertusschen de sensualisten en materialisten
alsook het Kautsche idealisme vermeldende.
La nueva ley de asociaciones. - P. Vellada. Toekomende maand eindigt de termijn
door het Koninklijk besluit van 19 September vastgesteld en waardoor de
kloosterorden verplicht worden de wet van 30 Juni
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1887 na te komen die hun oplegt de lijst hunner leden en der bezittingen van het
klooster aan het Staatsbestuur te overhandigen. Doch in de Senaatzitting van 8
November heeft minister Sagasta beloofd het nieuwe dekreet niet toe te passen
zoolang de in voorbereiding zijnde wet op de associatien niet zal besproken zijn. De
schrijver hoopt dat deze nieuwe wet het Concordaat zal eerbiedigen en de geestelijke
orden vrijlaten.
Santiago de Galicia - Fidel Fita. - Nuevas impugnaciones y nueva defensa. - De
bespreking van vervalschte archieven der XIIe algemeene kerkvergadering wordt
voortgezet.
El Evangelio en la Escuela Critica (vervolg) L. Murillo. Om te bewijzen dat de
Katholieken niet immer zoo graag met de protestantsche kritiek hoeven meê te gaan,
toont de schrijver dat onder kritischtheologisch oogpunt het werk van Dr Harnack
vele verbeteringen vergt en op menige plaatsen afkeuring verdient. Voor Harnack
bestaat het bovennatuurlijke niet. Al de feiten van het Evangelie hoeven op natuurlijke
wijze verstaan te worden. Sommigen wat moeilijker op die manier te verklaren,
hebben iets ‘ondoordringbaar’ dat den schrijver voor verdere uitleggingen vrijwaart.
En nochtans kent hij aan Jesus eene bovennatuurlijke zending toe: ‘God werkte in
hem!’ - ‘Op hem is voor ons de zekerheid gebouwd van een toekomend leven.’ Men
vraagt terecht waarop Harnack die beweringen steunt. Deze kritiek van Harnack's
werk is stevig gebouwd en de protestantsche schrijvers zouden meer zulke katholieke
tegensprekers op hunnen weg moeten ontmoeten.
Una celebridad desconocida (vervolg) Julio Alarcon. Concepcion Arénal en hare
werking tegen het socialism; hare spreuk is: Resignarse y reformarse.’ - Gelatenheid
en verbetering betrachten - de christene liefde is het redmiddel.
Un nuevo libro de España Visigoda. Narc. Noguer.
La revolución en Colombia. Luis J. Muñoz.
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Omroeper.
Hoogeschool van Leuven. - De heer advocaat Vliebergh, secretaris van den opstelraad
van Dietsche Warande en Belfort, is tot leeraar benoemd van handelskrediet (Banken
en Beurzen) aan de School voor Handels- en Consulaire Wetenschappen.
Naklank van de uitvoering van Tinel's Godelieve te Leuven, den 13 Juni ll. Den Zaterdag, 8 Maart, vergaderde het Godelievecomiteit voor de laatste maal, om
het verslag te hooren van den schatbewaarder hoogl. kanunnik J. Sencie. Hieruit
blijkt dat de opvoering 21.610,49 fr. gekost heeft. Een paar cijfers: orkest 8.932,50
fr., koor 4.927,50 fr., bureelkosten 114,95 fr. De kaarten brachten op 9.134,65 fr.
Het Davidsfonds, het Staatsbestuur, Eigen Leven en milde kunstvrienden betaalden
het overige.
Die Görres-Gesellschaft geeft het Jahresbericht uit, van 1901. Wij leeren er den
toenemenden bloei uit kennen. Wij vinden daarin eene belangrijke redevoering van
den voorzitter von Hertling, alsook, van prof Schnürer: Die Kümmernisbilder als
Kopieen des Volto Santo von Lucca.
N.B. - Voorzeker zijn er Belgische geestelijken en leeken, welke over dit onderwerp
nog het een en ander weten mede te deelen. Prof. Schnürrer verlangt niet beter.
Het is onnoodig en lang alle eervolle onderscheidingen op te sommen welke aan
F.K. Kraus van regeeringswege ten deel vielen. Wij willen alleen wijzen op het
sierlijke huisaltaar, waaraan hij de h. mis placht te lezen en eindelijk nog vermelden
met welk een luisterrijken stoet hem de afscheidsgroet van deze wereld is gebracht.
De aartsbisschop van Freiburg i.B., Dr. Norber, met zijn volledig domkapittel en een
groot getal andere geestelijken. Behalve, den vertegenwoordiger van den groothertog,
zag men er prins Max van Baden, de hoofden van het militair en stedelijk bestuur
en leden van den raad enz. De erfgroothertog Frederik van Baden en prins Johann
Georg van Sachsen hadden bloemkransen gezonden en de kolonel generaal Van Loe
had zich laten vertegenwoordigen.
Jong Vlaanderen, het katholiek Vlaamschgezind half-maandblad, ‘begint (nummer
van 2 Maart 1902) eene reeks artikelen van een onzer allereerste jongere Vlaamsche
letterkundigen, die teekent: Maximiliaan van Becelare.
Waarachtig, die Maximiliaan van Becelare is een allereerste letterkundige, ten
minste een genie, misschien wel een Uebermensch. Hoe zou hij anders, ons, gewone
menschjes, in zijn I. Didactische Opdracht kunnen uitmaken voor “dikhuiden, dronken
senators die dutten, vervroren hippopotamen, enz. enz.”? Doch dat is maar een begin.
Opstel II
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is al heel wat beters. Het is getiteld: Brief aan de verloofde. En vlak onder dien titel
een motto: “Hodie mecum eris in Paradiso.” - Jesus.’ En dan een bladzijde van
allereerste wulpschheid. Zoodanig dat men bij dat motto en bij die bladzijde
onwillekeurig denkt aan een bijbeltekst als uithangbord boven een boordeel.
Maar och, Maximiliaan van Becelare ‘wil’ enkel ‘doen lachen’; de lezers van het
katholiek Vlaamschgezind Half-maandblad moeten ‘absoluut lachen’! En heeft hij
bovenaan niet geschreven ‘Moreele wandelingen’? En is zijn tweede algemeen
opschrift niet: ‘Eene proeve van zuivering’? Ik veronderstel dat hij voornemens is
op eene allereerste manier de zeden te zuiveren...
Koninklijke Vlaamsche Academie. - Zitting van Februari. - De eerw. heer Daems
biedt een exemplaar aan van Geschiedenis van het wonderdadig Mariabeeld der
Zandkapel te Noorderwijk. Dr. W. de Vreese leest, in antwoord op de studie van den
heer D. Claes, eene memorie over het Groot woordenboek der Nederlandsche taal.
Keurraden voor de prijsvragen voor 1902. Geschiedkundige bronnen van den slag
der Gulden Sporen: de heeren Broeckaert, de Ceuleneer en de Potter.
Geschiedenis van het rijm in de Nederlandsche poëzie: de heeren Daems, de
Ghelder en van Droogenbroeck.
Nut van eene gekuischte uitspraak: de heeren Coopman, de Vos en Prayon.
Davidsfonds. - In Februari sprak kanunnik Muyldermans in de afdeeling St.-Niklaas
over Moeder. - In de Antwerpsche afdeeling werd den 17 Februari gesproken door
advokaat De Visscher, van Brugge, over den Guldensporenslag.
- Vrijdag 28 Februari hield de afdeeling Leuven te zamen met Met Tijd en Vlijt
een kunstavond gewijd aan liederen van Wambach. M. Judels-Kamphuizen, soprano
en M.J. Van Risseghem, verleende hare medewerking. Advocaat Emiel Vliebergh
gaf eene voordracht over Het Duitsche volkskarakter.
- De afdeeling Mechelen hield Woensdag, 5 Maart, eene vergadering in den
Katholieken Kring. De Z.E.H. Kanunnik Van Caster hield eene redevoering over:
De wapenschilden der Guldenvliesheeren en de oude lijkblazoenen, in de
metropolitane kerk.
- Hoofdbestuur. - In zitting van 13 Maart is besloten:
eenen brief te zenden aan de Hoogwaarde Heeren Kerkvoogden van Mechelen,
Gent, Brugge en Luik, meldende dat het Hoofdbestuur het wetsontwerp betreffende
het onderwijs der Vlaamsche taal in de Bisschoppelijke Colleges, aangeboden door
den heer Coremans, krachtdadig ondersteunt, en dat het Hoofdbestuur de hoop koestert
dat gezegd ontwerp bij Hen een gunstig onthaal zal vinden;
de afdeelingen te verzoeken vóor einde Maart, of in de eerste dagen van April,
over te gaan tot de vernieuwing der afgevaardigden bij het Hoofdbestuur;
in de eerstvolgende vergadering eene beslissing te nemen aangaande het
ondersteunen der bijzonder werkzame afdeelingen en aangaande de keus der uit te
geven werken;
onmiddellijk twee vlugschriften in het licht te geven over den strijd
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der Vlamingen in 1302, opgesteld door den zeer eerw. heer de Gryze, pastoor-deken
van Kortrijk; het eene louter historisch, voor het volk, het andere, voor eenigszins
geleerdere personen, bestrijdende de meening dat de kamp van 1302 een klassenstrijd
zou geweest zijn.
Bij de vroeger aangekondigde boeken, dit jaar uit te geven, is te voegen een roman
door den heer Staes.
De jaarlijksche algemeene vergadering is vastgesteld op 10 April, te Leuven.
† Professor Reitsma J., te Groningen, schrijver van kerkhistorische werken:
Franciscus Junius, Honderd jaren uit de geschiedenis der hervorming in Friesland,
Geschiedenis van de hervorming en van de hervormde kerk der Nederlanden. Charles Potvin, bewaarder van het Wiertzmuseum. Hij schreef: Tablettes du
libre-penseur, de dramas Jacques d'Artevelde en La mère de Rubens. Hij was
medewerker aan La Revue de Belgique en deed aan kunst- en letterkundige critiek.
Potvin vertaalde menige gedichten van Vlaamsche schrijvers. Hij was geboren in
1818. - Jan Paul Flandrin, schilder, broeder van den grooten meester Hippohet
Flandrin. Hij was leerling van Ingres.
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Nieuw verschenen Noord-Nederlandsche Werken.(1)
Brinkman's Alphabetische lijst van boeken, landkaarten, en verder in den
boekhandel voorkomende artikelen, die in het jaar 1901 in het koninkrijk der
Nederlanden uitgegeven of herdrukt zijn, benevens opgave van den uitgever,
den prijs, en eenige aanteekeningen; voorts een lijst der overgegane
fondsartikelen, alsmede een wetenschappelijk register. 56e jaarg. Leiden, A.W.
Sijthoff. (42 en 237). post 8o, gekart. Netto f 1.70
Robertson (James), De poëzie en de godsdienst der psalmen. Vertaald door
F.W. Stutterheim. Onder medewerking van J.J. van Toorenenbergen. Culemb.,
Blom & Olivierse. (8 en 333). post 8o, geb. Netto f 1.75
Braun (Lily), De vrouwenkwestie, haar historische ontwikkeling en haar
economische kant. Uit het Duitsch vert. door J.F. Ankersmit. Met voorrede van
F. van der Goes. Afl. 1. Amst., A.B. Soep. gr. 8o. Per afl. f 0.20; pro compl. in
18 afl. f 3.60; geb. Netto f 4.25
Hoeven (H. van der), Over waardeering en hervorming van het strafrecht. Rede,
uitgesproken op den 327sten verjaardag der universiteit te Leiden, 8 Februari
1902. Leiden, Boekhandel en drukkerij vrhn. E.J. Brill. (34). gr. 8o. Netto f 0.50
Hulst (Ph.), ‘Ongevallen-wet 1901’, Vademecum ten dienste van hen, die bij
deze wet belang hebben. Maassluis, J.P. van der Hucht. (48 en 3). post 8o. Netto
f 0.45
Kropotkine (Peter), Gedenkschriften van een revolutionair. Met inleidend
woord van Georg Brandes. Vertaald door F. Domela Nieuwenhuis. Eenige, door
den schrijver geautoriseerde uitgave. Afl. 1. Bussum, C.J.W. Grentzebach,
Gorinchem, P.M. Wink. (I. 1-32). post 8o, compleet in 20 afl. à Netto f 0,15
Leerplichtwet (De) met alle kon. besluiten, tabellen, enz., van eenige practische
aanteekeningen voorzien door Vitus Bruinsma. 2e herz. en verm. druk. Met een
aanhangsel bevattende de opgaven van het ambtsgebied, de namen en de
woonplaatsen van de inspecteurs, de districts- en de
arrondissements-schoolopzieners. Gron., P. Noordhoff. (8 en 104). post 8o,
gekart. Netto f 0.60
Militiewet 1901. - Koninklijk besluit van den 2en December 1901 (Stbl. No.
230) houdende voorschriften betreffende de uitvoering van de militiewet 1901
met de daarbij gevoegde modellen, voorzien van aanteekeningen en van een
(1) Deze lijst dient niet tot aanbeveling. Wij nemen er alle werken in op die voor onze lezers van
belang kunnen zijn.
f. 1 = 2,10 frank.
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alphabetisch register door L.F.G.P. Schreuder. 's-Gravenh., Gebr. Belinfante.
(10 en 142). roy. 8o. Netto f 1.50
Nolst Trenité (J.G.L.), Nederlandsch assurantierecht. Brandverzekering. Haarl.,
De Erven F. Bohn. (8 en 391). gr. 8o, f 4.50; geb., hfied. Netto f 5.50
Groot (H.J. de), Handboek voor timmerlieden, tevens ten dienste voor
bouwkundigen, inrichtingen voor ambachtsonderwijs en voor eigen studie. 2e
verb. druk. Met 1346 afbeeldingen. Afl. 1 Amst., S.L. van Looy. (1-16), roy.
8o. compl. in 25 afl. à Netto f 0.30
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Rodenburg (J.B.), Scheepvaart onder Nederlandsche vlag. Amst., J.H. de Bussy.
(8 en 142). post 8o. f 1.25
Coronel (J.H.), Vondst van zilveren munten te Grave, in April 1893. (Overdruk
uit het ‘Tijdschrift v.h. Kon. Ned. Genootschap voor munt- en penningkunde’
jrg. 1893.) [Amst., Joh. Müller]. (5). gr. 8o. f 0.10
Looijen (A.A.), Vondst van gouden munten te Kudelstaart, bij Aalsmeer, in
Juli 1892. [Amst., Joh. Müller]. (5). gr. 8o. f 0.10
Pierson (A.), Geestelijke voorouders. Studiën over onze beschaving. IV.
‘Byzantium, door D.C. Hesseling. 1e afl. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon.
(8 en 1-112). gr. 8o. (Compleet in 4 afleveringen.) f 1.05
Pleyte (W.), Nederlandsche oudheden van de vroegste tijden tot op Karel den
Groote. Afl. 16. Afbeeldingen naar de oorspronkelijke voorwerpen of naar
photographieën, met begeleidenden tekst en oudheidkundige kaart. Leiden,
Boekhandel en Drukkerij vrhn. E.J. Brill. (4, 49-111, en 25, m. 13 plin. en 1
krt.) fol. f 10. Beysens (J.Th.), De ontwikkelingsgeschiedenis der organische soorten van het
standpunt der scholastieke wijsbegeerte. Leiden, G.F. Théonville. (6 en 174).
post 8o. f 1.25
Eykman (P.H.), Kanker en Röntgenstralen, Haarlem, De Erven F. Bohn. (39
m. 1 afb.). gr. 8o. f 0.40
Jonkers (E.J.), Iets over kindervoeding en kindersterfte, meer speciaal in het
1e levensjaar met statistisch overzicht van de geboorte en de sterfte over de
laatste 25 jaren. Gron., P. Noordhoff. (43). gr. 8o. f 0.50
Wijsman (J.W.H.), Voorlezingen over psychiatrie voor studenten, artsen en
juristen. 3e omgew. en verm. druk. Amst., Scheltema & Holkema's Boekhandel.
(14 en 352, m. 15 pltn.) gr. 8o. f 4.75
Kepper (G.L.), Wapenfeiten van het Nederlandsch-Indisch leger, voor het
Nederlandsche volk beschreven. 's-Gravenh., M.M. Couvée. (506 en 4, m. afb.,
portr. en krtn.). gr. 4o, f 15. -; geb. f 19.50
Goud- en zilversmidswerk (Antiek Nederlandsch. [Orfèvrerie antique
néerlandaise]. 16 cartons met fotografiën van 34 smeedwerken, tentoongesteld
te Leeuwarden in 1902, uitgegeven en toegelicht door het bestuur van het Friesch
genootschap van geschied-, oudheid- en taalkunde (Friesch museum) te
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Leeuwarden. Opname van W.A. Slager. Leeuw., Meijer & Schaafsma. (8 blz.
tekst m. 16 pltn.). fol. In linn, portef. f 40. Museum (Stedelijk) te Leiden [19] afbeeldingen in lichtdruk van eenige der
voornaamste kunstwerken, met verklarenden tekst door J.C. Overvoorde en W.
Martin. Afl. 1/2. Leiden. Blankenberg & Co. (8 en 1-16, m. plt. 1-6). gr. 4o.
Compl. in 6 afl. à f 1.25
Mehler (J.), Woordenboek op de gedichten van Homerus. 2e druk. Sneek, J.F.
van Druten. (6 en 799). gr. 8o, geb. f 4.90
Viebig (Clara), Het dagelijksch brood. Roman eener dienstbode. Naar het
Duitsch door A.Th.C. Thompson. Dl. II. Amst., D. Buys Dz. (228). gr. 8o.
Compl. (2 dln.) f 3.90
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Ons roemrijk 1302
I.
BIJ het naderen der Groeninghe-feesten is iedereen bekommerd de ware beteekenis
van den slag van Kortrijk en de gevoelens der Helden, die aldaar gestreden hebben,
volgens recht en waarheid op te vatten. Wij zijn geenszins geneigd de rechtzinnigheid
van gelijk wie in twijfel te trekken. Wie, in het Vlaamsche land, zoude niet uit den
grond des herten gewenscht hebben dat men van ons, Vlamingen van alle gewesten,
mocht zeggen even als de Naamlooze Kroniek zegt van de Vlamingen vóór Doornik
in 1303: ‘Ne onques si grant plenté de gent ne sirent si longuement devant une boine
vile a mains de descort’? Van deze eendrachtigheid sprekend, zegt een Fransche
schrijver, wiens boek eene pleitrede is ten voordeele van Philips den Schoone, ‘Dáár
ligt eene der oorzaken, ongetwijfeld de bijzonderste, van den machtigen wederstand
der Vlaamsche gemeenten tegen den koning van Frankrijk(1).’ Wie zoude zulke
eendrachtigheid niet met vaderlandsche geestdrift begroet hebben?
En toch, hoort men over onze helden van 1302 wondere beoordeelingen. In eene
voordracht, gegeven te Kortrijk en naderhand gedrukt in de Revue de

(1) Philippe-le-Bel en Flandre. par FUNCK-BRENTANO, bl. 455.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1902

314
Belgique, zegt mijnheer W. Desmarez vlakweg: ‘Noch de ambachtslieden die
zegepraalden te Kortrijk, noch de boeren gesneuveld te Cassel, noch de
gemeentemannen die vielen op het slagveld van Roosebeke, streden voor hun
vaderland, voor hunnen God of voor hunne taal. Een Vlaamsch vaderland bestond
niet...(1).
Welke was dan de beteekenis van den Guldensporenslag? “De ongelijkheid was
de steedsche bevolking binnengeslopen: twee maatschappelijke klassen,
tegenovergesteld, waren van lieverlede tot stand gekomen, aan den eenen kant de
rijken of de patriciers, aan den anderen kant, het leger der arbeiders. Zooals het te
voorzien was, eindigden beide klassen met malkander niet meer te verstaan. 't Was
eerst ontevredenheid, dan werd het haat en eindelijk oorlog.
Het is die strijd tusschen twee maatschappelijke bestanddeelen die wel moet
afgeteekend worden om de ware beteekenis te vatten van den slag te Kortrijk, welke
in den grond niets anders was dan een episodisch voorval in dit lang ongeschil
tusschen rijken en armen, patriciers en democraten(2).”
De gebeurtenissen van 1225... kenmerken het begin der vijandelijkheden tusschen
rijken en armen, grooten en kleinen, patriciers en democraten. Van dit oogenblik af
blijft Vlaanderen een bestendig brandpunt van socialismus, en terwijl de klove
tusschen kapitaal en arbeid steeds dieper wordt, wint ook de strijd in hevigheid(3).’
Zoo leert de geschiedenis, volgens den Heer Desmarez, dat onze helden van 1302,
die de bewon-

(1) La signification historique de la Bataille de Courtrai, par G. DESMAREZ, Bruxelles, P.
Weissenbruch, 1901. bl. 33.
(2) L.c., bl. 5.
(3) De maatschappelijke strijd in Vlaanderen, de Guldensporenslag, door G. DESMAREZ, Diest,
Havermans, bl. 25.
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dering verwekten van gansch Europa, voorloopers waren van de hedendaagsche
socialisten!
Het is sedert jaar en dag dat de nieuwe geschiedenis onze gemeentemannen van
1302, zooniet zoo brutaal als M. Desmarez, toch opzettelijk, in dit daglicht voorstelt.
M. Funck-Brentano schrijft in dezer voegen: ‘De twaalfde eeuw was getuige van
den wonderen voorspoed welken de Vlaamsche steden bereikten dank aan de
solidariteit hunner inwoners, aan de vruchtbare regelingen der arbeidsinrichting, aan
de ligging des lands en de nijverachtige begaafdheid der bevolking. Deze voorspoed
gaf meer kracht aan den stedelijken hoogmoed en aan alleman's verkleefdheid aan
de stad waarvan hij burger was, verkleefdheid welke de eenige vorm was, toen
bekend, van een gevoelen dat later ging verbreeden en dat wij heden vaderlandsliefde
heeten(1).’
‘Moet men erkennen dat het gedacht van Vaderland met verhevenheid uitgedrukt
staat in de brieven van Philips den Schoone, die - volgens eene dikwijls gemaakte
bemerking en om redenen te lang om hier te melden - vooruit was bij zijnen tijd door
zijnen geest en zijn karakter; men moet van eenen anderen kant niet minder erkennen
- en het werd ook dikwijls bemerkt - dat te dien tijde de gedachte van nationaliteit,
de gedachte van vaderland niet bestond onder de bevolkingen.
In het gedacht van den leenroerigen adel, troffen de gevoelens welke wij
“vaderlandslievend” heeten, geheel en gansch te zamen met de getrouwheid en de
verkleefdheid aan den suzerein.
In het gedacht der stedelijke bevolkingen, troffen die gevoelens te zamen met den
stedelijken hoogmoed en de liefde voor de stad.

(1) Philippe-le-Bel en Flandre, bl. 55.
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Wij hebben reeds de innigheid van deze “stedelijke vaderlandsliefde” laten bemerken
- deze uitdrukking weze ons toegelaten - in de mannen der middeleeuwen,
bijzonderlijk de Vlamingen. Daaruit ontstonden de ijverzucht der steden onder
malkander, hunne afgunstigheid, de doodelijke haat die onder haar heerschte,
gevoelens die zulken grooten invloed zullen uitoefenen op de gebeurtenissen welke
wij gaan vertellen, en dezelve zoo inwikkelen.
Zoo groot nochtans is de sterkte van een vooroordeel, dat schrijvers gelijk M. Van
der Kindere, die op merkweerdige wijze getoond heeft hoe de nationale gevoelens
te dien tijde niet bestonden(1), in volledige tegenspraak komen met hun eigen zelven
als zij den naam van landverraders geven aan de Vlamingen die partijgangers waren
van den koning (Philips den Schoone)’(2).
Even als MM. Desmarez, Funck-Brentano, Van der Kindere, beweert M. Pirenne
dat hetgeen den arm der strijders van Kortrijk wapende geenszins de gedachte van
nationaliteit of vaderland was. ‘De vaderlandsliefde is betrekkelijk jong van opkomst:
men zoude er geen spoor van vinden in de XIIIe eeuw. De maatschappij was toen te
verbrokkeld, te onbewerktuigd om vatbaar te zijn voor het gevoelen van nationale
solidariteit. De menschen en behoorden nog maar tot den groep in den welken zij
leefden. Van Maarlant zelf begroette nog als zijn vaderland, niet Vlaanderen, maar
het Brugsche Vrije (Alexander I, v. 1081 en vgg.). En, naar zijn voorbeeld, aanzagen
de grooten der steden zich geheel natuurlijk als Rijsselnaars, Dowaaienaars,
Gentenaars of Bruggelingen, zeer weinig bekom-

(1) De eeuw der Artevelden, bl. 27.
(2) Philippe-le-Bel en Flandre, bl. 217-229.
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merd om den titel van Vlamingen’(1). - ‘Men hadde moeten indachtig zijn dat de
vaderlandsliefde, of, zoo men wil, het nationaal gevoelen, zich in Vlaanderen slechts
later ontwikkeld heeft, en onder de werking van den oorlog met den vreemde. De
strijd tegen Frankrijk was voor het Vlaamsche volk, hetgeen de oorlogen tegen
Engeland geweest zijn voor het Fransche volk. Men mag den slag van Kortrijk aanzien
als het geboortejaar van het Vlaamsch nationaal bewustzijn: men zoude er vruchteloos
een spoor van zoeken in het openbaar leven vóór dit tijdstip’(2).
M. Pirenne aanveerdt ten minste dat de slag van Kortrijk ‘het geboortejaar was
van het Vlaamsch nationaal bewustzijn.’ Voor M. Desmarez is dit te veel gezegd:
‘Door een bijzonder toedoen van het toeval, dienen de drie groote maatschappelijke
veldslagen welke de XIVe eeuw beheerschen, Kortrijk, Cassel, Roosebeke, eenigszins
als zinnebeelden van dit particularisme dat de ontwaking van een Vlaamsch nationaal
bewustzijn belette; 't was Brugge dat streed en zegepraalde te Kortrijk; het platte
land streed en werd verpletterd te Cassel; Gent streed en werd overwonnen te
Roosebeke, nergens kon men eene algemeene werking bespeuren, die op het zelfde
slagveld, rijken en armen, onderdanen en vorst, edelen en onedelen, steelieden en
landbewoners doet samenstroomen om het vaderland te verdedigen, het vaderland
waarvan de liefde het hert der hedendaagsche volkeren kloppen doet’(3).
Wat was dan, volgens den Heer Desmarez, het

(1) Discours à la Distribution des prix aux Lauréats du concours uuiversitaire et du concours
Général, par PIRENNE, Bruxelles, Guyot, bl. 21.
(2) Histoire de Belgique, par PIRENNE, I, bl. 356.
(3) La signification historique, p. 31,
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eigenlijk kenmerk van den strijd wiens brandpunt de slag van Kortrijk was? ‘De
strijd van Vlaanderen tegen Frankrijk is dus geen politieke strijd. Hij is vooruit en
vooral een maatschappelijke en economische strijd(1).’ - ‘Het gevecht van 11 Juli
1302 werd niet uitgelokt door een rassenof nationaliteitsstrijd. De Vlamingen, die
stormden op de Franschen, verdedigden hun vaderland niet - want de gedachte van
vaderland was nog niet geboren -, maar zij verdedigden hunne stoffelijke belangen(2).’
De Vlamingen van 1302 worden voorgesteld als wollehandelaars die hunnen
handel, niet hun vaderland, verdedigden.

II.
De eerste vraag is dus of de strijd van 1302 een strijd was om wolle ofwel een strijd
om vrijheid? Welke was de beweegreden, welke de Vlamingen op het Groeningheveld
bracht, het stoffelijk belang van den wollehandel of de vaderlandsliefde?
‘Gwijde van Dampierre, zegt M. Desmarez, begaf zich in Frankrijk om zich aan
de genade des konings over te geven. Philips de Schoone hield hem aanstonds aan,
liet hem met zijn gevolg gevangen zetten, verklaarde het graafschap Vlaanderen
verbeurd en in Juni 1300 zond hij Jacob van Chatillon om het in zijnen naam te
bestieren.
Dit was eene verrassing voor alleman, zelfs voor de aristocratische partij, die met
zich partijgangster der Lelie te verklaren, het doeleinde dat zij zich voorgesteld had
voorbij was. Gelukkiglijk waakten de Klauwaerts, en zij gingen de taak

(1) La signification historique, p. 20.
(2) Ibidem.
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opnemen het werk van den koning van Frankrijk, verricht met behulp van den
stedelijken adel, te ontdoen. Ten anderen, zij hadden deze inpalming van wege
Frankrijk niet kunnen aanveerden zonder hunne duurbaarste belangen te verraden,
te weten hunne economische belangen. Hun handel inderdaad vereischte eene
toenadering met Engeland: nu, dit land dat hun de grondstof leverde, te weten de
wolle, was in openlijke vijandelijkheid met Frankrijk(1).’
Het was dus een strijd om wolle!
Mijnheer Desmarez vergeet, dat als de gebeurtenissen, van dewelke hij gewaagt,
voorvielen, sedert 1298, dus sedert twee jaren, een wapenstilstand door allen aanveerd
was, op bemiddeling van Paus Bonifacius VIII, en dat te dien gevolge de
handelsbetrekkingen tusschen Frankrijk, Engeland en Vlaanderen teenemaal hersteld
waren. De Vlamingen van 1302 moesten dus niet vechten om eene handelsvrijheid
welke zij sedert vier jaar bezaten!
Aldus valt deze beweegreden.
Laat ons de Vlamingen op het slagveld volgen. ‘De Vlamingen, verhaalt Villani(2),
deden eenen priester komen dweers door het legerveld in kerkgewaad met het lichaam
van Christus, zoodat iedereen het konde zien, en in plaats van te communiceeren,
nam iedereen een weinig aarde en stak het in in den mond. Mijnheer Gwijde van
Vlaanderen en Willem van Gulick gingen vóór de gelederen en herinnerden hun den
hoogmoed der Franschen; het onrecht door dezen gedaan aan hunne heeren en aan
hen; en wat hun te wachten stond voor hunne ondernemingen, moesten de Franschen
zegepralen; zij toonden hun hoe zij voor eene recht-

(1) La Signification h., bl. 17.
(2) Historie Fiorentine, L. VIII, cap. LV
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veerdige zaak streden, en om hun leven en dit hunner kinderen te redden, en dat zij
stout en bout en vooreerst en vooral moesten pogen de peerden te dooden of te
verminken. En Mijnheer Gwijde, op het veld zelf en met eigen hand, sloeg ridder
den dapperen Pieter De Coninck met 40 mannen van het gemeen volk, met belofte
voor iedereen als zij de zegepraal behaalden, hun eene ridderlijke erve te geven.’
Deze communie met de aarde van den vaderlandschen grond is door zes eeuwen
aanzien geweest als de aandoenlijkste uitdrukking der vaderlandsliefde!
Wat wordt daartegen opgeworpen? ‘Men mag bevestigen, dunkt mij, zegt M.
Pirenne(1), dat niets in dit verhaal van Villani van Vlaamsche herkomst is. Wat den
grond aangaat, is dit verhaal gelijk aan de Fransche overlevering, en wegens de
oorspronkelijke bijzonderheden welke het bevat, is het niet mogelijk daar iets anders
in te zien dan verbloemingen, van geschiedkundigen aard ontbloot, en zonder verband
met de volksoverlevering’, dan voegt hij erbij in nota, ‘Ik vrees, bij voorbeeld, dat
men aldus denken moet over de misse op het slagveld: dit is een klassieke episode
in de verhalen van gevechten in de middeleeuwen. Barbour heeft dat ook gebracht
in zijn verhaal van den slag van Bannockburn. Zie Pauli, Gesch. Engelands, IV, 241.
Voor de communie door de Vlamingen gedaan met de aarde, z.h.’ Zelfs besluit
gemelde schrijver dat Villani nooit in Vlaanderen geweest is, alhoewel deze op twee
plaatsen uitdrukkelijk zegt(2) dat hij

(1) La version Francaise et la version Flamande de la bataille de Coutrai, par H. PIRENNE, bl.
52.
(2) ‘E noi scrittore ci trovammo in quel tempo nel paese che con oculata fede vedemo e sapemo
la veritade - et io scrittore posso cio per veduta testimoniare, che pochi di appresso fui in sul
campo di battaglia e vidi tutti i corpi morti e ancora interi.’ Historie Fiorentine.
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Vlaanderen bezocht heeft en namelijk het slagveld van Berg-in-Pevele (1304). M.
Desmarez is van het zelfde gedacht. ‘Geheel dit verhaal met zijne episoden, zijne
aanspraken, is ongetwijfeld een schoon stuk vertelling, maar het is niets anders. Velen
nochtans hebben zich laten foppen door deze schoone voorstelling en hebben er
geloof aan gehecht, zonder te bemerken dat er daar niets anders in is als letterkundige
verbloemingen zonder hoegenaamden historischen steun(1).’
Wat moeten wij nu daarvan gelooven? Vooreerst het is zeker dat Giovanni Villani
in Vlaanderen, en namelijk te Brugge, geweest is. Mijnheer Fris heeft dit
ontegensprekelijk bewezen uit de stadsrekeningen van Brugge, en uit drie kwijtbrieven
door Villani zelf gegeven en onderteekend in 1306(2). Giovanni Villani was agent
van het machtig huis der Peruzzi's te Florentien, (zoo iets als de Rotschild's van onzen
tijd) en in nauwe vriendschap met Thomas Fini, ook een Italiaander, (Lombaert,
heette men die geldmannen), agent der Gallerani's van Siena, ontvanger van
Vlaanderen sedert 1306, wiens naam voorkomt in eene menigte acten van dien tijd.
De gebeurtenis welke Villani vertelt was niet moeilijk om kennen: dat een priester
met het Hoogweerdigste dweers door het legerveld gegaan was, en dat de strijders
met de aarde gecommuniceerd hadden. Het is waar dat Villani mist in de dagteekening
van den slag, (21 Maart 1302,(3) zegt hij) en in de eene of de andere aardrijkskundige
aanteekening. Maar, wat is gemak-

(1) La signification historique, bl. 25.
(2) L'historien Villani en Flandre, par M.V. FRIS, compte rendu des séances et la Commission
Royale d'Histoire, T. 69, 1e Bulletin (5me série, T.X.)
(3) De slag greep plaats op 11 Juli, te weten op den feestdag der translatie van St-Benedictus.
Nu, de feestdag van St-Benedictus valt op 21 Maart. De verwarring is dus gemakkelijk om
uitleggen.
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kelijker om vergeten dan eene dagteekening?(1) En, mag men wel eenen vreemdeling,
om de wille van eenen misslag op aardrijkskundig gebied, alle getuigeniskracht
benemen?(2) Waarom eindelijk spreken de Minoriet en Velthem van deze
omstandigheid niet? De Minoriet beschouwt den slag in breede trekken, en komt in
weinig bijzonderheden, buiten den ridderslag van Pieter De Coninck, ook aangehaald
door Villani: Velthem is ongetwijfeld te Brugge niet geweest sedert den slag, Villani
wel. Villani kan dus bijzonderheden vernomen hebben welke Velthem niet te wete
gekomen is. In één woord, het verhaal van Villani, nopens deze godsdienstige
plechtigheid, mag als zeer goed gesteund aangenomen worden; zooveel te meer daar
meer dan eens in de middeleeuwen soortgelijke gebeurtenissen plaats grepen(3).
Laat ons nu verder de geschiedenis te rade gaan om te weten of de Vlamingen van
1302 geen eigenlijk gedacht van vaderland en nationaliteit hadden. Aan Vlaanderen,
niet aan hunne geboortestad of -dorp, gaven zij den naam van natale solum, hun
geboortegrond(4), Patria Flandrensis(5), het Vlaamsche vaderland. Zij beteekenen op
tijd en stond, als het pas geeft, niet dat zij Bruggelingen of Dowaaienaars zijn, maar
wel Vlamingen. Wanneer Fouquard de Merle het volk van Dowaai bijeenroept en
vraagt welke

(1) M.H. Pirenne zelf denkt (zeker bij drukfeil) dat de slag plaats greep op 3 Juli 1302
(Redevoering).
(2) M. DESMAREZ zegt dat de Groeninghebeek 3 meters breed was en 3 meters diep, als VILLANI
zegt largo braccia cinque e cupo tre - FUNCK-BRENTANO geeft eene heele reeks onnauwkeurige
aanteekeningen op gemeenten van Vlaanderen door hem aangehaald in Philippe-le-Bel en
Flandre. - PIRENNE en DESMAREZ dichten Villani aan dat hij van eene misse spreekt. Nu,
VILLANI zegt daar geen woord van.
(3) Histoire nationale, par NAMÈCHE, voor de Engelschmans, T. VII, bl. 795; voor de Zwitsers,
T. VIII, 64; voor de Duitschers, T. IX, 626.
(4) Annales Gandenses.
(5) Codex diploma ticus, uitgegeven door LIMB.-STIRUM, passim.
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partij het wenscht te kiezen, die van den koning of die van den graaf, schreeuwt het
als uit éenen mond, in het Fransch: ‘Allen Vlamingen, allen Vlamingen zijn wij en
zullen wij Vlamingen blijven(1).’ Wat beteekent hier de titel van Vlaming? niet een
die Vlaamsch spreekt: zij behooren immers tot het Waalschsprekend deel van
Vlaanderen; maar wel, onderdaan van het graafschap Vlaanderen.
Zij verstaan ook geheel goed den band welke de groote steden met het platte land
verbindt tot één en hetzelfde land, tot ééne en de zelfde politieke en maatschappelijke
eenheid. Nog meer, zij willen de lotbestemming van hun land afscheiden van de
lotbestemming van Frankrijk, Engeland of gelijk welk ander land: zij scheiden zelfs
de belangen van hun land van de belangen van hunnen graaf en stellen de nationale
belangen (hetgeen zeer merkweerdig is) boven de leenroerige betrekkingen die, als
het ware, volgens hun gedacht, boven hun land hingen. Zij hadden niet vergeten dat
Artesie eens aan Vlaanderen behoorde, en stelden middelen in het werk om dit
afgescheiden deel van het vaderland weder te krijgen.
Dit alles blijkt uit de daadzaken. Onderzoeken wij eerst de gedachten der
Vlamingen tijdens Jacob van Artevelde, 36 jaar na den slag der Guldensporen.
Artevelde gaat een verbond aan met Engeland (10 Juni 1338)(2) en met Frankrijk (13
Juni 1338)(3), niet namens Gent, maar namens Vlaanderen, om de onzijdigheid van
geheel Vlaanderen te verzekeren. Edward III, koning van Engeland, staat, op het
ingeven van Artevelde, drie charters toe, niet ten voordeele van Brugge of Gent
alleen, maar voor geheel

(1) DESMAREZ, La signification historique etc., en De maatschappelijke strijd, bl. 32.
(2) Archief van Yper, Rymer, II, 4, bl. 23.
(3) Roodenboek, fo 100, Archief van Brugge.
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Vlaanderen ‘donnons et consentons à perpétuité as habitants des boines villes Ghand,
Bruges et Ypres, et as autres villes, lieux et chatellenies dou commun païs de
Flandres....’ In de derde charter geeft Edward III, Artesie aan Vlaanderen terug: ‘Item
pour que la contée d'Artois entièrement fust et soloit estre de anchien temps au conte
de Flandres et que indeument fust de luy alinée, a che nous mouvants, avons donné
et donnons au conte de Flandres et à ses hoirs, les villes, chastellenies et toute la
contée d'Artois entièrement... et donnons la cité de Tournay, la chastellenie d'icelle
avec les seigneuries et appartenanches d'icelle au dit conte de Flandres et à ses hoirs...’
Als men deze gedenkschriften leest, is het wel mogelijk daarin geene nationale
politiek te erkennen?
Welnu deze politiek van Artevelde, ten minste voor de grondgedachten, komt
reeds voor in een verbond tusschen Brugge en Gent gesloten den 8 maart 1321, dat
is 19 jaar na Kortrijk: ‘Wij schepenen, raadsmannen en allen tot de gemeente van
Gent toebehoorende, en wij burgemeester, schepenen en raadsmannen en allen tot
de gemeente van Brugge toebehoorende, doen te weten aan al degenen die deze
letteren zullen zien, dat wij een verbond hebben aangegaan, voor ons en onze
opvolgers, in den naam dezer twee steden, in het gemeen belang van het land van
Vlaanderen, om malkander te helpen, op leven en goed, ter verdediging onzer
vrijheden, costumen, wetten en privilegiën, alsook ten behoude der vrije
handelsbetrekkingen waar de Vlaamsche nijverheid op gesteund is. Moest het dus
gebeuren dat iemand durfde de hand leggen op onze vrijheden, onze costumen, onze
wetten en privilegiën, of de vrije handelsbetrekkingen beletten binnen het land van
Vlaanderen, zouden de twee bovengemelde steden hunne krachten vervoegen; wat
meer is, opdat deze overeen-
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komst hare volle kracht beware, hebben wij te Gent en te Brugge, vijf personen
gekozen die zullen gelast zijn er de uitvoering van te bezorgen, te weten: te Gent,
Jan Depape, Baldwijn Uutendale, Ghelnot Damman, Hendrik van Coutervoorde en
Jacob Relme; en te Brugge, Walter De Rudder, Gillis van Aertryke, Christiaan van
de Potterie, Jan Breydel en Nicolaas Bonin.’
Wat nog merkweerdiger schijnt, is dat Artevelde's politiek ook de politiek was
van Gwijde van Dampierre. Zocht Gwijde de vriendschap van Engeland niet met het
huwelijk zijner dochter Philippina? Antwoordde hij niet op het verzet van Philips
den Schoone: ‘Belet het huwelijk mijner dochter met den kroonprins van Engeland
dat ik mijne plichten kwijt jegens den koning van Frankrijk’ zelfs in tijd van oorlog?
(met den vijand niet ter hulp te komen.) Wat beteekende dit, tenzij de onzijdigheid
van Vlaanderen? Gwijde zocht daarmede, onder meer, den wolle- en lakenhandel
met Engeland te verzekeren. En daarbij, liet Edward I, koning van Engeland, de
teruggaaf van Artesie voor Gwijde's oogen niet spelen, even als Edward III vóór de
oogen van Artevelde?
Zoo dat Gwijde van Dampierre niet alleen de gedachte van vaderland en
nationaliteit had, maar zelfs eene nationale politiek, namelijk de zelfde als die van
Jacob van Artevelde(1).
En toch, vraagt men, hadden de bevolkingen ook deze gedachte? Als Gwijde van
Dampierre gevangen gehouden werd door Philips den Schoone te Parijs in 1298, en
dat hij Ralf van Nesles aanstelde als ‘son lieutenant en sa terre nouvellement conquise
de Flandre’ was de inlijving van Vlaanderen als Fransche provintie een voltrokken
feit op het

(1) Histoire de Belgique, par H. PIRENNE, I, bl. 364.
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papier. Geen Vlaming roerde gedurende twee volle jaren. Men scheen te zeggen:
beter éénen heer dan twee; beter Philips den Schoone alleen dan Philips den Schoone
en Gwijde van Dampierre: want beiden hadden belastingen op belastingen gesmeed
en opgedrongen! Ziet gij hoe Vlaanderen zijne eigene lotbestemming afscheidt van
deze zijner Heeren? Maar zoohaast als Jacob de Chatillen de hand legt op de
‘vrijheden, wetten, costumen en privilegiën’ springt de oproer los. Eerst is het een
verzet tegen de belasting en den landbestierder de Chatillon, dan wordt het een
opstand tegen den koning; allengskens is het een rassenstrijd en eindelijk een nationale
strijd in den vollen zin des woords. In de Brugsche Metten, zijn het niet alleenlijk
de mannen die de Franschen te lijve vallen, maar ook de vrouwen, die meubels,
banken, ketels door de vensters werpen onder het geroep: ‘Wat Walsch is, valsch is,
slaat al dood.’ Philips de Schoone had Vlaanderen in een wingewest veranderd en
Gwijde van Dampierre afgesteld. Nu komen de zonen van Gwijde van Dampierre
terug en stellen den strijd op het gebied der herstelling huns vaders, Vlaanderen's
onafhankelijkheid van de Fransche kroon en de verjaging der Franschen, zoo heeren
als onderdanen. Als de mare der Brugsche Metten over het land gegaan was, keerde
Willem van Gulick op staanden voet terug. Reeds den 23 mei 1302 werd hij
triomfantelijk ingehuldigd te Brugge, en ‘Rewaard’ der stad uitgeroepen.
Hij gaat aanstonds naar den Heer van Moerzeke de wapening eischen welke de
oude Gwijde van Dampierre aldaar had afgelegd. Hij doet zelf deze wapenrusting
aan en toont zich in deze kleedij vóór het volk.
Gwijde van Namen keert terug in het begin van Juni. Zijne eerste zorg is de
genegenheid der geestelijkheid voor de zaak zijns vaders te winnen. Hij verklaart
plechtiglijk de zaak zijns vaders, tot wiens
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verdediging hij optreedt, onder de bescherming der geestelijkheid te stellen; vraagt
gebeden en processiën en belooft al de kerkgoederen die aangeslagen geweest waren
door de partijgangers van den Graaf, sedert het begin des oorlogs, zonder uitstel terug
te geven.
Intusschen was Pieter De Coninck te Brugge teruggekeerd, en hernam zijne rol
van ‘Leider’ ‘Esmouveur du peuple.’
Willem van Gulick vliegt naar den Westhoek van Vlaanderen al Ghistel,
Nieuwpoort, Hondschoote, Bergen en Cassel, rond hetwelk hij het beleg heeft gelegd.
De stad Yper, ziende hoe de zaken van Willem van Gulick vooruitgingen, kwam
hare overgaaf aanbieden aan Gwijde van Namen. Gwijde trok naar Yper en aanstonds,
namens zijnen vader, ontsloeg hij de Burgerij van de belastingen welke Philips de
Schoone haar had opgelegd, bevestigde hare costumen, dezen eene meer
democratische wending gevend; en oorlofde haar naar beliefte hare stad te versterken.
Dan trok hij naar Brugge terug en van daar met het Vlaamsch leger naar Kortrijk,
met het inzicht het kasteel van Kortrijk te bestormen en in te nemen. Hij riep Willem
van Gulick bij hem om zijne hulp te hebben ter inneming van het kasteel en verjaging
van het Fransch garnisoen. Zoo waren de Vlaamsche gelederen alle vereenigd bij
Korfrijk onder het oppercommando van Gwijde van Namen en Willem van Gulick.
En die moedige strijders streden voor ‘een politiek ideaal(2)’ te weten de vrijheid van
Vlaanderen en de zegepraal der stedelijke Democratie.
Wat was er dus te kort opdat de strijd als nationaal zoude herkend worden? Hij
was niet algemeen, zegt men: het was een klassenstrijd: de edeldom en de rijke
burgerij waren er afwezig(1). Of het een

(2) PIRENNE, Redevoering.
(1) DESMAREZ, Passim.
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klassenstrijd was zullen wij verder onderzoeken. Maar uit de afwezigheid van vele
edelen en vele rijke Leliaerts mag niet besloten worden dat zij of hunne medeburgers
de gedachte van vaderland of nationaliteit niet hadden. Waarom? Hierop zal de
nieuwe geschiedenis zelf antwoorden.
‘Men heeft over het algemeen, onder den invloed van heel moderne gedachten,
zeer slecht de beteekenis gegeven van dien scheldnaam: (Leliaert). Men heeft er
willen het bewijs in vinden dat de aristocratische partij der steden samengesteld was
uit een samenvaagsel van menschen zonder vaderland, verraders aan den vreemde
verkocht, voorstanders van de inlijving met Frankrijk. Niets wijkt meer af van de
waarheid. De Leliaerts waren op geener wijze eene Fransche partij in den huidigen
zin dezer uitdrukking. Hun verbond met den koning was enkel een werk van
opportunisme. Zij stelden zich onder de bescherming der Lelie niet om hun vaderland
aan Frankrijk over te leveren, maar om met behulp van eenen machtigen koning,
gemakkelijk hun ideaal van republikeinsche zelfstandigheid te kunnen uitwerken(1).’
Voor het meerendeel der Leliaerts, ben ik van meening, dat er veel waarheid is in
M. Pirenne's beoordeeling. Mag het niet in der waarheid gezegd worden dat Brugge,
ja Brugge zelf, twee jaar lang (van 1298 tot 1300) Leliaertsgezind was? En toch,
zooals wij het meenen bewezen te hebben, hadden de Bruggelingen daarom niet te
min liefde voor hunne stad en hun vaderland. Om het even, konden vele ‘Leliaerts’,
hoe afgeneigd ook van Gwijde van Dampierre en hoe genegen voor Philips den
Schoone, rechtzinnige liefde voor hun land in het hert dragen. Wat mag men dus
besluiten uit de tegenwoordigheid

(1) PIRENNE, Redevoering, bl. 21.
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van Leliaards in het Fransch leger? Afwezigheid van vaderlandsliefde? Neen; maar
wel dat de Leliaards zich misgrepen nopens het voorwerp van den strijd. Zij
verstonden de ware beteekenis niet van den oorlog aan denwelken zij deel namen.
Zij zagen niet dat het hier geene enkele quaestie van leenroerigheid gold, maar wel
de inlijving of de niet inlijving van Vlaanderen bij Frankrijk en als Fransche provincie.
Zij begrepen hunnen tijd niet, evenals Philip de Schoone zijnen tijd niet begreep.
Verder mag men niet besluiten, en allerminst dat de Leliaards, op dien oogenblik,
de gedachte van vaderland en nationaliteit niet bezaten.
Het dunkt ons dat de ‘nieuwe Geschiedenis’ hier in een gebrek valt dat zij pleegt
iedereen te verwijten, te weten, de feiten van eeuwenoude gebeurtenissen te willen
beoordeelen met moderne gedachten. Omdat het vaderland kleiner was dan de
tegenwoordige landen, min gelijk in vorm en schikking dan de huidige Staten, liet
het daarom niet het vaderland, de nationaliteit te zijn. En de natie begreep dit. Daarom
uit alle rangen der samenleving stegen toegenegene, heldhaftige pogingen op om
den strijd tot goed einde te brengen. Edelen en ambachtslieden, stedelingen en boeren
vlogen naar het slagveld en stelden hun bloed te pande voor den vadergrond. Vrouwen,
jonkvrouwen namen rijkelijk deel in de inschrijving te Brugge geopend om de kosten
van den oorlog (Brugge betaalde daaromtrent 2,000,000, zegge twee millioen van
onze geldweerde) te helpen betalen. ‘Er was, ten andere, zegt Pirenne, eene algemeene
opwelling van vaderlandsliefde. De geestelijkheid zelve gaf breed. Den 27 October
1302 doet Jan van Namen weten dat de abten en kloostergestichten zich verbonden
hebben, uit klaar vrijen
(1)

(1) DUCLOS, Onze Helden van 1302.
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wille, wekelijks 4 deniers per 100 pond van hunne goederen, voor geheel den duur
des oorlogs te betalen.’(1). (Chron. et Cartularium de Dunis, bl. 227.)

III.
De tweede vraag is, of de strijd van 1302 een maatschappelijke strijd was, te weten:
een laatste bedrijf van een socialistisch drama?
Dit is het gedacht van W. Desmarez: ‘De gebeurtenissen van 1225.... kenmerken
het begin der vijandelijkheden tusschen rijken en armen, grooten en kleinen, patriciërs
en democraten. Van dit oogenblik af blijft Vlaanderen een bestendig brandpunt van
socialismus, en terwijl de klove tusschen kapitaal en arbeid steeds dieper wordt, wint
ook de strijd in hevigheid’(2).
Naar onze meening is niets minder overeenkomstig met de waarheid. Het schijnt
gemakkelijk om bewijzen, dat Desmarez, en met hem Funck-Brentano en
Vanderkindere, alsook Pirenne, den strijd van 1302 averechts hebben opgevat.
Twee feiten beheerschen geheel de geschiedenis van Vlaanderen gedurende den
loop der XIIIe eeuw: te weten een feit welk tot de uitwendige politiek behoort, de
pogingen door Frankrijk gedaan om Vlaanderen als kroonprovincie bij Frankrijk in
te lijven; en een ander feit, welk tot de inwendige politiek van Vlaanderen behoort:
de wasdom en ontvoogding der burgerij.
In de voorafgaande bladzijden hebben wij getoond hoe Frankrijk, juist op het
oogenblik dat het

(1) Histoire de Belgique, par PIRENNE, I, bl. 387, nota.
(2) De maatschappelijke strijd in Vlaanderen, bl. 25.
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zijne hand uitstak om Vlaanderen voorgoed evenals eene andere provincie in te lijven,
werd teruggeslagen. Nooit meer in den loop der eeuwen heeft Frankrijk zooveel kans
gehad om zijne plannen, zijne Rheingelüste, te doen gelukken als in 1300. De fortuin,
in politiek evenals in andere dingen, keert niet meer terug als men haar van de eerste
maal niet heeft gevangen, en zoo komt het dat de strijd van 1302 - een door en door
nationale en vaderlandsche strijd - voor ons land en zijne lotsbestemming beslissende
gevolgen heeft gehad.
Nu moeten wij den wasdom en de ontvoogding der burgerij bespreken. Deze vraag
gaat de inwendige politiek van Vlaanderen aan. Van 1280 voort tot lang na 1302
grepen geweldige, bloedige beroerten plaats in al de groote steden van Vlaanderen,
te Brugge, Gent, Ieper, Dowaai, en zelfs ten platten lande, in den Westhoek
(1323-1328). Deze onstuimige beroerten waren een lang aansleepende inwendige
strijd onder Vlamingen, eene soort van aansleepende burgeroorlog. Was het een strijd
van edellieden tegen burgerij, of van armen tegen rijken, zooals sommigen het
beweren? Wel te verstaan een strijd van edellieden, omdat zij edellieden waren, tegen
de burgerij, als zouden de adel en de burgerij twee klassen uitgemaakt hebben die,
door hunnen samenstel zelf en door hunnen wezenlijken aard, aangedreven werden
om tegen malkander op te stormen, totdat de eene of de andere klas van den bodem
des lands zou verdwenen zijn? Ofwel een strijd van armen, omdat zij arm waren,
tegen rijken, omdat zij rijk waren, twee klassen verbeeldende die malkander bestreden,
omdat zij in het economisch leven niet konden nevens elkander bestaan?
Geenszins. Het zij nu genoeg een paar feiten aan te halen. Pieter de Coninck was
een wever (niet de deken der wevers: de deken der wevers op dit tijdstip heette
Christiaan van Damme). Hij was een arme wever,
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want de Minoriet van Gent bevestigt dat hij nooit tien pond te zamen in zijn bezit
had. Hij was evenwel aan het hoofd der Brugsche ambachten te Kortrijk. Welnu,
Pieter de Coninck wordt ridder geslagen op het slagveld, vóór den strijd, met veertig
zijner volksmannen(1), met belofte van een erfelijk riddergoed, zoo de Vlamingen de
zegepraal behaalden. En de belofte werd uitgevoerd. Na de zegepraal kreeg de
Coninck, benevens andere belooningen, een deel van het domein des heeren van
Ghistel, en 1,000 pond jaarwedde (eene zeer aanzienlijke som), hem betaald door
Brugge. Pieter de Coninck en zijne volksmannen worden dus edel en rijk! Wie zou
ooit gezien hebben dat, in eenen strijd tusschen edellieden en burgerij, of tusschen
rijken en armen, het opperhoofd zelf der onedelen en der armen, in het bijzijn en met
de toejuiching van zijne volgelingen, tot den rang van edel en rijk man zoude verheven
worden! Daarbij, het leger der onedelen en der armen zoude geheel en gansch
gecommandeerd geweest zijn door edelen en rijken: want niemand anders dan edelen
en mannen, tot den rang van rijken behoorende, hebben de Vlamingen aangevoerd
te Kortrijk! Zelfs de Coninck voerde daar geen bevel. Het blijkt dus klaar dat de
inwendige strijd van 1302 geen strijd was van edelen tegen onedelen of van armen
tegen rijken.
De mannen, die te Kortrijk in den Guldensporenslag zegepraalden, verbeeldden
geenszins het leger der armoede. Er waren daar honderden edellieden. Er waren ook
vele boeren en visschers. De boeren waren waarschijnlijk in meerderheid, te weten
zeven duizend mannen van het Brugsche Vrije, eenige mannen van den Westhoek
en Veurne-

(1) Annales Gandenses. ‘Petrus Rex, quondam textor, nunc miles.’ - Villani, L. VIII.
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Ambacht, eenige duizende Oost-Vlamingen, grootendeels boeren(1). Deze zelfde
boeren kwamen in opstand in 1323-1325 en uit de lijsten der verbeurdverklaringen,
na den slag van Cassel, blijkt dat zij geene arme lieden waren. Pirenne(2) heet ze een
‘gezond en kloek volk, samengesteld voor het grootste deel uit kleine eigenaars en
vrije pachters... De opgave der verbeurdverklaringen bewijst ons ontegensprekelijk
dat de bevolking van den Westhoek, in het begin der XIVe eeuw, in economisch
opzicht, in eenen hoogst voldoenden toestand verkeerde.’ - Dan kwamen de Brugsche
Ambachten, niet alleen de wevers, volders, scheerders, verwers, in een woord de
arbeiders der wolle- en lakennijverheid, maar ook de andere neringen. De meesters
of bazen waren de eersten: dan, hoogstwaarschijnlijk ook een schoon getal enkele
werklieden. Die bazen waren geenszins armen; wel integendeel. Al de Vlamingen,
namelijk deze van 1302, kregen op den vreemde spotnamen en spotredens naar het
hoofd, welke toonden dat zij juist niet aanzien waren als menschen, die te kort hadden.
Villani zegt dat geheel de wereld hun den naam gaf van ‘Conigli pieni di burro’ en
dat de Vlamingen ‘plachten geheel den dag te eten en te drinken.’ In alle geval zegt
de Minoriet, met fierheid sprekende van het Vlaamsch leger te Kortrijk: ‘Flandrenses,
homines fortes et bene nutriti.’ De mannen van het Vlaamsch leger waren kloek en
welgevoed. Het uitzicht zelf van het

(1) FRIS, Archives Belges, 1902, p. 9. Wat moet men dus denken van de bewering van Mr
Desmarez: ‘à part une troupe de paysans du Franc qui vivaient dans la sphère immédiate de
Bruges, la ville seule était représentée sur le champ de Groeninghe’? bl. 19, en van deze
andere bewering bij de welke hij die boeren ‘crève-faim’ heet, bl. 29.
(2) Le soulèvement de la Flandre maritime de 1323-1328, bl. XXXV, cfr. bl. VIII. Nota.
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Vlaamsch leger toont dus geenszins dat het een strijd was van armen tegen rijken.
Neen, het was geen klassenstrijd, het was enkel een strijd van de ingezetenen der
steden, kleinen en grooten, tegen het schependom, tegen de mannen die het
schependom meester waren en hunne kliek. Het was een strijd tusschen twee partijen,
niet tusschen twee maatschappelijke klassen.
Laten wij nu de geschiedenis zelve spreken.
Wat was het schependom in 1300? Zeer groot en breed was zijne bevoegdheid:
‘Is 't dat door de hoedanigheid zijner leden, die noodzakelijk moeten toebehooren
aan de viri hoereditarii, aan de erfachtige lieden der stad, evenals door de natuur
hunner macht, de schependommen moeten aanzien worden als stedelijke
gerechtshoven, toch terzelfder tijd waren het leenheerlijke gerechtshoven. De graaf
of zijn plaatsvervanger, tot in de XIIe eeuw, later de kasteelheer, de baljuw, komen
het voorzitterschap der schependommen nemen, als zij over eene zaak van belang
te vonnissen hebben. Eveneens komt de vorst tusschen in hunne aanstelling, maar
naarmate men verder gaat, ziet men de schependommen van langs om meer eenen
gemeentelijken aard aannemen. Zij worden zeer vroeg raden; zij heffen de belastingen,
verordenen de openbare werken, trekken binnen hunne bewaking de verschillende
vertakkingen van politie en bestuur. In de XIIIe eeuw noemen zij de zorgers, de
rewaerts, de vinders die belast zijn met het overzicht van koophandel en nijverheid.
Zij stellen in de verschillende deelen der stad constaveln aan, die moeten zorgen
voor de branden en de krijgsverzamelingen. De regelingen (bannen, keuren,
voorgeboden) welke zij afkondigen, maken rond de grondwet, toegestaan door den
graaf en welke de groote grondbegrippen van het stedelijk recht vaststelt, eene van
langs om ingewikkelder wetgeving. In hunne
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handvesten komen zich opeenstapelen de handschriften welke de overeenkomsten
der kooplieden en de verkoopingen van gronden binnen de stad vaststellen. Voegt
daarbij dat zij, als vredebewaarders der stad, gedurig moeten tusschenkomen als
verzoeners en scheidsrechters, om wapenstilstanden te doen bij eed bevestigen, om
naar het Ghiselhuus of naar de torens der wallen de gijzelaars te doen geleiden,
gijzelaars die borg stonden voor de verzoening van twee vijandelijke familiën. En
om volledig den kring hunner bevoegdheid na te gaan, zoude men ze nog moeten
toonen als bestierders van het goed der weezen, toezichters van het bestier der
hospitalen, zoekende het bestier der scholen te ontnemen aan de geestelijkheid,
tusschenkomende, in tijden van economische stoornis, tusschen de kooplieden en de
lakenarbeiders, voor het vaststellen der loonen. Met één woord niet ééne uiting van
het stedelijk leven is hun vreemd. Het Vlaamsch schependom is, in elke stad, zoo
volledig als het mogelijk is, de samenvatting der stede(1)’.
Eerst werden de schepenen benoemd voor hun leven lang; later voor één jaar. De
jaarlijksche vernieuwing begint te Ieper in 1209, te Gent in 1212, te Dowaai in 1228,
te Rijsel in 1235, te Brugge in 1241.
Eerst was het schependom open en toegankelijk voor al de ‘erfachtige lieden’ der
stad: maar allengskens kwam het in de handen van een klein getal familiën. ‘Eene
zeer kleine minderheid kreeg en hield het schependom in handen, en stelde het over
van vader tot zoon. Overloop de schepenenlijsten der XIIIe eeuw, en dezelfde namen
komen gedurig weder. De reden is dat eenige familiën de weerdigheid van schepenen
aanzien als een fami-

(1) PIRENNE, Histoire de Belgique, T. I, bl. 265-266.
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liegoed dat hun uitsluitelijk toebehoort, evenals eene erfelijke patrimoniëele
bezitting(1)’.
Zoo was het inderdaad in al de voorname steden. Namelijk, te Gent blijft het
schependom in de handen van vier familiën: de Ser Sanders, de Ser Simoens, de
Betten en de Borluuts(2). Te Dowaai op de schepenenlijsten zijn het slechts de vier,
vijf eerste namen die van belang zijn; want de vier of vijf eerste schepenen alleen
vonnissen, en hebben de overhand over geheel het bestier. Ook behooren deze plaatsen
onveranderlijk aan de vijf of zes voornaamste familiën der stad. Onder de namen der
schepenen, die daarop volgen, komen dikwijls eenvoudige personages voor, de
jaknikkers.
Hetzelfde ziet men gebeuren te Brugge(3) en te Ieper(4).
Wat moest er nu gebeuren? Het schependom, eerst toegankelijk voor al de
erfachtige lieden, wordt ingepalmd door drij, vier, vijf familiën. Wat zullen de andere
erfachtige lieden doen? zullen zij deze inpalming gedwee dulden? Neen: zij worden
liever vijanden der schepenfamiliën en ziedaar het eerste bestanddeel eener tegenpartij.
‘De grooten waren verdeeld tegen malkander. Vele “erfachtige lieden” en kooplieden
voegden zich bij het volk in eene en dezelfde verfoeiing eener kliek, die het bestier
in handen hield en dit uitsluitelijk te zijnen voordeele gebruikte(5).’
Hoe gebruikten de schepenen hunne overmacht? Zij legden belastingen op naar
goeddunken, dikwijls ten onredelijkste mogelijk. Zoo is 't dat Gravin Margareta, te
Douai in 1270, door de klachten der

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

DESMAREZ, La signification historique etc., bl. 5-6.
MEYER, f. 89.
WAUTERS, Tables, VI, XLV.
VAN DEN PEEREBOOM, IV, 27, 54, nota; T. III, p. 395.
PIRENNE, Histoire de Belgique, T.I. bl. 352.
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in woners gedwongen werd belastingen af te schaffen, welke het schepencollege
gelegd had op de wolle en de lakens. - Te Ieper moest zij de schepenen streng
verbieden het ‘ongeld’ te innen, waarbij zij de arme bewoners van den buiten drie
deniers deden betalen per zak koorn, dien zij de stad binnenvoerden. - Daarbij
ontsloegen de schepenen hunne vrienden van het betalen der belastingen, ‘de rijken
ontslaande om dan later ook ontslagen te worden.’ Eindelijk gaven zij de ‘ongelden
in pacht’ aan hunne vrienden. Men ziet de schepenfamiliën het voorrecht bekomen
de stadsbenoodigheden te leveren, bij voorbeeld de kleedij der magistraten, welke
zeer hooge prijzen bereikte; zoodat deze kleedij gedragen werd door de leden van
de familiën, die ze geleverd hadden tegen betaling met stadsgeld. De schepenen
hielden geheel het geldelijk bestier der stad in handen en weigerden rekening te geven
't zij aan den Graaf, boven hen, 't zij aan het volk, beneden hen.
Op rechterlijk gebied ging het niet beter. De keuren, reeds gemaakt ten voordeele
hunner aanhangers, werden door de schepenen dikwijls met eene schreeuwende
partijdigheid toegepast. ‘Die éénen stap doet om eenen schepenzetel te koopen, koopt
de Hel,’ zegt Boendale, die klerk was van het schependom van Antwerpen. ‘Op tien
schepenen houdt één rechtveerdig de balans; de vrienschap, de geschenken, de
maagschap doen hem t' elker uur de rechtveerdigheid verraden. Hij is blind geworden,
hij ziet het recht niet meer.’ Boendale voegt erbij: ‘Hoe groot de glans van eenen
schepenzetel ook weze, beter is het de schapen te wachten dan zulken zetel te
bekleeden.’ Boendale getuigt dat er nochtans velen zijn die er zoeken: ‘Is 't om de
wille der rechtveerdigheid? O neen, maar om het profijt dat zij eruit trekken(1).’

(1) BOENDALE, Jan's Testye, v. 1136-45.
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Het kon niet anders of er moesten twee partijen tot stand komen: eene voor de
schepenen en eene tegen hen. 't Is ook hetgeen geschiedde. In de eene partij de
schepenfamiliën, hunne bedienden, pachters, huurlingen; de andere partij bevattende
al degenen die door den toestand verongelijkt waren; dat is de groote hoop des volks,
en vele erfachtige lieden, kooplieden ook, zooals wij hooger zagen. De grooten,
vijanden der schepenen, hadden zelfs eene kleederdracht aangenomen om zich van
de vrienden der schepenen te onderscheiden. De Minoriet van Gent vertelt, toen
Philip de Schoone zijne intrede deed binnen Gent in 1301, dat het volk op zijn best
gekleed was, en de grooten ook, maar de grooten in verschillende soorten van kleedij
volgens hunne gezindheid(1).
Deze twee partijen botsten tegen elkander in bloedige opstanden en gevechten.
Het spel begon te Brugge in 1280; dan kwam de Cockerulle te Ieper (zomer 1280),
en de groote Moerlemaye te Brugge (Mei 1281.) Welke was de oorzaak dezer
geweldige en moorddadige opstanden? Eerst te leper. Als de rust hersteld was, gaf
Gwijde van Dampierre den eersten April 1281, eene ordonnantie, en, den 3 April
1281 wordt een onderzoek bekend gemaakt, uit hetwelk ons de klachten der Iepersche
opstandelingen klaar vóór oogen gesteld worden: ‘Li occasions pour quoi cil des
metiers s'estoient mut’ waren, dat de schepenen uitgeveerdigd hadden ‘moult plusieurs
bans et keures et estavlissements ki estoient griefs et domagens outre raison à ceaus
des mestiers et au commun profit de la ville’, ‘et meismement les eschevins avoient
été requis suffisamment,... de les amender et mettre en estat suffisant’, maar zij
hadden dezelve hardnekkig staande gehouden,

(1) Annales Gandensis, ad annum 1301.
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alhoewel zij het gevaar kenden, ‘le péril de le esmeute si comme il meisme disoient.’
Dezelfde ordonnantie geeft eenige aanduidingen over den samenstel der partijen:
‘.... Parlames as eschevins et a ceaus qui de leur partie estoient, et d'autre part as
drapiers, tisserans, foulons, tondeurs et grant plentei d'autre gens ki avec eaus se
tenoient.’ De partijen worden juist beschreven gelijk wij het hooger gezeid hebben.
- De aanleider van den opstand was geen ambachtsman, maar een rijke burger,
Hendrik van den Eeckhout; zijn helper was Hendrik Oudewin, ook een rijke burger,
mannen die geern aan het roer gekomen hadden. De opstandelingen trokken naar
Poperinge om hunne krachten aldaar op hun gemak in te richten, kwamen dan af
naar Ieper, en plunderden, moordden en brandden. De opstand verspreidde zich in
geheel den Westhoek, totdat de Graaf met zijne troepen de beweging dempte.
De eerste opstand van Brugge greep plaats in September 1280. Gwijde van
Dampierre was toen te Parijs. Robrecht van Bethune, zijn zoon, ijlde naar Brugge,
doch kon den oproer niet tegenhouden. Dan vroeg hij aan ‘het gemeen’ zijne klachten
per geschrift te stellen. Wij bezitten nog de verklaring der klachten door het volk
van Brugge tegen het stedelijk bestier ingebracht. ‘De schepenen (lezen wij daarin)
‘hebben eene keure gemaakt die zeer schadelijk is voor het “gemeen” der stad, en
die niets anders voortbrengt als oneenigheden; zij hebben de stad in ongelooflijke
schulden gestoken in weinig jaren, alhoewel de accijnsen nooit zoo hoog waren; het
dubbel van het verslag over hun bestier door de burgemeesters Bonin Cant en Pieter
van der Weide, dat stellig beloofd geweest was, werd nooit opgesteld. Ook eischt
het volk het recht het verslag over de gemeentekiezingen te mogen bijwonen; het
begeert dat de keuren, waar-
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over men te klagen heeft, mogen herzien worden door de schepenen, bijgestaan door
twintig afgeveerdigden benoemd door de ambachten: de ambachten zullen ook de
helft van het magistraat bezetten met hunne afgeveerdigden; het volk vraagt eindelijk
dat de schepenen voortaan niet meer mogen vonnissen zonder in getal te zijn, dat is
met dertien.’ Verder volgen klachten tegen eenige schepenen en vrienden van
schepenen tegen dewelke het volk strenge straffen eischt(1).
Het volk hier beteekent niet de ambachten alleen, maar al degenen, die van het
schependom te klagen hebben. Er is hier inderdaad geen spoor van klassenstrijd. Al
de tegenstrevers der schepenen pogen het schependom - niet af te schaffen, maar te
hervormen. Men wil niet dat de weerdigheid van schepen erfelijk blijve; men eischt
dat het schependom rekening geve, rekening vóór het volk; men wil dat de ambachten
ook hun deel hebben in het magistraat; maar nergens wordt geeischt dat den
erfachtigen lieden en kooplieden het schependom ontzeid worde. Ja, als de ambachten
het recht bekomen hebben hunne afgeveerdigden in het magistraat te laten zetelen,
kiezen zij zelven dikwijls, om niet te zeggen altijd, rijke en voorname lieden. Welke
aardige klassenstrijd zou deze geweest zijn!
Er blijft ons nog te overzien wat de Brugsche ambachten doen na de zegepraal
van Kortrijk in 1302. Nooit beter dan uit hunne eigene handelwijze zullen wij hunne
gedachten kennen. Immers in 1302 hebben zij gezegepraald; en te midden de geestdrift
van vorsten en volksmannen doen zij wat zij willen. Welnu, wat doen zij? Als het
een klassenstrijd is, nu gaan zij zeker eene wetsbepaling maken bij dewel-

(1) ‘Les spéculateurs’ zegt VAN DER KINDERE; maar deze uitdrukking, welke in de charter niet
staat, is tweeduidig.
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ke zij de vijanden hunner maatschappelijke klas het magistraat ontzeggen? Zoo zoude
het moeten geweest zijn ware de strijd een klassenstrijd geweest. Doch zoo was het
niet. Er kwam eene levendige democratische tegenwerking tot stand: het schependom
werd hervormd, maar noch afgeschaft noch voorbehouden aan het ambachtsvolk
alleen. De volkspartij richtte een toezicht in over stads gelden, en kreeg een groot
deel in het bestier der stad Brugge. In 1304 gaf Philip van Thieti, Gwijde van
Dampierre's zoon, die landvoogd van Vlaanderen geworden was, eene vermaarde
charter welke tot in 1619 de grondlage van het stedelijk recht te Brugge gebleven is.
Deze keure sluit buiten het schependom de bastaards, de kwaaddoeners, de
wijntappers, de koornbijters, de pachters der accijnsen, de inzamelaars der belastingen
en hunne bondgenooten; niet de erfachtige lieden noch de rijke handelaars. Tot
hiertoe, ingevolge de keuren van 1280 en 1281, waren de ambachtslieden buiten het
schependom gesloten zoolang zij de hansa van Londen niet bekomen hadden; dat is,
zoolang zij hun ambacht zelven oefenden (blauwe vingernagels hadden voor de
lakenarbeiders) en niet sedert een vol jaar hun ambacht voor goed hadden verlaten:
door de keure van 1304 worden zij niet meer uitgesloten.
Dan worden eene geheele reeks maatregels genomen die voordeelig zijn voor de
ambachten, onder andere dat al degenen, die binnen de grenzen van het schependom
van Brugge wonen, in volle vrijheid alle nijverheid en koopmanschappen (hetgeen
tot hiertoe aan de lakenarbeiders verboden was) mochten uitoefenen. Nievers geene
onbekwaamheid voor grooten of erfachtige lieden. Het is eene hervorming die
geschiedt, geene maatschappelijke omwoeling zooals een klassenstrijd natuurlijk
zoude bijgebracht hebben. De verschillende standen, edeldom, rijke lieden,
neringmans, blijven bestaan; alleenlijk wordt aan
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het volk vergund hetgeen aan het volk toekomt op het gebied van stadsbestuur en
ook op eenige punten van economisch gebied.

VI.
Om de geschiedkundige beteekenis van den Guldensporenslag volledig op te vatten
blijven er nog een paar bijvragen te onderzoeken. De heer Desmarez, in zijne
voordracht (La signification historique, etc.) zegt: ‘noch de ambachtslieden die
zegepraalden te Kortrijk, noch de boeren gesneuveld te Cassel, noch de
gemeentemannen die vielen op het slagveld van Roosbeke, streden voor hun
vaderland, voor hunnen God of voor hunne taal. Een Vlaamsch vaderland bestond
niet....’ Het zijn de mannen van 1302 die hier nu in spraak zijn. Hoe zij voor hun
vaderland gestreden hebben, is duidelijk, zoo hopen wij, verklaard in de bovenstaande
bladzijden. Hebben zij ook gestreden voor hunnen God en voor hunne taal? Eigenlijk
neen. De godsdienst noch de taal kwam in quaestie in 1302. Op het gebied der
uiterlijke politiek was het de inlijving van Vlaanderen bij het Fransche rijk, als
kroonprovincie, die op het spel stond; niet de godsdienst, niet de taal. De redeneering
van den heer Desmarez is nochtans armzalig: ‘Men kan ongetwijfeld mannen die
eenen gebanvloekten graaf erkenden, kloosters brandden en vernielden, de priesters
verjoegen, de kerkgoederen aansloegen en verbeurd verklaarden, niet ophemelen als
soldaten eener godsdienstige zaak.’ - Zeker! Doch waar hebben de mannen van 1302,
de ambachtslieden die te Kortrijk zegepraalden, opzettelijk kloosters gebrand en
vernield, priesters verjaagd, de kerkgoederen aangeslagen en verbeurd verklaard?
Zulke dingen komen voor in 1323-1328, in den boerenkrijg van den Westhoek, onder
het
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bevelhebberschap van Jaak Peyt, eenen goddeloozen Bruggeling, dien een
geschiedschrijver zeker niet zal voorstellen als monsterbeeld van de mannen, die in
gemelden boerenkrijg gevochten hebben, verre van te beweren dat de ambachtslieden
van 1302 aan hem geleken? Dat de Vlamingen eenen gebanvloekten graaf erkenden,
is ook van weinig bedied. Want de banvloek was over den graaf van Vlaanderen
geworpen door de bisschoppen van Riemen en Senlis, krachtens het vredetractaat
van Melun. Maar tegen den banvloek mocht de Graaf in beroep gaan bij den Paus,
hetgeen hij ook deed. Volgens het kerkelijk recht was het beroep genoegzaam om
den ban te schorsen, totdat de Paus uitspraak had gedaan; zoodat het gevolg moest
zijn, en inderdaad was, volgens de getuigenis van de Meyer, dat de banvloek geene
uitwerksels had en dat in Vlaanderen, waarover het interdict geworpen was geweest,
de mis nochtans voort opgedragen werd.
Men lette wel hierop, dat wij geenszins begeeren de mannen van 1302 te doen
doorgaan als verdedigers eener godsdienstige zaak, die niet op het spel was, noch
ook als voorbeeldige christenen in alle opzichten. Men zoude zeer gemakkelijk namen
kunnen noemen die aan zulk ideaal volstrekt niet beantwoorden: bijvoorbeeld Willem
van Gulik en Willem van Saeftingen(1). Wij zeggen met den heer Fris: ‘Het feit, dat
er onder de opperhoofden wulpschaards, oproermakers, geweldige demagogen, alsook
vreemde huurlingen te vinden waren, neemt niets af van den roem dezer onbekende
gemeentemannen van Brugge en boeren van den platten lande, wier heldhaftige
daden gevolgen hadden, die heden nog niet verdwenen zijn. In eene democratie,
zooveel te meer daar zij in haar opkomen was, zijn er te allen tijde en zullen er te
allen tijde bestanddeelen

(1) Annales Gandenses.
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te vinden zijn, die meer ontbonden zijn dan andere, en altijd gedreven naar zware
buitensporigheden. Men moet, ten andere, veel toegeven aan de zedelijke gedachten
van den tijd en aan de maatschappelijke en politieke toestanden van dit beroerd
tijdstip van Vlaanderen's geschiedenis’(1). Als men den heer Desmarez's voordracht
leest(2), zoude men zeggen dat de Vlamingen van 1302 eene soort van ketters en
zwermende waaghalzen waren, heethoofden vol godsdienstige dwalingen en
socialistische koppigheid. Maar men mag gerust zijn: om zulk een beeld te kunnen
ophangen (dat de lezers zullen nemen voor een beeld der mannen van 1302), heeft
de heer Desmarez vijf-en-zeventig jaar moeten opstijgen in de geschiedenis, en aan
de mannen van 1302 de leeringen toeeigenen van Willem Cornelius, niet uit
Vlaanderen, maar uit Antwerpen, en van Lambrecht le Bègue, niet uit Vlaanderen,
maar uit het Walenland; en eenige spreuken opvisschen van Jaak Peyt, in den
Boerenkrijg van vijf-en-twintig jaar later (1323-1328)(3). Niettemin het dunkt ons
belangwekkend te onderzoeken welken weerklank de groote godsdienstige
gebeurtenissen van den tijd vinden in de garnizoenen en de legers.
Het is gekend hoe Philip de Schoone, van in het

(1) Bulletijn der Maatschappij van Geschied- en Oudheidkunde, te Gent, 8e Jaargang, nr 8, bl.
374.
(2) L.C., bl. 8 sqq.
(3) Na gelezen te hebben (La signification historique, enz., bl. 4), ‘C'est l'approche des ces
solennités qui nous engage à parler de cette glorieuse journée des Eperons d'or, à la décrire
avec toute la sincérité qui s'impose à l'historien.... Aux idées des combattants on substitue
des idées modernes,’ zal men zeker niet zonder verwondering lezen bl. 9. ‘Lambert le Bègue,
prêche en pays Wallon, c'est l'abbé Pottier de l'époque.... Le moine Guillaume Cornelius
d'Anvers mène la campagne en pays flamand, c'est l'abbé Daens du temps,’ en eindelijk
beleefdelijk zeggen aan Mijnheer Desmarez, ‘Medice, cura teipsum.’
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begin des pausdoms van Bonifacius VIII, onder de ingeving van Pieter Flote, den
eersten wereldlijken kanselier van Frankrijk, gesneuveld te Kortrijk, aan de wereld
het princiep had verkondigd - verbazend voor dien tijd - dat hij in wereldlijke zaken
(waaronder hij ook de kerkelijke goederen beschouwde) geene overheid boven de
zijne erkende. Hoe? geene overheid boven de zijne....en ook niet ratione peccati?
Dit verbaasde de menschen van dien tijd; want zij konden niet begrijpen dat in
politieke wereldlijke zaken, gelijk in andere, de mensch de geboden Gods niet moest
onderhouden, en dat de paus, de stadhouder van Christus, het recht niet had, ratione
peccati, de vorsten, koningen en keizers evenals pakkendragers hunne misslagen
vóór oogen te houden en hen daarover te kastijden!
Om den koning te vermanen zond Bonifacius VIII, na Philip den Schoone vele
diensten bewezen te hebben, den bisschop van Pamiers, welken hij persona grata
meende, om hem eenige opmerkingen vóór het geweten te stellen nopens zijne
handelwijze in zaken van kerkelijk goed, en ook om hem te vragen, mondeling, den
graaf van Vlaanderen en zijne dochter Philippina op vrije voeten te stellen. Philip
de Schoone nam het kwalijk, beschuldigde den afgezant des pausen van hoogverraad
en zond hem in hechtenis naar Narbonne.
Bonifacius VIII kon natuurlijk den hoon, zijnen afgezant aangedaan, niet ongemerkt
laten. Hij zond dus den Aartsdiaken van Narbonne naar Parijs met een afschrift van
eenige pauzelijke decreten, onder andere de bulle ‘Ausculta fili’, waarin hij klaagde
over de inneming der kerkelijke goederen en der aalmoesen bestemd voor de
bevrijding van het H. Land, door den koning gebruikt voor zijne oorlogen; alsook
van zijne muntschrooding en de verdrukking zijner volkeren. - De boeren van
Zuid-Afrika zouden zeker een standbeeld oprichten ter eere van eenen
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keizer, die nu zou durven hetgeen Bonifacius VIII deed voor Vlaanderen! - Als de
Aartsdiaken aan die plaats zijner lezing gekomen was, rukte Robrecht van Artois de opperbevelhebber van het Fransch leger, later te Kortrijk gesneuveld - het geschrift
uit de handen van den pauzelijken gezant en wierp het in het vuur... Deze gebeurtenis
was gekend en verwekte ijzing in gansch de christene wereld.
Dit wisten ook de twee legers, te Kortrijk, tegenover elkander. In het leger van
Philip den Schoone was men tegen Bonifacius VIII; in het Vlaamsch leger, voor
hem.
In het kasteel van Kortrijk lag een Fransch garnizoen. In dit garnizoen was een
Vlaming, een zekere Peter, die te Gent geweest was, en waarschijnlijk gekend door
Lod. van Velthem:
Een Peter die daer was wel vermogen
In den Casteel een Vlaminc fyn
Was daer met ten gesellen syn.
Die Vlaminge waren uut gesocht
Die hi met hem daerin had brocht,
Hi had lange te Gent gewesen
Hi wilde syn sout verdienen met tesen,
Ende den Coninc behouden d'lant;
Dese dede der stat groten pant.
West-Vlaendren si oec verneden
Om haelsone ende om meden;
Wie oec van den Paus spraken
Dat hi den Coninc soude doen braken
Dien wildi graven op ter stat
Oft syn lyf nemen ommedat.(1)

In 't leger van Vlaanderen was men voor den Paus. Men wist dat Philip de Schoone
den wapenstilstand, door den Paus opgelegd, had verbroken. Ook als Robrecht van
Artois te Kortrijk gesneuveld

(1) Spiegel Historiael, B. IV, cap. XVI.
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was, aanzag de christenheid deze gebeurtenis als eene straffe Gods:
Waer sidi? Grave van Artoys?
Ende gi Jacob van Ternoys?
Dankervile ende Aspermont
Lagen ter eerden so gewont;
Si ne conden hem niet in staden staen
Haer grote roem was nu gedaen.
D'een beval den andren Gode
Bitterlike in groter node,
Daer bleef die bloeme van Kerstenhede
Vore volc te voete en sonder stede,
Het wilde God, het moeste wesen.
In horde noyt singen no lesen
Van selken jammer alse dit was.
Daer lach van doden menich tas.
Si wrachten alle jegen Gode
Ende tegen den paus gebode.(1)

Villani is van hetzelfde gedacht: ‘Ma ad cui Dio vuole male, li toglie il senno, e per
le peccata commesse, si mostra il giudicio di Dio, e intra le altri peccati, il conte
d'Artesse havea spregiate le lettere del papa e con tutte le bolle gittate nel fuoco’(2).
De Vlamingen, overwinnaars te Kortrijk, werden zelfs in geheel de christenheid
aanzien als het werktuig Gods om den hoon, den Paus aangedaan, te wreken. Dante,
in zijne Divina Comedia, is zeer hevig tegen Bonifacius VIII(3). Niettemin keurt hij,
alhoewel Wibeling, de handelwijze van Philip den Schoone tegen den H. Stoel
teenemaal af. Hij doet zijn stuk spelen in 1300, en geeft aldus aan zijne personnages,
als ware het, in het toekomende de rol

(1) Spiegel Historiael, cap. XXXII.
(2) Historie Fiorentine, L. VIII, c. LVI.
(3) Inf., XIX, 52 en XXVII, 85.
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te spelen, welke hij hen heeft zien spelen in het verledene. Welnu, Dante zingt(1):
‘Ik (Capet) was de wortel van de kwade plant,
Die geheel de christene wereld overschaduwt,
Zoodat men er zelden goede vruchten wint.
Maer indien Dowaai, en Gent en Brugge en Rijsel konnen,
Zou de wraak niet ver meer zijn;
En 't is hetgene ik vraag aan Hem, die alles oordeelt(2).’

De menschen van dien tijd waren alles behalve onzijdig op godsdienstig gebied. Men
weet verder, volgens de getuigenis van Villani(3), hoe onze helden zich tot den slag
bereidden, communiceerende met den bodem van het Vlaamsche vaderland.
Nu blijven nog een paar opmerkingen aangaande de Vlaamsche taal. In Vlaanderen
was het Fransch onder de grooten veel in gebruik. Het grafelijk huis was Fransch en
gebruikte gemeenlijk het Fransch. In het Vlaamsche volk drong die taal nooit diep.
De meeste grafelijke verordeningen waren in het Fransch. Vóór het gerecht, daar
een deel van Vlaanderen Waalsch was, werd gevonnisd ‘secundum idioma loci,’ dat
is: in het Waalsch deel in het Waalsch, en in het Vlaamsch deel in het Vlaamsch.
Philip de Schoone palmde van langs om meer in. Hij stelde namelijk te Gent eenen
agent aan om den Graaf van Vlaanderen te bewaken in het plegen van het gerecht:
telkenmale dat een burger het begeerde, moest het gerecht in het Fransch geschieden.
Philip de Schoone wist nochtans wel dat de Vlamingen eraan hielden in het Vlaamsch
ge-

(1) Purgatorio, XX.
(2) DANTE, ‘Divina Comedia’ vertaald door P. HAGEBAERT, O.S.D., ‘Goddelijk Spel’, II, bl.
166.
(3) Zie hooger.
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vonnist te worden. Sedert 1175, dus sedert meer dan eene eeuw, hadden zij aan den
Paus Alexander III gevraagd en bekomen, in kerkelijke zaken niet te moeten pleiten
tenzij vóór hunnen deken in plaats van vóór den Officiaal van Doornik: ‘propter
inimicorum pericula et alienae linguae homines’. Dit was natuurlijk niet genoeg om
daarvoor Philip den Schoone den oorlog te verklaren. Nochtans, dunkt het u niet,
goedwillige lezer, eene zinspeling op deze aanmatiging van den koning van Frankrijk
te hooren als op het slagveld te Kortrijk,
Si riepen: hier 's geen edelman
Noch die u tale verstaen can.
Want, Die grave riep al in Fransoys.(1)?

De taal, evenals andere dingen, behoorden tot de vaderlandsche zaak, tot het
vaderlandsch ideaal. Daarom, als het vaderland vrij gevochten is, zien wij ook 's
lands taal in eere stellen. Philip van Thieti deed eenen meesterlijken slag, ook op het
politiek schaakbord, toen hij, na 1302, Paus Bonifacius VIII smeekte den Vlamingen
eenen bijzonderen bisschop te geven, en de reden is: ‘dat het grootste deel des
graafschaps gebruik maakt van het Dietsch, en uit die reden kunnen de Vlamingen
de zalige vermaningen naar behooren niet ontvangen, van hunne bisschoppen, die
hunne taal niet kennen(2)’. Met de deelneming van het volk in het bestuur der stad
komt natuurlijk ook de volkstaal in ambtelijk gebruik. De taal, zelfs in bestuurlijke
zaken, is de volkstaal voortaan. Tot in 1300 was het Latijn de taal gebleven der
stadsrekeningen.
‘Maar ziet, de zonne der Brugsche Metten rijst

(1) VELTHEM. B. IV, cap. XXXIII.
(2) KERVYN DE LETTENHOVE, Etudes sur l'histoire du 13e siècle bl. 93.
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aan den hemel: het volk verwerft zijn eigen bestuur met zijne politieke vrijheid, de
stadsrekeningen zullen voortaan niet meer in de besloten raadkamer van 't schepenhuis
gedaan worden, maar voor gansch de “meentucht”, in de groote zaal der Stadshalle,
en in Vlaamsche taal. De graven schreven hunne charters in 't Latijn of in 't Fransch;
1302 ontluikt en Gwijde's zonen schrijven hunne charters schier effenop in 't
Vlaamsch. In handelszaken groeit de invloed van onze moedertaal al meer: gebruikt
men nog Latijn met de Latijnsche stammen uit het zuiden, en Fransch met Walen en
sommige Engelschmans, zoo wordt de Dietsche sprake de groote handelstaal met al
dat Oosterling of Duitscher is, met de Hanze en de volkendommen langs Noordzee
tot diep in de Baltiek. De groote internationale verordeningen zelven wegens
koophandel worden in 't Vlaamsch opgesteld, en stelt men een tweede ambtelijk stuk
op, dit is de vertaling van het oorspronkelijk Vlaamsch schrift. Het was aan het
bestuur verboden in zijne betrekkingen met het volk anders dan Vlaamsch te bezigen.
In rechtszaken moest alles Vlaamsch zijn; zelfs in processen tusschen Bruggelingen
en vreemdelingen, ten minste wanneer ons volk als eischer stond. Daarom was
niemand “schepenbaar” al had hij poortersrecht bekomen in de gemeente, zoo hij
geen Bruggeling geboren was; daarom ook gold dezelfde schikking om neringdeken
te worden, en zelfs “de zorgers” en “vinders” moesten in Vlaamsch-Vlaanderen het
licht gezien hebben.’
Waaruit blijkt dat de taal zoover niet afgelegen was van het hoofddoel des strijds,
als de heer W. Desmarez het beweert.
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V.
De slag der Guldensporen, aldus genaamd, wegens het groot getal gulden sporen,
op het slagveld opgeraapt (de Ridders droegen ieder ééne gulden spoor, de Jonkers
ééne zilveren), is eene der grootste gebeurtenissen der middeleeuwen. Hij dagteekent
eene omkeering op politiek, maatschappelijk, krijgskundig gebied. Op politiek gebied:
want de grootsche politiek der Fransche koningen, te weten, het grootere Frankrijk
van aan de Middellandsche zee tot aan den Rijn, werd in duigen geslagen op het
oogenblik dat Philip de Schoone de hand uitstak om de afdoende greep te doen: de
inlijving van Vlaanderen. Op maatschappelijk gebied ook; want het is de eerste maal
in noordelijk Europa dat de gemeente, de burgerij, het land, zelfstandig en voor
eigene rekening in het gelid staat. Op krijgskundig gebied, eindelijk; want de
Guldensporenslag is de zegepraal van het voetvolk over de ruiterij in de krijgskunst.
In deze groote gebeurtenis, welke dient iedereen's aandacht op te wekken in België,
ligt nochtans eene bijzondere reden voor ons Vlamingen, om deze geestdriftig te
vieren. Want, zijn wij Belgen op den vreemde, binnen België zijn wij Vlamingen,
en het zijn onze voorvaderen die de heugelijke zegepraal behaald hebben. Het is
altijd goed dat de afstammelingen zich spiegelen aan de groote daden hunner
voorvaderen. Wij hebben immers ook onze taak te vervullen. Hebben onze
voorvaderen gestreden voor de vrijheid en de onafhankelijkheid, aan ons behoort
het, dien kostbaren pand te bewaren en wel te gebruiken.
E. DE GRYSE,
Deken van Kortrijk.
Kortrijk, 7 Maart 1902.
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De uiterste dag(1).
III.
NIELS GRAFF ontwaakte door iets, dat op zijne borst drukte... Hij wilde zijne oogen
openen, maar kon niet... Het bleef duister voor zijn blik.
En toch meende hij - hij meende - dat zijne oogen niet toe waren, maar open...
Hij trachtte ze meer open te trekken, en nu voelde hij duidelijk het glijden van het
oogscheel over den oogappel. Er was geen twijfel: hij lag met open oogen - en zag
toch niets - niets dan zwarte, ondoordringbare duisternis...
Mijn God, waar was hij dan? Wat was er geschied?
Hij voelde zijne haren rijzen op zijn hoofd, daar in zijn binnenste het antwoord
galmde, als met eene heesche, vreemde stem:
‘Gij zijt levend begraven! Ge ligt in uwe kist!’
En bij dit antwoord werd alles in hem tot naamloos afgrijzen, tot waanzinnigen
schrik.
Het was de angst van de droomen zijner jongelingsjaren, honderd- en duizendmaal
sterker, een angst, die op hem drukte, toen hij gene vervaarlijke nachtmerries gevoelde,
alsof hij kroop op alle vier door een onderaarsch labyrinth, zich vooruit sleepte op
zijnen buik in pekzwarte, slijmerige doolwegen, ver-

(1) Zie vorige aflevering, blz. 264.
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volgd werd in die vervaarlijke duisternis van onzichtbare wezens en wist, dat er geen
hoop was van daar ooit uit te komen - dat het daglicht nooit meer zou grauwen voor
hem...
Het was nu hetzelfde diep afgrijzen - en daarbij kwam nog de vreeselijke zekerheid,
dat het geen droom was, dat het nu niet mogelijk was, gelijk toen, die nachtmerrie
van zich af te schudden, de oogen open te rukken en rustig de gekende, vertrouwlijke
voorwerpen der slaapkamer te bezien in 's levens levenzalige licht - in den
opkomenden dageraad van een aprilmorgen, terwijl de vruchtbare regen daarbuiten
neêrdrupte over de groeiende boschkens en bottende boomen, in den hof, onder het
venster...
Midden in zijn schrik kwam er een dringend verlangen in hem op, en zijn hert
snakte luid van hopeloos heimwee naar 's levens liefelijk land....
Maar zij hadden hem dan voor dood aanzien - de dokter en de gerimpelde weerdin
- zij hadden hem gewasschen en gekleed, en hij had niets gemerkt.
En nu lag hij hier onder het vastgevijsde deksel - met bloemen op zijne borst - met
bloemen boven op de kist - en over de kist en de bloemen zes voet aarde, zes voet
natte en zware kerkhofaarde.
En er was geen weg open terug naar 't leven. Er was geene redding voor hem. Er
kon niets anders gebeuren, dan dat hij het verstand verloor van angst, en dat zijn
lichaam verging, na dat de geest het verlaten had.
En dan - dan zou hij zijn een koude en stomme doode tusschen de andere stomme,
koude dooden. En terwijl de regen viel op zijn graf daarboven, en dat de sneeuw zich
daarover legde, zou het vervaarlijkste voor hem hier neêr beginnen in de kist - de
vervaarlijkheid der vervaarlijkheden - de verrotting.
Zij zouden hun werk beginnen, de bleeke wormen. Zij zouden boren in zijn vleesch,
waarop de schimmel zou beginnen te groeien, ze zouden zijne darmen
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hollen, zijne oogen eten, geheel zijn lichaam oplossen tot eene stinkende, vloeiende
massa, waarin de larven zouden toenemen en krielen en woekeren. En als hun werk
ten einde was, zouden ze uit de vermolmde kist gaan en datgene verlaten, dat eens
hij was, het lichaam, waarmede Niels Graff geleefd had en zich verheugd had en
geleden - het verlaten als een hoop bruine, bezoedelde knokels...
Mijn God, hij had eens het kreng van eenen hond zien liggen tegen de gracht van
den weg. De wormen krielden erin, kropen uit en kropen in, en een walgelijke, vette
stank steeg op, in de heete zonnelucht.
En hij - hij - hij, die nog ademde - hij, die zoo vele jaren geleefd had, jaren van
rijkdom of armoedsjaren, maar alle dierbaar nu in zijn geheugen - hij, die zoolang
en zoo sterk geleefd had op de groene aarde onder den eeuwigen hemel, - hij zou tot
een kreng worden gelijk een hond langs den weg, en geene macht ter wereld - geene
- geene macht ter wereld kon hem redden.
Hoe het woord geene hol was en zwart en troostloos ijl - en ijler en ijler werd het,
hoe meer hij er in staarde. En opnieuw voelde hij de gapende opening onder zich den afgrond, waar hij onvermijdelijk in neerstortte...
En hij riep in doodsangst - riep, zoo dat het galmde in zijn kist - bleef roepen en
roepen, gelijk deze doet, die zinkt met een wrak in een stormigen nacht...
Tot dat zijne ziel onderging in de duisternis, en hij in onmacht zonk, gelijk een
verdrinkende op zee.

IV.
Hij ontwaakte nog eens. Hij wist niet, hoeveel tijd voorbij gegaan was, maar hij trok
zijne oogen open - en zag...
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Er ging eene jubelende vreugd door hem, en hij werd warm van geluk. Want hij zag
- zag iets groens, dat de aarde was, iets blauws, dat de hemel was - zag, dat hij
wederom in het leven was, het leven, dat hij beminde boven alles... Dit was gras, dat
waren boomen met verguld, wuivend loof, en hoog boven hem was de lucht, de
diepe, schoone lucht, met de witte, drijvende wolken...
Het was een groote, hoogliggende hof, dien hij zag. Achter de haag was het groene,
met koorn wuivende land, dat zachtjes neêrglooide rond eene kleine, oude stad met
roode daken.
Hij was niet alleen in dien hof - er zat nevens hem op de bank een jong meisje, in
't bleekrood gekleed. Zij was uitnemend blond, en haar vel was wit en zoo fijn, dat
men het roode bloed er onder zag loopen. Zij zat en hield zijne hand en blikte op
hem met groote, donkerblauwe oogen, en schitterende gouden zonnetikkeltjes
wemelden stil over heur haar en over heur aangezicht en over haar kleed, over heel
het klare, slanke, reine, maagdelijke wezen...
Zij zaten sprakeloos, hand in hand, en ze hadden aldus lang gezeten. Rond hen
straalde de vreugdelijke zomer, de groene, rijke Juni. Ze hoorden het loeien eener
koe wijd weg, en den vast in de maat blijvenden slag van een klophamer. En ze
bleven aldus zitten, en hunne jonge, gulden herten zwollen en kwamen elkander te
gemoet, en ze roerden malkanders lippen niet...
Zoo werd een venster geopend in het witte huis op het einde van den groenen hof,
en eene oude dame, wier aanzicht er eens moest uitgezien hebben gelijk dat van het
jonge meisje op de bank, riep naar die twee:
- Niels en Agnes! komt binnen!
Maar toen de jongeling opstond en met een gelukkigen glimlach den arm bood
aan zijne blonde geliefde, dan ging er als een zucht door al de boomen,
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en het was, alsof die zucht uit beneden kwam - alsof iemand in den grond zuchtte
bij het zicht van een verknoeid geluk.

V.
En toen wist hij, die in den donkeren lag, dat hij niet werkelijk beleefde hetgeen hij
zag. Er was niets wonders gebeurd met hem - hij had zijne jonkheid niet teruggekregen
- maar midden in de doodschaduwen zag hij gelijk gekleurde beelden den tijd, die
eens de zijne geweest was, de dagen, die hem gegeven werden, maar die nu voor
immer hem ontnomen waren...
Toen hij in de verzwonden jaren had gedacht op de dood, en daardoor meest ernstig
was geweest, toen had hij tot zich zelven gezegd: ‘De dood zal mij een terugblik zijn
op mijn leven - een vaarwel en een dank voor al het goede, dat ik genoten heb - en
een vonnis over het slechte, dat ik bedreven heb.’
Maar deze, die frisch en gezond in zijne kleederen op straat en in de bosschen
voortstapt, begrijpt niet, wat het is te liggen tusschen witte kussens en lakens en
ontkleed te wezen en zwak te zijn en te weten, dat men niet meer kan leven. Deze,
die in- en uitgaat langs de deur des levens en diens trappen betreedt en woont in diens
huis, weet niet, hoe hij gezind is, die voor den laatsten keer de laatste deur zijns
levens heeft geopend, en wederom achter zich gesloten en die weet, dat hij nooit
meer zal treden over een dorpel, en dat de zon nooit meer zal schijnen voor hem in
de groene wouden.
En deze, die op het doodsbed ligt, kan niet danken voor het goede, dat zijn leven
hem bracht - want zijn hert beeft en snikt voor de bitterheid van het afscheid, en hij
zou al de schatten der wereld geven om een enkel uur nog het hemelsch licht te zien.
En hij kan niet denken op het kwaad, dat hij gedaan
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heeft - want er is eene koude, klare stem, die hem zegt met vasten nadruk: ‘Voorbij
is voorbij! Wat baat het op dingen te peinzen, die niet kunnen veranderd worden?’
Maar hij snakt naar een mondvol levenslucht, gelijk de visch snakt naar zijn element
op den toog, waar hij moet sterven. En heel zijn wezen bidt met iederen angstvollen
hertklop: ‘Nog een weinig tijd - nog een weinig - en nog, nog, nog een weinig...’
Maar het hert bidt vergeefs, en 't bloed gutst langzamer door de aderen, en de borst
gaat zwakker en zwakker op en neer. Het is, gelijk als eene machine stil valt - nog
een slag geeft ze - en nog een - en dan nog twee - en zoo, na lang ophouden, den
laatsten, den allerlaatsten...
Een menschenleven is voorbij - en eene ziel staat vóór haren Rechter.
Maar daarop dacht de stervende man niet in de diepe donkerheid. Van den nacht,
waarin hij gevangen was, strekte zijne ziel al hare vangdraden terug naar het leven,
dat hij verlaten had, en greep er naartoe met gretige handen en vertwijfelde, omdat
hij het niet meer kon bereiken...

VI.
Hij zag opnieuw - zag een klein, ouderwetsch huis met groote, lage kamers. Er kwam
veel licht binnen door de veelruitige vensters met de witte gordijnen, en het licht
werd teruggekaatst door de talrijke glimmende, oude meubels van mahoni- en geel
hout, met kleine, sierlijke wapenschilden van parlemoer of koper. Er lagen witte
biezenmatten op al de vloeren, en rondom stonden groote kruiken van blauw porcelein
met veldbloemtuilen, die verdobbelden in lange spiegels met vergulde ramen. En op
de muren hingen photographieën van oude kunstwerken, en goede kopersneden
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in diepe lijsten, en voor een opengeslagen spinet lag een waaier vergeten op den
hoogen, witgelakkeerden stoel. Het was op eenen voormiddag in het najaar - buiten
vlamden zonnebloemen en dahlias in een ouden, wat vervallen hof - en de zonneschijn
stroomde binnen over het ontbijtammelaken, fonkelde op het blinkende koperen
theestelsel midden op de tafel en glinsterde in het blond haar zijner vrouw en in den
ring op hare hand, terwijl zij hem een dampend kopken toereikte en glimlachte door
de zonnestreep heen en den verlichten damp van het toestel, dat kookte.
En zij was nog in bleek rood gekleed, juist zoo teer en fijn als op dien dag in den
hof harer moeder.
... De droom gleed weg, het gezicht veranderde.
Hij zag nu het stille kantoor in de afgelegen, adellijke straat, waar hij zijn werk
had. Zijn lessenaar stond dicht bij het venster, en hij had uitzicht op een ouden
moestuin met groote, kandelabervormige linden rondom. De zon viel daar schuinsch
op neêr en omrandde de zwarte lindetakken, als met eene streep goudlak, en er viel
een laatste geel blad op het kopergroene gras, gelijk een druppel gesmolten goud.
De musschen kwetterden daar buiten - en in de stille kamers werd er maar nu en dan
een halfluid woord gesproken, en men hoorde de pen over het papier loopen, gelijk
een bijna onmerkbaar gevezel. En hij boog zich over zijn werk, vol van zijn jong
huiselijk geluk als van gezonde en voedende melk.
Er kwam een ander beeld, en alles was er gansch wit in. Door witte sluiers straalde
het daglicht gelijk sneeuw over blinkende, witte dingen - witte beddenlakens, kussens
- en over zijne vrouw, witgekleed in het witte bed, slapende stil in het witte
winterdagslicht - en bij haar bed over de witte wieg en het kleine, slapende aangezicht
daarin. Het was gansch stil in huis, zoo stil, dat hij den tiktak hoorde eener horlogie,
twee kamers verder. En hij stond lang gebogen over zijne
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vrouw en over zijn kind, en er zwol een oneindig geluk in zijn hert, terwijl hij uit de
kamer gleed om haastig zijn ontbijt te nemen op eene tafel, waar er vandaag maar
één couvert was...
Een nieuw beeld kwam - en de witheid der sneeuw was veranderd in bloesem van
vruchtboomen... Het was laat in Mei, in den grooten, ouden hof buiten zijn huis...
Over de pleinen, waar het gras hoog en weelderig groeide, bogen kersboomen hunne
wit bloeiende takken, en de appelboomen sprenkelden hunne bleekroode bloemen
op de lichtgroene halmen, en op een tapijt in 't gras zat zijn klein zoontje in zijn wit
kleed, voorover gebogen, reikende met de mollige armpjes naar de bloembladjes,
die vielen op het wit kleed, op de roode kousen, de kleine, gele schoentjes... de zon
scheen in zijn haar, dat fijn en goudblond was gelijk dat zijner moeder, en toen het
opkeek met zijne groote oogen, was het haar blauwe blik, die ernstig staarde tusschen
de hooge halmen of vol verwondering eene vlieg volgde, die voorbij gonsde... Zie!
nu kreeg hij zijn' vader in 't oog, en een schielijk lachje blonk over heel zijn
aangezichtje, van de oogen tot in het lachputje der kaken, en hij gaf een kreet van
blijdschap, een kreet, die uitging in een gekwetter als van een kleinen vogel...
Zijn vader kon niet stil blijven zitten lezen op zijn veldstoel. Hij legde het boek
neder in het gras en ging heen en nam zijn zoon op zijne armen en ademde verrukt
den gezonden geur van zijn klein lichaam - een zoeten reuk als van rijpe appelen...
En hij bleef met het kind zitten, en het kind bleef voortlachen en tegen hem
fazelen... En het was zoo groen en frisch en stil onder de bloemenregenende boomen
in den gouden Meidag, alsof het aller tijden lente was en het Aardsch Paradijs.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1902

360

VII.
Hij ziet opnieuw de eetzaal in de eerste geluksdagen van zijn huwelijksleven. Maar
het is geene voormiddagzon, die erin straalt - het is eene feestelijke avondverlichting.
De groote hanglamp brandt midden over de tafel; op de tafeleinden en op het buffet
branden witte keersen in blinkende kandelaars. Er zijn bloemen bij ieder couvert,
slanke, witte narcissen in hooge glazen.
Het is tegen het einde van den maaltijd - men is gekomen aan den wijn en het fruit.
En op 't einde van de tafel leunt Niels Graff een oogenblik achteruit in zijnen zetel.
Cigaren en cigaretten worden opgestoken. En door den blauwen rook heen beziet
hij de vele blijde aangezichten, die rond de tafel verzameld zijn - blijde, jonge
aangezichten, van mannen en vrouwen, in samensprekende, glimlachende, schertsende
mengeling. Dat zijn zijne vrienden, dat zijn zijne vriendinnen, goede hoofden,
schrandere mannen, jonge dames met vrijen en fijnen geest. De wijn blinkt in hun
glas, zij groeten elkander, klinken en knikken. Nu is er een van hen, die voorover
buigt en zijn glas opheft naar hem toe - en hij heft het zijne en groet terug...
Zoo valt hij in vreedzame geluksstemming. Hij bekommert zich om niets anders
dan om aldus te zitten en blij te zijn in der anderen blijdschap. Zijne ziel brandt stil
en klaar gelijk een der onbewegelijke lichtvlammen ginder voor den spiegel van 't
buffet, wit en sprakeloos midden in 't gerucht en den rook.
Hij poogt nevens de lampen den blik zijner vrouw te ontmoeten - maar kan hare
oogen niet treffen. Zij zit ginder op 't ander einde der tafel en spreekt met haren
gebuur - maar het is, of zij wat vermoeid was, of niet oprecht blij...
Diep in den nacht, als ze alleen zijn en den

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1902

361
rook uitgelucht hebben, spreekt hij met haar daarover.
- Ik kan het niet gebeteren, zegt zij, maar mij dunkt dat er zoo veel is bij uwe
vrienden, dat ik niet kan verdragen. Als ze b.v. hunne dichten bij hebben en die
voorlezen, zoo is dat wel schoon om er naar te luisteren. Maar het is zoo beuzelachtig,
wat deze dichters bezingen - 't spreekt altijd van hen zelven en van hunne min of
meer onreine minnegebeurtenissen. Er is nooit een gedacht voor iets anders, ik wil
niet eens zeggen voor God - zij gelooven immers niet, dat is hunne zaak. Maar er is
zooveel dat groot en edel is in de wereld - en er leven toch wel andere menschen op
aarde dan dichters en hunne dames. Gij noemt u immers volksvrienden - maar als
ge dicht, is het, of ge nooit een gedacht of een gevoel over haddet voor eenig ander
mensch.
Zij stond aan het venster toen zij dat zegde. Buiten schemerde de dag; de hemel
was zoo wit als zilver. Nu naderde zij en nam zijne hand.
- Wees niet kwaad op mij, Niels, zeide zij. - Maar, wat mij het meeste pijn doet,
zijn de dichten, die gij zelf leest. Gij weet wel, hoe trotsch ik was over uwe verzen,
en hoe gelukkig ik erover was, tijdens onze verloving, toen gij mij al die lieve dichten
zondt.
Maar nu, als gij onder de anderen zit, en dat gij een beetje bedwelmd zijt, en uwe
nieuwe dingen haalt en die voordraagt, dan wordt het mij zoo benauwd. Want de
Niels, die daar spreekt, dien ken ik in 't geheel niet. Dat is er een heel andere, een
wonder duister, ontevreden man, die altijd naar iets verlangt en zijn eigen geluk moe
is en tracht naar eenzaamheid en vrijheid maar te vergeefs tracht. Ik weet wel, Niels,
dat de anderen ook zoo dichten, dat de anderen ook zoo zijn - maar dat is omdat zij
van niemand houden, buiten zich zelven. Maar, mij dunkt niet, Niels, dat gij het recht
hebt hun dit na te doen. Gij houdt toch zoo veel van kleinen Erik, niet waar? En gij
zijt toch

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1902

362
ook blij hier in ons huis te zijn? En, antwoord me eerlijk, Niels? Gij houdt van mij
gelijk vroeger, niet waar? Ja, Niels, ik zie het u aan, gij houdt nog veel van mij!
De laatste woorden zegt zij, zittende op zijnen schoot. Er is een glimlach om haren
mond, maar de stem beeft van tranen. En daar hij niet antwoordt, maar alleen hare
oogen kust, loopen twee heldere, bittere tranen uit hare fijne oogleden.
Nu is de dag gansch opgekomen, en de hemel blauwt buiten het venster, heen over
de dauwnatte daken der steedsche villas en over de groene hoven. Een paar musschen
kwetteren op het terras buiten het venster, en uit al het loof stijgt vogelengejubel op
in het nieuwe licht.
Niels Graff blijft de gesloten oogen zijner vrouw kussen. Haast vinden zijne lippen
ook hare wangen, wier vel bleek en koel is gelijk de koude bladeren der lelie, en
haren mond, die eerst bleek is en killig, maar rood en warm wordt onder zijnen kus.
- Kus mij niet meer, bidt zij, en zij trekt terug naar het venster. Daar staat zij een
oogenblik en tuurt mijmerend naar buiten in den klaren morgen.
Niels komt tot haar, en zij legt hare armen rond zijnen hals.
- Houdt gij van mij? vraagt ze en blikt recht in zijne oogen.
Hij geeft haar dien blik terug, maar kan het over zijn hart niet krijgen haar te
antwoorden. Daarom zegt hij:
- Weet gij dat niet, Agnes?
- O ja, Niels, o ja!
En zij kust hem, sterk en vast, met de lippen eener gade.
- Zie, nu staat de zon op! zegt ze en zij wijst op de eerste, roode zonnestreep over
het dak van den gebuur.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1902

363

VIII.
Maar de samenspraak van deze nacht was de eerste kloof, die zich opende tusschen
Niels en Agnes. Eene kleine reet was het maar, gelijk deze die ontstaat bij den eersten,
verwijderden stoot eener aardbeving - eene scheur zoo smal, dat eene bloem er over
kan groeien. Maar de krachten van het onderaardsche roeren sterker, en de diepte
breekt los, en een afgrond gaat open, waar de rotsscheur bestond, en geene bloem
kan erover reiken, of geen boom, of geene menschenhand, of geen vliegende vogel,
of geen medelijdend gedacht. Op iedere zijde ligt een land, en er is geene brug over
't diep, en niemand kan komen van het eene rijk in het andere.
En menschen staan op iedere zijde van deze kloof, en hunne gebeden en hunne
tranen en hunne vloeken en hun haat, dat valt al te samen in den afgrond, en de
afgrond wordt dieper daardoor.
Het was uit minne, dat Niels Graff genen morgen gezwegen had op de woorden
van Agnes - omdat ze zoo schoon was en de zijne. En in hare armen had hij gezegd,
dat hij ze beminde gelijk vroeger en gelijk altijd en meer dan ooit.
Maar minne bouwt geene brug over den afgrond, dat doet alleen de liefde. Want
de minne zoekt haar eigen; daarom is minne zonder liefde slecht, en daarom groeit
de minne weelderig, daar waar de liefde sedert lang dood is.
En meer en meer breidde de ziel van Niels Graff zich uit, als eene ongeneesbare
ziekte...
Eene diepe en zware en blinde ziel - eene ziel gelijk een zwart, bodemloos water
in een woud, waar eeuwige schaduw heerscht. Zwaar loof hangt erover, slijmige
dieren leven in het slijk en in het donkere water, en midden in groeien de gele
zweerdlelies met de wonderlijke bloemen. Er gaat geen pad naar dat eenzame water,
er zingt geen vogel onder de zwijgende takken. Maar deze, die, op een benau-
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wenden zomerdag, als de donder reeds grolt en de hemel zwart van wolken is, verloren
loopt aan den boord van dat water, zet zich op een neergevallen stam en het is of zijn
hert van tranen moet bersten - of hij legt zich in het zwaar, grof gras rond den
moerasrand en meent, dat heel zijn lichaam gaat bersten van smartelijk, onzalig
verlangen...
Gelijk zulk een water was Niels Graffs ongelukkige ziel - zoo diep, dat God alleen
ze kon vullen, zoo donker, dat ze God alleen kon verlichten, zoo koud, dat ze God
alleen kon doordringen met zijne liefde. En alle aardsch geluk zonk neder in dit
onverzadelijk water, en al de aardsche zonneschijn verlichtte en verwarmde maar
twee duimen diep, en daaronder lag heel het zwarte diep, koud en zwaar gelijk altijd.
De zon had gestraald over de ziel van Niels Graff, en gedurende een paar jaren
had hij den afgrond of de duisternis niet bemerkt. Maar nu begonnen groote bobbels
op te stijgen en de blanke vlakte te breken, en de krachten der diepte kwamen in
werking. De zon had zoo sterk geschenen, dat ze gedrongen was door het dichte
lommer, en haar gestraal had over zijne ziel gespeeld, en blauwe libellullen kwamen
fladderen rond de gele irissen zijner eenzaamheid. Maar nu betrokken de wolken
den hemel, en de zon verdween, en de blauwe nymphen vlogen weg, en zijne ziel
weerspiegelde wederom de wilde, donkere bosschen.
Niels Graff trachtte naar zich zelven als naar zijn vaderland. Hij voelde heimwee
naar zijne ziel als naar eene herinnering.
De ongeneesbare ziekte brak wederom uit - de doodelijke ziekte - de ziekte, die
bestaat in 't geluk te verachten, den honger te beminnen, des levens dagelijksch brood
te ontvluchten en met uitgestrekte armen te jagen naar den ondergang.
('t Vervolgt.)
Oorspronkelijk vertaald uit het Deensch van
JOHANNES JÖRGENSEN.
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Cardinaal Wiseman.(1)
DRIE op zeer verwijderde tijdstippen geschreven boeken werpen een helder licht op
de katholieke herleving in Engeland. Het eerste, Cardinaal Newman's Apologia pro
vitâ suâ, geeft zijne eigen geestelijke geschiedenis en teekent den groei der beweging,
uit een persoonlijk standpunt, en met het oog op de anglikaansche vooroordeelen.
Het tweede, Mr Purcell's leven van Cardinaal Manning, beschrijft Engeland wanneer
de storm, door den ‘Pauselijken aanval’ verwekt, gestild is, de aanvankelijke
moeilijkheden bijgelegd zijn en de Katholieke Kerk in rustig bezit van haar nieuw
leven is gekomen. Mr Wilfrid Ward's leven van Cardinaal Wiseman schetst ons de
tijdruimte tusschen Newman en Manning. Aanvangende ten tijde dat de
Oxford-beweging nog niet geboren was, reikt zij tot de herstelling der katholieke
hierarchie in Engeland en omvat het meest beroerde, misschien meest belangwekkende
deel der katholieke herleving.
Mr Wilfrid Ward, de levensbeschrijver van Cardinaal Wiseman, is de zoon van
een der eerste en meest uitstekende Oxford-bekeerlingen. Gedurende zijn verblijf in
Oxford gaf William George Ward een boek uit onder den titel The ideal church.
Blijkbaar

(1) The life and times of Cardinal Wiseman by Wilfrid Ward. 2 vol. Longmans, Green, and Co.
Er bestaat eene Fransche vertaling door Cardon.
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kon die geene andere zijn dan de Kerk van Rome. Ward, die toen anglikaansche
clergyman was, werd in 't openbaar van zijne universiteitsweerdigheid beroofd, en
kort daarna trad hij in de Katholieke Kerk. Daar hij getrouwd was, kon hij de H.
Orden niet ontvangen: maar, met het oog op zijne groote geleerdheid, gaf de paus
hem den doctorsgraad, en liet hem toe voorlezingen in de godgeleerdheid te houden.
Zijn zoon, die veel van zijns vaders gaven heeft geërfd, is zeer geschikt om het leven
van den Engelschen cardinaal te beschrijven, en hij heeft ons een aanschouwelijk en
trouw tafereel geleverd van een der grootste Engelschmannen van de negentiende
eeuw.
Nicholas Wiseman werd in 1802 te Sevilla geboren. Zijn grootvader, een Iersche
koopman, was in die stad gevestigd. Als de toekomende cardinaal nog een wicht
was, stelde zijne moeder hem op het hoogaltaar der hoofdkerk van Sevilla, en wijdde
hem zoo aan den dienst der Kerk. Hij was nog een kind toen zijn vader stierf; zijne
moeder bracht hem naar Engeland. Hij werd opgevoed te Ushaw, een collegie in het
noorden van Engeland, den H. Cuthbert toegewijd. Gedurende zijne studiejaren
gevoelde hij zich tot het priesterambt geroepen. In 1818 werd Wiseman naar het
Engelsch collegie van Rome gezonden.
Rome vervulde Wiseman met eene geestdrift die heel zijn leven duurde. De jongste
vervolging der Kerk had in hare zonen een levendig verlangen doen ontstaan om
haar in Europa hare vorige plaats te zien innemen; en dit verlangen zou gedeeltelijk
in Engeland zijne vervulling vinden. In 1825 verwierf Wiseman den doctorsgraad
in de godgeleerdheid en werd priester gewijd. Twee jaren later werd hij tot onderrector
van het Engelsch collegie aangesteld. Daar hij toen vrijen tijd voor studie over had,
verdiepte hij zich in geleerde onderzoekingen en gaf ‘Horae Syriacae’ uit,
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een uitstekend werk over de Syrische versies van het Oude Testament. Dadelijk werd
hij daardoor bekend en kwam in betrekking met mannen zoo als Bunsen, Lamennais
en Montalembert.
De oogen veler katholieken uit het vasteland waren nu op Engeland gevestigd. De
Passionist, P. Ignatius Spencer, een bekeerde uit een adellijk Engelsch geslacht, had
lang naar de bekeering van Engeland getracht. Wiseman deelde in hetzelfde verlangen.
Opmerkelijk is het dat in hetzelfde jaar (1835) Lacordaire zijne vermaarde
voordrachten in Notre Dame hield en dat de ‘katholieke herleving’ in de Kerk van
Engeland begon. Hetzelfde jaar bracht Wiseman naar Engeland. In 1835 waren de
Engelsche katholieken maar eene onbeduidende sekte. Hoe dat gekomen was zullen
wij in 't kort schetsen.
Hendrik VIII, met al zijne zonden, was niet tot het protestantisme overgegaan;
maar de godsdienstige veranderingen der regeering van Edward VI hadden in
kerkelijke zaken eene groote verwarring teweeggebracht. Koningin Mary's ijver voor
de Kerk werd dikwijls verkeerd opgevat; vele katholieken, bij Elizabeth's
troonbestijging, aanveerdden den nieuwen godsdienst. In geheel Europa was nu de
belangstelling voor de katholieken wakker geworden. Het collegie van Douai werd
opgericht om in de behoefte aan Engelsche priesters te voorzien, en zond
missionnarissen om de Engelschen tot hun oud geloof terug te brengen. Dezen werden
beschouwd als samenzweerders tegen het leven van Elizabeth, en hevig vervolgd.
Priesters en degenen die hen herbergden waren met den dood bedreigd. De regeeringen
der Stuarts gaven den katholieken vernieuwde hoop; maar in den strijd tusschen
Karel 1 en het Parlement verloor menig katholiek zijn leven. De opstand van 1688,
die met de troonbestijging van Willem van Oranje eindigde, vernietigde weer de
hoop der katholieken. De Jacobite opstanden van 1715 en 1745,
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waaraan veel katholieken deel namen, bracht hunne wanhoop ten top. Onder de
strafwetten, trokken de katholieken zich geheel uit het openbaar leven terug, en waren
enkel bezorgd onbekend te blijven.
Zulks was de toestand van het katholicisme in Engeland toen Wiseman het bezocht.
De moed der katholieken was gevallen, hun ijver verdwenen. Een soort
‘Gallikaansche’ geest ontstond, die de Engelsche katholieken altijd lauwer en lauwer
maakte. Alleen de godsvrucht en de geleerdheid van bisschop Milner en de Iersche
geestdrift van O'Connell hielden nog den standaard van 't geloof recht, tot dat
Wiseman aankwam.
De protestantsche Kerk van Engeland was in die dagen bijna ‘dood van
deftigheid.’(1) Godsdienstige geestdrift scheen alleen te bestaan onder de dissenters.
Konden deze ‘dorre beenderen’ leven? Zij, die nog hoop in de toekomst hadden,
zagen uit naar 't is eender welke godsdienstige beweging. Newman beproefde die te
doen ontstaan, Wiseman gelukte erin. Hij viel onmiddelijk aan het werk, en hield
eene reeks lezingen over de godsdienstige moeilijkheden des tijds. Daarin toonde
hij dat hunne oplossing alleen in de gehoorzaamheid aan de Kerk te vinden was. Hij
legde ook de weinig begrepen leerpunten uit van het vagevuur, de aflaten, enz. Die
lezingen brachten menige bekeeringen te weeg. Te zamen met O'Connell stichtte hij
de ‘Dublin Review’.
In 1840 werd Wiseman, tot zijne groote vreugd, voorzitter van Oscott, een collegie
bij Birmingham; hij kreeg ook den titel van bisschop van Melipotamus en werd
coadjutor van het Central District. Ondertusschen waren de godsdienstige meeningen
in Engeland sterk verdeeld. Velen verlangden naar een echt of schijnbaar
Katholicisme, onder anderen de

(1) ‘Dead of respectability’.
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godsdienstige ‘Liberals’, wier leider Dr Arnold was, de vermaarde hoofdmeester van
Rugbyschool, en de Oxfordschool, die Newman, Pusey en Keble tot stichters had.
Wiseman nam zijn ambt te Oscott waar om uit die geestelijke verwarring iets te doen
ontstaan.
Maar voor het oogenblik waren aller oogen naar Oxford gekeerd. Newman en
zijne vrienden, wars van het Latitudinarianisme en Erastianisme van velen der leiders,
besloten hunnen godsdienst op katholieke gronden te staven en katholieke uitleggingen
voor hunne formulieren te vinden. Zij kwamen tot de overtuiging dat de Katholieke
Kerk drie takken had: den Griekschen, den Roomschen en den Anglikaanschen. Tot
bevestiging van die bewering gaven zij ‘Tracts for the Times’ uit, eene reeks
dogmatische werkjes van verschillenden omvang. Newman schreef de meeste en
was verantwoordelijk voor alle. Naar die ‘Tracts’ kreeg de Oxfordschool den naam
van ‘Tractarians’. Gedurende eenigen tijd verbreidde zich die beweging en maakte
veel bekeerlingen. Eindelijk, zeiden zij, hebben wij ons waar standpunt gevonden:
wij zijn geen protestanten meer, maar echte katholieken.
Doch in 't midden van dat bedrijvig kamp, borst eensklaps eene bom. Wiseman
schreef een artikel in de ‘Dublin Review’ over de Donatisten en toonde dat hun
toestand net dezelfde was als die der Anglikanen. De Donatisten noemden zich
katholieken, en waren toch ketters en schismatieken: zoo ook de Tractarians. Het
artikel wees op de noodzakelijkheid van eene groote geestelijke inrichting, de ‘Civitas
Dei’ van den H. Augustinus. Dat artikel maakte te Oxford eenen grooten indruk.
Newman zeide: ‘Het deed mij zeer onaangenaam aan.’ Het deed meer dan dat: het
bracht hem geheel aan 't wankelen. Van dan af hield hij op een geestdriftig
‘Anglokatholiek’ te zijn, en zag niets tusschen zuiver
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Protestantisme en Rome. Omtrent dien tijd verscheen het door Newman geschreven
Tract nr 90. Het verlangde dat de Anglikaansche geestelijkheid de negen-en-dertig
artikels (die elken Anglikaanschen geestelijke verbinden) in eenen katholieken zin
zou verklaren en als niet in strijd met de besluiten van het Trentsch Concilië. Dit
werk werd door de overheden der Anglikaansche Kerk veroordeeld en de ‘tracts’
hielden op te verschijnen. Een andere slag voor de Oxfordschool was de instelling
des bisdoms van Jerusalem. Door eene overeenkomst tusschen den koning van Pruisen
en het Engelsch staatsbestuur werd een bisschop aangesteld voor de Protestanten
van Palestina, die of Anglikaansch of Luthersch mocht wezen! De meeste leden der
Oxfordschool zagen dat hun toestand onhoudbaar was. De stroom der Roomsche
bekeeringen nam toe. Ward was een der eersten geweest en menigen volgden hem.
Maar Newman bleef ten achteren. Wiseman schreef hem eenen brief omtrent
katholieke leerpunten, maar kreeg geen antwoord. Newman had al zijne kerkelijke
weerdigheden nedergelegd en leefde in de afzondering, niet verre van Oxford, met
eenige vrienden. Niemand wist of hij recht tot Rome zou gaan, of terugblijven, om
de ondankbare taak te ondernemen, de Anglikaansche Kerk katholiek te maken.
Wiseman werd ongeduldig. Eindelijk zond hij eenen gemeenschappelijken vriend,
eenen bekeerling, naar Newman's verblijf. De zendeling zeide, bij zijn terugkeer, dat
er vooruitgang was. ‘Welnu, vroeg Wiseman vurig, hebt gij hem gezien? Wat zeide
hij?’ - ‘Ik heb hem gezien, en hij zeide niets, maar hij is aan 't komen.’ - ‘Hoe kunt
gij zulks weten?’ vervolgde Wiseman. - ‘Ik weet dat hij aan 't komen is; want hij
droeg eene peper-en-zout broek!’ Het was een sprakeloos teeken dat Newman een
wereldlijke geworden was. Hij, die met Mr Gladstone de grootste Engelschman der
19de eeuw mag heeten, verliet, op eenige dagen tijd,
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macht, invloed en vrienden, en onderwierp zich ootmoedig aan de Kerk. Het was
eene edele overgaaf, die de Kerk met een groot getal bekeerden verrijkte, onder
andere Faber.
Later stichtte Faber de Oratorianen te Londen. Newman deed hetzelfde te
Birmingham.
Maar de nieuwe bekeerlingen hadden geen rozenbed gevonden. Wiseman had op
de bekeering van heel Engeland gehoopt; de koelheid der oude Katholieken vertraagde
alles. Zij mistrouwden hunne nieuwe broeders. Volgens hen waren zij ontoereikend
voorbereid; misschien niet allen ter goeder trouw en ongetwijfeld waren zij zeer
onwetend. ‘Eens ketter altijd ketter,’ zeiden zij. Zonder Wiseman's geestdrift ware
alles ingestort; maar hij zocht hulp in Rome, en niet te vergeefs. De nieuwe
bekeerlingen gingen te Rome studeeren in de godgeleerdheid en werden door den
Paus met eene genegenheid ontvangen, die niet alleen in Engeland vertrouwen
inboezemde, maar ook den weg voor eenen nog grooteren stap opende: de
herinrichting der katholieke hierarchie in Engeland.
Door Wiseman's bijval en de Oxfordsche bekeeringen scheen de tijd daarvoor rijp.
De hierarchie had in Ierland altijd bestaan; onlangs had men ze ook in Australië
ingevoerd. Snel volgden de gebeurtenissen elkander op. In 1849 werd Wiseman
Apostolisch Vicaris van het Londensch distrikt benoemd. Onmiddellijk ging hij aan
het werk, en richtte op twee jaren tijd tien kloostergemeenten op in Londen. Het
zelfde jaar bezocht hij België en spreekt van de ‘overgroote’ belangstelling, die de
Engelsche Katholieken bij de Belgen opwekken.
De Tractarianen, die nog talrijk en bedrijvig waren, kregen in 1850, door het
Gorhamsch vonnis, eenen nieuwen slag. De anglikaansche bisschop van Exeter had
geweigerd Mr Gorham eene parochie te geven, omdat hij de regeneratie door het
doopsel loochende. Mr Gorham ging in beroep bij het Hof
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van den Geheimen Raad, 's rijks hoogste beroepshof. Het hof besliste dat zulke
zienswijze door een geestelijke der Engelsche Kerk mocht gehouden worden. Daaruit
bleek voor de Tractarianen dat het eenige afdoende gezag dat van den Paus was, en
een stroom nieuwe bekeeringen volgden.
Terwijl dit alles plaats nam (1850), ontving Wiseman den cardinaalshoed en werd
aartsbisschop van Westminster benoemd. Tevens werd de herstelling der katholieke
hierarchie in Engeland uitgeroepen. De cardinaal meldde het nieuws aan de Engelsche
katholieken in zijnen vermaarden herdersbrief: ‘Van uit de Flaminiaansche Poort’.
Natuurlijk was de toon van het stuk jubelend! Het sprak van het ‘Katholieke Engeland,
dat in het kerkelijk firmament in zijnen vroegeren rang was hersteld’ - sprak van ‘de
Heiligen van ons land, die uit hunne hemelsche zetels dit nieuwe geloofsbewijs
aanschouwen’. Ter zelfder tijd bepaalde de brief de omschrijving van het nieuwe
bisdom. Aan de opgewonden verbeelding der Protestanten scheen zulks eene
verdeeling van Engelands grond door eenen vreemden overweldiger; en wat alleen
eene voorziening was in de geestelijke behoeften der Engelsche Katholieken werd
als een inbreuk beschouwd op de vrijheden van het Engelsche volk.
In eens borst de storm los: de pers was buiten zich zelve van woede; de gematigde,
fatsoenlijke Times bracht eene reeks hevige artikels uit. Ernstige Anglikaansche
bisschoppen gebruikten woorden zooals ‘vreemde indringers’, ‘Satanslisten’,
‘godslasterend en onchristelijk’. Lord John Russell schreef zijnen bekenden brief
aan den bisschop van Durham, waarin hij tegen den ‘Pauselijken aanval’ verzet
aanteekent. In de volksbetoogingen tegen de Katholieken optochten met fakkellicht
- verbrandde men de beeltenissen van den Paus en van de Engelsche bisschoppen.
Katholieke priesters werden op straat mishandeld, en de vensters
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van katholieke kerken verbrijzeld. Elke week gaf Punch grove, gemeene spotprinten
van Wiseman en van de voornaamste katholieke geestelijken. - Onlangs trad de
teekenaar der wekelijksche hoofdplaat van Punch, na 50 jaren werkzaamheid, af.
Om dit te gedenken werden zijne eerste plaat en zijne laatste te zamen uitgegeven.
De eerste stelde John Russell voor als ‘Jack den Reuzendooder.’ De reus was
Wiseman, zijne reuzenknods in herdersstaf herschapen. De laatste was eene
aandoenlijke schildering van den Tijd, de kindsche-eeuw in zijne armen dragend, en
tot de oorlogsgodin om vrede smeekend! Nu zijn de uitgever van Punch en de meesten
zijner medewerkers katholieken.
Wiseman schreef brieven van verzet tegen de voornaamste bladen en hield eene
reeks lezingen over het onderwerp. Daardoor werd de volksopwinding eenigszins
gestild, maar de onrust duurde nog voort. In 1851 werd de Wet op de Kerkelijke
titels met overgroote meerderheid in de Kamers gestemd, niettegenstaande de
ridderlijke oppositie van Mr Gladstone en andere liberalen. Werkelijk was de wet
niets meer dan een formeel verzet tegen de herstelling der hierarchie; zij was spoedig
vergeten en twintig jaren later rustig afgeschaft. Het zelfde jaar trad Manning in de
Katholieke Kerk.
Van lieverlede stilde de storm en Wiseman begon zijne nieuwe provincie in te
richten. In 1852 hield hij zijne eerste Provinciale Synode, in welker loop Newman
zijn vermaard sermoon over de Tweede Lente predikte. Wiseman's werk werd niet
zonder moeielijkheden doorgezet. Vele oude Katholieken waren ontevreden over de
krachtdadigheid zijner handelwijze, de breedheid zijner gezichtspunten en de door
hem ingevoerde veranderingen. Hij werd onder andere beschuldigd de bekeerlingen
te begunstigen. Maar de bekeerlingen waren meestal uitstekende mannen, zooals
Newman, Manning, Faber en

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1902

374
Ward, en als vroegere Anglikanen zouden zij vermoedelijk andere Anglikanen naar
de Kerk trekken. In 1854 schreef Wiseman ‘Fabiola’, dat bekoorlijk verhaal der
eerste vervolgingen in Rome. Dit boek had overgrooten bijval; het werd in tien talen
overgezet en men vertelt dat de koning van Pruisen den ganschen nacht opbleef om
het te lezen.
Van dan af zette Wiseman zijn werk min of meer rustig voort tot het einde toe.
Even als elke felle werker had hij zijne moeielijkheden en tegenstanders. Maar altijd
hield hij een drievoudig ideaal in 't oog: de Katholieke Kerk in Engeland in haar
recht herstellen, de Kerk in de oogen van het Engelsche volk rechtvaardigen en de
groote massa der Londensche armen opbeuren uit den heidenschen toestand, waarin
zij gevallen waren. In dat alles slaagde hij op wonderlijke wijze. Vóór hem waren
de Engelsche Katholieken eene vervolgde sekte; zij werden eene Kerk. Telkens dat
de Kerk een crisis onderging, rechtvaardigde Wiseman door brieven in de dagbladen,
door lezingen en sermoonen, het standpunt der Kerk. Niet lang voor zijnen dood
woonde hij het Katholiek Congres te Mechelen bij. Door het instellen van
godsdienstige orden in de armste wijken van Londen, bracht hij eene geestelijke
omwenteling onder de armen te weeg.
Wiseman's gezondheid was nooit sterk geweest, en het laatste gedeelte zijns levens
werd door eene pijnlijke ziekte verduisterd. Eindelijk bezweek hij in 1865, op 63
jarigen leeftijd, en bekroonde een edel en heilig leven door een rustig en stichtend
einde. Zijne uitvaart was een wondertooneel. Manning, die hem te Westminster moest
opvolgen, sprak de lijkrede uit, en menigen zijner protestantsche tegenstrevers waren
aanwezig. Zoo eindigde een groot en edel leven.
Uiterlijk was Wiseman hoog van gestalte en, in zijn later leven, zwaarlijvig. Zijne
algemeene uitdrukking was eenigszins droefgeestig; maar licht verhelderde de
zonnigste glimlach zijn gelaat. Zijn karakter
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was door en door eenvoudig en kinderlijk, met een soort van Engelsche barsche
oprechtheid. Zijn hoofdgebrek was overgroote gevoeligheid, waardoor hij dikwijls
misverstaan werd. Zijne conversatie was schitterend, en hij was in menig voornaam
Engelsch huis persona grata. Zijne liefhebberijen waren velerlei: talen, geschiedenis,
kunst, muziek; maar hij onderschikte ze streng aan zijn één groot doel: de opbeuring
der Kerk. Hij nam deel aan elke beweging ten voordeele van het volk, 't zij op
maatschappelijk of letterkundig gebied. Hij was een groot bestuurder, maar geen
goed inrichter: de bijzonderheden van het werk vielen hem lastig. Hij voelde zich
het best thuis waar hij de Kerk tegen eenigen aanval te verdedigen had of de
grondtrekken eener groote beweging mocht teekenen. De kinderen had hij lief en hij
was vol welwillendheid voor de huisbedienden en de armen. Zijne brieven aan zijne
boezemvrienden waren vol humor, komische Latijnsche verzen en grappen.
Een vriend had eene vereeniging van katholieke schoenpoetsers ingericht en
verzocht Wiseman eenen feestdag voor hen te verzinnen. Onmiddellijk stelde
Wiseman ‘Festus Dies Martini’ voor, het feest van Day and Martin(1), de bekende
blinkfabrikanten.
Maar bij al die verschillende liefhebberijen en al die sprankels van letterkundige
vroolijkheid ging gepaard een gedurig gevoel van het ernstige des levens, van de
plechtigheid van zijnen roep en eene hartstochtelijke toewijding aan de Kerk, die hij
zoo goed diende.
Zoo was dus de man, over eene halve eeuw, door de Voorzienigheid verwekt om
de Katholieke Kerk in Engeland op te beuren.
Hoe goed hij daarin slaagde weet heel de wereld. Zijn Iersche oorsprong gaf hem
dien vurigen

(1) De Engelsche woordspeling gaat in 't Vlaamsch verloren.
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godsdientsijver, die aan het ‘Eiland der Heiligen’ eigen is; zijne Spaansche opvoeding
bracht hem in verband met het vaderland van de HH. Dominicus en Ignatius Loyola;
zijn twintigjarig verblijf in Rome printte in hem de vaste overtuiging dat de oplossing
aller moeielijkheden in Rome, en in Rome alleen te vinden was; alles bereidde hem
voor de zending, die hij te vervullen had. ‘De tijd bracht den man voort’. Nu staat
zijn werk onder de oogen der wereld. Maar zal dat werk bekroond worden, zooals
hij het gewenscht had? Met een woord, zal Engeland, het land van Cuthbert en
Bonifacius, van David en Bede ooit geheel tot den Katholieken schaapstal
terugkeeren? Qui vivra, verra. Naar de jongste geschiedenis en den tegenwoordigen
staat van Engeland te oordeelen, komt het niet waarschijnlijk voor.
Slechts kort geleden, bij de opening van 't Parlement, legde de Britsche grondwet
in den mond van eenen welwillenden en verdraagzamen vorst onware, misleidende
en ruwe woorden, tegen de leering der transsubstantiatie gericht. Hoe ware Wiseman
de eerste geweest om verzet aan te teekenen tegen zulk eene beleediging voor 's
konings twaalf millioen Katholieke onderdanen! Maar de wonderen der genade zijn
onuitputtelijk en wie zou er eene grens durven aan stellen? In elk geval veranderde
de godsdienstige aanblik van Engeland gedurende de laatste 50 jaren. Na 300 jaren
vervolging en verwaarloozing, is Engeland nog eens met een netwerk van Katholieke
zendingen overdekt en opnieuw kan de Kerk het hoofd hoog houden. Dat alles is te
danken aan de goede wenschen van ieder katholiek land van Europa, aan de gebeden
van Ignatius Spencer, en aan het heilig leven, de gewijde gaven, den ijver, de
ontembare geestdrift en het groot, minnend hart van Nicholas, Cardinaal Wiseman.
ARTHUR WENTWORTH POWELL. M.A.
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Franz Xaver Kraus.(1)
VOOR weinige maanden slechts bracht Dietsche Warande en Belfort(2) een overzicht
des levens van den diep betreurden, kunstbegaafden August Reichensperger, en nu
opnieuw wekt de dood van den niet minder bekenden en hooggeschatten
oudheidkundige F.X. Kraus tot spreken en schrijven. Aan beide geesten is niet alleen
Duitschland en de H. Kerk, maar de beschaafde wereld in 't algemeen warmen dank
verschuldigd; vooral zij moeten erkentelijk zijn, die de hooge waarde der gewijde,
plastische kunst voor de edelste beschaving van den menschelijken geest ook maar
eenigszins weten te schatten.
Doch, nevens de overeenkomst van studie, van streven, van doel, bestaat een groot
onderscheid in de keuze en 't gebruik der middelen om dit te bereiken... De volgende
bladzijden zullen dit toonen.
Beiden in zekeren zin idealistisch gestemd, begreep Reichensperger dat het
aanknoopen der kunstenaars aan de voorgangers der Renaissance de natuurlijkste,
de eenvoudigste weg was, om de leugenachtigheid, het conventioneele in de kunst
van latere eeuwen te mijden.
Kraus daarentegen meende dat de Renaissancevormen en begrippen dienen konden
om eene nieuwe zelfstandige o n t w i k k e l i n g der plastische kunst in 't leven te
roepen,

(1) Zur Erinnerung an Franz Xaver Kraus. Im Namen der theologischen Fakultät an der
Universität Freiburg i. Br. von Dr. Karl Braig, Prof. an derselben Fakultät. Mit dem Bildnisse
von F.X. Kraus und einem Verzeichniss seiner Schriften. Freiburg i. Br. Herdersche
Verlagshandlung 1902.
(2) 1900, bl. 1533.
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en zocht daarin den vooruitgang waarnaar hij streefde; ofschoon zijne studiën hem
bijzonder vertrouwd hadden gemaakt met de geheimen der aloude, christelijke,
gewijde kunst, en dit een zijner lievelingsstudiën is geworden.
De geschiedenis der plastische kunst vormde met die der Kerk het middenpunt
van zijn onderwijs; het waren de vakken, die hij als professor te Freiburg im Breisgau
voordroeg.
Franz Xaver Kraus was geboren in de aloude hoofdstad der Belgae, te Triër, den 18n
September 1840, en had een gymnasiumsprofessor in 't teekenen tot vader.
Na voorloopige studiën bracht hij anderhalf jaar als huisleeraar in Frankrijk door,
werd in 1864 tot priester gewijd en verwierf met glans den doctorstitel aan de
hoogeschool van Freiburg im Breisgau. Weldra werd hij wegens zijne uitgebreide
kunde in 1872 aangesteld aan de nieuwgestichte hoogeschool van Straatsburg, om
voordrachten te houden over christelijke oudheden. Doch in dit al te bureaukratisch
midden niet kunnende aarden, zegde hij aldaar weldra zijn ambt vaarwel, en werd
in 1878 in dezelfde hoedanigheid in Baden aangesteld aan de hoogeschool te Freiburg
i. Br., alwaar hij tot aan 't einde zijns levens, met toenemenden glans kerkgeschiedenis
en gewijde oudheden voordroeg.
In die eerste jaren reeds kwam eene geheele oogst vruchten zijner lievelingsstudie
aan den dag, gevolgd door de eerste uitgave van zijn Lehrbuch der Kirchengeschichte,
in drie afdeelingen (Triër, 1872-1873), waarvan reeds in 1887 de derde en in 1896
de vierde druk verscheen, nadat het werk in 1892 ook in Fransche vertaling was
uitgegeven. Daarneven verscheen, behalve eene reeks van kleinere studiën van
oudheidkundigen aard, het grootere werk in 4 deelen, Kunst und Alterthum in
Elsass-Lothringen, hem in naam des keizers van Duitschland opgedragen (1877-1892).
Ondertusschen leed zijne niet sterke gezondheid onder het menigvuldige werk,
waartoe ook eene grondige studie van Dante's werken en staatsbegrippen behoorde.
Met ondermijnde constitutie besloot hij tot een verblijf in Neder-Egypte, aan den
voet der pyramiden.
Aldaar hoopte hij nieuwe plannen - b.v. Het Leven
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van S. Franciscus van Assisi, nevens eene geschiedenis der Reformbewegungen in
de H. Kerk sedert de twaalfde eeuw - uit te werken.
Doch deze wenschen mochten niet vervuld worden. Ondanks de liefdevolle
behandeling zijner reisgenooten, P Thomas Esser, secretaris der commissie voor den
Index en eenen tweeden geestelijke, Dr. J. Sauer, verminderden zijne krachten, door
een toenemend maagbloeden. Hij bereikte slechts S. Remo, waar hem velerlei
priesterlijke troost van aloude vrienden - b.v.P. von Egloffstein S.J. en P. Paulus S.J.
- ten deel viel en de zusters van S. Franciscus hem verpleegden.
Vergeefs. Uit Italië, dat hij zijn tweede moederland pleegde te noemen, verhief
zich de ziel tot het eeuwige Zonneland.(1)
De groote omvang zijner schriften alleen reeds maakt het onmogelijk in weinige
bladzijden den veelzijdigen schrijver behoorlijk te karakteriseeren. Wij moeten ons
bepalen bij de opmerking dat vooral twee werken zijner hand tot heden onovertroffen
staan, namelijk zijne Geschichte der christlichen Kunst en zijn Dante. ‘Das
Dante-Werk’, zoo spreekt Braig, bl. 16 ‘wird nicht veralten’ en dus aere perennius
zal blijven der Representant des idealen Katholicismus, terwijl het werk versierd is
met eene merkwaardige menigte bijzonderheden uit de beschavingsgeschiedenis.
Daarenboven was, met de medewerking van anderen, nog het belangrijk werk
Real-Encyclopedie der christlichen Alterthümer (1882-1886) verschenen.
Nevens deze werken is het de Kirchengeschichte welke

(1) Het is onnoodig en lang alle eervolle onderscheidingen op te sommen welke aan F.X. Kraus
van regeeringswege ten deel vielen. Wij willen alleen wijzen op het sierlijke huisaltaar,
waaraan hij de h. mis placht te lezen en eindelijk nog vermelden met welk een luisterrijken
stoet hem de afscheidsgroet van deze wereld is gebracht. Daarin bevond zich de aartsbisschop
van Freiburg i.B., Dr. Norber, met zijn volledig domkapittel en een groot getal andere
geestelijken. Behalve den vertegenwoordiger van den groothertog, zag men er prins Max
van Baden, de hoofden van het militair- en stedelijk bestuur en leden van den raad enz. De
erfgroothertog Frederik van Baden en prins Johann Georg van Sachsen hadden bloemkransen
gezonden en de kolonel generaal von Loe had zich laten vertegenwoordigen.
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de meeste opmerkzaamheid te weeg bracht, ja veel stof opkrinkelde en aan Kraus
vele bittere stonden verschafte. En toch! Nadat de tweede uitgave nog scherpere
oordeelvellingen toonde, waar er spraak is van de verhouding tusschen Kerk en Staat,
was het genoeg dat de Heilige Stoel een wenk gaf om deze uitgave door den schrijver
te doen terug trekken.
In 1887 verscheen de 3e druk omgewerkt en met ‘kerkelijke goedkeuring’.
Schertsend uitte de schrijver: ‘Ware ik toch maar mathematicus geworden, ik zou
eerder door den reuk der heiligheid zijn omgeven.’
Ondertusschen heeft Kraus, verbitterd door scherpe beoordeeling ‘zu keiner Stunde
von der Liebe gelassen’, zegt Braig (bl. 20), en Kraus herhaalde 't, voor wie 't wilde
hooren, dat zijne kritiek over kerkelijke personen uitgesproken, den glans der Kerk
niet kon verminderen.
Maar de schrijver was met Dante wat ghibellijnsch gezind en stelde zich eene
verzoening voor der geestelijke met de wereldlijke macht, gelijk die aan vele
kanonisten niet aannemelijk scheen.
Kraus was ook onder andere van meening dat Gregorius VII, door meer
toegevendheid tegenover Hendrik IV, eer tot zijn grootsche doel ware gekomen.
De schrijver sprak en dacht ook steeds voort over een ‘godsdienstig katholicismus’
tegenover een ‘politisch katholicismus’. Op dit onderscheid steunende, beoordeelde
hij het streven van het politische Centrum dan ook niet gunstig; ofschoon iedereen
weet dat het Centrum niet tot u i t s l u i t i n g eener godsdienstige partij in 't leven is
geroepen, en niet anders streed dan voor gelijkheid van rechten.
In dit opzicht was het verschil tusschen Kraus en Reichensperger dan ook slechts
schijnbaar. Doch Reichensperger wilde door z a c h t e middelen den Staat tot
gerechtigheid dwingen, terwijl Kraus meer uitgesproken de meening
vertegenwoordigde, dat de Kerk door geoorloofde toegevendheid den Staat in hare
belangen moest zoeken te winnen, en tot rechtvaardigheid nopen.
Wat er ook van zij, Kraus heeft steeds bewezen dat hij het Hoogste voor de Kerk
en den Staat wilde bereiken (bl. 24), al heeft hij zich soms in de middelen bedrogen.
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Dit heeft zich vooral getoond in de verschillende biographische schetsen der jaren
1896 en 1901, twee deelen, onder den titel Essays met levensschetsen van Spach,
Joubert, Rosmini, Capponi, Gregorovius, kardinaal Hohenlohe, Aug. Reichensperger,
enz. enz. benevens de beeltenis van Cavour uitgegeven. Braig zegt daarvan (bl. 16),
dat die Essays even zoozeer schitterende lichtpunten als glansrijke gebreken
(glänzende Lücken) bevatten en dat ‘der strenge Leser oftmals in der Lage (sein
wird), nur unter Einschränkungen’ met Kraus' schatting in te stemmen, daartegen,
‘Einsprachen zu erheben, bestimmte Meinungen rundweg abzuweisen.’ De verklaring
daarvan moet gezocht worden, zou de groote kanonist wijlen Mgr. Feye gezegd
hebben, in des schrijvers gebrek aan volledige kunde van het kerkelijk Recht, welke
bij de meeste zelfs katholieke schrijvers voorkomt. Evenmin als Braig kan de schrijver
dezes zich verder inlaten met eene kritiek van Kraus' theologische begrippen, dan
hier is gedaan. Dit moge aan anderen overgelaten worden.
Dat hij in vragen de godgeleerdheid rakende niet strijdlustig was, zal niemand
hem verwijten.
Tot zijne laatste woorden behooren deze: ‘Wie ich in der Politik der Prediger der
Concordia Sacerdotii et Imperii bin, so bin ich es auch in der Kunst und hinsichtlich
unserer Kunststudien.’ Reichensperger zou niet anders gesproken hebben!
Eindelijk deelt ons Braig mede: ‘Franz Xaver Kraus was een priester van vlekkeloozen
naam, van diepe vroomheid en aan het mysticismus der oude Franciscanen verwant.’
‘Kraus was een geboren akademisch leeraar en beheerschte op wonderbare wijze
zijne stof. En als hij de groote eigenschappen b.v. van eenen Luther glansrijk
geschilderd had, vervolgde hij: ‘Maar zie, daartoe (tot den afval) komt de mensch,
wanneer hij de grenzen, die ook aan de grootste gaven des geestes getrokken zijn,
minacht en de groote genade Gods misbruikt. Alleen volledige nederigheid (Demut)
en geheele onderwerping aan God (Gottesmut) laat de ware volks- en Godsmannen
opkomen. Slechts Apostelen kunnen h e r v o r m e r s zijn’ (bl. 33).
Als geleerde was Kraus van voorbeeldelooze vlijt, welke
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zich van zijn 20e jaar af reeds openbaarde, al overzag hij ook later nog velerlei
merkwaardige kleinigheden door de grootheid van zijn doel, en werd de
nauwkeurigheid der correctie menigmaal verzuimd. Doch wat beteekent dit tegenover
de kunstgave en het scherpe oog waarmede hij zijne onderwerpen behandelde? Hij
heeft dan ook de gave bezeten, in de historische kunst datgene te doen, wat hij zoo
zeer prees in de portretkunstenaars der 16e en 17e eeuw: ‘die Menschen in den besten
und glücklichsten Momenten ihres Daseins zu erfassen’; ofschoon zijn kritische, ja
hyperkritische geest hem deed overzien, welke gedachten sluimeren achter vele
handelingen der in de historie optredende personen. De kritiek keek door het
gewapend oog, terwijl de geest onberoerd bleef door moeielijker te onthullen
verschijnsels. Dit was bij voorbeeld het geval tegenover den historicus Gfrörer, wiens
kloeke, koene, zoo hoogst zeldzame divinatorische geest menigmaal te omvattend,
te hoogstrevend was, om zelfs door de scherpste kritiek te worden verstaan.
Niemand zal overigens bestrijden dat Kraus in vele opzichten, niet alleen zijn
voorganger op den leerstoel te Freiburg i.B., Alzog, verre heeft overtroffen, maar
ook in vele opzichten eenen Hergenröther en zelfs Döllinger achter zich heeft gelaten.
Eindelijk wijst ons Braig daarop, hoe Franz Xaver Kraus in de afzondering door
woord en schrift steeds poogde te zijn: ‘Der Mann der christlichen Selbsterkenntnis
und der Hoffnung.’
Een prachtige lijst van de schriften des geleerden (129 aanzienlijke studiën) sluiten
de levensschets leerrijk af. Slechts zeer onbeduidende opstelletjes liet men ter zijde.
P. ALBERDINGK THIJM.
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Geesten.
OVER dit werkwoord zegt Verdam in zijn Mnl. Wrdb. als volgt: ‘Geesten, zw. ww.
intr. en trans. Mhd. geisten. Vgl. ingeesten.
Intr. - Ademen (fig.), (door een geest) bezield zijn. Hi (de Zoon) is die wijsheit
des Vader, ende si gheesten enen gheest, Ruusb. 6, 12 en 109.
Trans. - Met eenen geest (bep. den heiligen geest) vervullen. Dese Gheest en
baert noch en wert gheboren, maar hi moet ewelike van hen beiden ghegeest werden,
Ruusb. 6, 109.’
Ongetwijfeld heeft de geleerde hoogleeraar hier Jan van Ruusbroec's woorden
slecht verstaan. De beste schutter schiet wel eens mis.
Het ww. geesten staat in de aangehaalde voorbeelden niet onovergankelijk, maar
telkens overgankelijk gebruikt. Ook heeft het niet de beteekenis die Verdam er aan
toekent.
Op grond van de Openbaring leert de godwetenschap, nu evenals ten tijde van
Ruusbroec (1294-1381), dat er in God twee inblijvende zelfstandelijke voortkomingen
zijn: de voortkoming van den Zoon uit den Vader, door 't verstand; en de voortkoming
van den heiligen Geest uit den Vader en den Zoon als uit één beginsel, door den wil
of de liefde.
Van den Vader heet het in de Godsboeken, dat hij den Zoon teelt; van den Zoon,
dat hij door den Vader geteeld, uit den Vader geboren is. Daarom ook wordt aldaar
de eerste zelfstandeling van de goddelijke Drieëenheid Vader genoemd, en de tweede
zelfstandeling Zoon. De voortkoming van den Zoon uit den vader is dus oprecht een
teling, doch een teling door 't verstand en een oneindig volmaaktere als de teling bij
de schepselen.
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Daarentegen wordt de heilige Geest hetzij in de Godsboeken hetzij in de Erfleering
nooit met den naam van Zoon, noch zijn voortkoming met den naam van teling
bestempeld. De derde goddelijke zelfstandeling heet heilige Geest, en zijn
voortkoming draagt eenvoudig den gemeenschappelijken naam voortkoming (lat.
procedere, processio). Zelfs wordt het denkbeeld van teling en zoonschap voor den
derden zelfstandeling beslist uitgesloten, overmits de tweede zelfstandeling de
eengeboren Zoon heet.
De geloofwetenschappelijke reden waarom uiteraard de voortkoming door 't
verstand wel en de voortkoming door den wil niet den naam van teling verdient, vindt
ge bij de godgeleerden uiteengezet.
Om nu de voortkoming van den heiligen Geest aan te duiden, gebruikte het Latijn
in Ruusbroec's tijd zoowel als hedendaags, benevens het bovengemelde en algemeene
‘processio’, ook het woord spiratio. En men zei en zegt: Pater et Filius spirant
Spiritum sanctum; Spiritus sanctus a Patre et Filio spiratur. Een bewoording die, wat
de godwetenschappelijke taal betreft, ontleend is aan den Latijnschen naam zelf
(Spiritus sanctus) van den heiligen Geest.
Dit Latijnsche spirare verdietscht Jan van Ruusbroec met geesten, en spirari met
gegeest worden; een woord dat insgelijks aan den (Dietschen) naam van den heiligen
Geest ontleend is. En hij zegt, dat de Vader en de Zoon den heiligen Geest (niet telen,
maar) geesten; dat de heilige Geest door den Vader en den Zoon als uit één beginsel
(niet geteeld of geboren, maar) gegeest wordt.
In Vondel's volledige werken (uitgave van H.J. Allard, 1870, II, 333-336) staat
een Onderwijs van het geloofshoofdpunt der H. Drie-eenigheid.
Daar luidt het op blz. 335:
God ziet dien eenigen en eigen uitverkoren
Naturelijken Zoon, en eeuwig eerstgeboren,
En noemt hem zijnen Zoon, een Zoon die hem behaagt,
En daar de vaderschap met recht haar naam af draagt,
Gelijk de Zoonschap neemt haar oorsprong van den Vader;
Wat straalden deze beide, onscheibaar hecht te gader
Verknocht, toch anders dan den Geest der liefde, een gloed
Des Vaders en des Zoons, van wederzij gevoed?
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En op blz. 336:
De Vader en de Zoon, des Vaders glans en beeld,
Zijn ongeschapen, maar de Zoon alleen geteeld
Van zijnen Vader zelf; de Geest straalt van den Vader
En den Zone.

Vondel zal wel het Latijnsche vakwoord ‘spirare’ gekend hebben, doch niet
Ruusbroec's woord ‘geesten’. Het geheimvolle voortkomen van den heiligen Geest
uit den Vader en den Zoon heeft hij waarschijnlijk met het w. stralen aangeduid,
omdat de heilige Geest voortkomt door de liefde, en de liefde gewoonlijk gedacht
wordt als een gloed, een vuur. Welnu, men zegt: een straal van vuur, een vuurstraal.
Intusschen blijft geesten de eenig nauwkeurige verdietsching van spirare. Met het
w. teling is de aard uitgedrukt van de voortkoming bij den Zoon. Om den aard van
de voortkoming bij den heiligen Geest uit te drukken bestaat er geen woord in de
menschentalen; want onder de schepselen is geen één voortkoming waar te nemen
die op de voortkoming van den heiligen Geest gelijkt. Het w. geesten doet dan ook
niet duidelijk den aard kennen van bedoelde voortkoming, maar drukt er niettemin
een merk op, dat ze van andere voortkomingen onderscheiden laat.
Geesten, in de voorbeelden die Verdam aanhaalt, is bijgevolg een overgankelijk
werkwoord, en beteekent: door een inblijvende en zelfstandelijke willing den heiligen
Geest voortbrengen.
Gegeest worden beteekent: als heilige Geest voortgebracht worden, als heilige
Geest voortkomen.
Bij de voortkoming van den heiligen Geest kan dus geen sprake zijn van teling,
maar eenvoudig van voortkoming, of met een meer eigen en kenmerkend woord,
van geesting (lat. spiratio). Het geesten vanwege den Vader en den Zoon heet in 't
Latijn spiratio activa, d.i. geestendheid; het gegeest worden van den heiligen Geest
spiratio passiva, d.i. gegeestheid.
Bij Van Dale, bij Kramers, in het Woordenboek der Nederlandsche Taal, enz. heb
ik vergeefs naar de woorden ‘geesten’ en ‘geesting’ gezocht.
Heremans drukt:
‘Spiration, manière dont le St.-Esprit procède du Père et du Fils. Spiratie.’
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En Kramers:
‘Spiration (Théol.), Wijze waarop de Heilige Geest van Vader en Zoon uitgaat,
spiratie.’
Echt wetenschappelijke taal!
Ook het naamwoord ‘geesting’ staat bij Verdam, doch niet met bovengemelden
zin:
‘Geestinge - zegt hij - znw. vr. Van geesten; z. ald. Bezieling door den geest.
Neemt waer sijn geestinge, sijn dodinge oft levendichmakinge, Hs. Serm G. 169d;
vgl. ald: want die Geest Gods geest daer hi geesten wil.’
Dit laatste ziet ongetwijfeld op Johannes, III: 8: Spiritus ubi vult spirat, d.i. de
wind waait waar hij wil. Sommige uitleggers hebben echter onder ‘spiritus’ hier
‘spiritus sanctus’ of ‘spiritus Dei’ verstaan. Evenzoo de middeleeuwsche leerredenaar
door Verdam aangehaald. Dan beteekent Johannes, III: 8 inderdaad: de Geest (Gods)
geest waar hij (geesten) wil. Hier heeft ‘geesten’ den zin van: als heilige Geest of
als Geest Gods buitenwaarts, d.i. met betrekking tot de schepselen, werkzaam zijn.
Dit ware Verdam een goed voorbeeld geweest, om te bewijzen dat het ww. geesten
ook onovergankelijk gebruikt werd.
Uit Brugge.
J. CRAEYNEST.
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Ons muziekaal leven.
‘UUITSCHLAND is het land van belofte voor de muziek’ zeggen of denken vele Belgen,
en bij 't naderen der Sinksenfeesten, ziet men jaarlijks talrijke onzer muziekliefhebbers
den reiszak in hand nemen om aan den Rijn de groote muziekfeesten bij te wonen,
terwijl meer dan een onze eigene muziekuitingen verwaarloost(1). Al ligt in de Belgen
het eendrachtig samenwerken naar een wijdafgeperkt doel niet zoo diep als bij onze
Oosterburen geworteld, toch dient niet ontkend dat in onze hoofdsteden de groote
werken met veel zorg opgevoerd, en in de kleinere, de muziekale uitingen meer en
meer vermenigvuldigen. Een klein overzicht over ons muziekaal leven in de maand
Maart 1902, zal daarvan een volstaande bewijs leveren.
Bij name althans, kennen onze lezers de vermaarde koormaatschappij La Legia,
uit Luik, beroemd om haren bloei, en berucht om haren wedijver met den anderen
Luikschen zangkring Les Disciples de Grétry. De bestuurder der Legia, Sylvain
Dupuis, in 1856 te Luik geboren, prijs van Rome en leeraar in 't Luiksch
conservatorium, bekleedt tevens de plaats van orkestmeester in den Muntschouwburg
te Brussel: en op zondag 2den Maart waren zijne beide uitstekende korpsen, - elk
afzonderlijk voorbereid - in den Muntschouwburg samengebracht om de mis in ré
maj. van Beethoven uit te voeren.
Deze mis, eerder voor het concert dan voor de kerk bestemd, wordt aanzien als
eene der heerlijkste scheppin-

(1) Het 79e Nederrijnsch Muziekfeest heeft plaats te Düsseldorf op de drie Sinksendagen; het
programma bevat o.a. de H. moll-mis van Bach, Gerontius' droom van Elgar, Faust van
Liszt. - Bestellingen te zenden aan Mr. A. Modes, Alleestrasse, 43, Düsseldorf.
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gen van wellicht het volmaakste muziekaal brein. Hier schittert Beethoven in gansch
zijne reuzenmacht, versmelt, kneedt en wentelt partijen, solisten en speeltuigen in
een gloedvol, dramatisch gezang; schept aandoenlijke melodiën, ontwikkelt deze
met al de sierlijkheid van zijne kundigheden; voelt zich nog niet voldaan, tooit
dezelfde gedachte soms opvolgenlijk in twee, drie gansch verschillende melodiën,
die hij in talrijke wendingen vol luister en rijkheid omwerkt; smelt tevens in elk
bijzonder deel der mis eene stijgende uitdrukking, die in een machtig slotkoor zich
tot arendsvlucht zal verheffen!... De moeilijkheden krielen in dit uitgebreid werk,
namelijk de reeksen hooge noten der sopranopartij in den ‘Credo’ en verscheidene
lastige brokstukken voor speeltuigen; doch de Legia, met hare volle en gelijkslachtige
stemmen, de hooge ontwikkeling der leden in de muziekleeskunde, hare gewoonte
tegen moeilijkheden te strijden, en de medewerking van eenige ervarene liefhebsters,
- het orkest, uit goede bestanddeelen samengebracht, door gedurig samenspelen tot
een zich zelf gevoelend organisme gegroeid, hebben met eene wonderbare
bekwaamheid het technisch deel van het standaardwerk uitgevoerd. - Onder de vier
solisten, bevielen Mevr. CRAEMER-SCHLEGEL (alt) en M. VAN EWEYCK (bas) ons
minder, M. HESS (Tenor) had, voor ontsteltenis, de welwillendheid van 't publiek
ingeroepen; alleen Mevr. META GEYER (sopran) al prijkt zij in dit werk niet met het
overheerschende en tevens fluweelen orgaan van eene NOORDERWIER, verdient, om
hare zuivere, aangename, vaste stem en bestudeerde vertolking de volledige
goedkeuring. Ook de viool-solo DERU diende, door verstandiger te zinnen, eene
verhevener uitdrukking in het ‘Benedictus’ te weven. De bestuurder SYLVAIN DUPUIS
leidde die massa met kennis en nauwkeurigheid, doch bezit niet dat doorgrondig
begrip, dat zich met een werk vereenzelvigen, en, gediend door eenen medesleependen
arm en een stralenschietend oog, bij toehoorders en uitvoerders eene onzeglijke
ontroering uitstorten kan. De zaal was hoogstens half-vol; 't geen mijne gezegden
staaft waarmede ik dit overzicht opende, maar tevens aan de inrichters van
muziekfeesten de les zal spellen in 't vervolg, voor 't minste ‘buitengewoon concert’
de prijzen der plaatsen niet meer te verdubbelen.
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De muziekschool van Sint-Josse-ten-Noode-Schaarbeek had, met medewerking van
het orkest der Ysaye-concerten, op 26 Januari, het machtig oratorio De Schelde van
onzen grooten Peter Benoit ten gehoore gebracht: de toen ingeoogste bijval was
wellicht voor den bestuurder, M. Gustaaf Huberti, de prikkel om een tweede blijk
van de leefbaarheid zijner school aan 't publiek te leveren, met behulp van 't zelfde
orkest, op zondag 9en Maart. Hiertoe was de kindercantate, Kinderlust en -leed,
woorden van Em. Hiel, muziek van Huberti zelf, opperbest geschikt. Het gedicht is
zeer lief en levendig opgevat:
Op wuivende twijgen
Het vogelken babbelt
Den vroolijksten zang, zing, zang!
We springen en hijgen,
Terwijlent we plukken,
O zalig verrukken!,
In wei en struweelen
De bloemekens zoet.

De muziek past prachtig op de naïve beschrijvingen, en alhoewel de meester in
opzicht van schrijftrant moest rekening houden met den graad ontwikkeling der
kleine zangers, heeft hij met lachende en eenvoudige melodiën een pronkruiker
gevlochten vol lentegeur en morgendauw. Het begin, eene schidering van een bad
in de beek, is een mozaïek van spattende druppels in watergekabbel, van huppelende
klanken in tonengerinkel; verschillende bijzonderheden liggen wonderbaar nagebootst,
zooals de vogelkens in het nest, die
rekken de nekjes
en oopnen de bekjes
slaan siddrend de vlerkjes op ende neder!
Ze piepen zoo gulzig om voeder
En vragen: de moeder!

Hierna komen wijsgeerige bespiegelingen voor over ‘de moeder’ die, in den mond
van kinderen, onnatuurlijk zijn; muziek en gedicht ondergaan ook eene merkelijke
daling; zoo waar is het dat kunst zonder waarheid eene hersenschim heet. - Wij kregen
enkel het eerste deel, de

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1902

390
‘Lente’, van Kinderlust en -leed ten gehoore, en verwachten gretig de volgende, daar
dit werk een parel bijvoegt in de reeds zware keten toondichten voor orkest en koor,
door den zeer gewaardeerden zestigjarigen kritiek en harmonieleeraar van 't Brusselsch
conservatorium, in 't licht gegeven.
Een Parijsche violonist, TEN HAVE, speelde de Fantaisie Ecossaise van Max
Bruch, een prachtstuk, op Schotsche volksthema's gebouwd, dat vooral in het allegro
en allegro guerriero een medesleependen, krachtigen rythmus aanslaat. Klonk voor
deze machtige bladzijden zijne viool te mager, met des te meer zuiverheid en liefheid
wist hij de teedere gevoelens uit te drukken, en liet de gedachtenis na van eene
kunstige natuur te zijn. Een anecdotje: de violonist Ysaye, als toeschouwer aanwezig,
werd onverwachts verzocht dit uitgebreid concertstuk te besturen, nam op staanden
voet aan, leidde het gansch van buiten met wonderbare fijnheid, en deed teeken voor
het invallen der verschillende speeltuigen, zonder eens te missen of te twijfelen!!...
Het kinderkoor zong nog drie ‘rondes enfantines’ van den Zwitser
JAQUES-DALCROZE, alle drie prachtig, het tweede ‘Bébé est mort’, een meesterstuk.
In deze sprookjes, evenals in Kinderlust, konden wij den schoonen klank van die
nachtegallenstemmetjes vaststellen, en hoe zongen zij met zekerheid, kennis en zwier!
Twee groote dramatische werken volledigden het programma: drie tooneelen uit
den Faust van Schumann, en de Psyché van onzen landgenoot Caesar Franck. Het
derde tooneel alleen uit Faust, zijne philosophische aanschouwing der natuur,
uitstekend gezongen door M. DEMEST, toont ons den koning der melodie, den echten
Schumann, wanneer het poëtisch deel op den voorgrond treedt, en de frissche
muziekdichter een tintelenden vloed van inbeelding er over stort, die soms tot
modernisme overgaat, en hart en geest in onbepaalbare spanning en ontroering kan
kluisteren. Psyché, dat aanzien wordt als een merkwaardig werk, scheen weinig te
bevallen: of dit koel onthaal aan de ontoereikende voorbereiding van 't orkest of aan
de gebreken van het stuk zelf te wijten valt, durf ik niet beslissen.
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Te Brussel wedijveren twee concertmaatschappijen, deze der Concerts Populaires
en deze der Concerts Ysaye.
De eerste, de Volksconcerten, werden gesticht in 1865 door Adolf Samuel, de
latere bestuurder van het Gentsch conservatorium, toondichter van Christus, bekeerde
Israëliet, en, staan voor 't oogenblik onder de leiding van Sylvain Dupuis; zij hebben
voor bijzonder doel de classieke werken, namelijk koorwerken met orkest, bij ons
bekend te maken; gewoonlijk in elk winterseizoen grijpen er vier plaats, in den
Muntschouwburg, den zondag om 2 uur; daags te vóor geeft men een openbare
herhaling.
De tweede werden gesticht door eene maatschappij, die de leiding ervan
toevertrouwde aan onzen wereldberoemden violonist, Eugène Ysaye, wiens naam
die concerten bijgebleven is, zoodat zij nu altijd aangeduid worden onder den naam,
concerts Ysaye; zij zijn vooral gewijd aan orkestwerken en solisten; elk seizoen geeft
men er zes, den zondag, in den Alhambraschouwburg, om 2 uur, met eene openbare
herhaling daags te voor.
Alhoewel deze muziekfeesten altijd zeer aantrekkelijk zijn, richten beide
maatschappijen nog luisterrijke ‘buitengewone concerten’ in, door vreemde
orkestmeesters bestuurd. Beide maken soms wel inbreuk in malkanders domein,
maar de Ysaye-concerten, dank aan de personaliteit van Eug. Ysaye, worden aanzien
als jongere richting.
Het vijfde Ysaye-concert greep plaats op zondag 16 Maart. Het openingstuk Romeo
et Julliette van Tschaïkowski vangt aan met een kerkzangachtig treurthema, herhaald
met pizzicato-versiersels; driemaal opvolgenlijk, in verschillende ontwikkeling,
klinken het helden- en het liefdemotief; dit laatste zucht eindelijk in mineur
omschreven. terwijl de contrebassen hartkloppingen brommen, totdat het
aanvankelijke treurthema, in breede accoorden, het droevig poema sluit. Tschaïkowski
geldt als een der vermaardste Russische toondichters uit de tweede helft der 19e
eeuw; zijne altijd nieuwe en passende thema's weet hij met al de rijkheid der moderne
harmonie te versieren, en door eene allerkunstigste instrumenteering uitdrukking en
afwisseling in hoogste maat toe te voegen.
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Een ander Russisch werk, gansch van beschrijvenden aard, verdiende eene eereplaats
naast die dramatische ouverture: Thamar van Balakirew is een perel. Koningin
Thamar, engel uitwendig, duivel inwendig, bewoont een toren in de rotsengte waar
de stroom Terek bruischt; zij lokt de voorbijreizenden binnen, blijde en akelige
geruchten weergalmen in den toren, en 's morgens spoelt de Terek het lijk mede van
den minnaar, wien Thamar vaarwel toeroept met eene stem waarin een onbeschrijfelijk
geluk doorstraalt.... Gansch deze legende poogde BALAKIRAW in muziek te schilderen,
en men moet zijne vindingrijke inbeelding en uitgebreide kennis bezitten om, zonder
in belachelijke overdrijving te vallen, met eene steeds afgewisselde fantazij, een zoo
natuurnabootsend en indrukwekkend muziektafereel voor te hangen.
Twee andere werken overvulden het programma: een poema van Théo Ysaye voor
altviool en orkest, waarin M. Van Hout, leeraar bij 't Brusselsch conservatorium,
uitstekend de solopartij speelde, maar waaraan - buiten harmoniekunde - bijna geen
verdienste toe te kennen valt; - en de Fête Polonaise, van Chabrier, eene buitensporige
gezochtheid, goed voor een kursaal, niet voor een Ysaye-Concert. Onder de
meesterlijke leiding van Eug. Ysaye gaf het orkest op prijsbare manier al de
verschillende tinten en kleuren dier werken weder, en zou door ernstiger of talrijker
oefeningen volledige zekerheid verkrijgen. De luidruchtigste bijval was echter nog
voorbehouden voor den klaviervirtuoos RAOUL PUGNO, een Parijzenaar, die bewees
al de vermogens der jeugd, niettegenstaande zijne vijftig zomers, nog volop te bezitten
om het concerto van Saint-Saens voor te dragen, (waarin Allegro moderato, Andante,
schoon, Allegro Vivace, foorachtig, Andante allegro, een juweel van motief en
uitbreiding zijn), - alsook een concertstuk van eigen maaksel, waarin hij zijne talrijke
gaven van speler en componist aan den dag bracht.
PUGNO is een bekwame virtuoos: over de blanke notenladder zweven zijne forsche
handen, soms krachtig als de storm, soms als fluweel zoo zacht, met eene verbazende
gelijkheid en vlugheid der vingers, eene volledige losheid van handgewricht, doch
ietwat oppervlakkig van ziel. PUGNO doet de toeschouwers, glimlachend van genot,
zich op de teenen uitrekken om zijne vingers te zien warrelen, terwijl de Italiaansche
pianist BUSONI hen nadenkend in mijmering
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vervoert onder den indringenden adem van eene Beethovensymphonie. De eerste
betoovert en verheugt: de tweede ontroert.
Het heerlijkste kunstgenot van de maand Maart werd ons echter aangeboden op
zondag 23en, in het Conservatorium te Brussel, waar, onder de leiding van den
geleerden Gevaert, reeds zoovele meesterstukken in eere hersteld werden: ditmaal
was het de beurt van Alceste, lyrische tragedie door jonkheer Christophe von Gluck
in de jaren 1770 getoonzet. Ziehier eene kleine ontleding van dit merkwaardig
gewrocht:
Het openingstuk brengt ons aanstonds in eene droevige stemming; de violen
stamelen snijdende, bittere klachten, die luider en luider tot dringende smartaccoorden
overgaan, de hobo's uiten droevigstijgende, langgerekte zuchten, die op hunne beurt
zich tot machtige rouwklanken verheffen.
1ste Bedrijf. Door bazuinen voorafgegaan, komt de opperpriester van Phère, in
Thessalie, aan zijn volk melden dat de ziekte van koning Admète ongeneesbaar is:
eerst droevig, dan opgewonden doet het volk zijn beklag tegen de goden; het zicht
van de naderende koningin Alceste, met hare kinderen, verdubbelt hun wee; onder
eene eenvoudige, doch statige, door de ‘appogiaturen’ vertreurigde kerkmarsch,
stappen zij den tempel binnen. Indrukwekkend klinkt nu des opperpriesters bede,
gansch gelijkend in de zinsneden, eene ware psalmodie, door de koorpartijen op
verschillende toonhoogten herhaald, terwijl onophoudend notenreeksen in de
begeleiding de dringende, smeekende opwelling hunner droefheid schilderen! Alceste
vervoegt het volk, en stuurt hare bede opwaarts, in eene treffende pantomime, eerst
stijgend, dan rustig dalend, zooals de gevoelens eens bidders overgaan van smeeking,
tot hoop en troost. Treffend schetst ons de muziek het verschijnen van het
bovenaardsche licht, het bewegen van den prophetischen driepikkel, en de stem van
het orakel dat verkondigt: ‘Heden sterft de koning, biedt zich niemand in zijn plaats’.
Verschrikt vlucht het volk uit den tempel; Alceste besluit dat de liefde alleen zoo
eene opoffering kan baren, en offert zich aan den god als zoenslachtoffer, in plaats
van haren gemaal. Dit lange aria is
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een der diepgevoelste bladzijden die in muziek te vinden zijn. Toen de priester, wiens
on thutst binnentreden de muziek zeer realistisch aanduidt, haar bericht dat Opollo
haar offer aanvaardt, tart Alceste de goden van den Styx, en, bij heldhaftigen
bazuinenklank, ontvlamt in de hoogste bezieling voor haar ontwerp.
2e Bedrijf. Het volk viert volop feest om wille der genezing van zijnen koning. De
fijn huppelende Contredanse, de losse jacht, de lieve Sarabande, het vleiende Menuet,
de springlevende Passacaille, het innige air lent, door M. Anthoni opperbest gespeeld,
de gespierde, vroolijke chaconne, 't zijn zoovele onschatbare parels, die nog
verhevener waarde verkrijgen als men ze bij de moderne balletten vergelijkt. Even
medesleepend is het lentelevend koor ‘Parez vos fronts de fleurs nouvelles’,
onderbroken door de jammerklachten van de ten dood bestemde Alceste, wier tranen
de fluit medeweent. Het duo waarin zij aan Admète bekent dat zij zelf de prijs van
zijne genezing is, ontroert, door de psychologische wendingen van de muziek, tot in
de diepste vezel elk hart dat voelen kan, het laatste deel ‘Quel supplice, quelle douleur’
uitgezonderd, dat, valsch van stemming en beteekenis, een overblijfsel uit de
Italiaansche school schijnt.
3e Bedrijf. Na een rouwkleurig dubbelkoor van 't verslagen volk, vinden wij Alceste
aan den ingang der hellekrochten. Hier toovert ons Gluck eene dier machtige
natuurbeschrijvingen, waarin hij vooral uitmunt: de verdroogde boomen, de
schrikbarende rotsen, de kale aarde, het gekras der nachtvogels, het ‘duister licht’,
alle in kenmerkende klanken en tinten voorgesteld, smelten samen tot een
huiverwekkenden indruk. Admète komt toegeloopen, een aandoenlijke strijd ontstaat
tusschen de twee echtgenooten, die voor malkaar hun leven willen offeren; doch bij
sombere begeleiding, komt Caron het offer afhalen; te vergeefs tracht Admète in
zijne armen Alceste te weerhouden, die door eene bovenaardsche kracht hem ontrukt
wordt... wanneer Apollo, door een ander zoenoffer bevredigd, in hun midden
verschijnt en hun het leven schenkt ‘om te strekken tot voorbeeld aan alle
gehuwden’....
Jonkheer Christophe Gluck werd geboren in Duitschland, nabij Bohemen, in 1714;
hij bespeelde de violoncel, 't geen wellicht eenen invloed op zijne muziekale neigingen
en strekkingen uitoefende; in den beginne toondichtte hij operas
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volgens de Italiaansche school, die weinig rekening houdt van het verband tusschen
text en muziek, aldus eenheid en uitdrukking mist; priester Arnaud, een vermaarde
kritiek, tijdgenoot van Gluck, zegt er van met veel gegrondheid: ‘l'opéra est un
concert, dont le drame sert de prétexte’; na eene reis in Engeland, waar hij Haendels'
gewrochten leerde kennen, veranderde Gluck van denkwijze, en droomde toen reeds
den Wagnerdroom, het versmelten van woord en klank tot eene volledigheid, doch
zocht niet - gelijk Wagner - de verwezenlijking van zijn plan in plastieke vormen.
Gluck schreef zelf: ‘Natuurnavolging is het doel van dichter en toonzetter: dit tracht
ik te bereiken, en de muziek tot hare ware rol terug te brengen, die bestaat in het
gedicht te steunen om uitdrukking der gevoelens en belang der toestanden te
verlevendigen, zonder de handeling te vertragen of door overbodige versiersels te
verflauwen. Datgene moet de muziek aan de dichtkunst bijvoegen, wat aan eene
juiste en goedgewerkte teekening, kleuren en effekten van licht-en-donker verschaffen,
die de wezens verlevendigen, zonder hunne lijnen te veranderen’. Gluck paste met
taaie wilskracht en wonderbaren uitslag deze stelling op zijne eigene werken toe;
zijne opera's Orphée, Iphigénie in Aulis, Iphigénie in Tauris, Arméde en Alceste
waren reuzenslagen van eenen baanbreker; alle munten uit door eene rechtzinnige
melodie, eene onafgebroken eenheid van grondtoon in hunne nochtans zeer
afgewisselde onderverdeelingen; eene stipte overeenstemming, tot zelfs in de deelen
der zinnen, tusschen woord en zang, eene doorgrondige studie der onderwerpen,
waaruit psychologische behandeling volgt; eene gewikte en gelukkige toepassing
der eigenschappen van elk speeltuig op eenen bijzonderen toestand of tot een bijzonder
doel, 't geen hem tot verbazende beschrijfkracht deed stijgen. Te Parijs, in 1775,
voerde men Iphigenie op van Gluck en hetzelfde stuk behandeld door een aanhanger
der Italiaansche school, Piccini. Beide vonden bijval, en het publiek verdeelde zich
in Gluckisten en Piccinisten: weldra ontstonden, onder de aanhangers, meer dan
tusschen de twee meesters, hevige pennetwisten en wedijveringen. Katholieke lezers
zullen misschien gaarne vernemen dat Gluck, toen hij jong was, van eenen pater, die
hem hooren zingen had, eenen ‘paternoster’ ten geschenke kreeg, dien hij gansch
zijn leven dagelijks bad, en bij zijn afsterven, in 1787, in de hand hield.
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Alceste vereenigt in hoogste mate de kostbare hoedanigheden hooger opgenoemd.
Wat de uitvoering betreft, onder de soms wat slepende, doch zeer uitgevorschte en
tot in de kleinste bijzonderheden verzorgde leiding van onzen grooten Gevaert, met
een orkest en een gemengd koor, samengesteld uit de leeraars en de beste oud
leerlingen van het conservatorium, en met medewerking der uitgelezene zangers van
den Muntschouwburg, het kon niet anders of ze moest prachtig lukken. Mme BASTIEN
(Alceste) heeft het ongelijk te bibberen, 't geen onzeglijk aan den stijl schaadt; doch
dit terzij geschoven, was zij voortreffelijk in opvatting en vertolking van deze
prachtige rol, al zouden wij wat meer koenheid gewenscht hebben in de deelen
‘Divinités du Styx’ en ‘Ah, Divinités implacables’; op sommige tragische toestanden
was zij sterk te bewonderen; DALMORÈS (Admète) droeg voor met ongebluschten
gloed en goede stem, al klinkt deze wat droog wanneer hij stil zingt; deze jeugdige
en veelzijdige artist heeft op één jaar verbazenden vooruitgang gemaakt. Het is niet
meer noodig te herhalen dat de stem van SEGUIN (Opperpriester) ingekort wordt,
noch dat hij met zijne gewone diepte van begrip dit meesterwerk vertolkte; de andere
solisten waren voldoende.
Dit prachtig concert verwekte een wezenlijken geestdrift bij het publiek, vooral
bij de ingewijden; en schittert als de rijke kroon van het hooger muziekaal leven
dezer maand in de hoofdstad.
*

**

Benevens die groote Brusselsche concerten, verdienen verschillende opvoeringen
van minderen rang, of in andere steden in Maart volbracht, eene billijke aanmerking.
Te Antwerpen voerde men luisterrijk de ‘Schelde’ van Benoit op, alsook schoone
werken van een jonge toondichter Alpaerts; - te Gent werd Benoit's oratorio ‘De
Leye’ ten gehoore gebracht door den jongen talentvollen Em. Hullebroeck, die ook
met zijn A Capella-koor voortreffelijk werk verricht; - te Brugge in de muziekschool
zong Orelio de Dichterliebe van Schumann; op een volgend concert, voerden koor
en orkest een prachtig, frisch Lentefeest uit, van KAREL MESTDAGH, onder leiding
des toondichters, en
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BEETHOVEN's Treurzang; L. QUEECKERS vond veel bijval met MAX BRUCH's
vioolconcerto in G moll; het openingstuk Iphigénie in Aulis van GLUCK en
BEETHOVEN's 8e symphonie vormden goedgeslaagde begin- en eindstukken; - in de
Leuvensche muziekschool kwam de Graal-scène uit Wagner's Parsifal aan de beurt,
benevens geestelijke gezangen van Tinel, Vittoria, Palestrina, en eene pasgetoondichtte
Idylle Mystique van Ryelandt, een parel van beschrijving en natuurlijkheid; - te
Brussel deden Wilford en de zanger T'Sjoen de sonate in sol b. van Benoit kennen,
benevens prachtige klavierstukken en zangen van Duitsche en Vlaamsche meesters.
JOZ. VANDEN EYNDE.
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† ‘Victimae Paschali...’
Komt aan 't Pascha-Offer bieden
Lofoffranden, christne lieden! 't Ééne Lam kocht vrij de schapen al te gader!
Christus, zonder schuld bevonden,
Verzoende met den Vader
Het volk in schuld van zonden. Dood en Leven streden
Hard een strijd, vol wonderheden:
's Levens Held, gestorven,
Leeft en heeft de kroon verworven. Maria, op uw wegen,
Wat zaagt ge, zeg, wat kwaamt ge tegen? Het graf van Christus, weer in levend wezen,
En 't glorielicht zag ik van Hem die is verrezen.
Englen, blanke boden,
Kleed en doek des dooden.
Op stond Christus, hoop mijns herten:
Hij gaat u voor naar Galilea's verten. -
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Wij weten het, dat Christus is verrezen
Waarlijk uit de dooden:
Wil Gij, o zeegrijk Vorst, in alle nooden,
Ons genadig wezen.
Amen. - Alleluia.(1)

Deze zang wordt gedurende heel de octaaf van Paschen, in de Mis, na het Epistel,
gezongen.
Het is ééne van die zoogenaamde Prosae of Sequentiae, die ‘om het einde der 9de
eeuw, als een aanhangsel van den Gregoriaanschen zang ontstaan zijn en allengskens
buiten het bidhuis gezongen werden.
Reeds in de eerstvolgende tijden na Gregorius had men bij den ouden kerkzang,
de Tropi ingebracht, eigenaardige zangwijze, waar men tusschen de Latijnsche
zinsneden van den echten zang eenige woorden inlaschte die dienen moesten tot
uitbreiding van het grondgedacht van woord en zang. Die nieuwe wijze kwam vanzelfs
gauw ten onder: maar wat ze nuttigs voortgebracht heeft, het is de prosae ofte
sequentiae. Na het Alleluia der mis - en daarom noemde men ze sequentiae - bracht
men vocalisen ofte nagalmen in. Notker Balbulus († 912) van St Gallus, zoo wat
honderd jaar na het uitvinden dier nagalmen, kreeg het gedacht daar woorden op te
zingen Eerst en door den band was het proza, later werd het dicht. Welnu met de
sequentiae in de kerk vinden we de leysen onder het volk. In dien eigenaardigen zang
moeten we dus den oorsprong zoeken van het eerste volkslied.’ Dat kan de lezer
bewezen vinden in BIEKORF, 13de J. ‘Kerkzang en volkslied in de middeleeuwen, bl.
26 en v.
In letterkundig opzicht is het Victimae Paschali eigenlijk geen kunststuk: ware
eenheid, bepaalde en vaste gang is er niet

(1) Victimae paschali laudes immolent Christiani. - Agnus redemit oves: Christus innocens Patri
reconciliavit peccatores. - Mors et vita duello conflixere mirando: dux vitae mortuus regnat
vivus. - Dic nobis, Maria; Quid vidisti in via? - Sepulchrum Christi viventis et gloriam vidi
resurgentis. Angelicos testes, sudarium et vestes. Surrexit Christus spes mea; praecedet vos
in Galileam. - Scimus Christum surrexisse a mortuis vere: tu nobis, victor rex, miserere! Amen. - Alleluia.
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in. Dat lag dan ook niet in de bedoeling van den schrijver. Het overtollig gebruik
van woordspeling en tegenstelling mag aan den smaak des tijds te wijten zijn, doch
kan niet als ware kunstrijkdom gelden. Maar klank en rythmus zijn wonder lief en
welluidend; gedachten en gevoel gansch doordrongen van den geest der Heilige
Schriften. Wie zoo iets leverde, om op eene gegeven zangwijze, door de menigte in
de kerk te worden gezongen, was een ware dichter, een groot kunstenaar voor zijn
tijd. Nu nog roert hij ons diep in 't gemoed; en het verwondert ons geenszins dat deze
en soortgelijke zangen volksliederen werden.
Kan. EUG. DE LEPELEER.
4 April 1902.
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Boekennieuws.
Leven van den Zaligen V. Dionysius a Nativ., en van den zaligen Br.
Redemptus a Cruce
Leven van den Zaligen V. Dionysius a Nativ., en van den zaligen Br. Redemptus
a Cruce, door P. FR. HENRICUS A Sta FAMILIA, Yper, Callewaert-De Meulenaere,
1900.
Te recht merkt schrijver in zijn voorbericht aan: ‘Op onze dagen van eer- en
geldzucht, van verzwakking in 't Geloof, doet het deugd aan 't hert, te mogen toonen
hoe anderen dit alles voor Jesus-Christus onder de voeten traden,.... voor datzelfde
Geloof hun bloed vergoten.’ Mannen als de Gelukz. Dionysius en Redemptus ter
navolging aan onze taalgenooten voorstellen is een loffelijke taak volbrengen. De
eene zoowel als de andere streed, elk voor zijn vaderland, om het tot meerderen
voorspoed te helpen, en het aan de barbaarsche volken van Oost-Indiën te leeren
hoogachten; zij bevorderden onder hen de beschaving en de uitbreiding van onzen
H. Katholieken Godsdienst. Op gelijke wijze zwoegen thans een menigte onzer
kinderen midden in 't zwarte Afrika. Met welke gevoelens onze dappere zonen en
edelmoedige dochters de tallooze gevaren van Congoland dienen te tarten; met wat
heiligen iever er het rijk der gerechtigheid en der ware beschaving te stichten, dat
allemaal zullen zij vinden in 't ‘Leven v.d.Z.V. Dionysius a Nativ. en v.d.z. Br.
Redemptus a Cruce.
Met prachtige platen toegelicht, in goeden stijl en dichterlijk voorgedragen. moet
het leven dier Helden van ons Geloof als een allernuttigst Loek ter lezing bij ieder
worden aanbevolen. - Niettemin vestig ik de aandacht van den schrijver op eenige
verbeteringen in zijn werk te doen. Ten eerste mishaagt mij de onderbreking van zijn
verhaal in ‘Tweede Deel, 1e Hoofdstuk’; de inhoud van dit hoofdstuk stond beter in
eene voorrede en kon zelfs gemist worden; niemand toch, 't ware kleingeestigheid,
zal de Orde der Ongeschoeide Karmelieten van de zendingen willen uitsluiten.
Een tweede staat blz. 19 ‘Kerkvergadering’ gebezigd voor ‘H. Vergadering’
(bijeenkomst eeniger Kardinalen);
Dit alles is echter licht te genezen, en ik hoop dat de E.P. Henricus a Sta Familia
die kleine vlekken uit zijn anders zoo verdienstig schrijven eens zal weten weg te
nemen.
G.W.

Handbuch der Kunstgeschichte
Handbuch der Kunstgeschichte von Dr. ERICH FRANTZ. Freiburg im Breisgau,
Herdersche Verlagshandlung, VIII en 448 blz. groot octavo.
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Dit werk van den Breslauer Universiteits-professor, die zich vroeger door zijne
Geschichte der Christlichen Malerie in drie deelen (1894)
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gunstig heeft bekend gemaakt, heeft vooral tot doel op mogelijkst beknopte wijze,
toegelicht door een groot getal afbeeldingen, een overzicht der kunstontwikkeling
aller tijden te geven, vooral ten gebruike van jonge geleerden, kunstgezinde
geestelijken en leeken. Geene theorie van schoonheidsleer, noch van de andere zijde
dorre opsomming gevende, moest het werk een aanschouwelijk en aantrekkelijk
beeld dier geschiedenis ontwerpen. Het beginsel zou daarbij vastgehouden worden,
dat het kunstschoon noodzakelijk samenhangt met het zedelijk schoon, gelijk de
Grieken deze twee gedachten versmolten in de uitdrukking αλ ν
γα
ν.
‘Alle goede kunst’, zegt de schrijver met Aristoteles, ‘werkt opvoedend en zedelijk
verheffend.
Zoo begreep men vóór onze eeuw de algemeenheid van het streven naar
kunstschoon. Ja; doen wij, bijvoorbeeld slechts eene wandeling door een museüm
als dat van Napels, dan zullen wij vinden, dat in de eenvoudigste, oude voorwerpen
een bepaalde zin voor schoonheid zich uitspreekt, en men bemerkt alras, hoe wij
modernen achteruit zijn gegaan in onze eischen voor het verkeer met edele vormen,
met schoone zaken. Wij bemerken dit dubbel, bedenkende dat die oud-romeinsche
museümszaken toch maar ontstaan zijn uit nog veel schoonere grieksche voorbeelden.
Wij hebben dus te leeren, hoe wij moeten opklimmen tot de algemeenheid van
den zin voor edele, harmonische vormen.
Daartoe draagt het werk van Frantz uitnemend bij, en dient algemeen verbreid en
gekend te zijn.
Het is verdeeld in de volgende hoofddeelen: 1. Die alte Kunst im Orient, 2. Die
klassische Kunst, 3. Das Mittelalter, 4. Die neuere christliche Kunst in Italien, 5. Die
neuere Kunst ausserhalb Italien (15e en 16e eeuw), 6. Die Kunst des 17n und 18n
Jahrhunderts.
Het werk is versierd met 393 keurige afbeeldingen, beginnende met een egyptische
begrafenis en eindigende met Marie Antoinette voor de rechtbank, van Paul Delaroche.
De kunst der ‘middeleeuwen’ is met bijzondere zorg behandeld en onderverdeeld
in de volgende hoofdstukken, als: a. Frühchristliche Monumente, b. Karolingische
Kunst (13 bladzijden), c. Die Kunst des Islam, d. Nationale Kunstentwicklung (103
bladzijden). Waar, in nieuwere eeuwen, de kunstenaarsnamen gemakkelijker vloeien,
stijgt voor vele lezers ook nog de belangrijkheid der lectuur, terwijl de vroegere
tijden toch zorg en nieuwheid van opsporingen genoeg bewijzen, gelijk blijken kan
uit de mededeelingen betreffende de karolingische en voorkarolingische eeuwen.
Eindelijk moet de kennis en de fijne kritische kunstzin des schrijvers, vooral wat
de schilderkunst betreft, bewonderd en de keuze der afbeeldingen geprezen worden.
Dat aan Duitschland het leeuwenaandeel der besproken werken ten deel valt, is
niet te verwonderen; evenwel wordt in menig opzicht Frankrijk niet vergeten, en
missen wij daarentegen enkele duitsche koryfeën, zooals Deger en andere
Dusseldorpers.
A.T.

Helden der toonkunst
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Helden der toonkunst van de zestiende eeuw tot op onzen tijd, door Mr. H. Viotta.
Met 32 portretten. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink en Zonen, 1901.
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Bij vroegere gelegenheid(1) hebben wij de belangrijkheid van het werk des schrijvers
van het Lexicon der toonkunst besproken.
Reeds sedert eenigen tijd ligt het nu volledig voor ons en sluit met de namen van
Leoncavallo, Mascagni, Richard Strauss, de ‘modernste der modernen’ en die
ongelukkig ‘een held’ wil genoemd worden (zie zijn Heldenleben), voor dat hij door
Viotta onder de ‘helden’ is opgenomen; want de schrijver plaatst een zeer sprekend
vraagteeken bij de levensschets, door de woorden: ‘De tijd zal moeten leeren, of aan
Richard Strauss een plaats t o e k o m t onder de Helden der Toonkunst.’ Met deze
woorden sluit Mr. H. Viotta de rij zijner ‘Helden’. Ook van Mascagni zal eerst de
tijd leeren of hij zich op de hoogte (?) van de toegejuichte Cavalleria zal kunnen
handhaven; ook Leoncavallo kan eigenlijk ‘nog niet tot de helden der toonkunst
gerekend worden.’ Ondertusschen wordt aan beide eerstgenoemden de eer van een
welgelukt portret geschonken. Overigens bevat de slotaflevering belangrijker
levensschetsen van wezenlijke ‘helden’.
Deze laatste (10e aflevering) begint met het einde der levensschets van Richard
Wagner, die in de vorige afleveringen was afgebroken.
Wij behoeven niet te zeggen hoe volledig het overzicht is, wat Viotta geeft van
Wagners ontwikkelingsgang. Men kan van den grooten promotor der werken van
den meester niets anders verwachten: hoe Richard aanvankelijk geene andere blijken
van muzikalen aanleg gaf, dan door het spelen van Webers Jungfernkranz; hoe hij
dezen meester bijzonder lief kreeg, maar zich veel meer dan tot de toonkunst, tot de
studie van Shakespeare getrokken gevoelde; hoe hij een groot drama schreef, geput
uit King Lear en Hamlet; hoe hier 42 personen in stierven, zoo dat ‘geesten’ hunne
plaats moesten vervangen; hoe de miskenning op de school hem de geestdrift voor
zijne geliefde klassische letteren deed verliezen, en hoe Richard eindelijk, met hart
en ziel zich tot de toonkunst wendende, toch de uitvoering eener door hem
gecomponeerde ouverture in 1830 als een fiasco moest betrachten.
Het eene werk na het andere (die Hochzeit, die Feen) werd even snel vergeten,
zoodat (vooral ten gevolge der voordracht van Wilhelmine Schröder-Devrient) zijn
zin zich b.v. tot Bellini keerde.
Deze en vele andere zaken dier eerste periode worden door Viotta lichtelijk
aangeduid, of overbekend verondersteld. Maar Viotta wijst er op hoe toenmaals reeds
in Wagners hoofd (1834) en in zijn Liebesverbot, ofschoon de gedachte van Measure
for Measure van Shakespeare valsch teruggevende, de ‘vrije zinnelijkheid’ spookte,
tegenover de puriteinsche ‘huichelarij’.
Wagner huwde ondertusschen zijne geliefde Mina Planer, doch het geschiedde
slechts uit ‘heftigen Eigensinn’ en met ‘besitzloser Häuslichkeit’.
Hij verliet Duitschland. Met groote verwachting reisde hij over Engeland naar
Parijs; maar zijn geld in 1840, ‘was zoo goed als op.’ Meyerbeer gaf zich moeite den
wordenden Fliegende Holländer op het tooneel te doen brengen, doch ook dit liep
op niets uit.
Eindelijk kwam men te Dresden tot de uitvoering van Rienzi, waarbij Reissiger
den dirigeerstok aan Wagner had afgestaan.
De geestdrift was uitbundig!
(1) Zie Dietsche Warande en Belfort, 1900, bl. 506, 2e halfjaar.
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Den 2n Januari 1843 verscheen nu Der Fliegende Holländer ten tooneele, maar eerst
met minder bijval dan Rienzi.
Weldra volgde Tannhäuser, waarmede Wagner zich verre verheft ‘boven hetgeen
hij tot nu toe gecomponeerd had’ (bl. 135). Daarna werd, in de ‘frissche lucht van
Mariënbad’, het plan tot de Meistersinger ontworpen; doch Lohengrin brak den draad
voorloopig af. Friedrich Rothbart bleef eveneens in de pen; Siegfried trok 's meesters
aandacht. Maar de revolutiejaren werkten ook hier ongunstig op in. Wagner werd
genoodzaakt Duitschland te verlaten (bl. 443), en schreef Kunst und Revolution,
Oper und Drama, waarin hij zijn stelsel der vereeniging en samenwerking der kunsten
op het tooneel klaar uiteen zette. De aldaar uitgesproken gedachten zocht hij vooral
in Der Ring des Nibelungen te verwezenlijken, dien hij in de herfst van 1852
voltooide.
Onder dit werk door had hij Tristan und Isolde geschreven, waarin eigenlijk een
echtbreuk zonder (?) verantwoordelijkheid wordt geschilderd; hij gaf daaraan den
naam van ‘Handlung’ ofschoon op geen van 's meesters drama's die titel zoo weinig
past.
Ondertusschen liep Wagners ballingschap ten einde, en toen, in 1864, Lodewijk
II in Beieren den troon besteeg, had de kunstenaar een edelmoedigen beschermer
gevonden wiens offers door alom verspreide ‘Patronatsscheine’ werden ondersteund.
Weldra lag nu ook Parsifal aan de beurt, die in 1881 geheel gereed lag.
Wagner dirigeerde ervan de laatste voorstelling van dat jaar. 't Jaar daarna kon hij
zijn wensch ‘tot weêrziens’, aan het publiek gericht, niet volvoeren - hij behoorde
niet meer tot de levenden; want in Februari 1882 verliet hij de wereld.
Het slot van Viotta's schets luidt aldus: ‘Zijn groote beteekenis bestaat hierin, dat
bij hem de muziek is overgegaan in een collectieve kunstsoort, het door de innige
vereeniging van alle kunsten ontstane toondrama’.
Het ‘Eindhoofdstuk’ van Viotta's werk, wat nu volgt, bevat, behalve de reeds
genoemde, de levensschetsen van Giuseppe Verdi, den componist van Il Trovatore,
La Traviata, enz., maar ook van eene menigte andere dramatische en oratorische
werken, welke naar den geest deels aanbevelenswaardiger mogen wezen dan zijne
drama's, maar door deze laatste, van een muzikaal standpunt worden overtroffen.
Verdi was geboren te Roncole in 1813 en componeerde van zijne kindsheid af. In
1839 werd in de Scala te Milaan reeds Oberto conte di Bonifacio voorgedragen.
Doch konden zijne dramatische werken zich niet handhaven, hoe groot die rij ook
weze. Il Trovatore maakte eene uitzondering. Zijne geestelijke muziek (Requiem,
enz.) staat hierbij achter. Aïda wordt nog met bijval opgevoerd, waarin hij deels eene
Wagnersche richting zoekt te volgen. Hoogbejaard en gezegend wegens zijne
liefdadigheid stierf hij in 1901.
Hadden wij, volgens den schrijver ook eenige namen uit de rij der ‘Helden.’ kunnen
missen, van de andere zijde zou het eene aanbeveling voor het werk zijn geweest,
nevens de Italianen er mannen te ontmoeten als Borodine en Cui, Dvorák, Grieg,
Gade, Tinel, Verhulst, enz.
Eenige bladzijden over Gounod, Cesar Franck en Tschaikowski volgen nog, die
wij wel wat uitvoeriger hadden gewenscht.
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volledigheid, terwijl ook de uitvoering van de portretten en den tekst niets te wenschen
laat.
P. ALB. TH.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1902

405

Tractatus de Paenitentia
Tractatus de Paenitentia auctore LUDOVICO DE SAN S.J. Brugis, C. Beyaert, 1900.
Het zal wel overbodig zijn met vele woorden een werk van P. De San aan te
bevelen; zijn naam alleen is een voldoende waarborg voor eene uitmuntende
wetenschappelijke behandeling, uitmuntend door juiste en duidelijke bepalingen en
omlijning van begrippen, door scherpzinnige ontleding en toepassing van beginselen,
door volkomen meesterschap over de behandelde stof, door logische ontwikkeling
der gedachten, door overtuigende en klemmende bewijzen, door diepgaande kennis
op het gebied der philosophie en der theologie, door ruime inlichtingen uit de
patrologie, de kerkgeschiedenis, door groote vertrouwdheid met de scholastische
litteratuur.
Wie kennis maakte met de Cosmologia en den tractaat De Deo Uno zal dezen lof
niet overdreven achten en volkomen beamen.
Het onderwerp, hoezeer van praktischen aard, laat ook het speculatief onderzoek
tot zijn recht komen, een gebied, waarop P. De San pleegt te grasduinen, en aan zijn
bij uitstek speculatieven geest de teugels te vieren. Trouwens dit onderzoek is eene
onmisbare voorwaarde om praktische instellingen en voorschriften naar waarde te
schatten, en volgens de eischen der wetenschap te verdedigen.
Het werk bevat twee hoofddeelen; het eerste (bl. 1-117) beschouwt in zeven
hoofdstukken de deugd der boetvaardigheid, het tweede (bl. 117-688) in twee en
twintig hoofdstukken al de vragen, die met het sacrament der boetvaardigheid in
verband staan.
Wij willen op eenige vraagstukken wijzen, die de meesterhand verraden, en waaraan
ook in de theologie onderlegde lezers hun hart kunnen ophalen en hunne kennis
toetsen en afmeten.
De vraag over de openbare boetvaardigheid in de eerste eeuwen heeft aanleiding
gegeven niet alleen tot dwalingen en miskenning der Kerk, maar ook tot verschillende
meeningen onder de theologen. Men weet ja dat de Jansenisten en hunne aanhangers
met tranen in de oogen de Kerk tot heil der zielen smeekten, tot de strenge
boetvaardigheid der eerste eeuwen terug te keeren.
1. Altijd heeft in de oude Kerk het gebruik bestaan de zonden na het doopsel
bedreven te vergeven niet alleen voor de vierschaar van de Kerk, maar ook voor de
vierschaar van God en het geweten. Bijgevolg dwalen de protestanten wanneer zij
beweren dat in vroegere tijden de zonden slechts voor de vierschaar der Kerk en als
beleedigingen van de Kerk vergeven werden.
2. Nooit bestond in de algemeene Kerk het gebruik, plichtigen aan groote misdaden
van de hulp der boetvaardigheid en der absolutie uit te sluiten.
3. Aan geen schuldige werd in de eerste eeuwen bij doodsgevaar de absolutie
ontzegd.
4. De meening, welke staande houdt dat in de eerste eeuwen de schuldigen aan
zware zonden volgens den gewonen regel slechts de absolutie verkregen, nadat zij
de opgelegde boetwerken hadden vervuld, mist allen redelijken grond, en wordt door
onwraakbare getuigen uit de vroegste oudheid alleronwaarschijnlijkst bewezen.
Deze vier stellingen, die de vraag over de openbare boetvaardigheid in haren
ganschen omvang oplossen worden op uitnemende wijze verklaard en uit vertrouwbare
historische gedenkstukken bewezen.
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Het Sacrament van boetvaardigheid is, volgens de instelling van Christus,
noodzakelijk uit noodzakelijkheid des middels, om vergeving der zonden te verkrijgen,
en wel krachtens de woorden van Christus bij Joa. XX, 23.
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Het Concilie van Trente leert als geloofspunt dat wij op goddelijk bevel onze zonden
aan de sleutelmacht moeten onderwerpen, en dat deze noodzakelijkheid in de woorden
van Joa. XX, 23 wordt uitgesproken. Of echter deze woorden, voor zich zelve
genomen, onafhankelijk van de traditie het gebod van Christus genoegzaam staven,
is eene betwiste vraag onder de theologen.
De schrijver bewijst de stelling op overtuigende wijze enkel uit de verklaring der
woorden, steunend vooral op de tweevoudige rechterlijke macht, aan de Apostelen
geschonken.
De macht de zonden te behouden, zoodat zij ook door God niet vergeven worden,
zou te vergeefs gegeven zijn, indien er buiten de biecht een ander middel tot vergeving
bestaat. Men leze met aandacht (bl. 206) het treffend antwoord op de moeilijkheid,
welke uit de vergeving der dagelijksche zonden ontstaat.
De Thomisten leeren dat het berouw, de biecht, de voldoening wezenlijke en
intrinsieke deelen van het Sacrament zijn; de Scotisten plaatsen het wezen van het
Sacrament in de absolutie alleen. P. De San schaart zich aan de zijde der Thomisten,
en antwoordt zegevierend op de talrijke tegenwerpingen der Scotisten.
De vraag omtrent de waarde, de kracht en de werking van het onvolmaakt berouw,
verwekt uit vrees voor de goddelijke straffen bekleedt in den tractaat de Paenitentia
eene aanzienlijke plaats.
Het onvolmaakt berouw (attritio) verwekt uit vrees voor de hel, wanneer het den
wil te zondigen uitsluit, en met de hoop op vergeving gepaard gaat, is eene voldoende
gesteltenis der ziel om in het Sacrament gerechtvaardigd te worden.
Deze belangrijke stelling steunt op klemmende bewijzen uit de H. Schrift en de
overlevering, uit het Concilie van Trente. Het onderzoek van de leer van het Concilie
(Sess. 6, c. 6), welke als argument tegen de stelling wordt aangevoerd zal den lezer
nog beter van de waarheid der stelling overtuigen.
Wijzen wij eindelijk op de bewijzen voor de noodzakelijkheid volgens den wil
van Christus van de biecht der doodzonden, na het Doopsel bedreven.
Het hoofdargument rust op de tweevoudige macht door Christus verleend de
zonden te vergeven of te behouden, welke macht moet uitgeoefend worden per
modum judicii door een rechterlijk oordeel. Dit oordeel vordert van den biechtvader
eene dubbele kennis: a) de kennis der omstandigheden waarvan het oordeel afhangt
en b) de kennis der zaak aan zijn oordeel onderworpen, deze zaak zijn de zonden te
vergeven of te behouden, deze kennis echter kan hij alleen uit de oorbiecht putten.
De bekende opwerping der protestanten getrokken uit het feit van Nectarius wordt
in al hare bijzonderheden nauwkeurig gewikt en gewogen, en na dit onderzoek blijkt
dat door het decreet van Nectarius niet de oorbiecht, maar de openbare penitentie
werd afgeschaft.
Wij vestigen vooral de aandacht op het oorspronkelijk karakter van P. De San's
werken. Hij stelt zich niet tevreden met een overzicht te geven van de leer der oude
theologen, en hunne meeningen en bewijzen eenvoudig over te schrijven. Neen hij
stelt hoogere eischen aan de wetenschap: ieder leerpunt is het voorwetp van een
scherpzinnig, diepgaand onderzoek, en wordt door nieuwe of door oude, maar in al
hunne kracht voorgestelde argumenten gestaafd.
P. De San is een diepe denker (un pensatore, schreef P. Cornoldi,) en niet slechts
een tolk, die de gedachten van anderen trouw herhaalt,
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hij denkt door en voor zich zelven, en schrijft geen woord, waarvan hij niet ten volle
rekenschap kan geven, wat hij leert en schrijft heeft hij door jarenlange studie zich
eigen gemaakt. Zich-zelf-zijn, de hoofdvoorwaarde van krachtig getemperde karakters
en uitstekende geesten, is zijne leuze, niet om het werk van anderen te veroordeelen
of te versmaden, maar om op hunne leer den stempel van zijne oorspronkelijkheid
te drukken. Daarom gaat in zijn werk, even als in de werken van Kardinaal Franzelin
en P. Kleutgen, de diepte der gedachten en beschouwingen met de helderheid der
voorstelling hand aan hand.
Het boek De Paenitentia, van buitengewoon groote waarde verrijkt de theologische
wetenschap met een nieuwen en kostbaren schat.
Roermond.
Dr. A. DUPONT.

Plicht, Schuld en Straf
Plicht, Schuld en Straf, door I.M.L. KEULLER, prof. aan het Groot-Seminarie te
Roermond. Leiden, I.W. Van Leeuwen, prijs fl 0.50.
Deze belangrijke brochure van 46 bladz. werd geschreven naar aanleiding van het
vijfde internationale congres voor crimineele-anthropologie. In dit congres, waar de
onzinnige humaniteitsleer hare orakels verkondigde, werd onder meer beweerd 1o
dat bij de definitie van de misdaad het woord recht en het begrip zedewet niet in
aanmerking kunnen komen, dat derhalve de beste bepaling hierop neerkomt: ‘Misdaad
is eene anti-sociale daad, eene daad die niet in overeenstemming is met den socialen
toestand van een volk.’ 2o dat de moderne wetenschap ons ‘brengt tot de leer der
noodzakelijkheid.’ 3o volgens Prof. Van Hamel ‘c'est un fait acquis que parmi les
adhérents de la nouvelle tendance toute idée de repression vindicative est abandonnée.’
Prof. Keuller teekent verzet aan tegen deze drievoudige dwaling, en deelt ons ter
wederlegging op heldere en bevattelijke wijze de leer der gezonde rede mede, in
zake van plicht, schuld en straf.
Uit de kennis van Gods doel in de schepping, van ons eigen einddoel en van het
verband tusschen beide ontspruit de kennis der zedelijke verplichting en der zedewet,
zoo als uit de kennis der verhouding tusschen onze handeling en Gods verheerlijking
de kennis ontstaat der zedelijkheid.
Het wezen van den plicht bestaat in het noodzakelijk verband tusschen de
handeling, welke aan Gods einddoel beantwoordt en ons geluk. Nu is onze redelijke
natuur, noch onze goede daad de oorzaak van ons geluk, maar Gods wil, de eerste
oorsprong van alles.
Daarom Gods wil alleen, de oorzaak van ons geluk, die dit geluk met de zedelijke
handeling heeft verbonden, is de bron van allen plicht.
Het wezenlijk element der zedelijkheid kan niet gevonden worden in de
overeenstemming der handeling met de redelijke natuur, en daarom kan de redelijke
orde of de objectieve orde der dingen, door de rede gekend niet de hoogste regel der
zedelijkheid zijn. Want deze meening leert niet welke beginselen der rede de
zedelijkheid bepalen, en haar van ieder andere wetenschap onderscheiden, daar toch
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ook in de wetenschappen de beginselen der rede onze handelingen moeten letten en
besturen. Wie de regels van de Schoonheidsleer schendt, handelt tegen de beginselen
der rede, en tocht handelt hij niet onzedig.
Bijgevolg moet de objectieve orde of de redelijke natuur beschouwd worden in
hare absolute afhankelijkheid van den Schepper en in verband met God, haar einddoel.
Zoo wordt bij voorbeeld het verkrijgen van eene wetenschap (eene handeling
overeenstemmend met de redelijke natuur) slechts zedelijk
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in zoo ver zij het verstand in staat stelt rechtstreeks of zijdelings Gods doel te
vervullen; onzedelijk zal de daad worden wanneer zij ons tot het verzuimen leidt van
eenen plicht, voortspruitend uit de eischen van de schepping.
De intrinsieke natuur der menschelijke handeling, beschouwd in hare overeenkomst
met het einddoel der schepping is de reden, om welke God vooreerst haar verband
met dit einddoel wil; om welke Hij tweedens deze handeling van den mensch vordert,
en derdens feitelijk met ons doel (ons geluk) verbonden heeft, om ons krachtdadig,
zonder onze vrijheid aan te randen, tot het vervullen der wet aan te sporen. Deze wil
Gods is de grondslag van onze plichten.
In het tweede gedeelte bewijst de geleerde schrijver op beknopte maar voldoende
wijze de vrijheid van den mensch uit het eigen karakter van onze kennis en het
persoonlijk bewustzijn van het menschdom.
Hij verklaart tevens hoe deze vrijheid en daarom de schuld verloren gaat bij den
krankzinnige, en min of meer bij den gezondzinnige beperkt wordt door onwetendheid,
door vrees of door de opgewondenheid van drift.
Het derde deel, ons dunkens het beste van de brochure, handhaaft op uitmuntende
wijze het vergeldend karakter van de straf.
Wij zeggen op uitmuntende wijze, omdat zelden met meer scherpzinnigheid en
duidelijker analyse het wezenlijke en intrinsieke doel van de belooning en de straf
wordt ontwikkeld.
Het goed en het kwaad gaan gepaard met eene verstooring van de orde en het
evenwicht door God gewild, want de weldaad en de misdaad gaan verder dan de
rechtmachtige verhoudingen vorderen, en bijgevolg blijft de natuurlijke gelijkheid
onder de menschen verstoord tot dat zij door vergelding wordt hersteld.
Deze vergelding nu wordt door de belooning en de straf verkregen en daarom is
het handhaven, of het herstellen van de orde en het evenwicht, het wezenlijk doel
van de belooning en de straf.
Krachtens hunne natuur zijn alle menschen gelijk, van elkander onafhankelijk,
alleen aan God, hun Schepper en einddoel onderworpen.
De gebooite, de stand, de natuurlijke vermogens worden de oorzaak van ongelijke
betrekkingen, waaruit de orde en het evenwicht ontspruiten in de maatschappij.
Ten gevolge van hunne vrije handelingen - weldaden en misdaden - ontstaan
nieuwe veranderlijke verhoudingen van ongelijkheid en ondergeschiktheid.
De twee eerste soorten van betrekkingen moeten wij erkennen en handhaven; de
laatste soort, die het evenwicht verbreekt moet door loon en straf tot gelijkheid en
evenwicht gebracht worden.
Het vergeldend of vindicatief karakter van de straf blijft dus steeds op den
voorgrond staan, al heeft zij ook afschrikkende en verbeterende eigenschappen.
Moge het uitstekend boekje vele lezers vinden, vooral onder hen, die zich geroepen
achten de strekking der hedendaagsche crimineele anthropologie te bestrijden. Zij
zullen inzien dat hare dwalingen tegen de eerste beginselen der philosophie
aandruisen, en daardoor overtuigd worden van de noodzakelijkheid zich met de borst
op de studie dezer wetenschap toe te leggen.
Roermond.
Dr. A. DUPONT.
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Brabançonne
Brabançonne, voor orgel geschikt door JOZEF D'HOOGHE.
Met het inzicht ons nationaal lied op meer kerkelijke wijze te hooren in
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onze kerken voordragen, ter gelegenheid van nationale feesten, heeft Jozef D'Hooghe,
orgelist te Cruybeke, een arrangement voor orgel bewerkt van Van Campenhout's
Brabançonne. Door tusschenpartijen er in te mengen is 't hem geslaagd er min of
meer een orgelstuk van te maken, dat voorzeker met den besten uitslag de thans al
te lustig klinkende nationale marsch voor de kerk gebruikbaar stelt.
J.V.D.E.

De Bescherming der Kindertjes
De Bescherming der Kindertjes, voordracht gehouden in den letterkundigen Kring
te Antwerpen door Dr A. VAN DE PERRE. - Antwerpen, De Nederlandsche Boekhandel.
Terwijl de algemeene sterfte in België vermindert, vermeerdert de kindersterfte;
18 t.h. der kinderen, sterven in hun eerste levensjaar. En onder deze die blijven leven,
hoevele waaruit nooit volslagen gezonde menschen zullen groeien! Dr Vandeperre
onderzoekt wat hier tegen gedaan wordt in den vreemde en wat ten onzent diende
gedaan te worden Hij is voorstander van het opzoeken van het vaderschap, van de
Fransche wet Roussel betrekkelijk het uitbesteden der kinderen, van het voeden der
kinderen door de moeder, van de kinderkribben enz.
J.V.

Rodenbach's Vrienden, Jaarboek 1902.
Rodenbach's Vrienden, Jaarboek 1902. Gent, N. Vennootschap Plantijn. 268 bl.
Uit het verslag vernemen we dat de letterkundige gilde der Katholieke Studenten
aan de Gentsche Hoogeschool thans 81 leden sterk is.
Van alles in dit jaarboek: rijp en groen.
Achteraan in de Varia wordt onder den titel Het opstellen van het Jaarboek
gewaagd van ‘de zwarigheid om uit zooveel bouwstoffen het noodige uit te zoeken
en te rangschikken’.
Wie studenten en studentenmaatschappijen kent, weet dat het waar is, en de
Rodenbach's vrienden verdienen lof omdat zij, spijts die zwarigheid, een jaarboek
uitgeven.
Waarom echter niet meer geschift?
Een en ander ware beter aan kant geschoven.
De verzen van R. Declercq en G. Hermans zijn goed; het schetske Verdronken
van Ouwerling en Maas verraadt aanleg; in De Strijd voor de Vlaamsche Hoogeschool,
van Sebrechts, zijn de bijzonderste beweegredenen wel samengebracht, een beetje
minder opvliegendheid zou echter niet schaden. Vestigen wij de aandacht der uitgevers
op de taal, die in meer dan een opstel nog al te wenschen overlaat.
J.V.
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Vivat's geïllustreerde Encyclopedie.
Wij ontvangen de 24o aflevering, loopende van Cuyp tot Darmkanaal.
Deze aflevering bevat het slot van het artikel Cuyp en vervolgens weer tal van
lezenswaardige artikelen.
Het artikel Dante is met groote zorgvuldigheid bewerkt, de nieuwste bronnen der
nasporingen over Dante's leven en werken zijn hierbij geraadpleegd. Nevens de
Hollandsche vertalingen hadden wij gaarne de Vlaamsche aangestipt gezien o.a. deze
van P. Haeghebaert.
Wij wijzen nog op de artikelen Cyprus, Czerny, Daendels, Daguerre, waarbij de
geschiedenis en de verklaring der photographie worden gegeven, Dahn, Dalhousie,
Dalmatië, Damuscus, Damp en de zeer uitgebreide behandeling van het artikel
Darmkanaal.
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Les Ecoles Catholiques de Gand.
Les Ecoles Catholiques de Gand. Compte rendu de l'Assemblée du 22 Avril 1901.
Siffer, Gent.
Uit het Verslag van Mr Verhaegen blijkt dat in 1901 de katholieken te Gent 35
kostelooze lagere scholen hadden met 165 klassen en 6,726 leerlingen. De rede van
M. Siffer, voorzitter van den katholieken Schoolpenning, heeft meer dan plaatselijk
belang. Wie eens de geschiedenis van den Schoolpenning schrijven wil, zal ze niet
ongemerkt mogen laten. Zij is tevens een warme oproep tot de katholieke jonkheid.
Op diezelfde algemeene vergadering hield nog Volksvertegenwoordiger Helieputte
eene rede, waarvan de korte inhoud volgens de Bien Public weer gegeven wordt.
Wie dezen korten inhoud leest zal met ons spijt gevoelen dat de rede niet
gestenographeerd werd.
J.V.

Flandria's Novellen-Bibliotheek.
Flandria's Novellen-Bibliotheek. 1ste deel eener novelle van Gustaaf Segers: De
Beren.

Onze Jeugd en het Alkoolism.
Onze Jeugd en het Alkoolism. Voordracht over het Alkoolism. Luik, Dessain, fr.
0.25 elk.
Twee propagandaboekjes door E.-H.-J. Lemmens, wel bekend om zijnen iever
voor het bestrijden van 't alcoholisme, die wij gaarne ter verspreiding aanbevelen.
Aan 't slot van 't tweede: standregels voor matigheidsgenootschappen in
jongensscholen en patronages.
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Overzicht van tijdschriften.
Bijdragen tot de Geschiedenis, bijzonderlijk van het aloude Hertogdom
Brabant
Bijdragen tot de Geschiedenis, bijzonderlijk van het aloude Hertogdom Brabant,
uitgegeven door P.J. Goetschalckx, te Hoogstraten, bij L. Van Hoof-Roelans, komt
uit sedert 1902, verschijnt maandelijks op 48 bladz. Prijs: 6 fr. 's jaars.
Wij hebben alleenlijk de tweede aflevering gezien, deze van Februari. Uit deze
tweede aflevering en uit de wijze om de volgende aan te kondigen, besloten we dat
we hier voor eene heel ernstige en belangrijke onderneming stonden. Tal van
oorkonden zonder schijnbaar rechtstreeksch belang voor algemeene geschiedenis,
waren bestemd om alhier aldaar bestoven, vereten en vergeten te worden: niettemin
kon eensdaags iemand hoogst tevreden zijn ze ter hand te hebben. Daarbij, reeds nu
in onze dagen is het, voor iemand die met zulke weerden bezig is, ten minste
onaangenaam, om niet te zeggen onmogelijk, van dorp tot dorp, van huis tot huis
daarna te gaan zoeken. Daarom besloot E.H. Pastoor Goetschalckx, wiens
voorzichtigheid en gezag over dergelijke stukken bekend staat, alles te vergaren wat
hij in dien zin, in en over Oud-Brabant vinden kon.
't Is dus eene uitgave van oorspronkelijke stukken en van afschriften. De wijze
van uitgeven is deze van Z.E.H. Reusens in zijne ‘Analectes’. Is het ons toegelaten
er bij te voegen: ‘met al de gebreken dus die uit dergelijke uitgaaf spruiten’?
Honderden stukken dooreen. Steden en dorpen wanordelijk achter malkaar gesteld,
met voor ieder vlek een stuk, of twee of drie stukken uit de XIIIe eeuw en ook uit de
XVIIe eeuw. Aangaande elk stuk: weinig of geen beschrijving over uitzicht,
versletenheid, grootte, zegelmerken, diplomatischen aard, gevaar van onechtheid,
enz.... Nooit een woord over de vraag of 't stuk niet reeds heel of ten deele overgeboekt
werd in cartularia, verzamelingen, geschiedkundige of andere werken. Nooit ook,
dat 't stuk reeds hier of daar gebezigd werd. Gewis! Beschrijving van de
verleeningsomstandigheden is niet genoeg. Eene groote zaak is 't, 't stuk te kunnen
vinden in de Bijdragen; maar ook eene groote zaak is 't, op tijd en stond antwoord
te vinden of te kunnen geven op eene menigte kleine bekommernissen die opstijgen
als men die stukken gebruikt, b.v. in 't opmaken van eene geschiedenis.
Niettemin, een deel dezer bezwaren kunnen geheeld worden door 't bijvoegen
jaarlijks van vele, omstandiglijke tafels. Hopen we dat ze zullen komen!
Nu, was het niet beter als uitgevingswijs, liever de voorschriften aan te nemen die
uiteengedaan zijn in Commiss. rov. d'Hist. bull., Instructions pour la publication des
textes historiques, 5-YI, 1896.
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bl. 5-14 om wille der eenheid, ook omdat die voorschriften op de ondervinding
berusten van geleerde vakmannen?
De Vlamingen hoeven niet ten achteren te staan of weerbarstig te schijnen in zake
van redelijken en verstandelijken vooruitgang.
E.H. Goetschalckx en zijne verdienstelijke vrienden hebben durven eene deur
instampen. Ze zullen, is 't hopen, ook niet beschroomd zijn meer dan den kop in
geschiedkundige wetenschap binnen te steken.

Onze kunst, 3.
Onze kunst, 3.
Max Rooses schetst met vaste hand De teekeningen der Vlaamsche meesters. De
vaderlandsche school in de zestiende eeuw, Hiëronymus Bosch, Antonius' tentatie;
van idem Boerendans (met afbeelding). P. Breughel, de oude, volgt met eene
‘Figurenstudie’ en een ‘landschap’. - Overzicht eener tentoonstelling van Hendrik
Luyten; afbeelding: een drift koeien van achteren te zien; De Weduwe, Lentezang
enz. ‘De tentoonstelling door Hendrik Luyten... ingericht mag het eerste feit van
hoogere artistieke beteekenis heeten, dat dezen winter te Antwerpen heeft plaats
gehad’, zegt P.B. Jr. - Fr. Coenen Jr. beschrijft het Museum Willet-Holthuysen te
Amsterdam. Dán volgt Le Mont St-Michel van J.H.W. Leliman met verlichting.

Het Katholiek Onderwijs, April 1902.
Opgemerkt: vervolg van De Opvoeding bij de Grieken in den Ouden tijd en van De
Iran; een brief van Minister De Trooz er op wijzende dat de onderwijzers, aan wie
de gemeente kosteloos eene woonst verschaft, gehouden zijn voor het huurgevaar
juist als gewone huurlingen, en dat zij er dus alle belang bij hebben zich tegen het
huurgevaar en ook tegen het verhaal der geburen te verzekeren; verder nog de
redevoering uitgesproken door prof. De Ceuleneer in zitting van den gemeenteraad
te Gent den 17 Februari 1902, betrekkelijk het godsdienstig onderwijs in de
Gemeentescholen der stad Gent, en het begin van Bilan géographique de l'année
1901, door br. Alexis.

Germania, Maart 1902.
Vervolg van Dr. W. Vallentin's Das Humane England waarin getoond wordt op
welke onmenschelijke wijze de Engelsche soldaten zich in Zuid-Afrika gedragen
‘Was dem Britten völlig fehlt, das hat eben der Bure zu viel: angeborenes
Humanitätsgefühl. Fast möchte man es dem Buren übelnehmen dass er jetzt noch,
nach allem ausgestandenen Leid, nach allen von den Englischen Söldnertruppen
verübten Bestialitäten, unter dem gewaltigen Druck der Notwendigkeit, mild und
human geblieben ist und nicht anders handelt. ‘Voortzetting van O. Wattez' studie
Germaansche Beschaving. Jef Hinderdael, zegt ons, ter gelegenheid van Heyerman's
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Op Hoop van Zegen wat hij denkt over 't tooneel. Het stuk heeft hem ter neer gedrukt,
hij meent dat ‘achterbuurtspraak en achterbuurtmoraal ginder en niet op het tooneel
thuis hooren.’ - Vervolg van Thelens In en om IJsland ‘De IJslanders behooren bijna
uitsluitend tot de Luthersche geloofsbelijdenis. Er bestaat nog wel te Reykjavik een
klein Roomsch Katholiek kerkje, vooral ten behoeve der Fransche visschers opgericht;
het oefent echter maar weinig invloed uit... Nu, ijverige kerkgangers zijn de IJslanders
doorgaans niet. Er heerscht in dit opzicht wel geen vijandig gevoel maar veeleer
onverschilligheid.’ - Slot van Kraegers studie. Die Figur des Kindes auf der antiken
Bühne.

Vlaamsche Zanten, Maart 1902.
Opgemerkt: De Duiveldans, beschrijving eener oude print om de jonge lieden af te
houden van den dans, met het lied onder aan gedrukt;
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Driekoningsliederen en Uit het oude Sehoolleven, eene aanvraag in rijm van een
postulant uit de vorige eeuw voor de plaats van onderwijzer te Belcele worden verder
meegedeeld.

Kunst en Leven. 1ste jaarg. 1ste afl.
De uitgever (Hoste te Gent) hoopt dat Kunst en Leven ‘voor Belgie worden zal wat
The Studio voor Groot-Britanje, Die Kunst, Deutsche Kunst und Dekoration en
Dekorative Kunst voor Duitschland, Art et Décoration en enkele andere uitgaven
voor Frankrijk zijn, namelik: de verspreider bij uitnemendheid van degelike, in de
eerste plaats eigene, d.w.z. Belgiese en Nederlandse, maar daarnaast ook vreemde
kunst; de zorgvuldig opgestelde kronijk van de gezamelike artistieke beweging in
deze nieuwe eeuw; de groote bestrijder van alle vooroordeelen, alle slenter, alle
onvrijheid - kortom van al wat belet te ontspruiten - het nieuwe leven, te worden de
nieuwe, door duizenden verwachte en betrachte kunst, hoogste en edelste
verwezenlijking van het denken, voelen, willen van de nieuwe tijd.’ Pol de Mont,
oud opsteller van De Vlaamsche School treedt op als hoofdredacteur van Kunst en
Leven. Onze lezers weten dat de Vlaamsche School vervangen is door Onze Kunst.
Kunst en Leven vergeleken met Onze Kunst ziet er maar povertjes uit. De druk is
wel verzorgd, maar de ingeplakte platen maken geenen goeden indruk.
Van Pol de Mont eene zeer waardeerende studie, goed geïllustreerd, over Theo
Van Rysselberghe ‘een der onafhankelikste, fierste kunstenaarsnaturen uit onze
gehele hedendaagsche kunstbeweging... De jonge meester stelt zich voor, zich
voortaan meer uitsluitend dan tot heden op de beoefening van de schilder- en etskunst
toe te leggen... Toch zou het te betreuren zijn, zoo hij voor goed afzag van de
boekdekorasie, die hij voortreffeliker begrijpt dan de meesten en waarin hij van heden
af dingen van blijvende waarde voortgebracht heeft.’ - A.J. Wouters schrijft over het
tafereel, ter nagedachtenis van Mej. Euphr. Beernaert aan het muzeum te Brussel
geschonken, en voorstellende het binnenzicht van de Jezuitenkerk te Antwerpen in
de 17o eeuw. ‘Het stuk zijn we verschuldigd, meenen wij, aan de samenwerking van
twee kunstenaars der Antwerpsche school, die beiden weinig bekend en wier werken
uiterst zeldzaam zijn Het lijdt geen twijfel of de eerste, die 't bouwkundig gedeelte
schilderde, is Willem van Ehrenberg; wij denken, dat Jerome Janssens de schilder
is van de figuren.’ Een fragment De Bode van Ary Prins. Een stuk ‘letterkunde’.
Oordeel: ‘Door winter-wind in heftig vlagen klaag-kraakten zwarte vocht-stammen
met nat-donker mos op het uit de aarde glibber-wortelen, en ijzel-koude droppelen
van jammer-knokke-takken, die dreig-arm-schudden onder het roet-rafel-vlieden van
lage donkerheid door storm gereten, waarboven straf, grauw wolke-overspannen,
dat niet te drijven scheen.’ Voorts rubrieken tentoonstellingen, boekbeoordeelingen
en inhoud van tijdschriften!’
Waarom geene doorloopen de pagineering?
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Bulletijn der Maatschappij van Geschied- en Oudheidskunde te Gent.
Opgemerkt:
In nr 9 van 't 9o jaar een redetwist over het behouden der huisjes aan St Niklaaskerk
geplakt langs den kant van Klein Turkeije, alsmede eene mededeeling van M.L.
Willems over een hekeldicht van 1678 tegen 10 leden van den raad van Vlaanderen
die, na de overgave van Gent aan Lodewijk XIV, den 9 Maart 1678, den eed van
trouw aan den franschen koning aflegden.
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In 10e jaargang nr 1, de lijst der leden van de maatschappij, de vraag van M. Siffer
om de Vrijdagmarkt te restaureeren en eene mededeeling van prof. Pirenne waaruit
blijkt dat J. van Artevelde in zijne politiek met den koning van Engeland dien hij
door de Vlamingen in 1340 als koning van Frankrijk deed herkennen, een voorganger
gehad had in den persoon van Willem De Deken, burgemeester van Brugge (1328).
In nr 2 een verslag van prof. Dubois over Jan Kalf's Bijdrage tot de geschiedenis
der Middeleeuwsche kunstweverij in Nederland.
In nr 3 eene mededeeling van Jonkh. Nap. de Pauw over een volksopstand te Gent
in 1306.

Handelingen der Maatschappij van Geschied- en Oudheidkunde te Gent,
deel IV, 2e afl.
Van H. Coppieters Stochove Regestes de Thierri d'Alsace, comte de Flandre. Uit de
voorrede: ‘Les pièces réunies par nous sont au nombre de 168, dont 46 originaux.
Nous avons avant tout taché de résoudre la question de savoir si, pendant le règne
de Thierri, il existait en Flandre une chancellerie organisée. Nous croyons pouvoir
répondre négativement en basant notre opinion sur la dissemblance des actes tout au
point de vue interne qu'externe’. Nog in de zelfde aflevering van A.R. Fayen La
prieuré augustin d'Elseghem près d'Audenaerde et son Obituaire.

De Banier. 1902. 4.
Het veertiende hoofdstuk der Genesis, door H.M. (Merkelbach).
Dit hoofdstuk handelt over den krijgstocht van Abraham tegen de Oostersche
vorsten, die zijne geburen, de koningen van Sodoma, Gemorrha, Adama, Seboïm en
van Bala, verslagen en zijn neef Loth gevangen genomen hadden.
De schrijver geeft van dit hoofdstuk eene keurige vertaling, volgens den
hebreeuwschen tekst, opgehelderd met uitleggingen over persoonsen plaatsnamen.
Verder wederlegt hij met grondige bewijzen, vooral gesteund op de jongste
ontdekkingen van wigvormige schriften in Assyne en in Egypte, de opwerpingen
der hedendaagsche critici tegen het verhaal van Mozes.
De talentvolle verklaarder besluit, met recht, tot de historische waarde van gansch
het kapittel XIV der Genesis.
Tot slot eindigt Prof. Merkelbach met het volgend woordje over Bijbeleritiek:
‘Wij, katholieken, zijn zeker dat de H. Schrift het woord is van God; en al wie daarvan
ten volle overtuigd is, moet ook geen wetenschappelijk onderzoek, geene critiek
vreezen. Hoe meer van de oudheid wordt gevonden, hoe meer men (zonder
vooroordeel) de teksten doordringe, hoe hooger ook de waarde der H. Schrift zal
uitschijnen. Alleen moeten wij subjectieve critiek verwerpen, en bedilling gesteund
op een vooraf vastgesteld systeem van hetwelk men niet wil afwijken. Wij moeten
echter gezonde critiek maken, om de subjectieve (hetgeen altijd niet gemakkelijk is)
te wederleggen en te ontmaskeren.’
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Wij mogen hier bijvoegen, dat deze verdienstelijke verhandeling, den 11 Maart,
veel bijval vond in het bloeiend ‘Leesgezelschap’ van Hasselt.

Christene school, 1 April 1902.
Aan te stippen: het begin van het verslag over de uitslagen der wet betrekkelijk het
verplichtend lager onderwijs in Frankrijk door de hh. Belsire, De Schryver en De
Bruyne. ‘Wij mogen te recht zeggen: Dat alle onderwijzers ons verklaard hebben
dat de wet van 1882 op de verplich-
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tende schoolbijwoning slechts een ijdel woord is: un vain mot. En dat het reeds een
15 tal jaren is dat zij geenszins toegepast wordt.’

Revue Générale, Maart 1902.
Ch. Dejace. ‘Vraagstuk over opvoedkunde betreffende de verandering van 't lager
onderwijs.’
Schrijver bestudeert bijzonder het stelsel door M. Leygues aan de Fransche Kamers
voorgelegd. Hij doet het voordeel uitschijnen der ‘public schools’ op de internaten.
De leerlingen, ten getalle van 20 tot 40, wonen en studeeren bij eenen professor, wijl
het collegie enkel de gebouwen der klassen bevat. Wat de humaniteiten aangaat,
Jules Lemaître verklaarde openlijk in de Sorbonne: ‘Ce n'est pas aux Grecs ni aux
Romains que nous devons la formation de notre coeur et de l'esprit. C'est à l'Evangile
surtout et aux écrivains classiques de chez nous.’ - De verdeeling der studiën in twee
kringen wordt vooruitgezet: een onderwijs zonder Grieksch noch Latijn, een tweede
steunend op 't Latijn; in dit laatste begint met 't derde jaar de studie van 't Grieksch.
Met den tweeden studiekring kunnen de leerlingen kiezen tusschen een onderwijs
der nieuwe talen, Grieksch en Latijn of Latijn alleen met de wetenschappen. Ieder
onderwijs zou tot de academische graden geleiden. - Ch. de Berkeley. ‘De Markies
de Louvancourt.’ - L. Dupriez. ‘Over het ontwerp tot een koloniaal werboek.’ Er
wordt bijzonder gewezen op de financiëele inrichting. Twee stelsels doen zich voor:
ofwel versmelting van de belangen der kolonie en van 't moederland, ofwel volkomen
scheiding. 't Is het stelsel van Engeland dat de Franschen ook grootendeels toepassen.
- Henri Davignon. ‘Het eeuwfeest van Victor Hugo.’ - H. Primbault. ‘Fouché et
Bernadotte’ - Georges Doutrepont. ‘Letterkritiek in Frankrijk in de 19e eeuw.’ De
kritiek is geworden wat de geschiedenis geworden is, 't is te zeggen eene studie van
mannen en tijden. De eeuw heeft eerherstellingen gedaan voor de middeleeuwen en
de 16e eeuw. Na aanvallen in 't begin tegen de 17e eeuw is men terug, en meer dan
ooit, tot de bewondering gekomen van Racine, wijl de eeuw van Voltaire daalt, dank
zij Vinet vóór 1850, sinds '70 Taine, Brunetière, Faguet. Alle letterkunden werden
bestudeerd, daarom juist geene heelemaal bemind noch krachttg verdedigd. Men is
‘opinioniste’ maar men wil noch oordeelen noch rangschikken. - Edg. de Ghélin.
‘Maatschappelijke kroniek.’ - Ed. de Roy de Bliquy ‘Congo en de nieuwe Afrikaansche
ijzerwegen.’ - Emile Desprechins. ‘Poëzie.’

La Fédération artistique, 12-24.
In 12 en 13 schrijft Van Ryn een verstandig artikel over de gebreken der
Götterdämmerung en der toonkunst van R. Wagner in 't algemeen.
In 21. Wordt Verdi's Otello (in de Monnaie) besproken: ‘Il n'y a eu ni “tracs” ni
“chats”, mais un manque total d'intelligence vocale’, zegt Van Ryn. In 22 verdedigt
zich Vurgey tegen Ery, zeggende dat hij (Vurgey) niet zoo zeer ‘intellectualiste’ is
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als Ery eerst wel dacht. Art. L'autorité dans l'esthétique, waarin bepleit wordt dat de
kunst steeds een objectief karakter zal bewaren.
23. Jos. Bos beoordeelt Le marquis de Meillon, 5 bedrijven van Landoy en de
Vleeschhouwere; 2 bedrijven hadden gemakkelijk kunnen wegblijven. De muziek
is ‘traitée dans le style polyphonique’, dikwijls ‘d'une écriture excellente’. ‘L'accueil
a été très flatteur’.
24. Alph. v. Ryn beoordeelt Griseldis van Massenet. Het onderwerp vindt men
deels terug in onzen Orphaen en de goede Lympiose, wier onder-
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worpenheid aan haren echtgenoot op de proef wordt gesteld, waarvan men ook in
de Decamerone en bij Perrault kan lezen. Hier is de oude legende sterk
gemoderniseerd, maar Massenet blijft steeds ‘le merveilleux orchestrateur’, al was
de uitvoering zeer middelmatig. - Louis spreekt over de Libre esthétique, hoe Lautrec
‘a scruté en observateur implacable ces bas-fonds parisiens où le vice est une vertu
et où se recrutent les meilleurs champions de l'armée des avariés’.

Revue de l'art chrétien XIII, 1.
Revue de l'art chrétien XIII, 1.
La dernière peinture de Jean van Eyck door Weale en Helbig, met afheelding van
het middenbeeld en deelen der luiken uit de St. Maartens-kerk te Iperen. De
hoofdfiguren zijn bepaaldelijk van Van Eycks penseel.

Durendal, Mars 1902.
Van Eug. De Mulder eene lief Paschenschetske, La Pie au Nids, dat er zou bijwinnen
in een verzenkleed te steken. Am. Goffin in Le Centenaire de Victor d'Hugo herdrukt
eenige bladzijden van eene zijner studiën verschenen in Jeune Belgique van 20 febr.
1897. ‘Après les belles musiques du Parnasse, une génération a grandie, nourrie d'un
pain exaltant et amer, qui marchait sur les traces de Charles Baudelaire et célébrait
Henri Beyle, plus avides d'études attentives et douloureuses que de grands mots
sonores qui ne la grisaient plus.
Il semble, à présent, que les excès de l'étude du soi, des raffinements alambiqués
de la psychologie et de l'analyse - et, aussi, le spectacle des effarantes originalités,
des monstruosités autolâtriques qui se développèrent dans ce bouillon de culture, nous aient donné la nostalgie du large, des grands espaces, de l'étendue...
Nous revenons, alors, à Hugo...’ - Vervolg van Georges Virrès roman Bonnes
Gens dans leur Petite Ville. - G. de Golesco wijdt eenige geestdriftige bladzijden
aan Le Crépuscule des Dieux au Théâtre de la Monnaie ‘la manifestation d'art la
plus complète, la plus admirablement vivante et impressionnante, qui ait marque la
fin de l'année dermère et le commencement de la présente.’ Andere meeningen hebben
zich hieromtrent ook lucht gegeven. - Van A. C(uppens) in eene bespreking van K.
Van den Oever's In schemergloed der morgenverte ‘Qui pourrait approfondir la
passion de malheur qui tourmente nos jeunes? Les larmes des romantiques n'étaient
que des larmes de crocodile à côté des leurs!
Elles coulent si abondantes ces larmes, qu'on commence à se demander si nos
jeunes pleurnicheurs ne pratiquent pas un peu le truc de l'oignon.
Eh! mon Dieu! est ce que le sang rubénien, le sang flamand va tourner à eau?
C'est un fait que ces larmoyantes choses nous arrivent principalement d'Anvers,
sur l'Escaut, depuis un temps.
Quels massacreurs de la joie de vivre nichent donc là-bas, qui nous donnent des
jeunes poètes si larmoyants?’
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La Réforme sociale. 16 Maart 1902.
1. Les écoles professionnelles et ménagères de filles de la ville de Paris, door M.
Duval-Arnould.
Schrijver stelt een onderzoek in over het ontstaan, de algemeene inrichting, het
onderwijzend personeel, de leerlingen, het technisch en het huishoudkundig onderwijs,
de begrootingen, de hervormingen en de bekomen uitslagen dezer scholen.
II. Le programme du Socialisme, collectiviste et les prochaines élections (eerste
artikel), door Cazajeux.
Op klare en duidelijke wijze wederlegt de schrijver het valsche en
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onhoudbare van het collectivismus waarvan Marx zich de stichter verklaart. Ook de
volgelingen en aanbidders van Marx zijn niet gelukkiger in de verdediging van het
collectivismus.
III. Gaston David betoogt dat de miskenning van alle gezag voortvloeit uit de niet
erkenning van een hooger Opperwezen, van éen hooger Wetgever, van een God. Priester Gremillet geeft eene beschrijving over Epinal, zijne ‘Imagerie’ en sociale
inrichtingen. - Verder belangrijke mededeelingen, sociaal en politiek overzicht.
- 1 April 1902.
I. La réunion annuelle de 1902. - Le role social de la jeunesse. - Van 7 tot 12 Juni
zal het 21ste Congres der ‘Société d'économie sociale’ te Parijs plaats hebben onder
het voorzitterschap van René Bazin. Het Congres zal de rol der jeugd in al hare takken
bestudeeren.
II. De Bruignac. - La mise en interdit dans l'industrie. - Elle se présente sous deux
formes: Mise en interdit d'un établissement par un syndicat, c'est-à-dire, défense faite
à ses membres d'y travailler sons peine d'exclusion. - Mise en interdit d'un ouvrier,
c'est-à-dire défense faite à tout patron de l'employer sous peine de désertion de ses
ateliers par les syndiqués.
Schrijver onderzoekt deze twee gevallen.
III. Les syndicats ouvriers, leur role et leur action; syndicats de combat, syndicats
de travail, door Maurice Dufourmantelle.
Groot is hun werkkracht, machtig hun invloed. Schijver eindigt m e den volgenden
oproep tot de werklieden. ‘N'écoutez pas les agitateur s qui font leurs affaires par la
politique au lieu de faire une politique d'affaires. La guerre sociale est une chose
impie et la haine est stérile. Ne vous nourrissez pas de chimères enfiévrées, viande
creuse et malsaine, qui corrompt sans assouvir. Allez aux groupements sérieux, aux
syndicats de travail et de paix à ceux qui ne veulent pas des luttes infécondes et
destructives, mais qui veulent le progrès et l'amélioration de votre condition par la
pratique des accords réfléchis, par le développement des institutions de prévoyance
et de mutualité, et par l'épanouissement de la véritable solidarité humaine.
Vous pouvez être assurés qu'à la chaleur de cette sagesse facile, vos foyers
s'éclaireront d'une lueur plus vive et s'empliront d'une aisance plus grande, en même
temps que vous aurez conscience d'avoir été de bons et utiles citoyens!’
IV. Le programme du socialisme collectiviste et les prochaines élections (vervolg
en slot) door J. Cazajeux.
De volgelingen van Marx zijn er niet toegekomen om hunne gewijzigde theoriën
aannee nlijk te doen maken.
Wij moeten uit al onze krachten het socialismus verstooten omdat het een aanslag
pleegt op den privaten eigendom, den vrede en orde der maatschappij verstoort en
ondermijnt.
V. Civilisation et Religion, door Henri Mazel (dialoog).
VI. La statistique des grèves en 1899 et 1900, door Alfred des lilleuls.

Revue de Belgique. Aflevering 3-15 Maart 1902.
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Wilmotte wijdt een artikel aan den onlangs overleden Charles Potvin, die zich als
liberaal polemieker, vaderlander, geschiedschrijver en dichter onderscheidde.
Albert Giraud behandelt Victor Hugo als lyrieker en epieker.
H. Speyer stelt een onderzoek in over het bestuur in den Congo
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Den koning behoort de wetgevende macht; doch het Parlement moet een waakzaam
oog houden op de openbare schuld en op de rechterlijke instelling.
Nestor Outer beschrijft ons een rechterlijk onderzoek in Kabylie.
S. Fredericq eindigt zijn ‘Reisje in Zwitserland’.
Verder letterkundige, dramatische en politieke chrouiek.

Revue de l'Université de Bruxelles. Maart, 1902.
Maurice Vauthier. La volonté du Peuple. ‘Alle macht gaat uit van het volk’. Dit was
Frankrijks leuze in 1789, en ook staat dit beginsel in onze grondwet geschreven.
Doch hoe moet men die macht verstaan? Ze moet geleid en beteugeld worden.
Hoogere beginselen moeten den wil des volks beheerschen. Schrijver ziet ze soms
over het hoofd.
Georges Cornil. La Réforme de l'Enseignement secondaire en Allemagne.
Het hoofddeel van het middelbaar onderwijs moet zijn: multum non multa; de
degelijke vorming van geest en hart. Doch welke vakken zullen het verstand het
meest ontwikkelen? ofwel de klassieke oudheid, ofwel de wetenschappen, ofwel de
levende talen? Of moet er volkomen vrijheid bestaan?
Doch de verscheidenheid van vakken schijnt het meest geschikt om voor hooger
onderwijs vatbaar te worden. De student, na keuze van een speciaal hooger onderwijs,
kan dan zijne middelbare studies voltrekken met het oog op zijn einddoel.
Henri Micheels. Etude d'architectonique végétale. - Généralités sur les matériaux
et les principes de construction.
Verder varia's, waaronder een artikel over Hoogeschooluitbreiding en een uittreksel
uit l'Européen: Evêques et professeurs, om te bewijzen dat eene Katholieke
Hoogeschool niet op de hoogte kan blijven van wetenschappelijke ontdekkingen.
Dit zijn bewijzen van Oostenrijksche professors, in bescherming genomen te Brussel.

Etudes. 5 Mars.
Autour d'une liberté: la loi de malheur (P. Castillon). Geschiedkundige studie over
de bekende Belgische wet van 1879, die eene echte ongelukswet was niet alleen door
hare ongodsdienstige strekkingen, maar bijzonder door hare msatschappelijke
gevolgen: tusschen twee nationale partijen groef zij breeder en dieper den afgrond
die hen scheidde. Eene les voor Frankrijk! - Remarques sur l'éducation du sens
religieux (H. Brémond). Eenige opmerkingen nopens het antwoord op de vraag: ‘on
veut rendre religieux un enfant; que faire?’ Het denkbeeld van God ‘zakelijk’ maken;
den geest van het kind met geene afgetrokken gedachten voeden; verveling en
aangenomen spreekwijzen voor het kind minder vatbaar zorgvuldig vermijden in de
lessen van godsdienst; geene lange omwegen om God te genaken: de volwassen man
wil eene redeneering, het kind voelt de waarheid; verhalen en sprekende beelden
gebruiken. - L'Enseignement libre, (vervolg) invloed van den leerling op familie en
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vrienden; leerstelsel der kloosterorden. - Vervolg van: la dette Française et ses
origines depuis le Directoire; le général Bertrand; l'alternative philosophique.
- 20 Mars.
Le Christ de Mr Harnack (L. de Grandmaison). Een soort van instinktmatig
gevoelen schijnt de stoutste protestantsche godgeleerden te drijven tot het bestudeeren
van den oorsprong der kristelijke leering;
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zij onderzoeken die minder onder geschiedkundig oogpunt dan wel als kristenen,
begeerig dien naam van kristenen te behouden, bekommerd eens wel vast te stellen
wat er, na eene eeuw van verdelging en vrij onderzoek, nog overblijft van het oud
theologisch gebouw; zij teekenen, om zoo te zeggen, de kaart der gewesten eerbiedigd
door den vloed des Twijfels en der Loochening: De met overstroomde landstrook is
zeer eng; met een bijna roerende inspanning trachten zij te bewijzen dat ze nog plaats
genoeg biedt tot het optrekken van een kristelijk leven dien naam weerdig. De naam
van Mr Harnack klinkt zeer hoog op theologisch gebied; het jongste schrijven van
dien liberalen godgeleerde vat bondig samen het moderne protestantsche
godsdienststelsel. Wij kunnen hier in geene volledige samenvatting treden van zijn
werk; slechts eenige opmerkingen: de Christus welke hij ons voorstelt voldoet niet
aan de godsdienstige vereischten der menschelijke ziel; uit de feiten zelve der
geschiedenis haalt hij geene gevolgtrekking; hij plooit ze tot een vooraf opgebouwd
stelsel; zonder gevestigd te zijn nopens den persoon zelve van Christus kunnen de
hoofdbestanddeelen van den Kr. Godsdienst niet vastgesteld worden. - Autour d'une
liberté, II l'Episcopat Belge (verv.). - Les Formes du Socialisme (L. Roure). Marx
en zijne volgelingen. Un chrétien, homme de lettres et critique (V. Delaporte) over
Nettement.

Noord en Zuid.
Noord en Zuid. 1 en 2.
J.E. ter Gouw handelt over eten, drinken en rooken, toegelicht door oude kluchtspelen.
- Molenaar bespreekt sommige artikelen van het ‘Woordenboek’. - Hobma, over
Samuel Caster, bl. 32 vlg., waarin de oneenigheid tusschen Rodenburg en Coster
wordt geschetst bij de gronding der Academie en de handhaving der Oude Kamer.
3. Eene studie over Refreinen van A.S. Kok, heeft historische belangrijkheid. Molenaar geeft, als boven: Bloemlezing uit het Woordenboek der Nederlandsche
taal (bl. 150) eer toevoegsels dan kritiek. - J.R. geeft staaltjes van ‘moderne poezie’,
getrokken uit ‘Witte nachten’ (!) van den dichter (?) H.C.A. Van Booven; b.v.
De groet van reinen
en van rijpen!
Die van uit-velen-de-lief-belofte.
De zachte wacht van ziele weenen.
Hoe heb ik ze sterk-teer
mijn Heel-Schoon-Zoet gegeven!

Caecilia.
Caecilia. 4, 5, 6.
Tschaikkowsky, door Van Zuylen van Neyevelt. - Brieven uit België, enz.
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De Katholieke Gids. April, 1902.
Van A. op de Laak begin van een goed vulgarisatieartikel De Hanza. - Neofitus geeft
het slot van zijne reeks artikelen over de ritueele moord bij de Joden. Hij besluit dat
het ‘zonneklaar blijkt dat de ritueele moord bestaat; dat het christenbloed gebruikt
wordt bij verschillende godsdienstige plechtigheden der Joden en vooral bij het
Paaschfeest.’ Verder verzen en politiek overzicht.

De Hollandsche Revue, 25 Maart 1902.
Aan te stippen onder de rubriek Wereldgeschiedenis: de strijd der Russische studenten
tegen den Russischen pottentaat; het schrikbewind in Turkeije; hoe Duitschland zijne
nieuwe koloniën (Karonnen - Mariannen- en Palao-erlanden en Duitsch Samoa)
bestuurt; en onder de rubriek
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Belangrijke onderwerpen: Oost-Indische dames en heeren uit den tijd der Compagnie;
het lepragevaar in Oost-Indië. - De karakterschets is gewijd aan Alfred Nobel, den
dynamietkoning, naar aanleiding der studie van Prof. Henry verschenen in de Revue
des Questions scientifiques. - Als boek van de maand: Levensgang van I. Quérido,
‘een boek van rauwe, scherpe, bittere realiteit... een poging - hoewel niet een in alle
opzichten geslaagde poging - om “groote” kunst te leveren.’

Van Onzen tijd. Maart, 1902.
E.H. Binnenwiertz wijdt eenige zeer waardeerende bladzijden aan pater B. van Meurs,
minder geschat door de ‘hooggestemde letterlievende kringen, voor welke Bilderdyk
altoos doch de dichter blijft en de meester’. - Voor Maria Viola is Royaard geen
volmaakt Vondelzegger; zij meent dat Bouwmeester, ‘minder mondain, minder
dandy-achtig, minder gedistingueerd misschien, maar warm-bloediger van
temperament, stoermannelijker van volle breede bewogenheid door kerniger zegging
statiger plastiek en grootscher structuur (zou) verleenen kunnen’. - Cornelis De Moor,
schrijft Th. Molkenboer, is een schilder ‘die er naar streeft met zijn lijnen en kleuren
gedachten uit te drukken’. Hij is van dezen die ‘recht tegen den stroom van gedachtenen geesteloosheid van onze moderne Hollandsche uiterlijkheids-schilderkunst in,
naar de uitbeelding van meer innerlijke fraaiheid streven, hun geest en gedachten
geven, ruim zoo fraai en zoo der moeite van afbeelding waard, als de groezelige
kleurenpracht van wat onder onze dompige Hollandsche atmosfeer het uiterlijk der
dingen lijkt’. - In dit nummer ook verzen van C.R. De Klerk en Albertine Smulders.

Vragen van den Dag. April, 1902.
In Dr. A. Kuyper en het Calvinisme in religie en Staatkunde, wordt de Calvinistische
richting van den Nederlandschen Minister van binnenlandsche zaken objectief
aangeduid. - Civihs geeft het slot van zijn Lectuur voor jongens: een overzicht van
oorspronkelijke en vertaalde boeken die wel niet alle, meenen wij, als geschikte
jongenslectuur mogen doorgaan. - Van Dr H. Blink: De nadeelige gevolgen der
onpaedagogische regeling van ons middelbaar en hooger onderwijs voor een gezonde
ontwikkeling der natie.

Neerlandia, Maart 1902.
Over het doel der Nederlandsche Congressen is heel wat getwist geweest in dezen
laatsten tijd. Neerlandia meent dat het hoofddoel blijven moet wat prof. Spruyt
schreef in 1893: ‘Hoogst wenschelijk is het dat er gelegenheden bestaan waarbij
degenen die belang stellen in de toestanden van verschillende landen, waar de
Nederlansche taal gesproken wordt, elkander ontmoeten en door persoonlijken
omgang de eenzijdige voorstellingen verbeteren die een kennismaking door brieven
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en gedrukte stukken altijd geven moet’. - Het taalparticularisme der Vlamingen,
artikel ove genomen uit het Vaderland van 24 februari, waarin gewezen wordt op
de noodzakelijkheid van eene beschaafde omgangstaal. Het artikel is natuurlijk op
zijn Hollandsch.

Het Nieuwe Dompertje.
Het Nieuwe Dompertje. Katholiek maandschrift, uitg. Stokvis, 's Bosch. - Meert,
1902.
- Maçonnieke Biecht, door Jac. P. van Term. Vervolg eener bijdrage over de
Nederlandsche Vrijmetselarij, die, schijnt het, geen tijdstip van bloei beleeft. - Het
woord ‘Gilde’, door J.F. van Zeyl. Etymologische uitleg van dit w. - De
Wonderkunsten der Fakirs, door Rich. Garbe. Vervolg van een alleszins lezensweerdig
art. uit het
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Hgd. vertaald. - De Vestaalsche Maagden, door Dr. A. Smits. - Mooie Namen, leelijke
Dingen, door C. van Haastert. Eilaas, ja, wat laat onze eeuw zich bedriegen door tal
van holklinkende woorden! - Schrijversleed, door Jac. P.v. Term. Carnaval in
Limburg, door S. Boyen Jzn. - Goddelijk Lijden, sonnet van R. - Sint Jozef, sonnet
van Zr.

De Nieuwe tijd, Amsterdam. Maart, 1902.
J. Saks, de Pionieren van Bussum. - A. Braun, De Achturendag. - Ed. Polak, de
Toestand en de Arbeidsvoorwaarden der Leerlingen en Jonge arbeiders in Nederland.
- H. Spiekman, arbeidersbeweging. - H. Spiekman, De toestand der arbeiders en de
arbeiderswetgeving. - H. Roland Holst, Beginsel en Praktijk. - J. Saks, Naar Rechts
of naar Links?

De Gulden Winckel. Maandschrift van de boekenvrienden in Groot
Nederland. 1ste jaarg. Maart 1902.
Wij ontvingen enkel het 3e nummer van dit nieuw tijdschrijft hoofdzakelijk aan
bibliographie gewijd.
Van Marten Rudelsheim een artikel over Julius Vuylsteke. ‘Bij de beoordeeling
van zijn werk, moet men vooral den indruk van het geheel ondergaan. Men moet het
beschouwen als een gebouw, waarvan de verhoudingen wel niet altijd bewaard zijn,
waarin hier wel eens een deur, daar ook soms een raam scheef staat, doch dat in zijn
groote lijnen toch tot het gevoel spreekt.... Als de Studentendichter zal hij in onze
letterkunde niet worden vergeten.’ - Portretten van J. Vuylsteke, J. van Lennep, prof.
Haeckel en Henri Borel. - Er wordt eene bladzijde meegedeeld uit Nacht-Silene van
Marie Marx-Koning en uit Leliane van Henri Borel. Voorts boekbespreking en
letterkundig nieuws.

De Gids, April 1902.
De badgast, een schetske van C.K. Elout, niets bijzonders. - In De Evolutie in nieuwe
banen, schetst prof. Hubrecht de wijzigingen welke het evolutie-begrip in de 19e
eeuw heeft ondergaan, van af de Lamarck's Philosophie Zoologique langs Darwin
en Weismann tot aan de proefondervindelijke onderzoekingen van Hugo de Vries.
- Begin eener studie van Prof. R.C. Boer over Wagner's bronnen, waarin schrijver
nagaat hoe de Ring der Nibelungen ontstaan is, wat de kunstenaar van anderen geleerd
heeft en wat zijn eigendom is. - De tocht der ‘Belgica’ met kapitein de Gerlache naar
de Zuidpool in 1897 opent eene tweede groote periode van het Zuidpoolonderzoek,
dat ruim ééne halve eeuw gesluimerd had. Dr. J. Mar Ruys schetst de expeditie en
de wetenschappelijke gevolgen die zij gehad heeft; daarna bespreekt hij de kleine
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Engelsche expeditie onder leiding van den Noor C.E. Borchgrevinck en de
internationale Zuidpool-onderneming. Schrijver besluit dat vóór nog onze eeuw twee
jaar ouder zal zijn vele onderdeelen van het Zuidpoolvraagstuk hunne oplossing
zullen gevonden hebben of toch zeker die oplossing zeer nabij zullen zijn gekomen.
- Prof. Maur. Wilmotte uit Luik zal binnen kort te Parijs een werk uitgeven: La
Belgique politique et Morale (1830-1900). Een hoofdstuk hiervan wordt hier
opgenomen: Een liberaal Belgische Minister Charles Rogier waarin gewezen wordt
benevens op 't karakter en de politiek van Rogier, op de revolutie van '30, 't karakter
en de politiek van Leopold I en 't opkomen van 't liberalisme. ‘In België was het
liberalisme volstrekt geen nieuwigheid. Als algemeene theorie opgevat, vindt men
het, in kiem, in de ordonnantiën van Jozef II
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en in meer dan één politiek besluit van Koning Willem I. Als dagelijksche praktijk
beschouwd, was het even oud als de lokale vrijheden en als de gewoonten en
gebruiken der Zuid-Nederlandsche Provinciën. Mirabeau had, in 1789, tot de
Luikenaars kunnen zeggen, dat zij niet te benijden hadden aan de Franschen die zoo
pas de Bastille hadden ingenomen. De privilegiën der Vlaamsche, Brabantsche en
Henegouwsche steden klommen, voor het meerendeel, op tot aan de eeuwen der
feodaliteit. De vrijheid was geen ijdel woord; de burgerlijke vrijheid was een feit;
en wat de politieke vrijheid betreft, is deze niet reeds in de XVIe eeuw te Luik tijdelijk
afgekondigd geweest? Ongetwijfeld bezat de geestelijkheid veel rijkdommen en
grooten invloed; maar haar macht was, in de oogen eener vrome menigte, volstrekt
geen onderdrukking; integendeel verzette die menigte zich, met haar, tegen de
Voltairiaansche filozofie van Jozef II en tegen de pogingen tot protestantiseering
van Willem I; toen de opstand van 1830 uitbarstte, sloot dezelfde Klerus er zich
hartelijk bij aan. - De letterkundige kroniek is gewijd aan het 2e deel van Potgieters
brieven aan Cd Busken Huet. De geschiedenis van het uittreden van Potgieter en
Huet uit den opstel van De Gids wordt hier verklaard door het meedeelen van
uittreksels uit brieven van Mevr. Bosboom-Toussaint aan Potgieter, die een aardig
kijkje geven in de Haagsche hofkringen van die dagen.

De Economist. Maart, 1902.
I. De oorsprong der meerwaarde door M.S. Van Schouten. - Een klaar onderzoek
over de factoren die de meerwaarde bevorderen.
II. Nederland en Duitschland aan de Eems door G. Mesdag Jacz (IIe vervolg).
Schrijver geeft een historisch overzicht over de haven van Delfzijl, bespreekt het
nieuw ontwerp der haven in verband met Emden, Amsterdam en Rotterdam.
III. Invoer van meel en tarwe. Door de vereeniging van Meelfabrikanten (met
naschrift door Mr M. Mees).
De Heer Mees heeft meermaals over dit vraagstuk gehandeld en werd bij vergissing
te recht gewezen door de Meelfabrikanten. Zijn naschrift ziet nog eenige gewichtige
punten over het oog.
IV. De Internationale geldmarkt door C. Rozenraad.
V. Economische Kroniek.
Suikerconferentie. - De gevolgen der suikerpremies. - Jachtwet. - Werkstaking. Graanrechten in Duitschland. - Duitsche ongevallen, statistiek.
VI. Handelskroniek.
Goedkeuring eener overeenkomst met de Kon. West-Indischen maildienst. - Staat
der Nederlandsche koopvaardijvloot. - Scheepsbouw in Nederland in 1901. Aanloopen van de gesubsidieerde stoomschepen van den Norddeutschen Llyod te
Rotterdam. Normaliseering van den Boven-Rijn. - Bevoordeeling der Duitsche
Zeehavens door bijzondere spoorwegtarieven.
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Das litterarische Echo, 15 Maart.
Van den Volksschriftsteller eischt J. Gillhoff ‘Heimatkunst’: un het volksleven
gegrepen stof; ware, eenvoudige, aanschouwelijke volksche voorstelling. Die gaven
roemt hij o.a. in Fr. Polack, L. Kreutzer. - R. Weitbrecht wijdt een schets aan 't
karakter en de werken van H. Steinhausen, best bekend door zijn in kroniekstijl
geschreven histor. roman Irmela (1880). - Dr. Käthe Schirmacher bespreekt Vier
französische Schulromane, die de jammeren van het Fransch
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onderwijzersleven schilderen; K. Strecker de jongste Ibsen-Litteratur; H. Bethge
een stapel Novellenbucher; M. Meyerfeld Helene Richter's werk over Th. Chatterton,
Ein Dichterknabe. Voorts, andere boekbeoordeelingen; nog: de gewone letterkundige
brieven uit verschillende landen, enz.
- 1 April.
O.F. Walzel geeft een belangwekkend overzicht van de nieuwste Schweizer
Alpenromane o.a. van die van Wilhelmine von Hillern en van Ernst Zahn. - Karl
Storck geeft verslag over de letterkundige werkzaamheid van Jung-Elsass. - Die
Karl-Johanstrasse, Noorweegsche roman van H. Jäger, besproken door C. Moeller;
ein Japanisches Drama, Sikura Sogo, van Takeshi Kitasato, besproken door J. Frapan;
Neues über Jean Paul (L. Geiger); Weltgeschichtliche Litteratur (H.F. Helmolt) en
andere berichten over letterkunde uit Duitschland en uit den vreemde.

Zeitschrift für Chr. kunst
Zeitschrift für Chr. kunst, 12.
Paul Schubring. Die primitiven Italiener im Louvre, met afbeeldingen naar Giotto,
Cimabue, Gaddi, di Fredi, Lorenzetti, enz.

Anzeiger des germanischen Nationalmuseums IV.
Anzeiger des germanischen Nationalmuseums IV.
1. Chronik. 2. Zuwachs b.v. schoon porselein. 3. Geschenke, en 4 eene menigte
Ankäufe van allen aard. - Fritz Schulz schrijft een leerrijke studie over ‘mittelälterliche
Holzplastiek’ in Sleeswijk-Holstein, met eene menigte afbeeldingen en biographische
bijzonderheden. Met het woord ‘Mittelalter’ moeten wij het zoo nauw niet nemen,
hier althans klimmen wij niet hooger op dan de 16e eeuw. - Die Bekerung St Pauli
is een spel van Joh. Struthius, uit de 2e helft der 16e eeuw, dat hier nader bekend
wordt gemaakt. - Otto Lauffer bespreekt eene boogst belangrijke
beschavingsgeschiedenis van Pommeren (178, vlgg.)

Literarische Warte.
Literarische Warte. Monatschrift für schöne Literatur, München. - 3e Jahrgang,
Heft 5; Februari 1902: Otto Hauser zet zijne studie voort over die hollandische Lyrik
von 1880 bis 1900. Hij gewaagt eerst van Pol de Mont, die, ‘in zijn eersten tijd, meer
nog dan Jacques Perk, onder Duitschen invloed stond’; daarna van Helene Swarth.
In een katholiek tijd-chrift zoude ik wat meer wenschen dan 't ophemelen van beider
dichtvorm. Schoonheid die ten verderve des herten strekt, dient zoo niet volmondig
gedoemd, dan toch maar voorwaardelijk geprezen. - Zwischen Nacht und Tag. Ein
Straszenbild von M. von Ekensteen-München. - Stimmen aus dem deutschen
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Dichterwalde, von Hans Eschelbach-Köln. In bespreking komen eerst de gedichten
van Stefan Rónay, een Duitsch priester die, in 1893, in den ouderdom van 53 jaren
overleed. De uitgave geschiedde door de zorg van 's dichters zuster in 1901. ‘Selbst
protestantische Zeitschriften sagten, dasz die Behauptung von der geistigen Inferiorität
des Katholizismus durch die Bedeutung dieses Mannes zu schanden gemacht würde.’
- Van Christian Schmitt's ‘Neue Gedichte’ luidt het: ‘Sch. hat ein feines Gefühl für
die Form, ein klares Auge fur die Schönheiten der Natur und ein warmes Herz für
sein engeres und weiteres Vaterland.’ Andere uitgaven van minder gehalte daarlatend,
melden wij enkel nog: ‘Opfer der Liebe’, ‘ein Dichter, beziehungsweise eine echte
Dichterin’, die onder den deknaam T. Resa schuilt. ‘Die Dichtung verteidigt mit
flammenden Worten die unglücklichen Opfer der Liebe: Mutter und Kind.’ Op het
einde wordt ons ook nog Otto Bräunlich's ‘Perlen deutscher Dichtung’ warm
aanbevolen, ‘eine wahre
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“Fundgrube für jung und alt”; doch weinig goeds wordt er gezeid van Fr. Wegener's
“Dornröschen”. - Onder de rubriek Deutsche Lyrik volgen dichten van J. Kaltenböck,
R. Stäger, Fr. Castelle, F. Walden, Ch. Flaskamp. - Herman Suderman als Romancier
wordt besproken door C. Conte Scapinelli-München: “Wie bei allen kräftigen Naturen
sind auch die Sudermannschen Kraftnaturen brutal und sinnlich angelegt, ehrlich
kämpfen sie gegen ihre Leidenschaften, und doch unterliegen sie in den meisten
Fällen. Sinnlich und schwül sind die Sudermannschen Romane, aber in dieser brutalen,
offenen Sinnlichkeit steckt weniger Verderbtheit als in jenen versteckten,
nervenkitzelnden Romanen der Hypermodernen... Er ist unter den lebenden deutschen
Romanciers sicherlich der gröszte.” - Später Herbst, Szene von Paul Keller-Breslau’.
- P. Ansgar Pöllmanns ‘Sonnenschein’, besprochen von C.M. Hamann: ‘Ich will es
gleich sagen: Das Buch verdient seinen Namen. - Neue Uebersetzungsliteratur,
besprochen von Max Wundtke, waaronder ‘Herbstfäden, aus dem Niederländischen
von Melati von Java’. - Ah. Lohr beoordeelt Ph. Witkops ‘Ein Liebeslied’: ‘Schlägt
man Witkops Gedichtwerk auf, so tritt einem überall der echte, herzerfrischende,
wahrhaft katholische Idealismus entgegen. ...Deshalb finden sich bei Witkop auch
fast immer die drei Faktoren vereinigt, die zu einem wirklichen Liede erforderlich
sind: Empfindung, Auschauung und Melodie.’ - Dan volgt de zaakrijke rubriek
Zeitschriftenschau, von M.v. Heidenberg; Kritische Umschau, waarin gewag gemaakt
wordt van Prinzess Maleen, van Maur. Mäterlinck, ins Deutsche übertragen von
George Stockhausen: ‘Eine Poesie, kaum zu greifen, Menschen, die nicht erdgeboren
sind, das Produkt einer unaussprechlich zarten, nervös schaffenden Phantasie. Das
ist die Prinzess Maleen!’ - Mitteilungen, enz.
- Maart 1902. Heft 6: Kritische Gänge, von Karl Storck-Berlin: Die Angst vor dem
Schamgefühl; - Volkskunst oder Pöbelkunst? - Das Wesen der österreichischen
Literatenseele, enz. - Victor Hugos ‘Esmeralda’: ein kritisches Referat von Alb.
Sleumer: ‘einer der schlimmsten Angriffe auf die Religion, die Sittlichkeit und auf
jede soziale Ordnung, ja auf jeden Glauben und auf die Gerechtigkeitsidee einer
ganzen Nation’. - Deutsche Lyrik, bijdragen van A. Trabert, J. Fritzen, V. Wieman,
J. Schweiker, Fr. Trück. - Neue Erzählungsliteratur. Carl Conte Scapinelli bespreekt
vooreerst de verhalen van P. Osk. Höcker, vooral zijn ‘Letzten Flirt’: ‘Er fehlt ihm
vor allem das Fesselnde, es fehlen ihm die starke Handlung, die plastischen,
gröszzügig angelegten, nicht allzu komplizierten Charaktere.’ - Van Arth. Achleitner
wordt getuigd: ‘Er ist eine durchaus ausgesprochene Individualität, ein Schriftsteller
durch und durch.’ - Als er gestorben... Novelle van Fred. Brücker. - Gedicht-Cyklus,
von A. Jacobs: Bei meinen Rosen; - Mein Mütterchen; - Mein Heim; - In der
Dämmerung; - Einem Kinde. - Die holländische Lyrik von 1880 bis 1900. Literarische
studie von Otto Hauser. Voortzetting van vorige bijdragen. Over Willem Kloos. Neue Frauenlyrik. Essay von Hamann-Göszweinstein. Eerst wordt besproken de
dichtbundel Herbst, van Miriam Eck: ‘Goldene Früchte schauert hier der Lebensbaum
der Muse auf uns hernieder. Seltene Früchte: von glühender Sonne gereift, das Aroma
durchaus eigenartiger subjektivität aushauchend.’
Min gunstig wordt beoordeeld Einkehr, van M. Herbert, en over Abendgluten, van
L. Rafaël wordt gezegd: ‘Gewisz steht sie mit dem vorliegenden Werke auf der Höhe
ihres Könnens’. - Maximilian
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Schmidt, Literarisch-biographischer Essay von A. Dreyer (aus München). - Kritische
Umschau, Romane und Novellen, Epen, Lyrik, Märchen, Varia.....
J.M.

Deutsche Rundschau. April. 1902.
I. Friedrich, Groot-Hertog von Baden, bij zijn vijftigjarig Regeeringsjubileum,
1852-1902, door Professor Lorenz.
II. Vice-Mama. Het slot eener humoristische vertelling door Enst von Wildenhuch.
III. Entstehung und Bedeutung groszer Vermögen, door Richard Ehrenberg. De
Gebroeders Siemens.
IV. Johann Gustav Droysen en Felix Mendelssohn-Bartholdy, door Professor
Droysen (I).
V. Deutsche Cultur in den Vereinigten-Staaten und das Germanische Museum der
Harvaid-Universität, door Prof. Kuno Francke.
VI. Der Roman in der altchristlichen Literatur, door E. Von Dobschütz.
VII. Jan Van Eyck, door W. vou Seidlitz.
Een heel belangrijke studie over Van Eyck's talent en richting.
VIII. Politiek en letterkundig overzicht.

Documente des Socialismus
Documente des Socialismus, herausgegeben door Ed. Bernstein.
I. Bibliographie des Socialismus.
A. In de Hoogduitsche taal.
Calwer, Richard: Arbeitsmarkt und Handelsverträge. Frankfort, van M., 39 bl. 8o.
Gumplowicz. Dr. Ladislaus: Nationalismus und Internationalismus im XIX
Jahrhundert. Berlin, 56 bl. 8o.
Gurewitsch, B.: Die Entwickelung der menschlichen Bedurfenisse und die sociale
Gliederung der Gesellschaft. (Staats- und Socialwissenschaftliche Forscherungen,
herausgegeben von Gustav Schmoller). Leipzig, 129 bl. 8o.
Handel und Wandel, 1901. Jahresberichter über den Wirtschaftsund Arbeitsmarkt.
Herausgegeben von Richard Calwer. Berlin-Bern, 350 bl. 8o.
Hertz, Friedrich: Recht und Unrecht im Boerenkriege. Eine historische politische
Studie. Berlin, 150 bl. 8o.
Révai, Samuel: Grundbedingungen der gesellschaftlichen Wohlfahrt. Leipzig, 692
bl. 8o.
B. In de Fransche taal.
Jaurès, Jean: Etudes Socialistes, Parijs, 274 bl. 8o
C. In de Nederlandsche taal.
Quack, H.P.G. De Socialisten. Personen en Stelsels. Uitgave in zes deelen.
Amsterdam, 8o.
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II. Aus der Geschichte des Socialismus, J.-B. Von Schweitzer gegen Karl Vogt
(1859). - Robert Owens project einer Hauswirt schaftsgenossenschaft. - Der Grundtext
zu Gerhart Hauptmanns Webern. - Gevolgd van: ‘Lied der Weber in Peterswaldau
und Langenbielau. - Das Blutgericht.’
III. Urkunden des Socialismus. Hier volgen de princiepen die gestemd zijn op het
Congres der Fransche Socialisten te Tours, met het hervormd program.
IV. Overzicht over Socialistische Tijdschriften.

La Quinzaine, 1 Maart 1902.
Henri Welschinger: Un supplément aux pensées et aux souvenirs du prince Bismark.
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F.F. Montrézor: Vraie ou fausse monnaie (V).
Charles Duhan: Les astres sont-ils habités?
Die vraag is hier gesteld voor de redelijke schepselen alleen. De schrijver beweert
dat zulk stelsel in tegenstrijding is met de gansche christenleer en ware het bewezen
door de wetenschap, dan zou ons geloof geene waarde meer hebben. Maar hoe
redeneert de wetenschap: De sterren zijn bewoonbaar, dus bewoond.
Doch buiten de wetenschap is er eene reden die men vooruitzet om de
noodzakelijkheid van het ja op de bovengegeven vraag te doen uitschijnen. Het heelal
scheppen met zoovele bewoonbare sterren en toch maar den zoo geringen
wereldbodem bevolken is tegen de wijsheid Gods. Wij kennen, zoo antwoordt Duhan,
het plan en het doelwit van Gods werken niet en mogen dus op zulke beweegredenen
niet steunen.
Het blijkt dus dat de vraag niet opgelost is, tenzij dat zulke oplossing het gevolg
zou zijn van een wijsgeerig stelsel, maar, en dit is het besluit, een wijsgeerig stelsel
is slechts eene onderstelling waard.
Ch. Florizoone: La Légende de St. Martin.
R.P. Baudrillart: La femme et le travail.
Dit artikel wil een bundel aanbevelen: Sur le travail, wier Poolsche schrijfster het
werk in eere tracht te brengen bij de Poolsche vrouwen, tot heropbeuring van hunnen
staat. Drievoudig is de aanleg van den mensch, drievoudig moet 's vrouwen werk
zijn: dit is de thesis.
Em. de St. Auban: Chronique dramatiqne.
Id.: Chronique politique.
Lettre de S.G. Mgr Mignot, archcvêque d'Albi, à M. Fonsegrive.

La Revue de Paris. 15 Maart 1902.
Maurice Maeterlinck. - La Chance.
Eene wijsgeerige bespiegeling over 's menschen leven. Wel en wee wisselen elkaar
beurtelings af. Tal van stervelingen drinken tot op den bodem den kelk des lijdens,
een uitverkoren getal drinkt met volle teugen den beker des geluks.
Schrijver meent de oorzaak van deze bonte afwisseling van heil en ongeluk te
vinden meestal in het Onbewuste, de Kans, de Fortuin, het Noodlot.
Ch. de Borden. - Le chevalier d'Ostabat, 2de deel.
Vicomte de Reiset. - La naissance du Duc de Bordeaux. - Eene geboorte die gepaard
ging met bijzondere toevallen, en tal van legenden vormden zich rond dit wiegje.
Fernand Gregh. - Victor Hugo (IIe vervolg). Na eene breedvoerige studie over
‘les Contemplations’ wijdt schrijver eene studie aan de ontwikkeling van Hugo's
talent. Hugo behoorde tot al de scholen. Hij schonk aan het klassieke vers eene hooge
volmaking; schiep het romantieke vers; baande den weg open voor het vrije vers.
Hugo is en blijft de dichter zijner eeuw.
Louis Batiffol. - Un Magicien brulé vif (1623). - Jean Michel, bij name, was dit
slachtoffer.
Léopold La Cour. - François de Curel, als dramatieker.
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Hannah Lynch. - Très véridique histoire d'une petite fille, slot eener lieve en
boeiende vertelling.
Victor Bérard. - Questions extérieures. - Le traité Anglo-Japonais.

The International Socialist Review, Chicago. Februari 1902.
Kiyoshi Kawakami, Socialism in Japan. - Ellen Starr, The

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1902

427
Renaissance of Handicraft. - ‘Mother’ Jones, Coal Miners of the old Dominion. Krolf Wisby, Socialism in the Arctics. - S.G. Hobson, Boodle and lant. - A.M. Simons,
American Rail-roads and their Employees. - Enrico Ferri, Program and Tacties of
the Italian Socialist Party. - E. Untermann, Socialists in the Capitalist Press. Socialism alroad - World of Labor - Book Reviews - Editorial.

Rivista internazionale, Febbraio 1902.
Emigrazione temporanea Italiana in Svizzera e Germania. Met onrust stelt professor
P. Pisani het overgroot getal Italiaansche arbeiders vast, die van 1899 tot 1901 naar
Duitschland en Zwitserland uitgeweken zijn. Onder katholiek oogpunt beschouwt
hij den huishoudelijken en zedelijken toestand dier werklieden, in ieder der gewesten
waar zij gevestigd zijn. In Noord-Duitschland, waar hij zelf geweest is, leven zij
uiterst ellendig. Wordt voortgezet.
La Legislazione sociale nel Belgio. Doktoor Vittorio Manfredi bekent vruchteloos
al de wetstelsels van Europa in acht genomen en doorgrond te hebben, ten einde er
eene voordeelige maatschappelijke inrichting te vinden voor Italié, waar hij in het
verloopen jaar 600 werkstakingen geteld heeft. Alleen in België, besluit hij, is de
ware spiegel van 't maatschappelijk bestier te vinden. Hij doet België's wetten op dit
gebied kennen, en wenscht dat alle de regeeringen, hoe groot zij zijn mogen, de
noeste vlijt van het kleine België volgen.
Pensieri sulla Filosofia delle Storia. Chiuscano onderzoekt nog immer den
wijsgeerigen kant in de geschiedenis.
Recenti Fatti di Grecia per una traduzione degli Evangeli Roberto Parabeni.

Razon y Fe. Madrid, Marzo 1902.
La democracia cristiana, Narc. Noguer. - Na eenige beschouwingen over de opkomst
en den toestand der ‘Kristene Democratie’ in België, Frankrijk en Italië, en de
noodzakelijkheid der tusschenkomst van den Paus, bespreekt de schrijver de
verschijning en de beteekenis der laatste Pauzelijke Encycliek ‘Graves de Communi’,
den 18 Januari 1901 afgekondigd.
Wat de kristene Democratie niet moet zijn: zij weze niet socialistisch, houde zich
met geene politiek bezig, behertige niet uitsluitelijk het welzijn der lagere standen,
zaaie geen opstand.
‘De kristene democratie is,’ zegt de Paus, ‘de weldoende kristene werking ten
voordeele van het volk.’ - ‘Die werking geschiedt op sociaal gebied door het stichten
en ondersteunen van de volkswerken: boerenbonden, maatschappijen van onderlingen
bijstand, bescherming van verongelukten, weduwen en weezen, genootschappen,
vooral de werkersgilden,... en de kristene liefde beheersche dit alles.’
Un nuevo sistema para explicar el dogma de la transubstanciación, Marcos
Martinez. - Wederlegging van een artikel van Georgel in de neo-kantische ‘Annales
de la Philosophie Chrétienne’ verschenen.
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El naturalismo y la verdad poetica, Ramon Ruiz Amado. - De dichterlijke waarheid
bestaat hierin dat het voorwerp overeenstemt met het denkbeeld gelijk dit volgens
nood en rede gewoonlijk is en moet zijn.
El Marques de Mora, Luis Coloma.
La Meteorologia en el Siglo XIX. Valladores Viajes de herborización por Galicia,
Baltasar Merino.
Lexicographia Catalana, Gabriel Palau. - Over eenen oproep tot samenwerking
aan al de voorstanders der Catalaansche taal en letterkunde.
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Omroeper.
Jan Broeckaert en Kan. J. Muyldermans hebben onzen Vlaamschen strijd eenen
goeden dienst bewezen, de eerste met zijne Bijdrage tot de Geschiedenis van den
Vlaamschen taalstrijd, eene spreekbeurt gehouden in de Koninkl. Vlaamsche
Academie, waarin hij toont ‘dat de Vlamingen van vóor eeuwen en eeuwen, zoodra
zij als een zelfstandig volk optraden, met denzelfden geest als hunne
negentiende-eeuwsche nazaten, ter handhaving hunner taalrechten evenzoo als ter
verdediging hunner vrijheden bezield waren’ en bijzonder wijst op het vertoog, door
het kapittel van Ste-Pharaïldis te Gent, op het laatste der XVIIIe eeuw aan de Staten
gestuurd, waarin het zijne ontevredenheid lucht gaf over de benoeming van eenen
nieuwen proost, graaf de Torrès, kanunnik van St-Baafs, die met het Vlaamsch
hoegenaamd niet bekend was; - kan. Muyldermans met zijn Eenige Beschouwingen
over het gebruik der Moedertaal in het Onderwijs van den Godsdienst (Leuven, K.
Peeters), ter gelegenheid van de handelwijze der Pruisen in Polen en der Franschen
in Fransch-Vlaanderen. Eerw. schrijver haalt ook de woorden: aan van R. de Larvor
in zijne inleiding voor Buleon's La langue bretonne considerée au point de vue
religieux, pedagogique, social et national: ‘Les orateurs du Congrès d'Avignon
(katholiek Congres, September 1896) préconisent la predication en provençal, avec
une insistance, que nous aurions peine à comprendre, s'ils ne nous revélaient en même
temps tous les avantages qu'ils en attendent. Ils sont unanimes à constater que la
criminalité, l'immoralité et l'ignorance de la religion ait suivi pas à pas l'abandon du
provençal dans la chaire et au catéchisme.’ ‘Niemand is sant in zijn eigen land, besluit
de Z.E.H. Kanunnik, late men den denkers en wijzen uit andere landen het woord.
Mogen zij (bij ons) de eenen, - de lijdzamen, - en de anderen, - de verdrukkers en
rechtsmiskenners, - tot betere gevoelens brengen.’
Schumann. Het tijdschrift Der Zeitgeist geeft eenige onbekende brieven van Rob.
Schumann uit. Daarin lezen wij b.v. dat de toondichter in den tijd slechts 60 franken
voor zijne Kinderscenen heeft ontvangen.
Boter voor onze kleinkinderen. - De Zuiderzee zal nu toch worden droog gemaakt,
nadat men door meer dan duizend boringen goeden grond ontdekt heeft. 232 hectaren
grond zullen in 4 polders worden verdeeld. Het werk zal... 33 jaren arbeid kosten.
Davids-Fonds - Donderdag 10 April had de jaarlijksche algemeene vergadering
plaats in de Promotiezaal der Hoogeschool te Leuven, onder voorzitterschap van den
heer Helleputte. De vergadering is zeer talrijk en bijna al de afdeelingen zijn
vertegenwoordigd.
De heer de Potter draagt een merkwaardig verslag voor handelende hoofdzakelijk
over het referendum onder de afdeelingen ingericht nopens de boekuitgaven en de
propagandemiddelen. Tusschen de heeren Scharpé, Vliebergh, Siffer, Gobbers,
Laporta, Van der Voort, Van der
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Auwera, de Potter, Helleputte, Claes, Veltkamp en Rosel heeft eene levendige
bespreking daarover plaats. Een verslag zal opgemaakt worden en aan eene
vergadering aangeboden, die in den loop van den aanstaanden zomer te Brussel zal
plaats hebben.
De rekeningen over 1901 worden goedgekeurd, alsmede het budget voor 1902.
De begrooting beloopt in inkomsten en uitgaven 28.000 fr.
De verkiezingen der leden van het Hoofdbestuur in de verschillende provinciën
hebben dezelfde heeren hernoemd, er is slechts wijziging voor Brabant door
toevoeging van éen lid.
Het bureel wordt eveneens herkozen.
Op het traditioneel banket wordt hulde gebracht aan den grijzen strijder, den apostel
van het Davids-Fonds, den heer I. de Beucker, vader, die thans in zijn 75ste jaar
getreden is. Men vereert hem met een adres op perkament en een album, waar de
portretten in liggen van al de bestuurleden van het Fonds.
† Adolf Pauwels, advocaat te Antwerpen, een der vurigste voorstanders der
Vlaamsche beweging. In alle omstandigheden stond hij in de bres tot verdediging
der rechten van het Vlaamsche volk. Hij was slechts 38 jaar oud. - Prins von
Münster, Duitsche diplomaat, schrijver van: De toekomst van Duitschland, Het
Duitsche keizerrijk, Politieke schets van den toestand van Europa sedert het
Weenercongres tot heden (1815-1867), Mijn deelnemen in de gebeurtenissen van
1866 in Hanover.
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Nieuw verschenen Noord-Nederlandsche Werken.(1)
Auteurs (Moderne), Etswerk met tekst. 1e serie. Voormannen: Willem Kloos,
Lodewyk van Deyssel, Frederik van Eeden, Marcellus Emants, Jac van Looy,
Louis Couperus. Amst., Em. Quérido. fol. Per serie op Holl. pap. f. 9.50; per
serie op luxe-Holl. of Jap. pap. f. 15. -; afz. etsen op Holl. pap. f. 2.50; afz. etsen
op luxe-Holl. of Jap. pap. f 4.00
Muller (J.-W.), De taak der Nederlandsche philologie. Rede, bij de aanvaarding
van het hoogleraarsambt aan de rijks-universiteit te Utrecht, den 24 Februari
1902 uitgesproken. Utrecht, C.H.E. Breijer, (39), gr. 8o. f 0.60
Keuller (J.M.L.), Plicht, schuld en straf. Eenige beschouwingen naar aanleiding
van het vijfde internationale congres voor crimineele-anthropologie. Leiden
(Hoogewoerd 89). J.W. van Leeuwen. (46). gr. 8o. f 0.50
Nilkes (P.), Te wapen tegen het moderne ongeloof! Naar het Duitsch bew. door
Th.C.A. Stam. 2o ged. Haarlem Henri Coebergh. (101). post 8o. f 0.50.
Röring (W.G.A.J.), Thomas a Kempis, zijne voorgangers en zijne tijdgenooten.
Utr., Dekker en van der Vegt. (12 en 269). gr. 8o. f 1.50
Bijdragen tot de statistiek van Nederland. Uitgegeven door het Centraal Bureau
voor de statistiek. Nieuwe volgreeks. 's-Gravenhage, Gebr. Belinfante.
XII. Uitkomsten der beroepstelling in het koninkrijk der Nederlanden
gehouden op den 31 December 1899. Dl. I. Provincie
Noord-Brabant. (4 en 517) 40. gekart. f 1. XIII. Statistiek der spaar- en leenbanken in Nederland, over het jaar 1899.
(30 en 362). gr. 40: f 1.25

Boeles (P.C.J.A.), Armengoederen ea armbesturen in Friesland. (Van de 14e
eeuw tot heden). Historisch-juridische schets. Leeuw., Meijer en Schaafsma.
(4 en 113). gr. 8o f 1.25
Emden (D.S. van), Practische handleiding tot het wetboek van burgerlijke
rechtsvordering. Met inachtneming der laatste daarin gebrachte wijzigingen en
opgehelderd door formulieren. 2 dln. Utr., Firma J.L. Beijer’, (12 en 398; 22
en 628). gr. 8o. f 16. -

(1) Deze lijst dient niet tot aanbeveling. Wij nemen er alle werken in op die voor onze lezers
van belang kunnen zijn. f. 1 = 2.10 frank.
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Essen (J.L.G. van), De nieuwe Arnhemsche inkomstenbelasting. Toelichting
van de bepalingen voor de belastingplichtigen van belang. Arnhem, S. Gouda
Quint (21) gr. 8o. f 0.30
Ferf (A.), Landbouwvertegenwoordiging. Kort overzicht van hetgeen op de
landhuishoudkundige congressen daaromtrent is behandeld. Gron., Erven B.
van der Kamp. (22). gr. 8o f 0.30; Voor landbouwvereenigingen: 25 ex. à 0.25;
50 ex. à f 0.20
Houwink Lzn. (A.), Wetten en besluiten tot regeling van het veeartsenijkundig
staatstoezicht en de veeartsenijkundige politie. Marum, A. Houwink Lzn, (520).
gr. 8o. f 7. Schürmann (J.G.), Het handelsrecht ten dienste van het handelsonderwijs en
de practijk, Rott., G. Delwel en Co (8, 324 en 3). gr, 8o. f 3. -; geb. f 3.50
Wattel (H.M.J.), Het burgerlijk recht voor iedereen. 2e herz. druk. Amst., Cohen
Zonen. (4 en 384), post. 8o. f 2. -; geb. f 2.50
Hollman (P.J.), Het galvaniseeren der metalen. Onmisbaar handboek voor gouden zilversmeden, horlogemakers, koper- en blikslagers, lampenmakers,
fabrikanten van gas- en badtoestellen, rijwielen enz. enz. 3e verm. en verb. druk.
Amst., A. van Klaveren. (135). post 8o. f 1.50
Sijthoff's. Adresboek voor den Nederlandschen boekhandel en aanverwante
vakken, benevens aanwijziging der in Nederland uitkomende, dag, week- en
maandbladen en tijdschriften. Nieuwe serie. 48o jaarg. 1902. Leiden, A.W.
Sijthoff. (2 en 483). gr. 8o.
Netto f 1.50
Calkoen (A. en P.). Een Drentsche veenkolonie in de laatste helft der
zeventiende eeuw. Journaal, in 't licht gegeven en met aanteekeningen voorzien
door Alb. Steenbergen. 's-Gravenh., Mart. Nijhoff. (14, 246 en 30). 4o. f 5,50
Nijland (E.), Japan en de Japaneezen. Nijkerk, G.F. Callenbach. (150, m. 1
portr.). post 8o. f 1. Elfrink, (W.F.), Wiskundig vademecum voor stuurlieden en aspirantstuurlieden.
Haarlem, De Erven F. Bohn (4 en 333). post 8o. geb. f 3,50
Graue (J.C.), Practisch rekenboek en handleiding voor het onderwijs in de
stoomwerktuigkunde, 5o herz. en verm. druk. Leiden, A.W. Sijthoff (10 en 506,
met 216 fig.), gr. 8o. f 4.50; geb. f 4.90
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Pigeaud (J.J.), Samenstelling en werking van geneesmiddelen. Inleiding tot de
chemische pharmacologie. Leiden, Boekhandel en Drukkerij vrhn. E.J. Brill.
(4 en 84). gr. 8o. f 1.50
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Bibliotheek (Psychologische) Dl. I. Th. Ribot. De ziekten van het geheugen.
Bewerkt door P.J. van Malssen Jr. Met een inleiding J. Geluk Delft, J. Vis Jr.
post 8o. f 1.40; bij inteek. f 1.25
Dort Kroon (D.W.C. van), Een bladzijde uit de praktijk der operatiekamer voor
zusters, voornamelijk met het oog op kleine ziekenhuizen. Zalt-Bommel, H.J.
van den Garde en Co. (47). post 8o. f 0.50
Middendorp (H.W.), Geschiedenis van den strijd over de beteekenis der
Koch'sche bacillen bij de tuberculose en diens geneesmethode, Open brief aan
prof. dr. S.S. Rosenstein. 2e uitgaaf. Gron.. K.L. Noording. (19), roy. 8o. f 0.35
Vierkant (E.K). De geschiedenis der pokken-epidemie te Woudsend, van half
Aug. 1864 tot einde Febr. 1865. Woudsend E.K. Vierkant. (27). gr. 8o. f 0.25;
fr. p.p. f 0,27
Voorthuis (J.A.), Over interlobaire pleuritis. Amst., Scheltema en Holkema's.
Boekhandel (57). gr. 8o. f 0,90
Krier (J.B.), De wellevendheid. Handboek ten gebruike van R.K. seminariën,
colleges, kweekscholen en pensionaten, van ouders en opvoeders. Vrij naar het
Duitsch voor Nederland bewerkt door A.F. Diepen. Nijmegen, L.C.G. Malmberg.
(282). kl. 8o. f 0,60; geb. f 0.90
Viëtor (W.), en T.G.G. Valete. De uitspraak van het Hoogduitsch. Voor
Nederlanders bewerkt, 2e herz. druk. Haarlem, De Erven F. Bohn. (4 en 48).
post 8o. f 0.50
Hoofdkerk (De) St. Bavo te Gent. Met tekst van Van den Gheyn. Haarlem. H.
Kleinmann en Co. (16 pltn. met 4 en 12 blz. tekst). fol. f 12.00
Beatrijs. [Vlaamsche legende uit de XIVe eeuw, geïllustreerd door Ch.
Doudelet]. Antwerpen, J.E. Buschmann. Amst. L.J. Veen. 4o. Uitg. op Holl.
pap. (oplaag 240 ex.) in kalfsled. bd. f 65. -. uitg. op Jap. pap., de illustr.
gekleurd, in wit zwijnsleder (oplaag 6 ex.) f 500. -
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Levensvreugde.
Esce di mano a lui che la vagheggia
Prima che sia a guisa di fanciulla
Che piangendo e ridendo pargoleggia,
L'anima semplicetta che sa nulla,
Salvo che mossa da lieto fattore
Volentier torna a cio che la trastulla(1).

In Dante's zangerige verzen ligt niet alleen eene theologische waarheid, eene diep
wijsgeerige levensopvatting - zij behelzen ook de echte theorie der kunst: de kunst
moet vreugde zijn; want zij is niets anders dan de hoogste uitdrukking des levens,
en leven is altijd blijdschap. ‘Art which means life in life.’ Hoe zou het leven geene
blijdschap zijn? - het leven,
Dit stuksken van den hemel reeds,
De hoogste gaaf des Heeren steeds,

- het leven, het kenmerk der Godheid.
In God is alles ongescheiden en onscheidbaar: Waarheid, Schoonheid, de Liefde,
die zij te weeg brengen, de Vreugde, die eruit vloeit, dit alles is één Leven onbegonnen
en onsterfelijk, en dit alles is de bron der kunst.

(1) Purgatorio, XVI, 85.
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De kunst is de stoffelijke uitdrukking der onstoffelijke schoonheid, en de schoonheid
is de uitstraling der beminnelijke Waarheid, der lichtvolle Liefde, die uit hun eigen
Vreugde veroorzaken, onsterfelijke levensvreugde.
A thing of beauty is a joy for ever;

nooit werd op dichterlijker wijze eene hoogere wijsgeerige waarheid bezongen.
Noodzakelijk moet kunst vreugde baren, levensvreugde behelzen.
Wij allen dragen in onze ziel de zucht naar de oorspronkelijke vreugde, naar de
ideale schoonheid. Het is een laatste vonk van de schoonheid, die den mensch
verlichtte en verblijdde voor den val, en waar hij nog naar tracht. Zeker heeft niet
eenieder een schoonheidsbegrip als dat van een Phidias, een Dante, een Raphaël, een
Beethoven. Bij velen is het onvolkomen, verduisterd, ontaard soms. Maar toch is het
schoonheidsgevoel algemeen, den mensch ingeboren. Bewust of onbewust heeft
eenieder een ideaal, het zij laag of verheven.
De zending der kunst is eene uiting te geven aan dat schoonheidsgevoel, aan die
schoonheidsbehoefte, die in aller ziel sluimert; met deze zending te vervullen zal zij
onvermijdelijk vreugde verspreiden onder het menschdom, de levensvreugde
vermeerderen, vermits de schoonheid altijd vreugde is, het licht eene blijdschap voor
de oogen.
Maar wat doet men in dit geval met al de kunstwerken die zulk diep pathetiek
gevoel verwekken, zulk innigen weemoed ademen? Waar blijft de smart in de kunst?
- Het antwoord ligt bij de hand. Weemoed is niets anders dan het gevoel van 't geluk
waarvoor wij bestemd zijn en dat onbereikbaar blijft; de smart is de afwezigheid, de
berooving der blijdschap. Daarbij, zelfs het smartgevoel, door een kunstwerk verwekt,
is vol inwendige zoetheid, vol genot
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van de verborgene schoonheid; de pijnlijke aandoening groeit tot hoogste
zielsverrukking, zoodanig is het schoon eene bron van vreugde.
Deze vreugd spruit nog uit eene tweede reden: uit de liefde. Een kunstwerk is altijd
eene liefdedaad. Verliefd op de oorbeeldige schoonheid, tracht de kunstenaar haar
te vatten, te omhelzen, zelf te genieten en voor anderen genietbaar te maken. De
liefde is de hoogste bezieling en liefde is altijd vreugd, liefde en... leven.
De kunst is hooger leven, hoogste uiting des levens: maar 't leven genomen in zijn
vollen omvang, met zijne licht- en schaduwzijden, met zijne vreugd en zijne smart,
met zijn tegenwoordige en zijne toekomst.
Schoonheid, Liefde, Leven, ziedaar de drie verweksters, de drie ingeefsters, de
drie bronnen der kunst - maar ook de drie bronnen der onsterfelijke vreugd. Ook is
de kunst door haar essentia, door haar wezen, vreugdebrengster. Zij was het ten allen
tijde.
Men aanschouwe enkel de groote tijdstippen der kunst in de geschiedenis:
Griekenland ten tijde van Pericles, Rome onder Keizer Augustus, Italië in de
middeneeuwen, Spanje en Engeland in de 16e eeuw, Frankrijk en Nederland in de
17e, Duitschland in de 18e en 19e. Dan waren die volkeren in vollen bloei; ze hadden
eeuwenlang gestreden en geleden om hunne onafhankelijkheid, of om der wereld
heerschappij, of om inwendige grootheid en macht te veroveren. Om hun droom te
verwezenlijken hadden zij van geslacht tot geslacht alles veil gehad: hun vermogen,
hun bloed, hun leven. Ze waren door een ideaal bezield. Niet alleen het volk, maar
het uitgelezen deel des volks, de kunstenaars. Hunne gewrochten droegen den
onloochenbaren stempel van het ideaal, van eene hooge opvatting der kunst; ook den
stempel der levensvreugd.
Hoe wonder schoon en grootsch is de klassieke
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letterkunde van alle tijden, van alle landen! Hoe eenvoudig en sober in de lijnen; hoe
oprecht en edel van ingeving, hoe meesterlijk in de uitvoering! Sophocles, Virgilius,
Horatius, Dante, Calderon, Corneille, Racine, Shakespeare, Vondel, Schiller en
Goethe, - welk tooverachtig tafereel van schoonheid en zelfbewuste kracht rijst op
bij die namen! Welk visioen van verheven, gezonde, groote kunst!
Die schrijvers waren geene pessimisten. Verre van hunnen geest was die
kunstrichting, dat levensbegrip. Wel beschreven zij akelige of roerende toestanden.
Is er iets tragieker dan de lotgevallen van Oïdipous, den blinden koning geleid door
zijne dochter Antigone, zooals Sophocles hem bezingt? Iets aangrijpender dan King
Lear, treuriger dan de klachten van koningin Constance? Iets schrikverwekkender
dan Dante's hel of Vondels val der Engelen? En waar zal men inniger weemoed
vinden dan in Horatius, den fijnen dichter? Immer trilt bij hem die snaar; immer
tracht zijne ziel naar de eeuwige vreugde, het onvergankelijk geluk; immer spookt
de vergankelijkheid van het aardsche leven hem voor den geest al poogt hij zijn
weemoed onder een glimlach te, verbergen:
Linquenda tellus, et domus, et placens
Uxor: neque harum quas colis arborum
Te, praeter invisas cupressos,
Ulla brevem dominum sequetur...

Toch laat niet een dier schrijvers een gevoel na van ontmoediging, van teleurstelling,
van troosteloosheid. Krachtig zijn hunne werken, van eene versterkende, gezonde,
reine kracht; want een geloof bezielde hen, niet altijd het eéne, volkomen, dogmatische
katholiek geloof - daar kon natuurlijk geene spraak van zijn bij de heidenen - maar
dan toch geloof in een ideaal, geloof in het leven, in de levensgaaf, in de
levensvolheid.
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Hetzelfde geldt voor de latere schrijvers, die het geloof verzaakten; zonder dat zij
het weten, ademen hunne werken de vroegere levensopvatting, de christene beginsels,
het juist begrip van de kunst.
En daarom vindt men bij hen levenslust en hoop.
Tusschen hen en de modernen, welke hemelbreede kloof! De klassieken slaan de
menschheid gade in haar doen en laten, in hare vreugden en rampen, in haren
oorsprong en haar einde. Zij aanschouwen het leven in 't algemeen. Hun eigen
persoonlijkheid verdwijnt; zij schijnen daar alleen vertolkers te zijn van hetgeen hun
van hooger wordt ingegeven.
Bij de modernen gaat het gansch anders. Niet het menschdom, maar den mensch,
of liever één mensch bestudeeren zij; en dan nog gewoonlijk een
uitzonderingsschepsel, geplaatst in buitengewone omstandigheden. In de
romanletterkunde van Frankrijk in de negentiende eeuw, - later hebben de andere
landen gevolgd - is de held bij voorkeur een mensch, bedorven of op het punt het te
worden, en geplaatst in de best geschikte omstandigheden om vrij spel aan zijne
lusten te laten.
Hier is geene spraak meer van den eeuwigen kamp tusschen de neigingen en de
plicht, zooals bij Corneille; van de ophemeling der heldhaftigheid, zooals bij Schiller;
van de verheerlijking der reine liefde of de bestraffing des kwaads, zooals bij Racine;
van de ernstige, diepe levensopvatting zooals bij Vondel; van de voorstelling van 't
volle aardsche leven, zooals bij Shakespeare; van het bezingen der grootheid Gods,
en van de smart der ziel, die van Hem eeuwig verwijderd is, zooals in de Divina
Commedia.
Neen, hier is het enkel te doen om eene schilderij te geven, zoo nauwkeurig
mogelijk, van ontucht en losbandigheid. Overspel onder al zijne vormen, ziedaar het
hoofdonderwerp der hedendaagsche letterkunde. En dat gaat door onder den naam
van psychologie! Veel eerder pathologische verhandelingen zou men
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zulke gewrochten mogen noemen. Wat is anders ‘Van de koele meeren des doods,’
om slechts een voorbeeld onder duizenden te geven. Men zal zeggen: ‘De karakters
zijn toch waar; de schrijver, Van Eeden, is een geneesheer.’ Juist dát is het wat het
boek walgelijk maakt. De heldin en hare omgeving waren op hunne plaats in een
geneeskundig boek, waar men hysterie en andere ontaardingen in hunne kleinste
bijzonderheden bestudeert. In een wetenschappelijk boek, heel wel; maar in een
letterkundig werk, dat op kunstweerde aanspraak maakt, neen, neen, duizend maal
neen.
Dat is de kunst verkleinen, verengen, verbasteren, hare vlucht naar de reine, zuivere
sferen belemmeren, ze dwingen te kruipen in het slijk der aarde.
Eene voorliefde hebben de modernen om met modder te boetseeren. Ook de
Schepper vormde uit slijk het lichaam des menschen, - maar Hij blies er eene ziel
in. De modernen blijven bij het slijk.
Dr. Schaepman zegde eens: ‘Weet ge wat de groote voortreffelijkheid uitmaakt
van de parabel van den Verloren Zoon? Wel zijn er zwijnen in, men weet het, men
ziet ze zelfs, maar steeds op den achtergrond. Bij de modernen integendeel nemen
ze het gansche voorplan in.’
Gansch toepasselijk is dat beeld op de tegenwoordige romanletterkunde. Wat let
mij daarbij dat de vorm hoe langs zoo meer verfijnd, uitgebeiteld, ja, met edelsteenen
bezaaid worde, - al zijn het ook dikwijls valsche steenen - als de gedachte, de
eigenlijke kunst, op den achtergrond wijkt? Een uiterst geraffineerde vorm voor de
verdorven gedachte is een teeken van gewis verval.
Maar niet alleen een valsch begrip der kunst, ook een valsch begrip van het leven
spreekt uit die gewrochten. Het menschdom, dat ons afgeschilderd wordt, is niet het
edel ras door God geschapen tot zijn evenbeeld, maar eene rampzalige kudde, door
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booze krachten voortgeduwd, aan een onverbiddelijk noodlot overgeleverd. Niet het
Fatum der Ouden, dat zijne tragische grootheid had; eerder het ontzenuwend fatalisme
der Mahomedanen. Voorwaar een roemrijke levensgids! Het is of de vrije wil nooit
bestaan heeft. De mensch wordt lijdzaam door zijne driften voortgezweept. Geen
van al die helden, die de kracht heeft er aan te wederstaan, die er zelfs aan denkt.
Hun eenig doel is hunne lusten in te volgen: gelukken zij er niet in, de zelfmoord is
daar als uiterste redding.
Zedenbedervend is die letterkunde; toch is de richting algemeen. Dat heet realist
zijn, levensgetrouw. Wee het ongelukkige menschdom, indien die tafereelen inderdaad
waar zijn! Het schijnt wel dat de klassieken geene juiste opvatting van het leven
hadden, dat zij niet wisten wat er eigenlijk in een menschenziel omgaat, of wat het
leven beteekent. De realisten weten dat beter, althans wanneer men naar L. Couperus
luistert: ‘... Zola was hun de immense veropenbaring, van groot en gezond
levensinzicht, van het leven te moeten zien zooals het was....’
Ik sta pal voor die woorden en denk na. Bestaat de samenleving dan uit louter
grofheid van gevoel, bekrompenheid van verstand, zucht naar winst, dierlijke
neigingen, instinct? Vleiend is het wel niet voor het menschelijk ras, tot het welk wij
toch allen behooren.
Wie is hier bedrogen, de lezer of de schrijver? Bestaat de maatschappij enkel uit
vlegels en domkoppen? Gehoorzaamt de mensch alleenlijk aan zijne lagere driften
en aan zijne zelfzucht? De realisten zeggen ja, en het publiek gaat meê; men heeft
het toch diets gemaakt dat de realistische letterkunde de trouwe spiegel des levens
is.
Maar in welke catégorie plaatst men dan die reine, edele wezens, die niet eens
weten wat het kwaad is, die niets kennen dan zelfopoffering, liefde tot God en den
evenmensch? En al die brave, degelijke,
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eenvoudige zielen, die hun plicht gansch natuurlijk kwijten? Zijn het allemaal
schijnheiligen?
Dat is toch moeilijk te gelooven. De groote meerderheid der samenleving bestaat
waarschijnlijk uit middelmatige zielen. Het zijn geene helden in het goed, heel
mogelijk; maar ook niet in het kwaad, zooals ze gewoonlijk afgeschilderd worden.
Burgerlijke zielen, zoo men wil, zonder heel hooge vlucht, maar toch in staat om in
gegeven omstandigheden edel te handelen. Het volstrekte kwaad wordt zelden
aangetroffen; de duivel alleen kan er op roemen. In bijna ieder menschenhart is er
eene weeke plaats, vatbaar voor 't goed, zelfs bij de bedorvenste, de slechtste.
De realistische of naturalistische letterkunde schijnt daar niets van te weten. Waar
is dan dit trouwe arbeeldsel van het leven? Waar die zoo geprezen kunst?
Zelfs Balzac, - toch een genie, - kan aan de neiging niet weerstaan om bij voorkeur
het kwaad te schilderen. Zijn talent helt altijd naar den lagen kant des levens. De
schurken trekken hem onweerstaanbaar aan. Hij vergroot ze, maakt er bijna epische
helden van. Hij heft het zegelied aan van het schelmstuk, van de ontucht. Zooals de
vroegere schrijvers Wallenstein of Willem Tell bezongen, den Cid of Romeo, bezingt
hij Jacques Collin, alias Vautrin, den galeiboef; of de jonge schelmen Rubempré en
Rastignac, of den afstootelijken woekeraar Gobseck en den gewetenloozen, bankier
Nucingen. In plaats van Desdemona, Juliette, Chimène, Thecla, Klärchen, worden
ons heele reeksen vrouwen uit alle standen ten toon gegeven, maar die allen of bijna
allen, iets gemeen hebben, namelijk ‘une âme de courtisane,’ eene volstrekte
onwetendheid van alle deugd of plichtbegrip. Hier en daar is er wel eene reine figuur,
maar ze dient enkel om de andere beter te doen uitkomen.
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Een meesterstuk leverde hij nochtans: Eugénie Grandet. Ditmaal zegevierde zijne
kunst, zijn waarheids- en schoonheidsgevoel over zijne tendenz. Maar nevens één
boek van hooge ingeving, nevens eenige andere die naar het ideaal pogen te streven,
hoevele die verderfelijk zijn, waar het leven enkel langs ééne zijde wordt aanschouwd!
Toch waren zijne inzichten goed; hij dacht deugdelijk voedsel te geven. Schreef hij
niet: ‘J'écris à la lueur de deux vérités éternelles; la religion, la monarchie, deux
nécessités que les événements proclament, et vers lesquelles tout écrivain de bon
sens doit essayer de ramener notre pays.’ Hij is oprecht als hij dat schrijft. Maar
niettemin is zijn werk een ondermijningswerk én van den godsdienst én van de
monarchie. Want Balzac is uit de omwenteling gesproten; hij is een revolutionnaire
schrijver in merg en been, doordrongen van de wijsbegeerte der 18e eeuw, en zijn
werk wordt een wapen van loochening en vernieling.
Hier zit eigenlijk de knoop. De modernen zijn ter school gegaan bij de wijsgeeren
der 18e eeuw, daarna bij Schopenhauer en Nietzsche. Met dezen hebben zij weldra
de godheid geloochend en allen godsdienst afgezworen. Geen geloof hebben zij
meer, tenzij in hun eigen zelven, in hun Ik. Hun ideaal is gedaald. hun blik niet meer
ten hooge gericht. Zij stappen door het leven met gebogen hoofd, de oogen ten gronde
gevestigd om de modder nauwkeurig te onderzoeken. Desnoods reukelen zij er in
met een stok, om toch niets te verliezen van al de rotheid die er in verborgen ligt,
om kleur en zelfs geur beter te kunnen opnemen.
Ook hebben zij alle levensvreugd verloren. Hoe kon het anders? Met Schopenhauer
en Nietzsche beweren zij dat het leven eene aaneenschakeling is van pijnlijke
pogingen, van onophoudelijken strijd, met de zekerheid, voor den mensch, altijd
verwonnen te worden. Dus ontwijfelbare en voorziene neder-
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laag in den kamp des levens, en daaruit natuurlijk, ijdelheid van alle hoop. Het leven
toch, zeggen zij, kan door de rede niet verklaard worden, noch het heelal. Indien het
iemands werk is, dan niet het werk van God, maar van een démiurge, die niets dan
den ondergang van het menschdom beoogt.
Kan men wanhopiger stelsel droomen? Hoe zou de letterkunde uit zulke beginselen
ontstaan, anders dan pessimistisch, diep pessimistisch zijn? Nochtans verloochent
Nietzsche het pessimisme, hij spoort aan tot optimisme. Maar hoe hij klaar geraakt
met zijne princiepen, dat blijft mij een raadsel; en het schijnt wel dat zijne leerlingen
het niet beter verstaan. Want van optimisme is bij hen geen spoor.
De smart, de groote, louterende smart heeft voor hen even weinig beteekenis als
de vreugd; zij verstaan haar niet meer. Wie van hen weet nog, dat het lijden door de
erfzonde in de wereld werd gebracht? Wie van hen erkent in het lijden de groote wet
der uitboeting, die op Golgotha hare hoogste uiting vond? - Niet een. Als of zij door
ooglappen belet werden rechts of links te blikken, gaan zij door het leven. Ongelukken
en rampen, het gemeen lot des menschen, schijnen hun een hemelhoogen muur, die
zijne schaduw werpt over heel de schepping.
Indien die sombere levensaanschouwing ten minste medelijden opwekte in des
schrijvers ziel? maar 't is er verre van. Verachting, lichte of bittere verachting vervult
deze gemoederen; zoo niet, dan de volkomenste onverschilligheid. De moderne
letterkundige bestudeert zijne helden als een naturalist 't een of ander diertje onder
het vergrootglas. Met wijde uiteenzetting van bijzonderheden worden de minste
feilen en gebreken, vooral de onkuischheden beschreven; maar ook met eene
volkomene koudheid.
En als natuurlijk gevolg blijft de lezer even koud.
Hebben de wisselvalligheden der schoone Salamm-
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bô, dochter van Hamilcar Barca, ooit één traan bij den gevoeligsten lezer uitgelokt,
of eene veredelende gedachte bij hem wakker geroepen? Toch is het boek schoon.
Het doet op wonderbare wijze de beschaving van het rijke, machtige Carthago voor
ons rijzen, een tafereel rijk aan kleuren en toetsen, in de keurigste taal geschreven.
Oogen en ooren worden gestreeld, het verstand geniet; maar het hart, de ziel blijft
onbewogen. Hetzelfde voor Madame Bovary, Flaubert's meesterstuk; men woont
hare lotgevallen bij als onverschillige toeschouwer, meesttijds met een glimlach van
misprijzen op de lippen voor die bekrompen zieltjes door geen straaltje van ideaal
verlicht. Koud, ijskoud altijd. Prachtige tafereelen, maar geene echte diepte. Eene
betooverende kunst, maar van louter kleur en klank.
Dat is het groot kunstgebrek, zoowel bij Flaubert als bij zijne navolgers. Dank aan
hun materialisme, positivisme of hoe men het ook heeten wil, dank aan hun gemis
aan geloof, aan veredelend, opbeurend, verblijdend geloof, blijft er eene heele zijde
van 's menschen leven voor hen gesloten. Zij spreken tot het verstand, gewoonlijk
nog meer tot de driften, nooit tot de ziel. Ze weten misschien niet eens dat de ziel
bestaat: ze beschrijven temperamenten en stellen ons bij voorkeur voor, ‘des
hystériques, des inconscients et des imbéciles,’ menschelijke dieren, die, niets
kennende buiten het aardsche leven, natuurlijk geen moeite doen om een ander leven
te verwerven. Logisch zijn ze genoeg, wat dat betreft. Het leven genieten, zich op
alle wijzen ontwikkelen, de natuurlijke vreugden, die de zekerste blijken, zooveel
mogelijk smaken, zijn Ik in eere houden, zijn ‘egotisme,’ dat heel wat anders schijnt
te zijn dan zelfzucht, uitzetten, dat is de theorie en de toepassing blijft niet achter,
noch in het werkelijk leven, noch in de kunst. En dat geeft ons die wulpsche of grove
romans, waar geil-
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heid en ontucht in gevierd worden, en vleeschelijkheid om zoo te zeggen vergoddelijkt
wordt.
Hoe zwart is dan ook de ingeving, hoe bitter de waarneming, hoe beroofd van
medelijden! En, hoe nauwkeurig de voorstelling in die gewrochten dan ook zij, hoe
rijk aan bijzonderheden, toch blijft het eene uiterlijke kunst. De verfijndste kunst van
vorm en kleur kan die groote fout tegen de schoonheid niet verhelen: het gemis aan
liefde,
L'amor que muove il sole e l'altre stelle.

Want alleen de liefde geeft het leven aan een kunstwerk, het leven en de
onsterfelijkheid. Het sprookje van Galathea blijft immer waar: het wonderschoon,
maar levenloos marmeren beeld, wordt enkel door de macht der liefde tot het leven
geroepen.
Dat heeft de Engelsche literatuur - Dickens onder anderen, - begrepen. De liefde
tot den evennaaste, het medelijden voor het menschdom, voor zijne zwakheid, zijne
dwalingen, zijne feilen, zijne smarten, is de grondtoon van Dickens' werk. Hij is geen
koude waarnemer van den handel en wandel zijner helden; hij leeft en lijdt en weent
met hen, en daarom doen wij het insgelijks. Hoevele typen heeft hij niet geschapen,
die in ons geheugen voortleven, dank aan hunne onsterfelijke waarheid? Agnes,
Dora, Florence, Emily, kleine Paul. de vader van het blinde meisje, en bovenal de
oude Peggotty. Het zijn figuren door een groot kunstenaar geteekend. En, al zijn ze
noch grof, noch zedeloos, leven zij niet een vol menschelijk leven?
Men kan aan Dickens soms zijne langdradigheid, zijne wijdloopigheid verwijten;
men kan beweren dat zijne karakters wel eens overdreven zijn in het kwade of in het
belachelijke; dat zijne helden niet altijd genoeg psychologisch ontwikkeld worden.
Zeker, indien men het woord kunst in zijn engsten
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zin neemt, van schoonheid door vorm en kleur, dan is Flaubert de grootere kunstenaar
van beiden; maar wanneer het woord in zijn breedst begrip wordt genomen, in zijn
vol begrip van schoonheid door liefde, dan staat Dickens ongetwijfeld boven hem.
En George Eliot dan - ‘cette enchanteresse de Mary Evans?’ Hier hebben wij te
doen met zuiver artistieke werken, vol hooge ingeving, vol breedheid van visioen,
vol waarheid van levensopvatting. Zij ook heeft die edele gedachte van hooge liefde
als grondgedachte in hare werken. Zij bemint hare helden tot den nietigsten toe, en
zoo bekoort zij ons met hare meest verschillende gewrochten: Adam Bede,
Middlemarch, Daniël Deronda, en dat meesterstuk van kunst: Romola.
Stel dit boek nevens Salammbô. Het is eene heroptoovering van het Florencië der
XVe eeuw, even trouw, even wonderbaar als die van Carthago. Maar de
heroptoovering bestaat hier niet alleen in het uiterlijke, in de tooneelschermen, in de
topographie, in de kleeding der personages, in hunne levenswijze en in hunne driften;
zelfs niet in hunne gewoonten en gebruiken. Nochtans komt er dat alles bij: het
woelige Florencië der vijftiende eeuw; de stad van kunstenaars en geleerden in al de
pracht en weelde der Renaissance, met hare kunst- en letterliefde; met hare humanisten
en hare vereering der Ouden; met haar neo-paganisme, met haren Savonarola; hare
voorliefde voor feesten en vermaken, hare aanbidding der schoonheid, der heidensche
schoonheid - dat alles rijst voor onze oogen in die prachtige bladzijden; maar bovenal
heeft de schrijfster de ziel dier maatschappij weten te vatten. Hare helden hebben
niet alleen zinnen en verstand, zij hebben ook eene ziel, edel of laag, maar eene ziel
die het wezen zelf van hun bestaan is.
Waar vindt men een dieper bestudeerd karakter dan dat van Tito, Romola's
echtgenoot? Hij is niet
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slecht, enkel zwak; het menschelijk opzicht leidt hem eerst tot kleine logens, dan tot
grootere schijnheiligheid, en allengskens wordt hij al meer en meer verachtelijk en
schuldig. En Romola dan, de fiere, reine, oprechte vrouw, hoe voelt zij hare liefde
voor den onweerdigen echtgenoot langzamerhand verkwijnen, naarmate zij zijne
dubbelhartigheid inziet en begrijpt?
Hier ook trilt de edele snaar van het zelfvergeten, van de zelfopoffering, waarin
de ziel haren adel vindt en haar zuiverste geluk.
Trilt die snaar ooit bij Zola of een zijner naturalistische navolgers, 't zij in Frankrijk,
't zij in Duitschland, 't zij elders? Of bij een schrijver der psychologische school van
Flaubert?
Toch was George Eliot ongeloovig geworden door het lezen der wijsbegeerte van
Strauss, maar die verandering gebeurde toen zij reeds op kunstgebied gevormd was,
en kon haar hart niet verdorren, haar ideaal niet verlagen. De godsdienst had hare
eerste jaren doordrongen, en haar genie toonde haar de echte baan der kunst. Hoog
en edel is hare opvatting van het leven, en daarom ook van de kunst. Gezond en
krachtig zijn hare werken, geen zier pessimisme komt hen verdonkeren.
Maar ook kent zij niet de theorie van de kunst voor de kunst, deze noodlottige
richting, die hare straf in zichzelve draagt; immers de kunstwerken, die er uit
voortspruiten, worden met een doods beginsel geboren. Zij kunnen noch leven, noch
den tijd trotseeren, want de kunst kan niet op zichzelve bestaan, kan niet van het
leven afgezonderd worden; anders gelijkt zij aan die afgoden der vroegere volkeren,
verborgen in het heiligdom en alleen zichtbaar voor enkele ingewijden. De kunst
voor de kunst is onvruchtbaar, zonder invloed op de maatschappij. Gedurende eenigen
tijd wordt ze misschien aanbeden, gelijk de gesluierde Isis aanlokkender werd door
hare verborgene schoonheid, door haar mysterie.
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Maar de tijd verscheurt den sluier en laat het beeld in al zijne naaktheid en
troosteloosheid zien. Wel schitteren nog de edelsteenen en de rijke borduursels, maar
hunne pracht kan het levenlooze geraamte niet verbergen. Die schoonheid was bedrog.
Dat heeft George Eliot begrepen, dat weten de meeste modernen niet. Zij hebben
den breeden weg der kunst verlaten. Zij scheiden de kunst van het leven, en
beschouwen maar enkele kanten van het aardsche als waarnemingsgrond, gelijk een
wandelaar een gezichtspunt eenigen tijd nieuwsgierig gadeslaat. Maar het gekozen
gezichtspunt is doorgaans donker en dreigend. De levensvreugde ging te loor; het
leven is in somber raadsel verkeerd. Van waar komt, waarheen gaat de mensch? Wat
is de beteekenis van een leven zoo zwart ingezien? Geen antwoord. Dat valt buiten
het bereik der kunst meenen die schrijvers. Pessimistisch, bitter pessimistisch zijn
ze. Waar vindt men meer verachting en tevens meer onverschilligheid dan bij Paul
Hervieu? Of hardere, scherpere waarneming, walgender gebrek aan zedelijk gevoel
dan in zijne boeken? Verdorrend is zulke letterkunde, eng en kleingeestig zulke kunst.
Zielekunde is geene pathologie, en kunst is de verheerlijking niet van het dierlijke
in den mensch. Zij moet integendeel boven de aarde zweven, naar den hooge wijzen,
en niet haar welgevallen vinden in het slijk. Daarom kan ze toch wel realistisch zijn.
Tolstoï is daar om het te bewijzen, Tolstoï, de groote kunstenaar. Voor hem is de
ziel belangrijker dan het lichaam. En wat een zielekenner! Tot in het diepste
onderzoekt hij zijne helden; en allen, tot de nietigste toe, zijn vol leven, hebben hun
eigen kenmerk. Niet enkel door hunne zinnen, door hunne ziel worden zij geleid. Ze
weten en voelen dat er iets is buiten het perk van hunne zintuigen, iets boven hunne
aandoeningen en smarten, en zij zoeken. Het geluk zoeken zij; maar zelfs dezen, die
het meest volkomen aardsch geluk
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genieten, voelen dat er een ander geluk bestaat, een geluk ver verheven boven het
aardsche; zij zoeken, al weten ze niet waar te vinden; zij zoeken; maar dikwijls met
dat Oostersche fatalisme, eigen aan de Russen, dat fatalisme dat doodelijk is voor
alle initiatief en tot gelatene inertie voert.
Die tocht van fatalisme, dit gevoel van onzekerheid, dit gemis aan sterke
grondvesten, is misschien het eenigste dat de hooge kunstweerde van Oorlog en
Vrede en Anna Karenina verzwakt. De volle schoonheid brengt enkel bevestigende
gevoelens meê: bewondering, geestdrift, maar geen twijfel. Twijfel is altijd een
teeken van zwakheid.
Maar toch is twijfel beter dan volstrekte ontkenning; een schemerlicht beter dan
de duisternis; het kan de voorbode zijn van den dag. En het is ook of er een licht
opdaagt, dat van hoop spreekt. Een gevoel van onrust en verwachting schijnt door
de letterkunde te trillen, al is het maar hier en daar. Mysticisme of ernstig vorschen,
de eeuwige vragen komen weer voor den dag. Tolstoï kan ze niet uitsluiten, andere
schrijvers evenmin. Misschien is het de dageraad, misschien gaat een nieuw
letterkundig tijdstip aanbreken. De kunst is weer op zoek naar den Graal. Laat ons
hopen, dat zij op hare gevaarlijke tochten bezield worde met ridderlijk gevoel, en
het lang gedroomde, het lang betrachte bereike.
In een zijner dichterlijke sprookjes vertelt ons Andersen, dat de duivel eens een
spiegel vervaardigde, die voor eigenschap had al de fouten en gebreken, hoe klein
ook, van menschen en zaken monsterachtig te vergrooten. Toen de duivel zag dat
zijn werk zoo goed geslaagd was, lachte hij dat hij schokte. Door eene menigte kleine
duiveltjes geholpen, nam hij den spiegel op, en vloog er meê naar den hemel toe. En
het deed zijn harte goed te zien hoe alle vlekjes der aarde tiendubbel in den spiegel
vergroot werden. Maar hoe dichter hij bij den hemel kwam,
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hoe sterker de spiegel begon te beven; en op eens sprong hij in duizend stukken,
groote en kleine, die over de geheele aarde vlogen. De kleinste, aan zandkorrels
gelijk, kropen in de oogen van zekere menschen, en van dien stond af, zagen ook zij
alle feilen en vlekken in hunnen evenmensch en in al het geschapene, overgroot. Ook de modernen schijnen een scherf van 's duivels spiegel in de oogen gekregen te
hebben. Overal zien zij de knagende zwarte vlek; overal zoeken zij haar; op alles
leggen zij eene heiligschendende hand. Maar zooals de spiegel altijd meer en meer
beefde, naarmate hij de volkomene schoonheid, God, naderbij kwam, zoo ook wordt
de moderne kunst meer en meer onvast, onwaar, naarmate zij de schoonheid wil
aantasten en bezoedelen.
Onder meer dan een opzicht zou men Andersens sprookje op de kunst kunnen
toepassen. Ook de kunst is een spiegel die het aardsche trouw, maar veredelend, maar
opbeurend, maar verblijdend moet weergeven. De blijdschap! Zij is inderdaad de
natuurlijke vrucht der kunst, omdat de kunst hooger leven is, omdat het leven is
hoogste vreugd.
‘De liefde tot de lagere schoonheid besmeurt de ziel,’ zegde eens St Augustinus.
Integendeel de liefde tot de hoogere schoonheid loutert, veredelt de ziel, maakt haar
vatbaar voor de hoogste veropenbaringen des levens en ontwikkelt al hare vermogens
in eene heilige, zaligende vreugd.
L. DUYKERS.
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De uiterste dag.(1)
IX.
HET is op eenen avond. Niels Graff staat vóór het venster naar buiten te gluren. Hij
is alleen in de half duistere kamer, en buiten op straat brandt het gaslicht.
Hij heeft juist zijn noenmaal genomen. Het koffiepotje staat ledig op de rooktafel,
en de reuk eener cigaret zweeft nog in 't vertrek. Kleine Erik werd naar bed gebracht,
en Niels Graff hoort zijne vrouw spreken met de meid in de eetzaal.
Hij staat naar buiten te staren en blijft naar buiten staren. Er komen nogal menschen
voorbij - Niels volgt ze allen met de oogen, tot ze verdwijnen, en hij krijgt lust om
met hen heen te gaan... Eene jonge dame spoedt zich op den voetweg, slank en
elegant; in het gaslicht is haar witte rok zichtbaar van onder het opgeheven kleed....
Een jonge man rijdt onbekommerd weg in den milden Septemberavond, met de sigaar
tusschen de lippen en eene bloem in het knopsgat van zijn overjas....
Niels staat die allen na te kijken, en ieder van hen neemt iets van zijn verlangen
meê. Ze dragen zijn hert van hem weg, deeltje voor deeltje, totdat er eene smachtende
ijlheid in zijne borst overblijft. Hij is

(1) Zie vorige aflevering, blz. 364.
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zoo moe van zijn eigen leven, zoo moe van zijn eigen geluk.
Van uit zijn kinderhuis is hij bijna recht gegleden in 't huis, dat hij en Agnes gesticht
hebben. Zijn Zigeunertijd duurde zoo weinig, en zoo kort waren de jaren, dat hij als
vrije nomade rond zwerven mocht over de grenzenlooze weiden der jonkheid. Nu is
het hem, of hij bedrogen werd in zijn leven, en of zijn geluk maar een gevang was
met schoone muurschilderingen....
Hij herinnert zich het zelfde van in zijn halfvolwassen jongelingsjaren.
's Zondags voormiddag, wanneer hij proper en feestelijk gekleed stond van top
tot teen, en alles in hem wachtte en bereid was, en dat er niets kwam, of niets voorviel
- niet eens gingen ze daar naar de kerk - dan kon hij staan bij het venster in zijne
kleine kamer en buiten kijken en zoo oneindig zwaarmoedig worden. Grauwe, koude
winterzondagen waren dat, en vóór het venster lag de koer met vuile, hardgevrozen
of gedooide en bemorste sneeuw. En achter deze lag de tuin, wiens hooge, zwarte
boomen hooploos heen en weer wuifden in het koude geblaas, onder den kouden
grauwen hemel. Het was alles zoo treurig, dat Niels geerne geweend hadde. Het werd
hem zoo troosteloos te leven, en hij was zoo eenzaam in de armoedige wereld met
zijn groot, hongerig hert.
De zondagssoep, het glanzende versche tafelkleed, tante Eleonora's gewoon bezoek,
de koekskens bij de middagkoffie - al wat in zijn thuis dien dag verschillig maakte
van de andere dagen der week en een feestelijk uitzicht gaf, werd als niets tegenover
zijn groot, hulpeloos verlangen. En des avonds, wanneer de lamp ontstoken werd,
en de breinaalden stil kletterden rond de sofatafel, zette hij zich in een hoek op een
schabel - zette zich tegen den muur recht onder het venster, waar hij alles gedempt
kon hooren, wat er geschiedde buiten op straat - hij kon het getier hooren
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van lustige jongens, die met sneeuwballen wierpen, het lachen van mannen en
vrouwen die samen wandelden, en eene slede, die voorbij vloog met zweepslag en
klinkende bellen, en hij nam alles op in zijn klein, stil inwendig huis en bedacht, wat
het kon zijn...
Dan werd Niels ontdekt in zijnen hoek en gegevraagd, of hij bij de lamp niet wilde
zitten. Maar hij ‘zat goed, waar hij zat,’ en men vezelde erover, dat hij toch een
‘zonderlinge’ jongen was...
Agnes kwam en bracht de bevrediging der jaren.
Hare schoonheid was mild en blij en zoel gelijk de lucht in de klare
voorjaarsnachten, en het was of de maan scheen over dezen, dien zij beminde.
Maar het werd Niels ten laatste, als moesten zijne oogen sterven in deze eeuwige
bleekheid, en zijne ziel omkomen door weemood. Zijn wild hert begeerde, dat een
morgenrood zou schemeren tusschen de brandende wolken, en eene zon oprijzen, in
vloeden van bloed en goud. En daarom ging hij weer in gedachten zitten op zijn
kinderbanksken en luisteren in de lange avondstonden naar het gedruisch van de
groote straten in de stad des levens...
Daarom staat hij nu in dien schemerstond en staart buiten en wenscht iederen
mensch te volgen, die voorbijgaat, wenscht hunnen weg te bewandelen, hunne wereld
te kennen, hunne vreugden te smaken, hunnen wijn te deelen. Maar vóór hem ligt
enkel de lange, vervelende avond - de schaarsche onbeduidende woorden over de
voorvallen van den dag, daarna het theedrinken, eene laatste cigaret en een eerste
geeuwen, een klein wederzijdsch gepraat over het naar bed gaan, daarna 't ontkleeden,
het leggen der kleêren op den gewonen stoel en een alledaagsch insluimeren in
echtelijken vrede.
Niels Graff strekt met kracht zijne armen uit over zich - alsof hij het dak van zijn
huis wilde opheffen en de nacht laten neêrstroomen en al de kamers vullen met zijne
koude oneindelijkheid...
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Op dat oogenblik klinkt de ingangsbel, sterk en lustig en lang.
Niels Graff gaat zelf opendoen. Het is Alf, vriend Alf, een der vele vrienden van
den huize.
- Ik ben alleen niet, glimlacht hij, als Niels hem verzoekt binnen te komen. - Er
staan dames achter! Ja, mijne vrouw kent gij wel! En deze dame - (hij buigt voor een
klein, jong jufferken, wier wit aangezicht straalt uit een opstaanden kraag, gelijk een
portret uit een zwart raam) - deze dame is Vrouw Lily Linden!
Een oogenblik later staan zij in Graffs kamer, waar hij haastig licht ontsteekt.
Vrouw Lily Linden stapt hem te gemoet op den met tapijt belegden vloer; er steken
frissche violetbloemen in haren gordel en op hare verlakte schoenen.
- Ik heb lang gewenscht uwe kennis te maken, Niels Graff, zegt ze met eene zachte,
diepe stem en blikt hem in de oogen.
Hij buigt met de hand op het hart, ziet weer op en ontmoet gedurig haren blauwen
blik, die van de zelfde kleur is als 't ijs in de spleten der gletschers. En hij staart daarin
- ééne seconde - maar eene seconde, die hem duizelig maakt.
Hij heeft den afgrond geroepen. En de afgrond heeft geantwoord.

X.
Er zijn menschen die van de poort der dood zijn teruggekomen en ons verteld hebben,
hoe dat is de eeuwigheid te naderen. En deze menschen hebben ons verteld van die
oogenblikken, die omtrent de laatste waren, hoe het krielde van zichten dan, en hoe
het gansche leven heen toog gelijk een beeldenreeks, die sprak en veroordeelde,
sprak en vertroostte...
Zoo gebeurt het nu voor Niels Graff, terwijl hij onbewegelijk ligt in de diepe
doodschaduwen, en zijne
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ziel blikt terug op het leven gelijk uit de hoogte van een somberen berg. En er komen
beelden, die hem niet behagen, en hij ziet tooneelen, die hem beschaamd en angstig
maken.
De vrienden blijven Niels Graffs huis vervullen.
Niet dezelfde als in het begin, maar andere, nieuwe, vele. Wonderbare gedaanten
komen er tusschen, zonderlinge vreemden, sterke, afschuwelijke vogels met gedruisch
van booze, wilde werelden onder hunne vleugels.
Niels Graffs klein burgerlijk huis vervalt allengskens. Het wordt gelijk de hoven,
waarin vele kinderen spelen, en waar 't gras vertrapt is op alle pleinen, en de bladeren
afgeplukt zijn van alle lage takken. Witte vlekken van gestorten wijn verschijnen op
de blinkende meubels, vette eetvlekken bezoedelen de lichtgekleurde vloermatten,
bedronken gasten hebben de sofa's en stoelen bemorst, met er op te spuwen.
Avond op avond zijn er vreemden. Niels kan niet meer verdragen van alleen te
zijn. Als het donker wordt, moet hij in feestelijke afwachting alle lichten onsteken,
de tafel zien dekken en zelf gaan opentrekken, als er gebeld wordt. Hij moet in een
krans van menschen zitten, heele nachten door, sterke likeuren drinken, praten, hardop
lezen en vele cigaretten rooken.
Komt er eenen avond niemand tot hem, zoo moet hij uit - alleen - of hij krijgt
Agnes meê. Zij bellen, waar ze weten, dat men ze geerne zal ontvangen - avonden
en nachten door blijven zij bij vrienden, en de vrienden zijn blij van ze te hebben,
en zij zijn gelijk kinderen, die niet alleen durven blijven in den donkere. Maar van
tijd tot tijd komt hunne onrust op, en hunne verveling wordt zoo diep, dat ze niet kan
verdoofd worden tusschen vier muren. Dan ijlen zij neer op straat, gaan buiten de
stad, wandelen in de ijskoude maneschijnnachten, door de lange, witte wegen in het
ijle veld, tot de maan zinkt.
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En meer en meer verzamelt dit alles zich rond Vrouw Lily Linden. Hare vrienden
worden Graffs vrienden en vullen zijn huis. Aan de tafel, die Agnes gedekt heeft,
wordt Vrouw Lily de gastvrouw, want alle oogen zoeken haar, en haar glimlach
straalt tot allen, en haar koddig gesprek beheerscht en vangt ze allen. Zij is naïef als
een kind, frank als een man, koket als eene dame en ontuchtig als eene hoer. Zij
vertelt histories, die mannen doen rood worden, en zingt volksliederen, die vrouwen
doen weenen. Er zijn altoos violetten in haren boezem, en dezen, die nevens haar
aan tafel zitten, krijgen een tuiltje, als gedenkenis, bij de likeur.
Gelijk de maan verbleekt en een witte wolke wordt, als de zon aan den hemel staat,
alzoo verbleekt Agnes en verdwijnt zij uit de ziel van Niels Graff. Vrouw Lily vervult
hem gansch met haar vlammend licht.
En Erik, de kleine jongen?
Ja, hij wordt gebracht in 't gezelschap, zeer bewonderd, wat getroeteld, haastig
vergeten. Ligt hij in zijn bed, dan ontwaakt hij door 't gelach en de luide stemmen,
ligt en roept in 't donker, weent in 't donker. Niemand hoort hem, niemand komt hem
vertroosten - zoo schreeuwt hij zich eindelijk in slaap...
Het gebeurt eens bij een groot ontbijtsgezelschap, dat een bedronken gast Erik op
zijne armen neemt, hem opheft en voortgeeft aan zijnen gebuur. ‘Laat het zoet
jongsken de tafel rond gaan,’ grijnst de geblaseerde met fijne neusstem. En 't kind
wordt verder gegeven, is dicht genaderd bij Vrouw Lily, die lachend neerziet op
Agnes' kind...
Dat ontdekt Niels Graff plots en hij wordt koud van gramschap. Zijne stem is bijna
heesch, als hij heftig de geestige gasten verzoekt het kind los te laten. ‘Mijn zoon is
geen speeltuig,’ roept hij onwilkeurig, onbeleefd. En deze, die Erik op den oogen-
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blik vast heeft, zet hem neêr op den vloer, terwijl er eene verlegene stilheid heerscht.
Toen was Erik twee jaar oud...

XI.
Op zekeren dag staat Niels Graff in het kantoor, waar hij arbeidt, vóór den lessenaar
van den chef. De oude heer heeft zijn neusnijper afgenomen en slaat er in 't spreken
de maat mee.
- Ja, mijn lieve vriend, zegt de grijsharige, elegante chef - het doet mij pijn u dat
te moeten zeggen, maar u zult u herinneren, dat ik u meermaals gewaarschuwd heb.
U hebt mijnen raad niet willen ter herte nemen, en daarom ligt de schuld aan u zelven,
indien ik verplicht ben u nu te zeggen, dat het kwijten uwer werkzaamheden hier in
den laatsten tijd zóó... geweest is... is geweest van zulken aard... zoo onachtzaam en
onzeker, dat - het doet mij leed, gelijk ik zegde - ook voor uwe vrouw, wier moeder
ik de eer heb te kennen - maar: wij kunnen u niet meer gebruiken. U hebt uw ontslag,
tegen vandaag drij maanden.
En de kantoorchef staat op, terwijl hij Niels Graff een papier toereikt, dat hij den
heelen tijd onophoudend heeft bezien. Hij staat op en stelt zich bij het venster, met
den rug naar zijnen onderdaan.
Ook Niels Graff ziet door het venster. In de oude koer ligt alles bedekt met sneeuw.
De lindentakken hebben hooge, witte boorden; op eene plaats in den hoek, tusschen
den stam en een tak, zit eene musch, die ineen kruipt, hare veders schudt en nog
dieper in hare pluimen kruipt.
Niels Graff staat daar een weinig, dan buigt hij naar den rug van den chef, dankt
voor het officieele bericht en zet zich op zijne plaats. Hij is bedwelmd als van eenen
slag, vol schaamte gelijk een jongen, die klop gekregen heeft, en kwaad is op dezen
die hem heeft geslagen.
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Hij ontmoet Alf, als hij naar huis gaat, Alf en Vrouw Lily Linden. En zij treden
samen in een wijnhuis.
Als de gevulde glazen op tafel staan voor hen gelijk drie witte bloemen, drie
guldene tulpen, heft Vrouw Lily het hare, groet Alf, groet Niels, en ze drinken. Dan
vertelt Niels Graff zijne historie van den voormiddag, en zij spreken samen daarover.
Vrouw Lily blikt onophoudend in Niels Graffs oogen, en haar blik is als de toon voor
al, wat Alf zegt.
- Versche moed! meent Alf - het leven hangt er toch niet van af, of gij 2400 kronen
wint. Die verdient ge gemakkelijk op eene andere wijze!
- Hebt ge mij eenigen raad te geven? vraagt Niels Graff.
- Ik heb een raad. Doe gelijk ik - word journalist. Leg u gansch toe op de
letterkunde, uwe pen zal u wel onderhouden! Gij zijt tot hiertoe een sierlijke amateur
geweest, word nu professioneel! Het lot heeft de teerlingen voor u geworpen.
Niels Graff beziet Alf, en Alfs klare, licht roodgerande oogen zien eruit, als
wenschten zij hem zoo innig veel goed, voor den tijd zooals voor de eeuwigheid.
- Wat meent u, Vrouw Lily? vraagt hij dan.
Vrouw Lily Linden beschouwt hem met haren grooten, onbewusten gletscherblik.
- Ik meen gelijk Alf, zegt zij alleenlijk en drinkt uit haar glas.
Zij zitten een oogenblik sprakeloos. Er komt volk binnen, wit van sneeuw, zij
stampen de voeten af aan de deur en hangen hunne frakken bij de stoof. Niels bestelt
nog drie glazen.
- Maar, zegt hij op eens, ik moest nu eigenlijk thuis zijn!
Alf ziet op zijn uurwerk.
- Weet gij wat? zegt hij. - Ik heb u een voorstel te doen. Vrouw Lily heeft beloofd
bij mij te spijzen
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vandaag, doe mij ook het genoegen van mijn gast te zijn. In allen eenvoud, verstaat
gij wel?
Alf buigt ver over de tafel en beziet Niels, en zijne oogen worden zoo smeekend,
alsof zijn levensheil afhing van het antwoord zijns vriends.
- Agnes verwacht mij, zegt Niels. - Ik moet haar toch vertellen wat er gebeurd is.
- Wij zenden haar een paar woorden. Schrijf dat gij bij mij eet - ondertusschen
zorg ik voor een stadsbode....
En hij wenkt den kellner.
Niels blikt op Vrouw Lily. Zij heeft heur glas geheven en beschouwt, door het
gulden vocht, het volk buiten op de markt, dat zich omgekeerd afbeeldt in het glas
gelijk op eene photographische plaat. Nu wendt ze zich een oogenblik tot hem en
zegt zeer beleefd:
- Groet uwe vrouw voor mij.
Niels schrijft. Een paar haastige woorden, waarin niets gemeld wordt over zijne
afdanking, en niet eens Vrouw Lily genoemd is, maar waaronder hij dit betrouwen
wekkende bijvoegt: ‘Uw toegenegen N.’
De stadsbode staat gereed - ‘met speciale stadsbode,’ zegt Alf. De stadsbode
glimlacht met eerbiedige bescheidenheid, snuit zijnen neus en gaat.
Zij zitten nog een oogenblik, met hun drieën, in het wijnhuis. Nu ze weten, dat ze
te zamen zullen blijven, zijn ze stil geworden en als een weinig vreemd jegens
elkander, ietwat moede van elkander. Vrouw Lily Linden blikt voort op de groote
markt. Het schemert daar buiten, en de sneeuw dwarrelt. Ginder wijd liggen de grijze
puinen van een slot, dat eens afbrandde.
- Nu, wij moeten gaan, zegt dan Alf.
En zij komen buiten.
Ze gaan in de zachte, reine dooiweêrslucht en vrouw Lily's bleeke wangen krijgen
kleur. Menschen wandelen geruchtloos in de versch gevallen sneeuw.
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In den schijn der elektrieke lampen gaan schoone jonge meisjes voorbij. Alf knikt
dartelend naar een paar, en ze lachen hem tegen.
- Ziet gij, zegt hij, naar Niels gekeerd - de wereld is vol vrouwen, en wij zijn
eeuwig jong!
- Dat is eene praktische moraal en licht om vatten, zegt vrouw Lily lachende. Mag ik uwen arm nemen, Niels Graff? De trottoir is glad.

XII.
Zoo was het, dat Niels het wonderlijke leven begon te voeren van den letterkundigen
daglooner. Het leven, dat aan een mensch nooit den tijd geeft om ingetogen en stil
te zijn, maar dat hem jaagt door een oneindige reeks kleine en groote zaken, die hem
niet aangaan, en om welke hij zich toch moet bekommeren, die hij zelf moet verstaan
en aan anderen verklaren. Het leven van den journalist, dat misschien het meest
verwoestende is van allen, omdat het iemands krachten verdeelt op honderd dingen,
die zonder inwendig verband staan, en aan het verstand heden een werk voorlegt en
morgen een gansch ander.
De samenleving der middeleeuwen werd geleid door menschen, die lang en grondig
eene eenige zaak hadden overdacht, en die geheel hun leven wijdden aan het dieper
en dieper doordringen in de groote kennis van Gods wil. Maar de geestelijke geleider
en heer van onzen tijd is de journalist, de dagbladman, - een mensch, die zelden
geleerdheid bezit en haast nooit de stof bedacht heeft, waarover hij zijne meening
moet uiten, vooraleer hij er vlak voor staat aanzicht tegen aanzicht en op een uur
tijds moet hij er eene meening over hebben.
En deze mensch heeft de boekdrukpers tot zijne beschikking, en millioenen
gelooven zijn woord, veel blinder en meer onvoorbehoudend, dan ze ooit de priesters
der kerk geloofden. En heeft de journalist heden eene meening - en verandert hij die
morgen,
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omdat hij nu een zijner vrienden wil ophitsen of koketteeren met de tegenpartij of
het hof maken aan eene schoone vrouw - zoo veranderen millioenen hunne meening
met hem en volgen hem rond de heele windroos zijner opvatting.
Niels Graff werd journalist. Hij leerde, dat het er niet op aan komt te zeggen, wat
waar is. Het komt er op aan de partij te verdedigen, dezer mannen en dezer meeningen,
en alles te bestempelen als bekrompenheid, domheid, kortzichtigheid, wat tegen den
gedachtengang der partij is.
Maar vooral geldt het een ‘goed’ artikel te schrijven.
En het goed artikel is niet het ware, correcte, aan de werkelijkheid getrouwe - maar
het is dit, wat het publiek vangt, de zinnen boeit, lezers, koopers en inschrijvers
bezorgt.
Want het geldt het publiek ten dienste te staan. Het publiek - deze moderne parodie
van het volk, waarvan gezegd wordt, dat zijne stem de stem Gods is.
Vox populi, vox Dei. Is dat waar? Ik ben gereed het te gelooven.
Want de stem des volks, dat is de stem van 't menschelijk hart. En het menschelijk
hart, dat is gelijk een kind, dat verdoold is in een groot, zwart woud, en dat noch pad
noch uitweg kent. En dat kind zet zich aan het roepen en aan het weenen en valt
eindelijk op zijne knieën en bidt: ‘Laat mij uitweg vinden, o God, en laat mij mijn
thuis vinden! Laat mij weer uwe zon zien over de velden en het rijpe koorn, laat mij
in moeders hut geraken en zitten op den trapsteen vóór hare deur en het geurende
versche brood doppen in de witte gezonde melk, terwijl de zwaluwen spelen rond
den kerktoren, en de avondklokken kleppen!’
Zoo is het kindergebed, en zoo is het berouwend gebed van des menschen herte,
en zoo is des volks gebed. Het volk kan de waarheid niet ontberen, de

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1902

461
gezonde, alledaagsche waarheid, de eeuwige waarheid, die effen en bescheiden is,
gelijk brood en melk, en die toch de eenige is, die sterkte geeft om voort te stappen
den ganschen, langen dag en het huis te bereiken, vooraleer de duisternis valt.
Maar het publiek is niet meer het volk. Het is een verfijnd volk, een volk, dat niet
meer onschuldig is. Daarom zoekt het publiek niet het ware, maar het nieuwe. Het
publiek is 't volk in verval, 't volk, dat niet meer naïef is, 't volk, dat romantiek
geworden is.
En deze groote romantieker, die iederen morgen ontwaakt met een zieleledigheid,
die moet gevuld worden, hij vordert van zijne pers nieuwe gedachten, nieuwe
aanschouwingen, nieuwe dingen en nieuwe woorden. Vooral begeert dat
geromantizeerde volk nieuwe zinsbewegingen - nieuwe en groote en vele
zinsbewegingen - vele nieuwigheden in plaats van de eeuwige ééne waarheid der
oude dagen...
Dag voor dag arbeidde Niels Graff aan zijn blad. Men gebruikte hem in 't begin
met omzichtigheid - zoolang zijne meeningen hare ruwe kanten nog niet verloren
hadden.
Hij zat en schreef kleine, kleurrijke kunstmeldingen aan eene waggelende tafel in
de kamer des referenten, tusschen toddystinkende reporters, die de jongste
zelfmoordhistorie neerkribbelden, en eenen geparfumeerden Alfons, die reklame
maakte voor openbare vrouwspersonen in een Variété.
Maar later leerde hij de zaken inzien langs den partijkant, op des blads zienspunt
staan, en de wereld verdeelen en beoordeelen, ingevolge deze rechts of links lag van
de aanschouwingen, die hij verdedigde.
Niels Graff werd bruikbaar. Het blad slorpte hem op. Zijne belangen werden Niels
belangen, zijne vijanden Niels vijanden, zijn leven Niels leven. Heel zijne wereld
bestond in de redactie - in de immer gasverlichte kantoorkamers, waar eene bedorven
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lucht heerschte van vele menschen en vele sigaren, waar het nu te koud, dan te warm
was, waar niemand de deur achter zich toetrok, waar de telefoonbel onophoudend
klonk, en gazetten en opengescheurde enveloppen in wanorde lagen op al de tafels,
en waar de boden gedurig in en uit kwamen, en iemands hand zwart werd van het
stof, dat nooit afgevaagd werd.
Den ganschen dag door arbeidde Niels Graff daar - nam dan zijn noenmaal in een
restaurant - en trok terug naar het kantoor. Er waren altijd menschen, die hem
gezelschap hielden. Het was alsof geen van hen zich kon los maken van de
redactielokalen. Ze zaten daar en lazen ieder gazette, die te vinden was, eenige
wachtend op de proeven, de meeste maar op het weggaan van den eenen of den
anderen.
En van de redactie liep de weg tot den café, des journalisten tweeden thuis. Rond
de kleine marmertafeltjes, onder 't gaslicht der matte bollen, kwamen de bladmannen
bijeen om zich te verzetten. Zij hadden hun vasten hoek, waar er altijd een van hunne
kliek te vinden was. En lange nachten door bleven ze samen - pratend, drinkend,
rookend, vertellend, de marmertafels overdekkend met teekeningen en raadsels.
Het was het oud nachtleven van Niels Graffs huis in eene tweede uitgave. En Niels
Graff voelde zich welgezind gelijk een Boheem bij 't legervuur.
Rondom hen werd de café allengskens ijl en donker. Een laatste slaapdronken
bediende hield wacht bij het buffet. Maar de nachtraven hielden nog vol - babbelend,
rookend, drinkend, dronken. En naarmate de nacht vervloog, dronken zij meer, en
hun dagloon vloeide door hunne keel, in rijken bourgogne, in gekruide likeuren. Dan
opende een het venster. Van beneden hoorde men afgemeten hoefslagen - het waren
de koetsiers buiten een nacht-
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restaurant, die hunne peerden aanroerden op de planktrottoirs. Men hoorde den
hoefslag van een koetspeerd - 't gelach en 't getier van jonge vrouwen, 't gerucht van
menschenlevens daar buiten in de machtige duisternis.
En een heidensche walm steeg op van den bodem van Niels Graffs ziel, terwijl de
rauwe lucht den flauwen sigaarrook heen dreef. Zijn wezensdiepte roerde zich - de
slangen op den bodem ontwaakten - en groote, vergiftige bobbels stegen op uit het
slijk zijns harten. Hij verlangde gelijk een roodhuid, die heimwee heeft, naar 's levens
wilde bosschen; hij begeerde lafhartig ten onder te gaan en in den nacht te verdwijnen,
die zijne booze baren rolde door de groote stad.

XIII.
- Waarheen, Niels Graff?
Het was Vrouw Lily Linden, die hem tegenhield buiten vóór den ijzerenweg. En
het was een vochtige, zonnestralende voorjaarsmorgen, met schijnende lucht, en mist
in de verte, en straten gelijk beken van zilver. En uit al dat blinkende, glimmende,
haastig vergaande licht duikte Vrouw Lily op, in eene lichte voorjaarsdracht.
- Waarheen, Niels Graff?
Hij bleef staan met den hoed af en reikte haar de hand.
- Waarheen? Naar buiten in 't voorjaar. Reist u meê?
- Ja, zei ze zonder zich te bedenken. En hij liep om de twee biljetten te koopen.
Zij zette zich tegenover hem in den coupé. De eerste groene velden en bloeiende
wilgenhagen gleden voorbij. En zij blikte op hem met oogen, die vandaag blauw
waren gelijk violen.
- Ach! dat wij nu in een trein zaten, die tot der wereld einde liep, en u de man
waart, met wien ik tot der wereld einde wilde reizen!
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- Die ben ik aldus niet, Vrouw Lily?
- Neen, zei ze en lachte - maar ik kan u goed verdragen.
- Weet u, antwoordde hij, dat ik zoo overstroomend, stralend blij geweest ben,
van als ik in den morgen opstond en den blauwen hemel zag en de voorjaarswolken.
Ik voelde mij zoo jong, zoo sterk, het was mij soms, of ik zou kunnen zweven, enkel
met de voeten van de aarde te heffen. En heel den tijd zong binnen in mij dat refrein
van het volkslied: ‘Zoo warm een zomer te gemoet.’
- Dat is schoon, zegde zij. - Van nu af wil ik ook die woorden als zinspreuk nemen.
En zij herhaalde langzaam, terwijl haar blik de glanzende kimme zocht:
- Zoo warm een zomer te gemoet!
De trein stond. Zij stegen uit en stapten het woud in. En het woud was helder
groen, gelijk het enkel in 't eerste voorjaar is, en warm van de zon en groot en heel
stil. En ze zingen tusschen de grauwe stammen en over de gele pleinen, ze gingen
in het roode, ritselende loof en over 't verslenst gras, in welks dik tapijt men geen
voetstap hoorde. En het woud was groot en licht en warm van de zon en heel stil.

XIV.
De geschiedenis der ontrouw is dagelijks en eentonig dezelfde - en toch hoort de
wereld niets liever dan dat. Uit Hel en Vagevuur en Paradijs van den grooten
Florentijn heeft de wereld zich twintig verzen gekozen over Francesca da Rimini,
die hare trouw brak, en terwijl helden en heiligen begraven liggen in de vergulde
vergetelheid, die onsterfelijke roem heet, leven twee ontrouwe koninginnen in der
eeuwen hart - de ontrouwe Guinevere, de ontrouwe Isolde, de hedendaagsche
koninginnen der dichtkunst.
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De geschiedenis van Niels Graff en Vrouw Lily Linden zal niet verteld worden. God
heeft toegelaten dat vergiftige bloemen schoon schijnen. De verbodene rozen hebben
eenen geur, die bedwelmt, en de muur is laag rond het valsch paradijs, waarin
Sodoma's appelen groeien.
Maar er zal verhaald worden van de kern van zout en bittere asch, die zat in de
roode vruchten van den boom der kennis.
Er zal verhaald worden van Vrouw Agnes' eenzame nachten in het huis, dat haar
man bijna nooit meer zag. Er zal verteld worden, hoe zij wachtte en wachtte in de
lange avonden, blij werd, iederen keer dat het hofpoortje openging, en teleurgesteld,
iederen keer dat ze stappen hoorde, die niet die van Niels Graff waren. Tot eindelijk
de stadsbode kwam, - de stadsbode, dien zij later begon te haten - en een paar
neergekrabbelde liniën bracht, die berichtten, dat zij ook dezen dag verlaten was. Of
er kwam geen bode - Niels spaarde later deze beleefdheid - maar hij bleef eenvoudig
weg, kwam eerst t'huis tegen den morgen, in de kleine uren. Agnes vroeg naar niets
- maar hij bracht wijnreuk t'huis, lucht van sigarenrook in zijne kleederen en geur
van vreemde parfumerie.
Zij lag zonder spreken en hoorde hem in 't bed draaien. Zoo viel ze in slaap om
lang voor hem te ontwaken en de onbijtstafel gereed te hebben, tegen dat hij rond
den middag uit de slaapkamer trad. Hij was meestal in goede luim, dronk een glas
cognac bij zijne koffie, die steeds sterk en zwart was, en ging van huis met een
onbekommerd vaarwel en eene cigaret tusschen de zorgelooze lippen. Het was zomer
rond hem en zonneschijn in hem, terwijl hij aldus uitwandelde; hij voelde zich vrij
en blij, tevreden met de heele wereld en tevreden met zich zelven. Hij genoot den
diepen vrede, de zinnerust en levensblijheid, welke de mensch gevoelt, die ein-
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delijk eene gemakkelijke en behagelijke woonst gevonden heeft en alleen denkt, hoe
hij zich nog beter zal inrichten.
Hij waande zich volkomen gelukkig. Thuis was Agnes, het kind - buiten waren
vrienden, feesten, Vrouw Lily. Hij voelde zich gelijk een zeeman, die tusschen twee
havens zeilt, en de eene is eene oude, gothische stad, waar zijne moeder woont in
een witruitig huis achter gesnoeide linden, en de andere stad is klaar en nieuw en
vroolijk met wijn in vergulde glazen en frissche, lustige meisjes. En de zeeman zeilt
heen en terug, en zijn schip verblijft even geerne bij de oude bolwerken als bij de
nieuwe kaaien.
Maar de worm knaagde stillekens aan den wortel van Niels Graffs bestaan - de
wortel der armoede, die de gezondste boomen, de sterkste stammen vermolmt en hol
maakt en de blijdschap der meest verstokten verandert in bittere vertwijfeling en
erbarmelijke hopeloosheid.
De dagen kwamen, dat Niels Graff niet meer een bruikbaar man was. Iedere
burgerlijke werkzaamheid vereischt - ook in het leger van 't kwaad - eene zekere
zelfverloochening, en eene kleine, al was het ook zoo kleine tucht. Niels Graffs
vrijheidsdrang ging in het grenzenlooze, en zijn wild hert verdroeg geenen toom,
luisterde naar geene wet. Hij liet zijnen arbeid staan, omdat hij moest - noodlottig,
onwillekeurig, gedwongen door zijn innerste wezen, als door een godsdienstig gebod.
Hij kon geen anderen God huldigen dan zich zelven, en geen wil volgen dan zijn
eigen. Heel de wereld werd hem een gevang, als hij geen heer was over zijne
handelingen en een koning over zijn leven, tot in den minsten stap op de geringste
paden van zijne gaansdagen.
Arbeiden werd hem allengs niets, te zijn werd alles, en te zijn was genieten. Iederen
morgen ging
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zijne ziel open gelijk eene bloem, die de zon zoekt, en zijn hert trok uit in 't leven
gelijk een roofvogel naar zijnen buit, gelijk een reizende gezel naar nieuwe wegen.
Daarom was Niels Graff nooit in zijn huis of nooit op het kantoor van zijn blad,
bij de werktafel. Hij was daar, waar de zomer is - waar het groene loof wuift in den
wind - waar het blauwe water schittert in de zon - waar vrouwen hare witte
handschoenen steken in de feestelijke heldere glazen.
Daarom werd het eenigste geld, dat hij thuis bracht, de bankbrieven en
zilverstukken, die rijke vrienden hem leenden. Daarom belde men zoo dikwijls aan
Vrouw Agnes' deur, en kreeg ze grove woorden van de boden, die terugkwamen
voor den zevenden keer, en nog niet betaald werden. Daarom geraakten de boeken
weg uit Niels Graffs bibliotheek, en de ringen van de hand zijner vrouw en werd
keer op keer de honger uit het huis gedreven met de weinige en vettige munten, die
kwamen uit de schuif van des pandleeners vuile kroeg.
Maar Niels Graff verstond niet, wat het leven hem probeerde te leeren. Hij wilde
den weg niet verlaten, waar God hem trachtte af te trekken. Hij bemerkte geen gevaar,
kende geene vrees, gevoelde geene schaamte. Er was geen voortijd, die vermaande,
geene toekomst die bedreigde. Hij leefde enkel in den dag en in het nu, en dag en nu
wist hij aaneen te knoopen, en zij waren inschikkelijk. En alzoo ging hij met
opgeheven hoofd naar den afgrond toe gelijk over eene bloeiende weide.
('t Vervolgt.)
Oorspronkelijk vertaald uit het Deensch van
JOHANNES JÖRGENSEN.
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Onderwijs.
Kijkjes in het Nederlandsch Openbaar Onderwijs van den
middelbaren graad en eene vergelijking met het onze.
HOE is het in Nederland over het algemeen gesteld met de inrichting der middelbare
scholen?
Ziehier op deze algemeene vraag een algemeen antwoord, en dat nog wel een
antwoord gegeven door een vakman uit het Noorden.
‘Niettegenstaande de schoolbevolking allerwegen toeneemt, en verscheidene
scholen honderdtallen van leerlingen tellen, terwijl de ervaring sedert tientallen van
jaren het gebrekkige der aanvankelijke inrichting in het licht stelde, zijn er toch geene
algemeene maatregelen genomen, is er geen enkele wetsbepaling of reglement
vastgesteld, waardoor het paedagogisch effekt der scholen verhoogd kon worden.
Nog steeds geene praktische vorming én opleiding van leeraren. Geen enkele blijk
van de “aanhoudende zorg”(1) der Regeering. Integendeel, talrijke verschijnselen

(1) Artikel 192 van de Nederl. grondwet zegt zeer beslist: ‘Het openbaar onderwijs is een
voorwerp van de aanhoudende zorg der Regeering.’ De tegenwoordige toestand van het
middelbaar onderwijs stelt die ‘aanhoudende zorg’ aan zekeren twijfel bloot.
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van dreigenden achteruitgang van het middelbaar onderwijs.’
Het antwoord op de zooeven gestelde vraag moet dus verre van gunstig luiden,
want niet ongestraft - zoo gaat onze zegsman voort - hebben de middelbare scholen
gedurende een menschenleven in dien toestand voortgesukkeld.
Daarbij onvoldoende bezoldigde leeraren, genoodzaakt bijverdienste te zoeken
door het geven van privaatlessen of het huisvesten van leerlingen; overbevolkte
klassen, althans de lagere, terwijl vooral aan de grootere scholen, door den directeur
in die klassen, geen onderwijs gegeven wordt, en de namen der leerlingen hem dus
ternauwernood bekend kunnen zijn, laat staan hunne persoonlijke
karakter-eigenschappen. Kunnen de Nederlandsche leeraren (soms belast met 25 tot
30 wekelijksche lessen!) het huiswerk dier klassen naar behooren persoonlijk nazien?
Immers neen! Kan de individueele behandeling der leerlingen (overhooren van lessen,
beurten voor het bord, enz.) voldoende tot haar recht komen? Immers neen(1).
Van een anderen kant vernamen wij intusschen van meer bevoegde zijde, dat in
den laatsten tijd onder het ministerie Pierson-Borghesius eene voldoende bezoldiging
voor de rijksscholen werd vastgesteld en dat splitsing bij overbevolking thans aan
de meeste inrichtingen bestaat.
Voordat wij in bijzonderheden zullen treden nopens de inrichting van het
Nederlandsche middelbaar onderwijs, gevoelen wij ons verplicht een woordje

(1) Tijdschrift voor Onderwijs en Opvoedkunde, IIde jaargang, Xde aflevering (1899-1900).

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1902

470
uitlegging te geven over hetgeen men in België en in Nederland verstaat door
middelbaar onderwijs.
Openbaar hooger onderwijs wordt in Nederland gegeven aan gymnasia, de
gemeentelijke universiteit te Amsterdam en aan de rijksuniversiteiten. De Hoogere
Burgerscholen, die men het best kan vergelijken met onze moderne humaniora,
worden dus begrepen onder de inrichtingen van middelbaar onderwijs. Aangezien
wij, Belgen, van ons standpunt de oudere humoniora ook tot het middelbaar onderwijs
rekenen, zullen wij hier, in den loop dezer verhandeling ons eerst en vooral bezig
houden met de Nederlandsche gymnasia, zonder evenwel de inrichting der Hoogere
Burgerscholen, vooral om zekere vergelijkingen vast te stellen, uit het oog te verliezen.
Indien nu het Nederlandsche gymnasium eene openbare instelling van hooger en
eene H. Burgerschool eene dusdanige van middelbaar onderwijs is, dan vraagt men
zich niet zonder reden af, wat dan wel eene H. Burgerschool moet wezen, waaraan
een cursus voor de Grieksche en Latijnsche talen met hare letterkunde verbonden is.
Dit geval bestaat nu wel niet voor het oogenblik in Nederland, maar het kan zich
voordoen.
Volgens den Inspecteur van het middelbaar Onderwijs in Nederland moet voortaan
zulk een cursus beschouwd worden als een onderdeel der hoogere burgerschool en
als behoorende tot het middelbaar onderwijs. Bij de toelichting van Art. 11 der wet
van 2 Mei 1863 is door de Regeering gezegd(1): ‘dat de beslissing, of eene school tot
hooger of middelbaar onderwijs behoort, zich naar de hoofdstrekking zal te regelen
hebben.’
In dezen zin moet er dus op gelet worden of de hoofdstrekking eener school,
ondanks de bijvoe-

(1) 2e Mem. van Toelichting, bl. 9.
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ging van sommige vakken, eene middelbare blijft. Het is met de toevoeging van oude
talen bij eene Hoogere Burgerschool - of in ons land bij eene middelbare school - in
zekeren zin hetzelfde als met de toevoeging van professionneel onderwijs (timmeren,
smeden enz.) bij eene voor den ambachtsstand bestemde theoretische middelbare
school. Zij wordt daardoor eene ambachtsschool, maar blijft niettemin eene inrichting
van middelbaar onderwijs, hoewel timmeren en smeden evenmin vakken van
middelbaar onderwijs zijn als Latijn en Grieksch, dit laatste altijd van Nederlandsch
standpunt beoordeeld, waar deze talen in het domein van het hooger onderwijs
geplaatst worden(1).
Dan is, alles goed nagegaan, de Belgische opvatting van middelbaar onderwijs
nog de meest juiste, want, ondanks de tegenwoordigheid van Latijn en Grieksch in
de oudere humaniora - en zij vormen er zelfs den hoofdschotel - blijft deze afdeeling
toch middelbaar onderwijs en terecht, want het is niet te loochenen, dat hare
hoofdstrekking in alles eene middelbare blijft.
Menigeen zal denken, dat dit nu toch maar een zaak van opvatting, haarklooverij
is. Neen, waarde lezer; bij ons misschien wel, maar in Nederland niet. Art. 194, al.
4 immers van de Nederlandsche grondwet luidt als volgt: ‘Het geven van onderwijs
is vrij, behoudens het toezicht der overheid, voor zoover het Middelbaar en Lager
Onderwijs betreft, naar de bekwaamheid en zedelijkheid der onderwijzers, het een
en ander door de wet te regelen.’
Hieruit blijkt, dat, indien het hooger onderwijs eene volkomen vrijheid geniet in
Nederland, dit voor de uitoefening der twee andere takken van onder-

(1) HUBRECHT, De onderwijswetten in Nederland en hare uitvoering. Hooger Onderwijs, 1e
Deel, A.
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wijs niet zoo zeer het geval is. Van den 23 October 1862 tot den 2n Mei 1863 gaf de
vraag, wat middel baar en wat hooger onderwijs was, in de kamer aanleiding tot
langdurige debatten, die eene godsdienstigepolitieke reden tot grondslag hadden.
Er waren kamerleden, die beweerden, dat Gymnasia en Latijnsche scholen ook
tot het middelbaar onderwijs behoorden, terwijl de Polytechnische school thuis
behoorde onder het hooger onderwijs. Indien deze leden er in geslaagd waren hunne
meening bij amendement in de wet te brengen, dan zouden vermoedelijk alle
katholieken er tegen gestemd hebben. Deze wet zou immers aan de bijzondere
Gymnasia van het vrij onderwijs een scherp toezicht opgelegd hebben onder
voorwendsel van onderzoek te doen naar de bekwaamheid en zedelijkheid der leeraren.
Het voorstel-van Heemstra, om de Gymnasia en Latijnsche scholen onder deze
wet te brengen, werd met 53 tegen 13 stemmen verworpen en het gevolg is, dat die
scholen nu nog tot het hooger onderwijs behooren(1).
Gymnasia, zegt de Nederlandsche wet op het hooger onderwijs, zijn instellingen,
voorbereidend tot universitair onderwijs.
Aan de gymnasia wordt onderwijs gegeven in de Grieksche taal en letterkunde,
in de Latijnsche taal en letterkunde in de Nederlandsche taal en letterkunde, in de
Fransche, Hoogduitsche en Engelsche taal, in de geschiedenis, in de aardrijkskunde,
in de wis-, natuur- en scheikunde en in de natuurlijke historie. Dit zijn, wat men bij
ons noemt, de verplichtte vakken,

(1) Zie P. GOEDHART, Middelbaar Onderwijs. Een stuk geschiedenis.
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d.w.z. de vakken, die men verplicht is te volgen om gewoon leerling te zijn.
Er kan nochtans aan de gymnasia ook onderwijs gegeven worden in de
Hebreeuwsche taal en in de gymnastiek, maar die vakken zijn niet verplichtend. Op
de 29 gymnasia, die er in Nederland bestaan, zijn er 13 waar deze twee niet verplichte
onderwijsvakken gegeven worden; in twee, dat van den Bosch en van Maastricht,
wordt alleen gymnastiek gegeven, in 13 andere alleen Hebreeuwsch en in een (Breda)
geen van de twee(1).
In elke gemeente, waar de bevolking twintig duizend zielen te boven gaat, moet
door het gemeentebestuur een gymnasium opgericht worden, of indien het bestaat,
naar de voorschriften der wet ingericht en in stand gehouden worden. Andere
gemeenten mogen nochtans ook zulke school oprichten en zelfs, indien er in eene
gemeente van boven de twintig duizend zielen op bezoek van een gymnasium weinig
zou te rekenen zijn, dan kan zoodanige gemeente van boven bedoeld voorschrift door
de regeering vrijgesteld worden.
Het onderwijs van de gymnasia wordt gegeven in eenen zesjarigen curcus(2), in
overeenstemming met een algemeen leerplan, regelende den omvang van het
onderwijs en de grondtrekken van den curcus. Dat leerplan zullen wij later uitvoeriger
bespreken.
Het staat aan de besturen van de gemeenten, waar de bevolking minder dan twintig
duizend zielen bedraagt, en, met de toestemming der regeering, ook aan andere, vrij,
gymnasia met vierjarigen curcus op te richten, die den naam van progymnasia dragen,
op wier leerplan wij ook nog zullen terugkomen.

(1) Zie Verslag over den staat der hooge-, middelbare en lagere scholen 1897-98, bl. 57.
(2) In de Belgische Athenea duren de studiën zeven jaren.
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Aan de gemeenten kan, ten behoeve van hare gymnasia, uit 's Rijks kas eene toelage
worden verleend. Er zijn er maar vier die in 1898 niet gesubsidieerd waren, het
gymnasium van Rotterdam, van s' Gravenhage, van Amsterdam en van Kampen. De
toelagen wisselen af tusschen 7000 en 14000 gulden. Zij vormen met de schoolgelden
ongeveer de helft van de totale som der uitgaven van iedere inrichting.
Om als leerling aan een gymnasium te worden toegelaten, wordt het afleggen van
een examen gevorderd.
Dit examen, afgenomen door een of meer leeraren onder toezicht van curatoren(1),
betreft voor de toelating tot het eerste studiejaar: het lezen, schrijven, rekenen, de
beginselen der Nederlandsche taal, der aardrijkskunde en der geschiedenis.
Waar de plaatselijke omstandigheden het raadzaam maken, kan de gemeenteraad
bepalen, dat het examen zich buitendien zal uitstrekken tot de beginselen der wiskunde
en die der Fransche taal of tot een van deze vakken(2).
In de Nederlandsche schoolwereld is dat toelatingsexamen op het oogenblik een
brandende questie geworden. Niet alleen hierom, maar ook omdat men bij ons
eveneens tal van beknibbelaars aantreft, verdient dit punt een woord van toelichting
en uitlegging.
Reeds voor een jaar of twintig waren er in Nederland verscheidene leeraren, die
beweerden, dat die toelatingsexamens meer kwaad dan goed stichtten, dat de
billijkheid eischte, dat de ouders, zonder eenige andere formaliteit dan die voor de
toelating op de Lagere School gevorderd wordt, hunne kinderen naar het Gymnasium
en de H. Burgerschool moesten

(1) Het collegie van curatoren kan men het best vergelijken met onze besturende bureelen. Wij
zullen hier later uitvoeriger over spreken.
(2) Wet op het hooger onderwijs van 28 April 1876.
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kunnen zenden, als zij van dat onderwijs gediend waren.
Op de algemeene vergadering der vereeniging van leeraren aan inrichtingen van
Middelbaar Onderwijs, gehouden te Nijmegen op 27 en 28 Aug. 1900, kwam er o.a.
op de dagorde voor het volgende voorstel van de heeren SNIJDERS en DIJKSTRA:
‘Het is wenschelijk dat art. 21 van het Reglement der Rijks Hoogere Burgerscholen
zoodanig worde gewijzigd, dat daaruit vervalt het imperatieve voorschrift: dat van
elken leerling een examen moet worden afgenomen, alvorens hij tot de school wordt
toegelaten; ten einde ook de mogelijkheid te openen, dat de leerlingen worden
toegelaten op eene verklaring van het hoofd eener Lagere School, inhoudende, dat
deze hem geschikt acht om het onderwijs met vrucht te kunnen bijwonen.’
Ziehier hoe een der aanwezigen op die leeraarsvergadering zich over dat voorstel
uitlaat:
‘De motie werd dan ook met groote meerderheid aangenomen; maar toch heb ik
op die vergadering tot mijn groote verbazing dat examen nog hooren verdedigen. Na
zooveel jaren in het organisme van ons onderwijs een kwaad te willen behouden, dat
hoe langer hoe schadelijker wordt! Wie zou het geloofd hebben? Of zijn niet de
meeste leeraren overtuigd, dat het kwaad van het admissie-examen in de laatste
twintig jaar hoe langer hoe meer in het onderwijs heeft ingevreten? Het is hoog tijd,
dat het uitgesneden wordt. Als de leeraren van de Gymnasia en Hoogere
Burgerscholen daartoe niet krachtiger hunne pogingen aanwenden dan tot nu toe
geschied is, dan zal de operatie toch wel gebeuren. Dan zal de Lagere School wel
met de noodige energie bij de regeering op afschaffing aandringen en dan zullen wij
met ons conservatisme beschaamd een goed heenkomen moeten zoeken. Op die
vergadering dan werd door een enkel spreker - het was
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niemand minder dan de president van het hoofdbestuur - het admissie-examen
verdedigd. En waarschijnlijk zouden ook andere sprekers het nog verdedigd hebben,
als er maar tijd was geweest.’
‘Het is voor mij en voor velen met mij onbegrijpelijk - zoo gaat onze buitenlandsche
ambtgenoot voort - hoe men nog iets goeds van het admissieexamen kan zeggen.
Het geeft geen enkelen waarborg, dat we die leerlingen krijgen die geschikt zijn, lust
en aanleg hebben, om ons onderwijs te volgen. Het leert ons op zijn hoogst, welke
jongens met het beste gevolg voor ons examen zijn afgericht. En dat nog niet eens.
Ieder van ons weet uit zijne ervaring wel voorbeelden te noemen van de averechtsche
uitkomsten der admissie-examens. Ik had in dien tijd, waarvan ik aan het begin sprak
o.a. eens twee jongens in mijne klasse. De een, een ferme kerel in alles, in aanleg,
in ijver, in kennis, in netheid; een bevattingsvermogen van belang en onder zijn
kornuiten een Haantje de Voorste; een jongen van het hout, waarvan later groote
mannen gesneden worden. En lang niet verlegen ook. De andere nu, zoowat trouw
het tegendeel. Gedurende al de jaren, dat hij bij ons op school was geweest, hadden
we geen greintje aanleg bij hem ontdekt; hij leerde moeielijk en weinig. Het spreekt
van zelf, dat we zijn vader ontraadden hem examen te laten doen. Hij deed het toch.
En wat was de uitslag? De tweede kwam er met vlag en wimpel door; de eerste maar
half. Hij mocht het na de vacantie nog eens probeeren - ik geloof voor geschiedenis
en aardrijkskunde, dat weet ik niet zoo precies meer’(1).
Tot zoover onze Nederlandsche ambtgenoot.

(1) J. VAN GELDEREN, De motie Snijders-Dijkstra. (Tijdschrift voor Ond. en Opv.)
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Menigeen zal zich bij het vernemen van dit alles afvragen, hoe het komt, dat, ofschoon
hier in België dat toelatings-examen ook bestaat, er zelden of nooit over geklaagd
wordt.
Dat zal ik in eenige woorden trachten uit te leggen.
Vooreerst houden onze middelbare schoolmannen zich maar al te veel bezig met
abstracte en wijsgeerige vraagstukken over methodologie en opvoedkunde, met
allerlei dingen, die in theorie heel schoon klinken, maar in de praktijk niet uitvoerbaar
zijn, zoodat onmiddellijk voor de hand liggende, eenvoudige zaken zooals, het
toelatingsexamen, over het hoofd gezien worden.
Vervolgens, en dat is de voornaamste reden, is ons toelatingsexamen in België
zoo iets als een schoone gevel voor een minder schoon gebouw. In werkelijkheid
bevat Art. 5 van ons organisch reglement op de Athenea het volgende: Om in de
zevende klasse toegelaten te worden, moet men ten minste elf jaar oud zijn. Nochtans
kan de Raad van Bestuur, na den studieprefekt gehoord te hebben, vrijstelling
verleenen van den vereischten leeftijd. Niemand wordt in de zevende toegelaten, zoo
hij niet met goed gevolg een examen heeft afgelegd over de volgende leerstoffen: 1o
De grondregels der Fransche spraakleer en ook der Nederlandsche en Duitsche taal
in die deelen van het land, waar die talen in gebruik zijn. 2o De spraakkundige
ontleding. 3o De grondbeginselen der aardrijkskunde van België. 4o De vier
hoofdregelen der rekenkunde op de geheele getallen en op de tiendeelige breuken
toegepast; het wettig stelsel van maten en gewichten. 5o De recipiendaris moet een
stuk onder dictaat, leesbaar en zonder fout kunnen schrijven.
Schrik niet, lezer, voor die pijnbank waar dat elfjarig kind op gelegd wordt, want,
indien uw zoon niet door de groote poort van het schoolgebouw
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binnen komt, dan laten onze Belgische toestanden het toe door een achterdeurtje
binnen te komen, al ware het maar bij wijze van proeve of voorloopig, natuurlijk
altijd met de toestemming van den betrokken leeraar, die moeielijk kan weigeren.
En indien die examen-Cerberus, die bij den ingang onzer Athenea waakt, in schijn
wel een vervaarlijk beest is, maar toch meer blaft dan bijt, waarom dan geklaagd?
Maar heel anders is het in Nederland hiermede gesteld?
Ziehier de eischen bijv. voor het toelatings-examen tot de laagste klasse van het
gymnasium te Maastricht:
a) Rekenen. Hoofdbewerkingen met geheele getallen, gewone en tiendeelige
breuken. Eenvoudige kenmerken van deelbaarheid. Vaardigheid in het zoeken van
den grootsten gemeenen deeler en het kleinste gemeene veelvoud. Kennis van het
metrieke stelsel. Bedrevenheid in het oplossen van eenvoudige vraagstukken.
b) Nederlandsch. Kennis van de rededeelen, van de verbuiging en de vervoeging.
Taal- en redekundige ontleding. Nederlandsch schrijven zonder grove fouten.
c) Fransch. Het vertalen van gemakkelijke volzinnen uit het Nederlandsch in het
Fransch en omgekeerd; uitspraak; vormveranderingen der zelfstandige naamwoorden;
bijvoegelijke naamwoorden en voornaamwoorden; vervoeging der regelmatige
werkwoorden.
d) Geschiedenis. Kennis van de voornaamste gebeurtenissen der Vaderlandsche
Geschiedenis en van enkele feiten der Algemeene Geschiedenis, die met de
Vaderlandsche in verband staan.
e) Aardrijkskunde. De beginselen der aardrijkskunde van Nederland en van Europa.
Zelfs in aanmerking genomen, dat het Atheneum uit zeven studiejaren en het
Gymnasium slechts
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uit zes bestaat, zijn deze eischen veel zwaarder dan de Belgische en wat daarbij komt
- en dit is de knoop - men moet er strikt aan voldoen of anders is afwijzing het parool
en dat soms voor een enkel vak. Daarbij valt niet te vergeten, dat men in den regel
veel later, soms twee tot drie jaar, op het Gymnasium komt dan in België op het
Atheneum.
Ik zou, wat de moeielijkheden van zoo'n Nederlandsch toelatingsexamen betreft,
van eigen ondervinding kunnen spreken, want ik heb het in der tijd zelf afgelegd,
maar om zelfs den schijn van overdrijving te vermijden, verkies ik hier de woorden
van een Nederlandsch ambtgenoot aan te halen:
‘Ik ken een goed ingerichte lagere school, een zoogenaamde voorbereidingsschool,
met uitstekende onderwijzers. Er wordt op die school veel en hard gewerkt. In de
lagere klassen al doet het zich gevoelen, waar het per slot heen moet. Zelfs in de
laagste klasse wordt al huiswerk gegeven. En in de hoogste klasse, neen maar! Dat
is sjouwen! Het is zonde van de leerlingen en niet minder van den onderwijzer, dien
ik tot de beste reken, dien ik ken. Ik was voor een paar jaar in de gelegenheid dag
aan dag dat werken in de hoogste klasse na te gaan. Werken, jagen, zwoegen was
het, geen onderwijs! Daar moesten de jongens klaar gestoofd worden voor gymnasium,
voor de vijfjarige en voor de driejarige(1). Ik behoef niet te zeggen, hoe uiteenloopend
de eischen zijn. Dat is trouwens volgens een spreker op de laatste Algemeene
Vergadering heel natuurlijk en dus in orde! - Er werden vrachten huiswerk gegeven
aan die kereltjes van elf en twaalf jaar om van te rillen. En de onderwijzer moest dat
alles natuurlijk in zijnen vrijen tijd corrigeeren en er “cijfers” voor geven. Huiswerk
in

(1) Hier wordt bedoeld de vijf- en driejarige H. Burgerschool.
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zulke massa's dat onze leerlingen er met recht en ook met succes tegen zouden
protesteeren. En dan, die zenuwachtige manier van werken, die het noodzakelijk
gevolg is van den toestand! De onderwijzer maakte zich zenuwachtig, uit vrees
natuurlijk, dat hij de jongens niet tot tevredenheid van de heeren leeraren aan de drie
inrichtingen had afgericht. De jongens werden al bang en zenuwachtig gemaakt met
het vooruitzicht van het examen. Had er eens een wat minder goed gewerkt, dan was
het: “jij behoeft niet te denken aan een examen-doen, je komt er toch niet!” Of was
er eens een minder oplettend, het examen moest dienst doen als bangmaker. Bij elke
gelegenheid werd het examen als spook, een boeman opgeroepen om paedagogische
diensten te verrichten. En ondertusschen hield het sjouwen en zwoegen en jagen
maar aan. Ik dacht dikwijls: “ik beklaag de leerlingen, maar ik zou niet graag in de
plaats van dien onderwijzer zijn; mijne gezondheid zou er stellig en zeker onder
lijden.” Zeg niet, dat die onderwijzer den noodigen tact mist. Ik verzeker u, dat hij
een puikje is. Als hij maar in de klasse zijn eigen weg kon gaan, men zou eens zien,
wat voor prachtige resultaten daar verkregen zouden worden. Maar het
admissie-examen brengt ook hem er onder, even goed als de leerlingen.
Dit is dan ook de ernstigste grief, die we tegen het admissie-examen hebben. Het
bederft het voorbereidend Lager Onderwijs, niet alleen in de hoogste klasse, waar
van ontwikkeld onderwijs onder de bestaande omstandigheden geen sprake meer
kan zijn, maar ook door de geheele school heen tot in de laagste klasse toe. Het is
africhten, africhten en nog eens africhten.’
Wij besluiten hieruit dat nóch het al te strenge Nederlandsche nóch het al te
gemakkelijke Belgische admissie-examen aan zijn doel beantwoordt, en dat er eene
verbetering moet gezocht worden.
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Persoonlijk vinden ook wij maar één weg, die tot die verbetering leidt: Afschaffing
van het toegangs-examen. De toelating tot de middelbare scholen van elken graad
zou moeten geschieden op eene schriftelijke verklaring, afgegeven door het Hoofd
van de Lagere School, waar het kind zijne lagere studiën zou voltrokken hebben. Hij
alleen, die hem gedurende zooveel jaren heeft opgeleid is in staat, om te weten, of
de jongen middelbare studiën kan doen en niet de heeren leeraars die hem gedurende
den korten examentijd onder handen gehad hebben.
Immers wanneer diezelfde leerling zijne middelbare studiën heeft voltooid, dan
is het ook weer niet - ten minste in de meeste gevallen - de hoogleeraar die hem een
entreekaartje bezorgt voor de hoogeschool, maar wel de leeraars, die hem verscheidene
jaren lang hebben les gegeven in de talrijke vakken zijner humaniora.
En waarom zou de onderwijzer der lagere school minder nauwkeurig te werk gaan
in het afleveren van een ‘abiturientendiploma’ voor het lager onderwijs dan een
leeraar in het afleveren van een dergelijk getuigschrift voor het middelbaar onderwijs.
Eerstgenoemd diploma zou vooral in waarde toenemen, indien het eene bijzondere
vermelding behelsde niet alleen over de opgedane kennis, maar ook over de
geschiktheid van den leerling tot het voortzetten der middelbare studiën.
De toelatings-examina zouden volgens onze meening alleen moeten blijven bestaan
voor de leerlingen die niet van eene regelmatig ingerichte lagere school zouden
komen, en b.v. alleen huisonderwijs zouden genoten hebben. Voor diezelfde leerlingen
bestaat er immersook in het middelbaar onderwijs een afzonderlijk examen, wanneer
zij zich in het hooger onderwijs willen begeven: de midden-jury.
Andere opwerpingen tegen dit stelsel, zooals de onbetrouwbaarheid van zekere
dorpsonderwijzers
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in het afleveren der diploma's, vinden wij niet ernstig genoeg om volgehouden te
worden. Waartoe dienen dan die talrijke school- en hoofdopzieners, die wij hebben?
Zouden zij in zulke gevallen niet een oog in het zeil kunnen houden? En zou zulk
een diploma niet van hun handteeken kunnen voorzien worden?
Maar veel zou nog uit den weg moeten geruimd worden vooraleer die richting met
goed gevolg te kunnen inslaan. Aan de gemeenten zou bijv. de willekeurige macht
om zekere vakken zooals Fransch of Vlaamsch van het lagere schoolprogramma te
schrappen, moeten ontnomen worden en vervangen door eene algemeene, betere
regeling van den rooster der lagere scholen. En zou daarenboven het tweetalig stelsel
van onderwijs der middelbare scholen niet moeten herzien worden? Dat is eigenlijk
grootendeels de steen des aanstoots bij alle pogingen, om algemeene maatregelen
toe te passen.
Voor de toelating tot het hooger studiejaar van het Gymnasium of de H. Burgerschool,
betreft het examen al hetgeen in het voorgaande studiejaar is onderwezen.
Geen leerling wordt tot een hoogere klasse bevorderd, dan ten gevolge van een
bij het einde van het studiejaar door leeraren, onder toezicht van curatoren, te houden
overgangsexamen, waaruit blijkt, dat hij voldoende kundigheden bezit om het
onderwijs in dat hooger studiejaar te kunnen bijwonen.
Bij verschil van gevoelen tusschen leeraren en curatoren omtrent den uitslag van
een examen beslist het college van curatoren.
Uit deze bepalingen zien wij bij den eersten oogopslag al, dat de Nederlandsche
wetgever den overgang van eene klas tot eene hoogere zorgvuldig
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heeft willen regelen. Ons reglement in Art. 6 zegt slechts: ‘Er zijn overgangsexamens
van de eene klasse tot de andere, alsmede een eindexamen in beide Rhetorika's.’
Degene, die middelbare studiën gedaan heeft, weet bij ondervinding, dat onze
Belgische overgangsexamens in het algemeen niet zeer ernstig opgevat worden. Meer
dan een oud-leerling mag er zich op beroemen dat hij met verscheidene
‘onvoldoenden’ in een hoogere klasse geraakt is en dat niet één maal, maar soms
gedurende zijn heelen middelbaren studietijd. Het is zelfs niet ongewoon, dat zekere
leerlingen met hoofdvakken op hun geweten in eene andere klasse worden
binnengesmokkeld.
Dit misbruik is hoofdzakelijk te wijten aan het recht dat de studieprefekten hebben,
om, ondanks de wenschen van een of meer leeraars, de leerlingen toch toe te laten.
Deze toelating is dan wel is waar slechts voorloopig; maar welke leeraar zou voor
één leerling in ongenade willen vallen bij zijn onmiddellijk hoofd, wanneer dit laatste
er bijzonder aan houdt, dat alle klassen en afdeelingen van klassen goed gevuld
worden en op papier ten minste een goed figuur maken?
Ziehier hoe in Nederland die overgangs-examens worden begrepen. Een
rondzendbrief van den Minister van Binnenlandsche Zaken van 16 April 1891 zegt
hierover het volgende:
‘Naar aanleiding der wijziging van de artikels 21 en 23 van het reglement der
R.H.B. Scholen bij koninklijk besluit van 13 Aug. 1873, deelde de Min. van Binnenl.
Zaken indertijd bij schrijven van 23 Sept. 1873, aan de directeuren der R.H.B. Scholen
mede, dat, voor het geval een leerling, die bij het examen in Juli niet geschikt werd
geoordeeld om tot eene hoogere klasse te worden bevorderd, in Sept. opnieuw examen
wenschte te doen, er geen redelijke grond aanwezig was, hem dit te weigeren.
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Aan zulk een leerling zou derhalve behooren te worden toegestaan, opnieuw examen
te doen en verder het aangehaalde besluit op hem moeten worden toegepast.
Het is mij gebleken, dat dit schrijven van den Minister van Binnenl. Zaken somtijds
te letterlijk wordt opgevat, waardoor een toestand wordt in het leven geroepen, die
onbestaanbaar is met de zoo noodige orde en tucht in de school en met den geregelden
gang van het onderwijs.
De bedoeling van den minister, toen hij indertijd deze circulaire uitvaardigde, is
ongetwijfeld deze geweest, om hen, die in een of twee vakken onvoldoende
vorderingen hadden gemaakt, waardoor het onmogelijk bleek hen tot eene hoogere
klasse te bevorderen, doch die overigens door hun vlijt, gedrag en vorderingen den
leeraren stof tot tevredenheid gaven, in de zomermaanden in de gelegenheid te stellen,
het weinige, dat hun ontbreekt, nog in te halen, ten einde te voorkomen, dat zij een
tweede jaar in dezelfde klasse zouden moeten doorbrengen.
Geenszins kan dus ieder, die bij de overgangsexamen is afgewezen, een recht doen
gelden, om bij den aanvang van den nieuwen cursus een herexamen af te leggen,
maar alleen zij mogen in dit nieuwe voorrecht deelen, aan wie de leeraren der school,
op grond van de door hen opgedane ervaring, dit meenden te moeten toekennen.
Met aanvulling derhalve van de bovengenoemde circulaire van den Min. van
Binnenl. Zaken van 23 Sept. 1873, heb ik de eer U te verzoeken in het vervolg
uitsluitend hen in de gelegenheid te stellen bij den aanvang van den nieuwen curcus
een herexamen af te leggen in die vakken, waarin zij bij het overgangsexamen niet
voldeden, aan wie de leeraren, op grond van hunne antecedenten, dit voorrecht
meenen te moeten toekennen.’
De Minister van Binnenl. Zaken.
DE SAVORNIN LOHMAN.
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Het feit dat in Nederand voorheen, juist zooals nu nog bij ons, leerlingen, met 3, 4,
5 ja zelfs 7 onvoldoende cijfers zich opgaven voor een herexamen na de groote
vacantie, was aanleiding zich tot den Minister te wenden met de vraag of aan zulke
leerlingen niet kon geweigerd worden een herexamen te doen. Bovenstaande
rondzendbrief was daarop het antwoord. De Minister bevestigd namelijk: 1o Geen
leerling heeft recht op een herexamen dan hij, aan wien de leeraren dit voorrecht
meenen te moeten toekennen. 2o Slechts aan hen, die een of twee vakken onvoldoende
hebben en dit in de zomermaanden kunnen inhalen, omdat er zoo weinig aan onbreekt,
kan de gunst worden toegestaan herexamen te doen. Het logisch gevolg is dat in
Nederland de leerarenvergadering niet vrij is een leerling met 3 onvoldoende vakken
te bevorderen tot eene hoogere klasse en hem moet afwijzen zonder zelfs gelegenheid
te geven tot herexamen.
Wat een zoet en onbekommerd leven hebben onze jongens daarentegen op het
Atheneum! Maar ook welke resultaten!
De uitkomsten van de overgangsexamens in Nederland waren in 1898 iets gunstiger
dan in 1897. In 1897 werden van de 2032 leerlingen, die aan het overgangsexamen
deel namen, 1644 of 80,9 per honderd terstond of na een herexamen tot eene hoogere
klasse bevorderd, terwijl in 1898 het overgangsexamen door 1928 leerlingen werd
afgelegd, van welke 1584 of 82 per honderd tot eene hoogere klasse konden overgaan.
Als gewoonlijk waren de uitkomsten der overgangsexamens aan de verschillende
scholen zeer uiteenloopend. Zoo slaagden bijv. te Breda, 's Gravenhage, Gorichem,
Middelburg, Deventer, Kampen,
(1)

(1) Zie GOEDHART, Overgangsexamen aan H.B. scholen, Tijdschrift van Onderwijs en Opvoeding,
Dl. II.
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Zwolle en Groningen van 86 tot 96 per honderd der leerlingen, terwijl te Sneek slechts
er 75 per honderd naar eene hoogere klasse konden bevorderd worden en het getal
geslaagden te Arnhem slechts 67 per honderd bedroeg(1).
Aan de leerlingen der gymnasia met zesjarigen cursus, die het onderwijs tot aan het
einde hebben bijgewoond, wordt eenmaal 's jaars gelegenheid gegeven, om een
getuigschrift te verkrijgen, dat zij bekwaam zijn tot de studie aan eene hoogeschool
en dat in de faculteit, die het getuigschrift vermeldt. Dit examen is mondeling en
schriftelijk.
Voor zoover het mondeling is, wordt het examen in het openbaar gehouden en
afgenomen door de leeraren van het gymnasium, ten overstaan van een of meer
gecommitteerden door den Minister van Binnenl. Zaken aan te wijzen. Bij verschil
van gevoelen tusschen de leeraren en den gecommitteerde of de gecommitteerden
omtrent het verleenen van het getuigschrift beslissen laatstgenoemde. De eischen
van dit examen zijn bij kon. Besluit van 21 Juni 1887 vastgesteld.
Aan alle anderen, die geen regelmatigen zesjarigen cursus op een gymnasium
gevolgd hebben, wordt ook eenmaal 's jaars gelegenheid gegeven om bovenbedoeld
getuigschrift te verkrijgen, hetzij door deel te nemen aan het eindexamen van hetzelfde
welk gymnasium te hunner keuze, hetzij door een examen af te leggen voor eene
commissie jaarlijks benoemd door de Regeering, overeenkomende met hetgeen men
in België noemt ‘jury central’, en

(1) Verslag van den staat der hooge-, middelbare en lagere scholen over 1897 en 1898.
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waarin ook leeraars uit het vrije onderwijs zetelen. De leden dezer commissie genieten
uit 's Rijkskas vergoeding voor reis- en verblijfkosten, benevens vacatiegelden.
Het eind-examen is in Nederland evenals het admissie-examen eene brandende
questie geworden. Ze hier te bespreken, al ware het slechts in het kort, zou te veel
voorafgaande uitleggingen vergen, wij zouden, om duidelijk te wezen ‘ab ovo’ in
die zaak moeten beginnen, en dit laat ons de beschikbare plaats in dit tijdschrift niet
toe. Wij houden ons echter voor, het eind-examen in Nederland, getoetst aan dat in
België, bij gelegenheid afzonderlijk te behandelen.
(Wordt vervolgd).
Dr A. HABETS.
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Het leven van eenen Noorman in de tiende eeuw.
(naar de Edda's).
DE liederen en sagen der Edda's bevatten stof genoeg om zich daaruit een denkbeeld
te vormen van de dagelijksche bezigheden en van het karakter der Noormannen.
Geen wonder dat vele trekken uit het leven van dat heidensch volk wel overeenkomen
met de gewoonten en den levensregel van onze voorouders en zelfs van onze
hedendaagsche bevolking.
Als een Noorman op de wereld kwam, stond het den ouders vrij hun kind als
vondeling langs den weg te leggen of het te dooden. Dooden mochten zij het niet,
wanneer het eenige spijs, b.v. honig, genut had (Mon. Germ. 2, 404, c. 6), of wel met
water begoten was geworden (S. BUGGE, Studier 401). Met groote plechtigheid
geschiedde het heidensch doopsel, waarin het nieuwgeboren kind met water overgoten
(Hav. 157) of wel in koud vloeiend water gedompeld werd (Galen, Ygiein 1, 10).
Hierdoor werd het kind den goden toegewijd, opdat deze zijn leven in den strijd
zouden verzekeren (GREGORIUS VAN TOURS 2, 29, K. MAURER, Wasserweihe 231).
Bij het doopsel kreeg het kind ook zijnen naam (Rigs. 7 en 21) van dengene die het
kind doopte. De dooper gaf gewoonlijk den doopeling een geschenk, zooals een
zwaard, eenen ring, eene stad (Hekgakv. Hund. 1, 8; Helgakv. Hj. 6).
Gewone lieden hielden het jonge kind te huis
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en verzorgden zijne opvoeding. Van scholen was er geen sprake; koningen en
voorname personen zonden hunne kinderen bij bloedverwanten of bij lieden van
minderen rang (Helgakv. Hu. inleid.) opdat zij daar in 't beoefenen der wapenen roem
zouden verwerven. Geen twijfel of deze laatsten oefenden zich in het runenschrift
(Drap Nifl.). De bezigheden van de jonge knapen verschilden volgens den stand tot
den welken zij behoorden. De slavenkinderen met gerimpeld vel, grove vingeren,
krommen rug, onderscheidden zich door hunne lichaamskracht; zij leerden schors
binden, houtbusselen maken, zij droegen het droog hout huiswaarts, bemestten de
akkers na ze afgesloten te hebben, kweekten zwijnen, hoedden geiten en staken turf
bij gebrek aan brandhout (Rigs. 8, 9, 12). De kinderen der landlieden temden ossen,
timmerden ploegen, bouwden huizen en stallen, maakten karren, smeedden haken
(Rigs. 22, 23). Eindelijk hanteerden de kinderen der edelen schild en lans, zij spanden
bogen, bonden pezen, schaafden pijlen, slingerden werpsperen, richtten honden af,
bereden paarden, zwommen in stroomen, drilden zwaarden, speelden het tafelspel
(Rigs. 35).
Op den ouderdom van vijftien jaren werden de jongelieden meerderjarig verklaard
(Helg. Hu. 10); de zouen van slaven en landlieden bleven t'huis en bemoeiden zich
doorgaans met geene andere dan met hunne zaken, terwijl de zonen der edelen zich
met rechts- en regeeringszaken bezig hielden, en vroeg reeds op strooptochten
uitgingen. Schier alle jonge lieden traden het huwelijksbootje in met eene wederhelft
van denzelfden stand (Rigs. 10, 23, 40): de liefde eer dan de geldzucht bepaalde de
keus (Skirn. 6). Bruid en bruidegom schonken ringen aan malkander (Rigs. 23); de
bruid werd op eenen wagen aangevoerd (Rigs. 23), en zonder verdere formaliteiten
dan het ja-woord was het huwelijk gesloten. De gehuwde slaven bewoonden ellendige
hutten, waarvan
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de deur aan de stijlen hing: het vuur lag midden op den vloer te branden: de bewoners
waren armzalig gekleed. De landlieden hadden een ietwat beter huis; de man droeg
een langen baard, kort haar, een nauw hemd; de vrouw droeg banden aan het hoofd,
rokken, een keurslijfje en een halsdoek met spelden vastgemaakt (Rigs. 16). De
edelman bezat eene zaal met deur langs den zuidkant, de vloer was met groensel
bestrooid; de heer des huizes ging wel gekleed; zijne vrouw droeg gouden of zilveren
sieraden op de borst (Hyndl. 13) en een lichtblauw kleed met langen sleep (Rigs. 28).
Zoolang de edele Noorman t'huis was bleef hij bijna werkeloos: hij ontving goed de
gasten (Hav. 2, 3, 4), bezocht dikwijls zijne vrienden (Hav. 44, 118) en reed naar het
‘thing’ of de vergadering waar wetsvoorstellen en rechtszaken besproken werden
(Hav. 25); gedurende den dag draaide hij boogpezen, sneed aan de bogen, schaafde
pijlen (Rigs. 27). 's Morgens vroeg nam hij eenen ruimen maaltijd (Hav. 33) en twee
hoofdmalen: om 9 ure en 's avonds na de volbrachte dagtaak. Een boer at doorgaans
vleesch (Rigs. 18), haver en haring (Harb. 3), een slaaf zwart korenbrood (Rigs. 4)
met soep; de edelman spek, gebraden vogelen; hij dronk ook wijn (Rigs. 31; Hav.
67); grooten eetlust hadden de Noormannen zoowel als hunne goden (Hav. 67). Soms
duurde de laatste maaltijd tot laat in den nacht (Rigs. 31), en dat er buiten en op het
eetmaal ook dikwijls veel bier gedronken werd lijdt geenen twijfel (Ls. 30; Hav. 66;
Helg. Hu. 18). Te voet ging de Noorman nooit, hij reed (Hav. 61), bekommerde zich
weinig om kleederen, schoenen of paard (Hav. 61); om geringe redens ging hij in
tweegevecht (Helg. Hj. 33; Helg. Hu. 20); bekommerde zich niet met de ziel, en
aanriep slechts de goden als hij ze noodig had. Telken jare in de maand Juli kwamen
al de grooten bijeen, en op eenen ever, aan Freyr gewijd, legden zij de handen en
deden hunne belofte (Helg. Hj. 30-31). Zij verbonden zich door dien eed, waaraan
zij getrouw waren,
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(Vol. 26) het een of ander merkwaardig feit gedurende dit jaar uit te voeren. Had
iemand den Noorman kwaad gedaan, dan zon hij op wraak (Vol. 34, 54, Baldr. 11;
Hav. 126) en gaf aan zijnen naaste goed en kwaad weder (Hav. 42). Zijne wapens
hield hij steeds bij zich, om zijnen persoon desnoods te kunnen verdedigen (Hav.
38); des nachts hing hij ze boven zijn bed. De Noorman had weinig eerbied voor het
leven of het goed van zijnen naaste, wanneer deze hem in iets beleedigd had (Hav.
58). Nochtans werden de misdadigers, de moordenaars, de dieven streng gestraft: in
eenen put opgesloten (Volss. c. 6), aan den galg geknoopt (Hav. 165), tusschen vuren
gezet (Grimn. Inl.). Doorgaans echter waren de edelen, die t'huis geen middelen van
bestaan vonden - ten gevolge eener ongelukkige erfeniswet - op strooptocht naar het
warmere en rijkere Zuiden. Zulks lag in hunnen aard: forsche en kloeke kerels als
zij waren, schier ballingen in hun eigen land, weinig nauwgezet in zake van
rechtvaardigheid, verzot naar roem in den vreemde, togen zij jaarlijks in de lente met
hunnen zeekoning den wilden oceaan in, trokken de zeilen nog hooger bij stormweder
(Helg. Hu. 30), toonden aan de kustbewoners de roode schild of ontvouwden de
vanen tot teeken van vijandschap (Helg. Hu. 2, 22, 34). Wat gaf het den Noorman
in den muil des doods te vallen, daar de god Odin toch allerwege gereed stond om
hem in zijn Walhalla te ontvangen, waar hij dagelijks zegevierend met andere
gesneuvelden zou kunnen vechten? Men zou zijn lijk op een schip leggen en het zoo
aan de zee overlaten, ofwel het verbranden en de assche te zamen met zijne
geliefdkoosde voorwerpen in eenen heuvel sluiten, in de hoop dat Odin hem een
gunstig onthaal in de benedenzalen van Walhalla zou schenken. En na zijnen dood
zal zijne vrouw of zijne erfgenamen aan het graftooverliederen komen zingen,
gastmalen bereiden, waaraan hij zelf nog zal deelnemen.
J. JACOBS.
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Een Friesch vers van Guido Gezelle.
IN mijne verhandeling over ‘Guido Gezelle en de Friezen’, geplaatst in dit tijdschrift
(jaargang 1900), deelde ik mede, als een bewijs hoe Guido Gezelle ook de Friesche
taal in zijne macht had, dat deze groote taalgeleerde mij eens eenen
Nieuwejaarswensch zond, een gedichtje in het Friesch, op eene briefkaart gedrukt.
Ik schreef daar toen bij:
‘Hoe gepast ware het, dat versje hier te doen afdrukken, en het den belangstellenden
lezer onder de oogen te brengen - en hoe gaarne zoude ik dit doen. Hoe gaarne! Maar
ach! uit overmaat van zorg heb ik die kaart zoo goed geborgen, dat ze mij thans
verborgen is. Hoe ik ook zoeke waar ze zijn kan, en ook niet zijn kan, ik vind haar
niet meer. Hoe jammer!’ Thans, twee jaren later, behoef ik, aangaande deze zaak, geene klaagtonen meer
aan te heffen. Want die verloren geraakte Friesche nieuwejaarswensch van Gezelle
is weêr te recht gekomen. Ik heb dat kaartje weêr gevonden; het lag verscholen
tusschen de bladen van een mijner boeken. Hier is het wat er op staat:
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Oan myn sibbe frjeon en greate stalke, de Stân-Fries Johan Winkler, fen syn frjeon
Guido Gezelle. Nijjier 1891.
Ho graech ik Jo 'ris sprekke woe,
Dat 'k Jo myn winsken sizze koe,
Ik wyt dat dit net wirde kin.
'k Lit Jo nou mei dit kaertsje wite,
Dat 'k yet de selde for Jo bin,
En rop romhertich Jo to miette:
Hab altyd, eltse libbensdei,
De romt' fen seine op jou wei(1).

Een alleraardigst gedichtje, vriendelijk gedacht, vlot gerijmd en - zuiver Friesch.
Inderdaad, dit Friesch is onberispelijk, in alle opzichten. Den geleerde, die schier al
zijne Friesche kennis uit boeken had, die nooit in Friesland is geweest, en die in
geheel zijn leven slechts door eenen enkelen Fries de Friesche taal heeft hooren
spreken, strekt dit bewijs zijner groote kennis op taalkundig gebied, en zijner
dichtvaardigheid tevens, tot groote eer.
Haarlem.
JOHAN WINKLER.

(1) Woordelijke vertaling. - Aan mijnen mij nauw verbondenen (na verwanten) vriend en eersten
(grooten) medestander, den Stand-Fries J.W., van zijnen vriend G.G. - Nieuwejaar, 1891. Hoe gaarne ik U eens wilde spreken, opdat ik U mijne wenschen kon zeggen, ik weet dat dit
niet kan zijn (niet worden kan). Ik laat U nu met dit kaartje weten, dat ik nog dezelfde voor
U ben (U nog even genegen ben), en roep blijmoedig (ruimhertig) U tegen (te gemoet): heb
altijd, elken levensdag, overvloed (de ruimte) van zegen op uwen weg.
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Nieuwe paden in de geschiedenis.
VÓÓR deze laatste tien à vijftien jaren werd de Duitsche meester Leopold von Ranke
(1795-1886) daaromtrent van iedereen als het oorbeeld van den wetenschappelijken
geschiedschrijver aanzien, die allen ter navolging mocht aanbevolen worden.
Uitgenomen de beoefenaars der klassische oudheid, die rechtstreeks van Niebuhr
afstammen en onder dewelke Th. Mommsen, sedert meer dan eene halve eeuw, den
eersten rang bekleedt, bevinden zich de meeste geschiedschrijvers van Duitschland
en van gansch de beschaafde wereld in zoo een nauw verwantschap met den
Berlijnschen professor, dat men met reden zeggen kan dat hij door zich zelven of
door zijne leerlingen, waaronder men vooral G. Waitz (1813-1886) hoeft te noemen,
hun aller opleider is geweest. Velen die bij hem ter school gingen. hebben, wel is
waar, op hun gewrocht den stempel hunner eigene persoonlijkheid gedrukt, maar
hunne geschiedkundige opvatting is in den grond dezelfde gebleven als die van den
meester. Men kan ze met deze korte woorden kenschetsen: ‘De Staat met zijne
Instellingen en zijne groote mannen maakt het kruim der geschiedenis uit. Die wel
en degelijk geschiedenis schrijven wil, moet dus politieke geschiedenis, 't is te zeggen
de geschiedenis der groote staatsmannen of de geschiedenis der regeeringsvormen
(staats- en rechtsgeschiedenis) schrijven. Daar deze opvatting het Individu, de
persoonlijkheid der groote mannen op den eersten rang stelt, heeft men dezelve als
eene individualische opvatting der geschiedenis gekenmerkt.
Welnu, tegenover deze opvatting heeft thans eene gansche rij van geleerden stand
genomen, die, in plaats van de volgens hen verouderde politieke geschiedenis,
Kulturgeschichte, 't is te zeggen beschavingsgeschiedenis schrijven willen; dewijl
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zij de sociale of collectieve krachten der maatschappij op den voorgrond brengen,
en de groote staatsmannen meestal als natuurlijke voortbrengsels van hunnen tijd en
min of meer bewuste uitvoerders van blinde ‘Strömungen’ opvatten, heeft men
dezelve met den naam van ‘materialische of collectivische’ geschiedschrijvers
bestempeld. Karl Lamprecht, een thans nog betrekkelijk jonge professor te Leipzig,
is hun aanvoerder. Zijne partijgangers werden ook aleens ‘Lamprechtianer’ en zijne
hevigste tegenstrevers, (Lenz, Oncken, Delbruck enz...) ‘Neurankianer’ of jongere
aanhangers van Ranke genoemd.
Hoe deze nieuwe richting is tot stand gekomen, kan met geen bepaalde feiten en
jaartallen vastgesteld worden. Lang reeds hingen de grondgedachten van Lamprecht's
systeem in de lucht. De romantische leer van den ‘Zusammenhang’ aller sociale
verschijnsels, de philosophie van Hegel en namelijk het hegeliaansch begrip van den
aloverheerschenden volksgeest of ‘Weltgeist’, de verhoudingen tusschen den
aardbodem en de geschiedenis van het menschdom door Ritter en zijne volgelingen
in het licht gesteld, het marxism dat de geheele geschiedenis als een eeuwigdurenden
strijd tusschen stoffelijke belangen aanschouwt, de ontwikkelingsleer van Darwin
van de natuur- op de geesteswetenschappen overgebracht, oude
philosophisch-esthetische opvattingen der geschiedenis zooals die van Guizot en A.
Thierry, dat alles heeft samengewerkt om Lamprecht's geschiedkundige methode uit
te broeien: van Herder en Montesquieu tot Hipp. Taine en W.H. Riehl kan Lamprecht
talrijke denkers en geleerden van allen aard als voorloopers zijner wetenschappelijke
richting aanduiden.
Tot een eerste optreden der nieuwere school gaf een klein schrift van Dietrich
Schäfer, thans hoogleeraar te Heidelberg, de gewenschte gelegenheid(1). Schrijver
verdedigde er heftig tegen nog sluimerenden lust tot afbreken en hernieuwen, het
oude standpunt van Ranke. Eberhard Gothein, een economist der universiteit Bonn,
die zich bij de geschiedschrijvers reeds verdienstelijk gemaakt had wegens eene
‘Wirtschaftsgeschichte des Schwarzwaldes’, antwoordde

(1) Das eigentliche Arbeitsgebiet der Geschichte. Iena 1888.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1902

496
op Schäfer's pleidooi met een in 1889 te Leipzig gedrukt opstel, Die Aufgaben der
Kulturgeschichte. Dit opstel, waarin de geschiedenis van Staat en Staatsman als een
aanhang der beschavingsgeschiedenis, die in deze haren uitleg en hare beteekenis
vindt, voorgesteld wordt, miek grooten ophef in Duitschland. Doch de strijd die er
uit ontstond scheen allicht in de vergetelheid te zullen geraken, toen in 1891 Karl
Lamprecht zijne Deutsche Geschichte begon uit te geven. Hier was geen spraak meer
van ijdele theoriën; 't werk van Lamprecht was eene toepassing van het nieuwe
standpunt op de feiten. Van 1891 tot 1895 verschenen opvolgenlijk zes deelen van
het werk, die het verleden van het Duitsche volk, van de vroegste tijden tot in het
begin der XVIIe eeuw, van een sociaal oogpunt beschouwden. De verdeeling der
Duitsche geschiedenis in vijf perioden volgens de ontwikkeling van het Duitsche
volksbewustzijn, namelijk in 1o een symbolisch tijdperk, 2o een typisch, 3o een
conventioneel, 4o een individualisch en 5o een subjectivisch tijdperk, toont genoeg
het grondgedacht van Lamprecht's gewrocht. Een buitengewone bijval viel deze vrij
oorspronkelijke opvatting der geschiedenis onder letterkundigen, economisten en
philosophen ten deel. Deze bijval en vooral de ietwat prophetische toon waarmede
Lamprecht de hernieuwing der historische studiën aan allen tegenwoordigen en
toekomenden aankondigde (voorwoord van B I en van B III) verbitterde niet weinig
de vertegenwoordigers der oude richting. Een hevige kamp moest er uit voortspruiten.
H. Oncken, H. Delbrück, M. Lenz pluisden letterlijk de laatste deelen van Lamprecht's
werk uit, en vonden, tot groote verlustiging hunner partijgenooten, een aantal
detailfouten en ettelijke sporen van klaarblijkende compilatie, die zij vol vinnige
spotternij als maatstaf van Lamprecht's historische kritiek voorstelden. Anderen
zooals Rachfall, Hintze, Finke, Schnürer en von Below criticeerden de grondgedachten
der ‘Deutsche Geschichte’ en wezen er op hoe weinig Lamprecht's theorien op de
feiten toepasselijk zijn. Von Below vooral was heftig in zijne afbreking. Zijn artikel
‘Die neue historische Methode’ (Historische Zeitschrift, B. 81, Heft II) loopt op deze
gevolgtrekking uit: ‘wat goed is in Lamprecht's opvatting is niet nieuw; wat er nieuw
in is, is niet goed.’ De vurige Leipziger professor antwoordde op al zijne tegenstrevers
met tal van vlugschriften, waarvan de volgende dienen ver-
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meld te worden: Alte und neue Richtungen in der Geschichtswissenschaft (1896) en
Die Kulturhistorische Methode (1900). Volgelingen en partijgangers van Lamprecht,
zooals Kurt Breysig, Barge, Barth en Lory sprongen insgelijks in de bres. Op de
congressen, in tijdschriften en dagbladen, werd gedurende vijf jaren eene altijd
hernieuwde polemiek gevoerd. Seignobos en Blondel in Frankrijk, Pirenne en Leclère
in België, Blok in Holland, Nils Eden in Zweden, Gino Luzato in Italië, W. Dow in
Noord-Amerika schreven uitvoerige artikels over het geding. Over 't algemeen werd
Lamprecht veel gunstiger beoordeeld op den vreemde dan in zijn vaderland, doch
niettemin zijn de gedachten desaangaande zoo uiteenloopend, dat het tot althans
moeilijk was het onpartijdige van het partijdige en het juiste van het onjuiste te
scheiden.
Nu dat het onweer schijnt uitgewoed te zijn en de kalmte teruggekeerd, kan men
vrij wat gemakkelijker de slotsom van den langen twist tusschen Lamprechtianer en
Neurankianer opmaken. Lamprecht's theorie, alhoewel zij veel goeds inhoudt, is
onbetwistbaar overdreven. De toepassing derzelve heeft soms tot erbarmlijke
verwringing der feiten aanleiding gegeven. In den beginne vooral is de Leipziger
professor al te zeer als een ‘vates’ opgetreden, en de geschiedkundige methode van
een Ranke en een Waitz is door hem al te vaak in een valsch daglicht gesteld. Dat
verders de ‘Kultuur,’ en wel namelijk de stoffelijke, in alle de perioden der
geschiedenis denzelfden overwegenden invloed op den loop der gebeurtenissen heeft
uitgeoefend, kan niet doorgehouden worden. In de middeleeuwen dienen de
godsdienstige ‘motieven,’ in het moderne tijdvak de staatkundige en in het huidige
de stoffelijke of economische belangen als de krachtigste drijfveeren der
massawerkingen aanschouwd te worden. De groote individuën, de wisselvalligheden
der troonopvolging hebben bovendien in de verleden eeuwen den stroom der
geschiedenis meer dan eens van zijn natuurlijken gang afgekeerd. Maar wat daar ook
van zij, hoe weinig de theorie van Lamprecht als eene voor altijd en overal geldende
kan beschouwd worden, toch heeft het talent en de heftigheid waarmede hij dezelve
aan de aandacht der geschiedschrijvers wist op te dringen, voorzeker de beste vruchten
afgeworpen.
Ten eerste schijnt het ons buiten strijd dat de geschiedkundige gezichteinder er
merkelijk door verbreed is geworden.
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Met aan de sociale en namelijk aan de economische krachten der maatschappij een
bijna aloverheerschenden invloed toe te schrijven, heeft Lamprecht er niet weinig
toe bijgedragen hun in de geschiedkundige werken eene belangrijkere plaats te laten
inruimen dan tot heden ten dage gedaan werd. In de historische tafereelen van Ranke
en zijne school waren de economische toestanden en de massawerkingen te zeer
verwaarloosd. De staatsmannen zijn er soms werkelijk van hunne omgeving
afgescheiden; men ziet er niet genoeg de krioelende menigte waarvan zij deel
uitmaken, de tijdsomstandigheden die hen omringen en wier eeuwig ontwikkelen en
veranderen de grondstof zelf is der geschiedenis, terwijl werking en tegenwerking
der grootste helden slechts episoden van dat reuzachtig ontwikkelingsdrama zijn.
Een overdreven systeem in tegenovergestelden zin was er noodig om de mannen van
het vak op het juiste pad te brengen.
Uit den kamp tusschen Lamprechtianer en Neurankianer moest nog een ander
voordeel spruiten. Individualische geschiedenis zal immer een beschrijvend en
vertellend karakter behouden. Collektivische en sociale geschiedenis geeft aanleiding
tot eene meer ‘genetische’ en dienvolgens tot eene meer wetenschappelijke
beschouwing der feiten. De band die massawerkingen onder elkander verbindt is
duidelijker dan deze die zich in persoonlijke handelingen van staatsmannen laat
opmerken. Onder de bewuste en vaak tegenstrijdige bedoelingen welke deze als
drijfveeren van hun doen en laten zich zelven en den geschiedschrijvers voorstellen,
schuilen al te dikwijls onbewuste strekkingen en onoverwinnelijke
tijdsomstandigheden die, niet in, maar tusschen de reken der oorkonden te lezen
staan, die den opmerkingsgeest der tijdgenooten ontsnappen, juist gelijk de richting
van een zeestroom den zwemmer ontsnapt die tusschen de baren heen en weer
geslingerd wordt. De logiek der geschiedenis - waarom zou de Voorzienigheid in de
geschiedenis geene logiek gesteld hebben zoowel als in de natuurverschijnsels? - is
veel gemakkelijker waar te nemen in de sociale als in de individualische geschiedenis.
Deze kan slechts onder toelichting van gene wetenschappelijk behandeld worden.
Een gevaarlijke klip dient, wel is waar, in deze vermenging van beide methoden
ontweken te worden. Wat de geschiedschrijver in eene handelwijze door de
omstandigheden weet uit te leggen, is daarom niet immer te vergeven of te
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verschoonen. In elk zijner daden blijft een normaal mensch afzonderlijk den vrijen
keus bewaren. Nooit is iemand op onweerstaanbare wijze gedwongen den stroom
des tijds gedwee te volgen. De neiging van velen om de vrijheid des menschen en
met haar de moraal uit de geschiedenis te bannen, wij bekennen het volgaarne, is
door de Lamprechtsche opvatting nieuwe kracht bijgezet geworden. Maar deze
opvatting heeft van een anderen kant de kwade gewoonte, gebeurtenissen en personen
van lang verloopen eeuwen met negentiendeeuwsche oogen te beschouwen, bijna
teenemaal uitgeroeid. In hoever die gewoonte nog bij de beste geschiedschrijvers
van Ranke's school ingeworteld lag - Ranke zelf bleef door zijne buitengewone
onpartijdigheid ver daarboven - bewijzen de werken van Sybel, Droysen en Treitschke
en van meestal dezen die over de wording van het Duitsche middeleeuwsch zoowel
als huidig keizerrijk gehandeld hebben. Beide uiterlijke strekkingen dienen duchtig
tegengewerkt te worden. Nogmaals is in dit opzicht een ‘juste-milieu’ na te streven.
Wilt gij een gelukkige poging tot het verwezenlijken van een gezond syncretism
der oudere en jongere methode gadeslaan, doorblader de ‘Histoire de Belgique’ van
hoogleeraar Pirenne, waarvan het tweede boekdeel in Duitschen tekst zooeven
verschenen is. Vergelijk dat werk met de vroegere geschiedenissen van België, met
deze van kannunik David bij voorbeeld, en gij zult aanstonds den afgelegden weg
kunnen afmeten Wil dat zeggen dat de heer Pirenne opeens den nagel op den kop
geslagen heeft, dat zijne opvatting van de Belgische geschiedenis teenemaal dat ‘juste
milieu’ waarvan daareven spraak, getroffen heeft? Hoegenaamd niet. In zijn
‘voorwoord’ verdedigt de Gentsche hoogleeraar deze stelling, dat de eenheid der
zuidelijke provinciën der Nederlanden natuurlijk, ‘organisch’ voortgevloeid is uit
eene gemeenschappelijke beschaving die van lieverlede op de beide oevers van Maas
en Schelde ontstaan was. Deze stelling smaakt nog te zeer naar Lamprecht's sociale
opvatting der geschiedenis. Dat de vereeniging der Belgische provinciën door het
bestaan eener gemeenschappelijke beschaving de internationale politiek der hertogen
van Burgondië begunstigd en de eenheid van onze natie, ondanks taal- en
rassenverscheidenheid, vergemakkelijkt heeft, kan met veel waarschijnlijkheid staande
gehouden worden. Meer niet. De
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bijzonderste oorzaak der vereeniging onzer provinciën onder een en zelfden scepter
is vooral in wisselvalligheden van troonopvolging en bewuste politiek van knappe
staatsmannen te vinden. Niettemin is hoogleeraar Pirenne er in geslaagd deze
gemeenschappelijke beschaving en hare oorzaken in het licht te stellen; hij heeft de
geschiedschrijvers verplicht er voortaan groote rekenschap mee te houden in eene
beredeneerde studie van ons nationaal bestaan. Uitgenomen bovengemelde stelling,
in het voorwoord van zijn werk uiteengezet en verders zonder eenzijdige overdrijving
in het werk zelve toegelicht, kan men den verdienstelijken schrijver zonder aarzelen
de gelukkigste vermenging van Ranke's en Lamprecht's methode toekennen.
De gezonde vermenging van individualische en sociale opvatting schijnt dus de
historische methode der toekomst te zijn. Endat geldt niet alleen voor de eigenlijke
geschiedenis, maar ook voor de geschiedenis der beeldende kunsten en der letterkunde.
Nergens bestond vroeger eene meer individualische aanschouwing van personen en
scholen, en daar ook nam sedert lang eene geweldige terugwerking plaats, die in
deze laatste tijden soms te ver is gegaan(1). Daar ook dient een middenpad gezocht
te worden. Nieuwe stelsels zijn doorgaans overdrevene stelsels. En het aloude
spreekwoord ‘in medio virtus’ wordt eens te meer bewaarheid.
H. VAN HOUTTE.

(1) Zie bijvoorbeeld het werk van G. RENARD. La méthode scientifique appliquée à l'histoire
littéraire. Paris 1900
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Minnedicht aan Maria.
Diep in mijn ziel draag ik een zoet geheim:
Dat maakt mij toch zoo wonderlijk te moede:
Het is me soms, of stil mijn hart verbloedde,
Gewond door liefdelijdens scherpe vlijm.
Dan voel ik, hoe mijn Wezen gaat in zwijm
Van hemelwellust, als nooit een bevroedde,
En 'k adem zulk een zoetheid, of me omhoedde
Een wolk van rozenroke en geur van tijm.
Ik zoek dan woorden voor mijn liefdeklacht
En streel met tongentale, zijig-zacht,
Den naam, den lieven naam van mijn Beminde.
Maar ach! wat zoets zich van mijn lippen dringt Geen klanke, die naar eisch mijn liefde zingt,
En 'k word bedroefd, wijl zulk een ik niet vinde.
Als Mei, met heel haar prinselijken stoet
Van lentekindren, juichend is gekomen:
Als 't piept en fluit en kwettert in de boomen,
En 't bloeit en krielt van leven aan mijn voet:
Dan vraag ik: aan de Zon - haar gouden gloed;
Seringen en jasmijn - heur bloem-aromen;
Het gonzend bietje - zoete lentedroomen,
Den nachtegaal - zijn zangersminnegroet.
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En gloeit daar Boven, als een hemelbrand,
In schittring van saffier en diamant
Het kleed der Nacht, dat de Englen Gods ontplooien,
Dan, liefdedwaas, steek ik mijn handen uit
En wensch dien kostbren mantel mij tot buit,
Om met dat kleed mijn Koningin te tooien.
Maar - zonnegloed en vooglen tooverlied;
Aromen-weelde uit gouden hart van bloemen;
Der sterren glans, het droomrig lentezoemen
En 't fluistren van het wuivend oeverriet:
't Zijn alle stemmen uit het stofgebied,
Die, ja, uw blanke Schoonheid voor mij roemen;
't Zijn gaven, die mijn teederheid U noemen,
Maar Zielsbeminde! - 'k ben het zelf toch niet!
Mijn liefde geeft U 't hoogste graag tot buit:
Mijn harte bonst, het wil de borst mij uit
En levend, als een kuische vlamme schijnen,
Of, drop voor drop vervloeiend heel en gansch,
Zacht aan uw boezem rusten, - als een krans
Van rozig bloed, geronnen tot robijnen!
Mei 1902.
G.H. VAN HAASTERT.
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De Vlaamsche letterkunde in België van 1830 tot 1902,
door Georges Eekhoud.
Hoe men in Vrankrijk wordt ingelicht nopens onze hedendaagsche letterkundige
toestanden, en hoe sommige mannen veel beter t' huis zijn in het aaneenslaan van
sterk gekruide zedenromans, dan in het degelijk nauwkeurig aangeven van tijd en
gebeurtenissen in letterkundige kronijk, dat blijkt uit de bijdrage van Mr Georges
Eekhoud in ‘l'Européen’ van 11en Nieuwjaarmaand 1902.
Schoenmaker blijft bij uw leest. Onze echt ‘provinciale pruderie’ eens duchtig de
les te spellen, dat was uwe zending en wij moeten U dankbaar zijn voor de verlichting
door Uw apostolaat ons toegebracht, maar, geloof dan toch dat verbeelding, bij 't
romanschrijven zoo kostelijk, met geschiedenis geen uitstaan heeft, vooral wanneer
de aan te geven zaken zoo dicht bij U staan, dat al uwe tijdgenooten die nog zoowel
weten als gij zelf.
Wij lezen in ‘l'Européen’: ‘Guido Gezelle werd geboren in 1810’ De dichter was
te dien tijde nog eene loutere mogelijkheid en zag eerst 20 jaren later het licht.... ‘Hij
bracht bijna zijn gansche leven door in een klein stadje van West-Vlaanderen, daar
was hij parochiepastor! en zijne oversten zouden hem daar waarschijnlijk vergeten
hebben, maar op 't einde zijner dagen verschaften hem de bewondering zijner
kunstgenooten en de geestdriftige vereering zijner jongere volgelingen het pastorsambt
op eene belangrijke parochie binnen Brugge’!!
Men kan nog over eene drukfoute, vooral als ze begaan wordt door Fransche zetters
in eenen Vlaamschen tekst, en Mijnheer Eekhoud's artikel bevat er nog al een goed
getal en wel van de aardigste. Maar aan het hierbovenstaande heeft de letterzetter
toch geen schuld; zeker, Mr Eekhoud, is het eene eer voor de nagedachtenis ‘de ce
bon curé qui se montre plus universellement religieux parce que moins strictement
dévot, que Paul Ver laine, le bohême repenti,’ dat iemand als U zich met hem wille
bezig houden, maar zeg dan toch de zaken zooals ze zijn, en als U die niet weet dan
is het Uwe taak niet er iemand over in te lichten.
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Eene aardigheid: ‘Rijmsnoer, kan met niets beter vergeleken worden dat met den
Verlaine van ‘Sagesse.’
Uwe eerste zinsnede was beter: Un poète absolu... peut-être le plus original de
toute la littérature flamande.
Vergelijk hem daarna met niemand, vooral niet met eenen Franschen dichter, die
godsdienstige verzen maakt iedere maal hij zich bekeert.
‘Uit die gedichten (Rijmsnoer) walmt het verouderde maar toch als-balsem-zoete
stooren van de Thouroutsche bosch- en heidestreken, de hertverkwikkende lekkere
geur der meerschen en melkerijen van Veurne-Ambacht.’
Dan worden eenige stukjes aangehaald: Sempervivum tectorum, Abeelen, het
Gers, die schrijver voor ‘van de liefelijkste’ houdt; om er een einde aan te maken
zegt hij dat de gansche bundel zou dienen te worden aangehaald, ‘die bundel eenig
in zijn soort en die een getijdenboek geworden is voor ons jonger Vlaamsch dichtend
geslacht.’
Of zijn dit nu al maar kleinigheden? waarom gewaagt men er alsdan van.
Onlangs nog had men te Leuven een ‘Rijmsnoer’ noodig. Men zocht overal in die
stad waar 't groot gedeelte van ons jong Vlaamsch dichtend geslacht vergaderd is;
niemand bezat het getijdenboek.
Gezelle is nooit dorpsherder geweest, en hij bracht omtrent evenveel van zijn leven
over te Brugge, Kortrijk en Rousselaete.
Te naaste keer krijgen de Fransche lezers, en de andere, van ‘l'Européen,’ de
voortzetting van dien boterham met Rodenbach en Stijn Streuvels ‘et les autres
nouveaux Jeune-Flandre.’
Volgens Mr Eekhoud's rekening was Guido Gezelle 91 jaar toen hij stierf.
Stijn Streuvels! jongen, wat zal 't met u zijn?
CAES. GEZELLE.
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Boekennieuws.
Te wapen tegen het moderne ongeloof!
Te wapen tegen het moderne ongeloof! Naar het Duitsch van P. NILKES, S.J.
bewerkt door Th.C.A. STAM, kapelaan. Tweede gedeelte. Haarlem. H. Coeberg, 1902.
- 50 cent.
In de Decemberaflevering 1901 van Dietsche Warande en Belfort (bl. 654)
vestigden wij de aandacht op het eerste gedeelte van dit hoogst nuttig werkje. Gaarne
bevelen wij ook dit tweede gedeelte aan, niet alleen voor ontwikkelde werklieden,
maar ook voor velen onder de geletterden die van den godsdienst toch zoo bitter
weinig weten en zich zoo licht door de eerste opwerping uit den zadel laten lichten.
Dit 2e deel bevat 8 hoofdstukken: Geopenbaarde Godsdienst, Geheimen, Wonderen,
Mogelijkheid om de wonderen te erkennen, Oorkonden des Christendom, De Godheid
van Christus, Christendom, en Aanhangsel, waarin o.a. de Mythenhypothese van
David Strausz en Renan's ‘Leven van Jesus’ besproken worden.
Over elk dezer punten wordt eerst de opwerping gegeven en dan de weerlegging:
kort maar treffend, soms zeer pittig. Zoo b.v. worden in het hoofdstuk Christendom
besproken: Hartmann's inbeelding; Het Christendom niet de grootste Godsdienstige
Vereeniging; Het Christendom, ontwikkeling uit Joden- en heidendom; Het
Christendom, niets nieuws; Boeddhistische Wonderen; Mohammed's Wonderen;
Moderne Indische Wonderen; Ondogmatisch Christendom. Deze enkele opsomming
toont genoeg, meenen wij, het belang van dit werkje.
J.V.

Engelsch Leesboek
Engelsch Leesboek, door C. GRONDHOUD en P. ROORDA, Deel II, tweede druk. Groningen. P. Noordhoff, 1902, Fl. 1,00.
In hun voorbericht zeggen de schrijvers dat zij bij den keus der stukken bijzonder
gestreefd hebben naar het vermijden van moeilijke proza, om op die wijze lastige
zinswendigen en een groot aantal onbekende woorden en uitdrukkingen voor den
leerling te vermijden, en zoo lust op te wekken tot het ter hand nemen van eenvoudige
Engelsche lectuur. Om den lezer in staat te stellen, zich goed in 't Engelsch uit te
drukken, hebben zij den gesprekvorm en den verhalen den stijl meest verkozen.
Na het aandachtig doorloopen van dit uitstekend leesboek, moeten wij bekennen
dat wij geene opmerkingen te maken hebben over het samenstellen van het werkje.
Alles geeft doorslaande bewijzen dat de HH. Grondhoud en Roorda ervaren zijn in
de kunst van de Engelsche taal aantrekkelijk te maken voor den leerling. Misschien
zouden sommige leeraars dit boekje liever op den ouden leest geschoeid, en ieder
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der stukken met den naam van eenen grooten Engelschen schrijver geteekend zien;
maar zij vergeten dat men voor beginnelingen dient het goede vóor
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het betere te verkiezen, en dat in een schoolboek, zooals dat, de groote kunst bestaat
in de leerzucht van den knaap op te wekken, met de aangeborene nieuwsgierigheid
nopens gebruiken, zeden, bedrijvigheid en historische feiten van het volk, wiens taal
hij studeert, aan te prikkelen; liever dan hem tegen wil en dank schoone beschrijvingen
of diepgrondige bespiegelingen over allerlei zaken op te disschen. Zulkdanige
uittreksels zeggen dikwijls wernig of niets aan het weinig ontwikkeld verstand van
den leerling en worden door hem eerder als eenen last dan als een genot beschouwd.
De HH. Grondhoud en Roorda hebben verstaan dat men eene taal gretiger en beter
aanleert, dat de uitdrukkingen en bijzonderheden zich beter in het geheugen griffen,
indien men den student iets voorstelt dat aan de inbeelding spreekt, óf zulkdanige
daadzaken beschrijft die hij door ondervinding kent, óf onbekende dingen leert die
noodzakelijk zijn belang opwekken. Daarom wenschen wij dat de leeraars het
‘Engelsch Leesboek’ in de handen van hunne leerlingen geven, want wij zijn overtuigd
dat de schrijvers meer dan een hinderpaal uit den weg geruimd hebben, en dat zij
eens te meer het bewijs geleverd hebben dat hun boek het werk is van verstandige
en kundige onderwijzers.
V.V.

Uitgaven van P. Noordhoff te Groningen.
I. Hoe men gemakkelijk en grondig de tafels leert. Voor school en huis. Door
M.E. PRUYSSEN, In onderwijzer te Oud-Vossemeer. - Prijs fl. 0,20.
II. Bouwkundig rekenboek voor ambachtslieden. Verzameling van 540
vraagstukken ontleend aan de praktijk der bouwambachten, door G.A. SCHOLTEN,
architect en leeraar van middelbaar onderwijs' te Tiel. - Prijs fl. 0,60.
III. Debet en Credit, door W.A. WISSELINK. - Prijs fl. 0,50.
IV. Kern van de meetkunde, door denzelfden. - Prijs fl. 0,50.
V. Leerboek der stereometrie, door Dr J. KORS. - Prijs fl. 0,80.
I. De tafels, van welke hier spraak is, zijn de tafels der vermenigvuldiging. De
schrijver heeft voor doel te voorkomen, dat de kinderen bij het aanleeren der tafels
enkel geheugenwerk verrichten. De zaak heeft meer belang dan sommige lagere
onderwijzers wel meenen. Aan dezen zij het werk ten zeerste aanbevolen.
II. In dit nuttig rekenboek komen talrijke praktische vraagstukken voor a) van
algemeenen aard, b) voor metselaars en steenhouwers, c) voor timmerlieden, d) voor
smeden en loodgieters, e) voor stukadoors en verwers, in elke der drij afdeelingen:
lijnen, vlakken en lichamen, na korte theoretische aanduidingen. Een aanhangsel,
technische verklaringen, sluit dit door en door praktisch werk, dat in ons land, om 't
verschil van muntstelsel, niet klassiek kan worden, doch in de handen der leeraars
onzer nijverheidsscholen goeden dienst kan doen.
III. De schrijver begint zijn voorbericht aldus: ‘Ieder, die geroepen is onderwijs
te geven in 't Boekhouden, zal bij ondervinding weten, hoeveel tijd en inspanning
het kost, eerstbeginnenden eenige vlugheid te doen krijgen in 't journaliseeren, enz.’
- Dit wordt gedeeltelijk daaraan toegeschreven, dat men te vroeg begint met een
volledig memoriaal over te schrijven. - Het werkje bevat hoofdzakelijk eene
verzameling van memoriaalposten, methodisch gerangschikt en bestemd om
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mondeling met de leerlingen behandeld te worden. - De leeraars van boekhouden
zullen dit nuttig werkje met vrucht lezen.
IV en V. Deze twee werken, het eerste over vlakke-, het tweede over
ruimte-meetkunde, wijken voor indeeling en methodische bewerking af van de meeste
hier gebruikte handboeken en verdienen met belangstel-
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ling door de leeraars van wiskunde onderzocht te worden. In Vlaamsch-België zullen
zij niet klassiek worden, omdat het Fransch, erg genoeg, hier nog meestal de voertaal
is van het onderwijs in de meetkunde, en omdat, moest men hier de moedertaal bij
dit onderricht bezigen, men liever de meeste uitheemsche, voor de leerlingen
onverstaanbare benamingen, die bij onze Noorderburen gangbare munt zijn, over
boord zou werpen.
P.V.d.E.

Viooltjes.
Viooltjes Vertellingen, Sprookjes en Versjes.
Een leesboek ten dienste der volksschool, door K. HOFKAMP, oud-hoofd der
leerschool, verbonden aan de Rijkskweekschool voor onderwijzers te Groningen.
Zeventiende druk. Uitg. P. Noordhoff, te Groningen; 1901, Prijs: fl. 0,30.
De eerste uitgave van dit leesboek verscheen in Mei 1868; de zeventiende, in het
begin van 1901: een bewijs dat het welkom was in de volksscholen van Nederland.
En die gunst verdient het, dunkt mij. In het voorbericht lees ik, hoe de Heer H. zijne
taak en zijn doel heeft opgenomen: den leerlingen gepaste en nuttige stof in boeienden
vorm aan te bieden, ten einde hen in het lezen te bekwamen. ‘Een leesboek, - zegt
hij, - moet, zooveel mogelijk, den leeslust opwekken en den smaak op goede zaken
richten. Is dat doel bereikt, dan is er veel, ontzaglijk veel voor den lezer gewonnen:
nu en in lateren tijd.’ Boerende inhoud in onberispelijken vorm en met veredelende
strekking: dit zal immer de volmaaktheid wezen. Eene eigenlijke bloemlezing, uit
de pennevruchten van goede schrijvers saamgebracht, is dit leesboek wel met: meest
al de stukjes zijn, naar het schijnt, door den verzamelaar zelven opgesteld naar elders
aangetroffen grondstof. Doch die keuze valt me niet tegen, en ik weet ook niet wat
daar veel af te keurens in zit, wanneer het een leesboek voor de volksscholen geldt.
In alle geval, dat de Viooltjes burgerrecht op de Holl. scholen veroverd hebben,
schijnt me onbetwistbaar. Dat zij het te onzent zullen verkrijgen valt sterk te
betwijfelen: bij onze schooldeuren ligt een Cerberus vast - een zoogezeide
verbeteringsraad - en... Doch algelijk wenschen wij, dat ons onderwijzend personeel
met dit boekje kennis make; ook voor de leeraars der voorbereidende klassen onzer
colleges steekt er nut in; stukjes ter voorlezing, stukjes voor declamatie, en plannen
voor gemakkelijke opstelletjes ten dienste der beginnelingen: die treft ge er
verschillende in aan, en dat, dat heeft zijne waarde. Wij ook, wij wenschen de Viooltjes
een ruim debiet.
J.v.O.

Elk wat wils.
Elk wat wils. Stijloefeningen voor de aanvangsklassen van Kweek-, Normaal- en
Hoogere Burgerscholen, door L. DE VRIES,

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1902

hoofd eener school en leeraar aan de inrichting van de ‘Vereeniging tot opleiding
van onderwijzers’ te Amsterdam. Tweede, verbeterde druk. Uitg. P. Noordhoff te
Groningen; 1901. Prijs: fl. 0,60.
Dit bundeltje drukt een achttiental stukjes over, proza en poëzie, en op elk stuk
volgen dan vragen en aanmerkingen nopens woorden daarin voorkomende; eene
andere reeks vragen handelt over tegenstellingen en synoniemen, eveneens in verband
met woorden of zegswijzen uit de stukjes, waarna, bij sommige, nog andere
taaloefeningen gevoegd zijn. Merken wij echter aan, dat de antwoorden niet
opgegeven worden. - Van letterkundige ontledingen is hier geen spraak in. Het geldt
hier maar de studie der taal in hare bestanddeelen: uitleg, samenstelling,
zinverwantschap, eigenschap der woorden, enz. Zulke studie is ten anderen hoogst
noodzakelijk, en - weze tusschen haakjes gezeid - zij wordt te onzent wel eenigszins
verwaarloosd, of menigmaal ook al te eentonig aangewend door sommige onzer
leeraars. Dit boekje diene dan - ten minste
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in sommige opzichten - als leiddraad voor hen. In onze drij laagste humaniora-klassen
zijn dergelijke oefeningen nog zeer wel op hunne plaats.
J.v.O.

Handbuch der Katholischen Dogmatik
Handbuch der Katholischen Dogmatik, von Dr M. SCHEEBEN.
Vierter Band. Erste und Zweite Abtheilung von Dr L. Atzberger, professor der
Dogmatik an der Universität München. - Freiburg, Herder, 1901.
Dr Scheeben werd door den dood verhinderd zijn uitmuntend Handboek der
Dogmatiek geheel af te werken. Het ware een gevoelig verlies voor de wetenschap
geweest, het bijna voltrokken werk onvoltooid te laten. Gelukkig kon de uitgever Dr
Atzberger, hoogleeraar te München, overhalen om het ontbrekende vierde deel aan
te vullen.
De eerste en tweede afdeeling zijn thans verschenen, de derde en laatste zal weldra
volgen.
De schrijver ontveinst zich niet de moeilijkheid van zijne taak; hij acht zich
onbekwaam Scheeben's geniaal-diepzinnige onderzoekingen, in welke zoowel het
mystisch beschouwende als het geleerd-speculatieve element tot zijn recht komt, te
evenaren, hij wenscht enkel het zoo heerlijk werk tot zijn einde te brengen.
De dogmatische theologie, zegt de schrijver, kan geen enkel resultaat der moderne
nasporingen, om het even op welk gebied der wetenschap, dat met haar in verband
staat, over het hoofd zien, maar ook de grondbeginselen der verloopen eeuwen niet
prijs geven, noch den weg, door de theologen van vroegere tijden afgebakend,
verlaten.
Wil de dogmatiek hare wetenschappelijke taak vervullen, dan moet zij met den
tijd mêegaan in dien zin, dat zij een open oog heeft voor alle nieuwe
wetenschappelijke verschijnselen, hetzij om dezelve met passende gronden te
verwerpen, of tot bewijs en verklaring van hare leer te laten gelden.
Maar tevens, wijl zij krachtens haar objectief en subjectief beginsel eene bij uitstek
conservatieve en behoudende wetenschap is, mag zij nooit naar wezenlijk nieuwe
grondslagen zoeken, noch het verband met de groote theologen en theologische
scholen van het verleden verbreken.
Dit tweeledig beginsel, dat de leerstellige theologie tot eene wel oude, maar niet
verouderde wetenschap stempelt, verdient de aandacht vooral in Duitschland, waar
de geest van het rationalisme al te vaak ook in de katholieke theologie binnensluipt,
en haar tot dienstmaagd der philosophie tracht te verlagen, in plaats van deze aan
haar gezag te onderwerpen.
Hare leus: credo ut intelligam, het geschreven en ongeschreven woord Gods,
bewezen, ontwikkeld, verklaard, verdedigd door 's menschen geest in het licht van
het geloof is onveranderlijk en onmisbaar. Wie dit beginsel niet huldigt en in stede
van het geloof, de rede als richtsnoer volgt, verlaat den veiligen weg, om in de
dwalingen van het rationalisme te recht te komen.
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Het heeft dus geen zin, wanneer men, met de traditie brekend, de theologiscue
scholen der middeleeuwen verwaarloost en minacht, om op eigen gezag stellingen
te verkondigen, die juist omdat zij nieuw zijn, verdacht en gevaarlijk blijken.
Volgens zijne verklaring is Dr Atzberger geen vriend van deze valsche methode,
geheel zijn werk toont trouwens dat hij de voetsporen der oude theologen getrouw
volgt.
Het werk behelst het vervolg van het zesde Boek der theologie van Scheeben,
waarin de leer over de heiligmakende genade wordt behandeld. Het tweede hoofdstuk
zet de dwalingen uiteen omtrent het dogma der Pelagianen, Protestanten en van
andere ketters; ontwikkelt en bewijst de katholieke leer over de rechtvaardiging en
het verdienst. (bl. 1-148).
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Het derde hoofdstuk bevat de belangrijke vragen over de uitdeeling der genade, hare
verhouding tot de vrijheid van den mensch, over Gods eeu wige raadsbesluiten van
de voorbestemming en verwerping. (bl. 148-269).
Het zevende Boek (bl. 269-445) heeft tot onderwerp de leer over de Kerk en
bespreekt in vier afdeelingen het wezen, den oorsprong, de bestemming der Kerk,
hare eigenschappen en merkmalen, hare goddelijke inrichting, haar zichtbaar Hoofd
en het primaat van Petrus.
In de strijdvragen welke de katholieke geleerden verdeelen laat de schrijver ieder
opinie met hare bewijzen en moeilijkheden tot haar recht komen, en stelt zoodoende
den lezer in staat, zich met volle kennis van zaken een oordeel te vormen. Af en toe
wijst hij op zekere punen, die hem geschikt schijnen tegenoverstaande meeningen
nader bij elkander te brengen.
Hoe wenschelijk ook deze verzoening zij, de midden-stelsels voldoen gewoonlijk
niemand, en blijven aan de argumenten der twee uiterste stelsels blootgesteld.
Dit blijkt onder andere in de theorie over de genade, de synkretistische genoemd,
vooral door Tournely ontwikkeld en verdedigd. (bl. 233).
Zij onderscheidt gemakkelijke goede werken (zooals het gebed) en moeilijke (het
vervullen der wet). Voor de eerste neemt zij eene genade aan, niet door zich zelve
gevolguitwerkend, maar ab extrinseco; voor de laatste is eene door zich zelve (ab
intrinseco) gevolguitwerkende genade noodig. God verleent aan allen de genade om
te bidden, wie met deze genade medewerkt verkrijgt de tweede voor andere en
moeilijke werken.
Het is duidelijk, dat deze theorie, in stede van het probleem op te lossen en de
moeilijkheden te verminderen. deze vermeerdert, omdat zij al de bezwaren laat
bestaan, die én tegen het Thomisme, én tegen het Molinisme worden voorgebracht.
Verder is deze theorie onbekwaam de metaphysieke (niet enkel moralische)
zekerheid te verklaren, met welke God de vrije daad, het gevolg en de vrucht der
genade vooruitziet. Want steunt dit vooruitzien op de natuur der genade, dan keeren
de moeilijkheden terug, welke men tegen het Thomisme laat gelden; is er tegenstand
van den wil mogelijk, (zonder welke mogelijkheid zijne vrijheid niet wordt
gehandhaafd) dan kan men zich alleen redden door de scientia media, welke men
weigert te aanvaarden en veroordeelt.
De schrijver vat zijn oordeel over de strijdvraag tusschen de Thomisten en de
Molinisten op de volgende wijze samen. De Thomisten scheiden te veel de gratia
sufficiens van de gratia efficax, de Molinisten de genade van de vrijheid, om ieder
afzonderlijk te beschouwen. Beide stelsels trachten de vraag op te lossen met abstracte
en gedeeltelijk willekeurige begrippen, zonder rekening te houden met den invloed,
welken de gevoelens en inwendige gesteltenissen op de vrijheid van den wil
uitoefenen.
Volgens de leer der H. Vaders verschilt eenerzijds de gratia efficax niet in haar
wezen van de gratia sufficiens, maar anderzijds is de toestemming van den wil niet
de vrucht van eene moralische werkzaamheid, noch van eene gelijktijdige
medewerking, zij is het gevolg van eene dynamisch-energetische, eene physieke
werking van God.
Of echter deze beschouwing nieuw en helder licht op het vraagstuk werpt, oordeele
de lezer.
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De tweede afdeeling van het vierde boekdeel behelst de leer van de heilige
Sacramenten in het algemeen (bl. 459-509); de leer van het Doopsel (bl. 540), van
het Vormsel (bl. 550), van de Eucharistie in drie hoofdstukken handelend over de
werkelijke tegenwoordigheid van Jesus-Christus, over de transsubstantiatie, over het
offer der heilige Mis. (bl. 657).
In de vraag over de wijze op welke de Sacramenten de genade
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voortbrengen, of namelijk hunne oorzaaklijkheid physiek of slechts moralisch is,
zien wij tot onze verwondering dat de schrijver tegen de verklaring der zedelijke
causaliteit (zooals zij door Kardinaal Franzelin wordt gegeven) als argument de
bemerking laat gelden: deze verklaring zij onvoldoende, wijl zij het Sacrament niet
als oorzaak, maar slechts als teeken of voorwaarde der verleende genade voorstelt.
De Kardinaal Franzelin onderscheidt nauwkeurig de beide begrippen van de
voorwaarde en oorzaak, en bewijst dat de Sacramenten, als handelingen van Christus
door hunne objectieve waarde, dus als oorzaken God bewegen (volgens onze
begrippen) de genade te schenken.
In de uitmuntende inleiding tot de theologische ontwikkeling van de leer der
Eucharistie bemerkt de schrijver met recht dat deze leer de natuurlijke orde der dingen
ver te boven gaat en enkel van Gods vrijen wil afhangt, en bijgevolg door de
menschelijke rede niet als werkelijk of noodzakelijk kan bewezen worden.
Wij staan hier voor een geopenbaard mysterie, ja voor eene reeks van mysteriën.
De rede, hoezeer door het geloof verlicht, is niet in staat de mogelijkheid dezer leer
positief te betoogen, maar ook niet hare onmogelijkheid, omdat zij onbekwaam is
de hier voorkomende begrippen te doorgronden.
De taak der speculatieve theologie wordt derhalve op de volgende wijze bepaald
en begrensd.
1. Vooreerst toont zij aan dat de onwraakbare op Gods woord steunende leer over
de werkelijke tegenwoordigheid van Christus in de Eucharistie, over de wijze van
zijn tegenwoordig worden en blijven hoogst passend is.
2. Om de innere mogelijkheid negatief in het licht te stellen, maakt zij duidelijk
dat deze leer noch met zich zelve, noch met onze denkwetten, noch met eene andere
geloofswaarheid in strijd is.
3. Vervolgens kan het onderzoek de geloofsleer dieper doorgronden, eensdeels
door de scherpe en nauwkeurige bepaling van alle begrippen, anderdeels door de
verklaring en toepassing van analogiën, aan ons natuurlijk weten of aan de openbaring
ontleend.
4. Eindelijk om positief te betoogen dat er geene duidelijke tegenspraak bestaat,
is het nuttig de op- en tegenwerpingen te wederleggen, door de natuurwetenschap,
de wijsbegeerte of de theologie in het midden gebracht.
De lezer zal zich overtuigen dat de verhandeling van Dr Atzberger aan deze eischen
van een speculatief onderzoek volkomen beantwoordt.
Omtrent het wezenlijk karakter van het heilig Misoffer vinden wij deze stelling:
Het wezen van dit offer bestaat in de dubbele consecratie. Deze maakt het Sacrament
tot offer, wijl zij het vleesch en bloed van Christus onder twee verschillende gedaanten
ex vi verborum voor onze zinnen gescheiden voorstelt, niet omdat zij het bloedig
kruisoffer vertegenwoordigt (Vasquez), niet omdat zij in andere omstandigheden
Christus zou dooden (Lessius), niet omdat zij het brood en den wijn vernietigt om
Christus voort te brengen (Suarez), niet omdat zij Christus in den toestand van spijs
en drank plaatst (Lugo, Franzelin).
Gaarne brengen wij hulde aan de scherpzinnige beschouwingen, met welke de
schrijver zijne meening tracht te bewijzen, maar het zal moeilijk, ja onmogelijk zijn
volgens deze theorie te begrijpen hoe het onbloedig offer, niet alleen in noodzakelijk
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verband staat met het bloedige, maar ook op zich zelf een offer is, van het Kruisoffer
onderscheiden.
Met zeer veel vrucht zal de priester kennis maken met dit onderzoek, des te
belangrijker voor ons, omdat het onze godsvrucht bij het dagelijksch offer door diepe
kennis zal voeden en versterken.
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Een rijke schat van theologische literatuur gegaard uit de beroemste werken van de
middeleeuwen en van den jongsten tijd staat den lezer ten dienste, en toont hem den
weg, om enkele. vragen desverkiezend dieper te doorgronden en nader te onderzoeken.
Vooral de leeraren der dogmatiek zullen in dit werk een hulpmiddel vinden om hunne
kennis uit te breiden, en hun onderwijs op de hoogte der wetenschap en van den tijd
te brengen. Hun zij het boek ten zeerste aanbevolen.
Roermond.
Dr A. DUPONT.

De oude Hollandsche en Vlaamsche Meesters in den Louvre en in de
National Gallery
De oude Hollandsche en Vlaamsche Meesters in den Louvre en in de National
Gallery, door MAX ROOSES. Elsevier, Amsterdam.
De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, Gent. Ingenaaid 8,20 fr.
Een prachtig werk, sierlijk gedrukt en met 32 wel verzorgde platen in houtsnee.
Den lof van Max Rooses als kunstcriticus hoeven wij hier niet te maken: weinigen,
stellig, zijn beter dan hij in staat zoo een onderwerp te behandelen. Want, en dit is
bijna het eenige verwijt dat wij aan den schrijver zouden moeten doen, de titel van
het werk geeft niet uit wat het werk inheeft; in stede van eene beschrijving der doeken
van Vlaamsche en Hollandsche meesters in den Louvre en in het Londensch Museum,
krijgen wij hier kleine monographiën van elk een van hen, warm, meeslepend,
geschreven door iemand die, men voelt het, geestdriftig is voor zijn onderwerp en
de gave bezit den besproken meester in zijne omgeving te plaatsen, aanduidende wat
hem eigen is en hoe hij verschilt van die hem voorgaan of nakomen.
Wij meenen hier niet beter te kunnen doen dan eene bladzijde of twee mee te
deelen uit de monographie van Adriaan Brouwer, die den lezer, beter dan wij het
zouden kunnen doen, zal laten kennis maken met de wijze van bewerking.
‘Onder onze Nederlandsche schilders is er geen, die zoo onfatsoenlijke helden
koos als Adriaan Brouwer. Zijne personages waren onze boeren: nos bons Villageois.
Het roept wezenlijk wraak voor God en de wereld, hoe hij er zich in heeft verkneukeld
onze aandacht te vestigen op wat er onschoons is in het postuur van deze onze
medemenschen, wat er onidijllisch is in hunnen handel en wandel, wat er liederijks
in hunne uitspanningen en uitspattingen ligt. Het is wel waar, dat hij niet de eerste
was, die aan de menschen en het leven op het platteland zijne ontwerpen ontleende
en die den minderen man in zijne onbekoorlijke vormen en zijne ruwe zeden
voorstelde. De groote schilders van het ware leven, de Boeren Breughel en zijn zoon
de Helsche waren hem voorafgegaan en Hieronymus Bosch had dezen reeds den
weg gewezen. De oude David Teniers had met voorliefde pretmakende boeren
bestudeerd. Frans Hals had zich soms aangetrokken gevoeld door het schilderachtige
van den gemeenen man. Voor al deze schilders had de omgang met de wereld van
Jan Rap de aantrekkelijkheid van het nieuwe, van het afstekende en terugstootende,
van het koddige en het grappige.
Wanneer men moe gezien was naar het bovenmenschelijke der godsdienstige
tafereelen en het onstoffelijke der mystieken, die daar altijd zoo hoog in het
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grondelooze diep hun statige figuren lieten tronen, wilde men als tegenstelling ook
wel eens een kijkje hebben in het menschelijke, in het door en door stoffelijke. Er
kwamen oogenblikken, dat het academisch correcte begon te vervelen en dat men
afwisseling zocht in het onregelmatige, het ondeftige, het wanstaltige zelfs, dat ook
waarheid is, en aan die nieuwe behoefte voldeed
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de lange, lachende of grijnzende, bewonderende of bespottende rij der schilders van
boeren en boeven, van eerzame werklieden en brallende landsknechten die hand aan
hand heel de roemrijke eeuwen onzer schilderschool doortrokken. Na de Breughels
en Hals, Jan Miense Molenaer, de van Ostade's en Jan Steen; na Teniers vader Teniers
zoon; na Brouwer, van Craesbeeck en de Rijckaerts en zoovele anderen, zonder nog
te rekenen de meesters van verschillende richting, die zich bij gelegenheid eens aan
het boertige en boerenvak waagden en waaronder wij Rubens en Jordaens in de eerste
plaats te noemen hebben. Het koddige verdwijnt slechts uit de Nederlandsche kunst
bij haar verval, wanneer het gemoedelijke verstikt wordt door voornaamheid, wanneer
men een bewijs van deftigheid moest leveren om op een schilderij zoowel als in een
voornaam huis toegelaten te worden.
Maar van al deze schilders van goede boerten verschilt Brouwer dan toch nog al
merkelijk. Hieronymus Bosch en de Breughels, wanneer zij hunne boeren of burgers
tot wangestalten omscheppen, gelooven niet aan de wezenlijkheid der kinderen van
hun penseel. Zij fantaseeren met het menschelijk lichaam gelijk met honderd andere
dingen. En wanneer zij de werkelijkheid weergeven, zoeker zij te behagen door
waarheid meer dan door grilligheid. De Teniersen, vader en zoon, zien hunne boeren
en boerinnen van de mooie zijde. Krachtige, welgebouwde figuren met de witte muts
of de roode pet kranig op het hoofd, welgevoed, genietende van het leven wat zij
kunnen, maar aanstootelijk noch moedwillig grof. Zoo doen zich in het bijzonder de
helden van den jongeren David voor; zelfs in zijn dolste kermissen merkt men nog,
dat het de kamerheer van een aartshertog is, die zich onder de dorpelingen mengt,
en dat de hand, die ze schildert, gewoon is handschoenen te dragen. De Ostade's
schilderen de poëzie van het boerenleven. Jan Steen lacht mede met de vroolijke
snaken zijner stukken om de bespottelijke figuren die anderen vertoonen; maar zijn
lach is goed rond zonder gal noch schamperheid. In het algemeen zoeken deze allen
in het leven van den minderen man op het land of uit de stad het onverdorven
natuurlijke met zijn hoekjes en kantjes, zijn lichtjes en tintjes; het schilderachtige
der potsierlijke. gestalten of der keurige kleedij, het forsche of het vreedzame van
het leven in en met de natuur.
Brouwer vat zijn ontwerpen en personages anders op. Er ligt een grof woord in
den mond van ons volk, dat zegt, dat er boerenmenschen en boerenbeesten zijn. Ik
weet niet of Brouwer het kende en er de waarheid van voelde, maar het schijnt wel
dat hij de boerenmenschen aan zijne medekunstenaars heeft overgelaten en voor zich
zelve de..... andere behouden heeft. Zie me die gezichten, indien men het nog
gezichten mag noemen, zijner helden: borstelige haarstruiken en baardstoppels, half
of drie kwart toegenepen oogen, een vettige kwabbe voor neus, een reepeltje bovenlip,
waar geen knevel plaats op vindt en dat de tanden niet bedekt, een mond met een
bijl gehouwen, een kind gefatsoeneerd als het achterdeel van een holsblok. Dit
misvormde hoofd wordt met een korten hals aan een hoogen ronden rug verbonden.
De kleedij past bij het postuur; een hoed waarvan rand en bol ineengeloopen zijn en
die er als een verflenst koolblad uitziet, een vest en een broek, die afgedragen en
verhakkeld zijn en waartusschen het hemd uit komt kijken; het hangt alles aan de
lijven, zonder vorm, zonder iets wat smaak van tijd of van persoon verraadt.
Wat die menschen doen is al even aanstootelijk. Drinken en rooken is hunne groote
liefhebberij, hunne zending op aarde. De kroeg,
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niet de verleidelijke, waar de bekers en de meiden glimmen en lachen, waar het des
winters warm is binnen en des zomers koel buiten; maar de naakte loods gestoffeerd
als de hut van een Roodhuid, waar meubels noch gerief te vinden zijn, waar geen
waardin troont, waar kaart noch kegelspel te ontdekken zijn, is hun gewoon verblijf.
Wanneer de boeren uit hun wezenloos dommelen door den drank zijn gewekt, worden
de drinkebroers die daar zoo rustig en slaperig bij elkander zaten, verwoede vijanden
en in de nauwe armoedige schuur wordt er dan geslagen met vuist of pot of stoel en
gestampt en getrokken met blinde dierlijke woede’.
En zoo komen aan de beurt, ter gelegenheid van hunne werken
In den Louvre:
I. Rembrandt. - II. Frans Hals. - III. Adriaan Brouwer. - IV. Geeraard Ter Borch.
- V. Jan Steen. - VI. Geeraard Dou. - VII. Pieter de Hooch. - VIII. Karel Dujardin.
- IX. Meindert Hobbema. - X. Paulus Potter. - XI. Jan van Eyck. - XII. Hans Memlinc.
- XIII. Quinten Massijs. - XIV. Peter Breughel de Oude. - XV. P.P. Rubens. - XVI.
Antoon Van Dijck. - XVII. Jacob Jordaens. - XVIII. David Teniers.
In De National Gallery:
XIX. Thomas de Keyser. - XX. Rembrandt. - XXI. Nicolaas Maes. - XXII. Jan
Vermeer van Delft. - XXIII. Jacob van Ruysdael. - XXIV. Aalbert Cuyp. - XXV.
Jan Van de Cappelle. - XXVI. Willem Van de Velde de jonge. - XXVII. Geeraard
David. - XXVIII. P.P. Rubens. - XXIX. Gonzales Coques. - XXX. Adam Fians Van
der Meulen.
Uitgebreidere studiën over elk der hier besproken schilders zijn er wel te vinden,
maar niet alle liefhebbers van kunst hebben tijd zich daarin te verdiepen; voor hen
bijzonder moet een werk als dit wat wij hier aankondigen welkom zijn.
E.V.L.

Der Anteil der Katholiken am akademischen Lehramte in Preuszen.
Der Anteil der Katholiken am akademischen Lehramte in Preuszen.
Nach statistischen Untersuchungen von Dr WILH. LOSSEN. Köln. J.B. Bachem 1901.
Uitgave van het Görres-Gesellschaft.
Veel wordt er onder de Duitsche katholieken geklaagd over het gebrek aan Parität:
de katholieken, zoo beweert men, worden stelselmatig achteruitgehouden. In menig
opzicht mag die bewering als gegrond aangenomen worden; in hoever zij waar is
voor het hooger onderricht onderzoekt hier, van zeer dichtbij, Dr Lossen, leeraar in
de scheikunde aan de hoogeschool van Königsberg.
De tweede helft van zijn werk staat vol cijfers, hij deelt er de vrucht van zijn
statistisch onderzoek in het ministerie van godsdienst mede. 't Is het bewijs voor de
stelling in het eerste deel van het boek uiteengezet. Wij kunnen ze als volgt
samenvatten: tot rond de helft der jaren '60 werden de katholieken stelselmatig
geweerd uit de Pruisische universiteiten; in 1870 was er te Halle en Königsberg geen
enkel katholiek professor, te Berlijn en te Greifswald was het iets buitengewoons als
katholieken gewoon professor werden, zelfs in Bonn en in Breslau was het getal der
katholieke gewone professors zeer gering.
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Van toen af echter is de toestand verbeterd, en nu mag men zeggen dat en
katholieken en andersdenkenden op denzelfden voet bejegend worden. Vele
katholieken echter meenen dat de toestand van vóor 1870 nog altijd bestaat en in
werkelijkheid is de ver-
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houding der katholieke professors, ingezien de getalsterkte der katholieken, gansch
onvoldoende. Maar daaraan hebben de katholieken zelf schuld: zij zien niet in dat
de regeering nu beter gezind is, maar dat zij niet altijd katholieken vindt om ze te
benoemen. Het getal katholieke jongelingen die hoogere studiën doen is, in
verhouding, merkelijk minder dan dat der studenten van andere geloofsbelijdenis.
Dat is de schuld van het voortdurend vooroordeel als zouden de katholieken achteruit
gestooten worden en ook wel van den overdreven iever van sommige geestelijken
die het gevaar van het hoogeschoolleven voor de jonge lui wat al te groot maken;
daarenboven, onder de katholieke studenten die hoogere studiën doen zijn er te weinig
die het hooger onderricht tot hun loopbaan kiezen en Privat-docent worden. Die zijne
studiën geeindigd heeft zoekt liever seffens geplaatst te worden. Geldelijk gesproken
is dat misschien te verkiezen, maar voor de katholieke wetenschap is het hoogst te
betreuren.
Schrijver bespreekt ook het voorstel dat in den tijd gedaan werd eene vrije
katholieke hoogeschool te stichten als de Leuvensche Alma Mater; dat zou, zegt hij,
jaarlijks 2 millioen m. kosten, en dit geld kunnen we beter voor de katholieke
wetenschap benuttigen.
De laatste katholieke congressen bewijzen dat de meeningen van den schrijver
meer en meer aangenomen worden: men heeft daar veel aangedrongen op de
noodzakelijkheid meer katholieke studenten naar de hoogescholen te zenden.
E. VL.

Landbouwvertegenwoordiging.
Landbouwvertegenwoordiging. Kort overzicht van hetgeen op de
landhuishoudkundige congressen daaromtrent is behandeld, door A. FERF. Groningen.
Erven B. Van der Kamp, 1902, 22 bl.
In België hebben wij, nevens onze vrije landbouwersgenootschappen, geheel het
land door verspreid, eene officieele vertegenwoordiging van den landbouw: in de
cantons of de arrondissementen landbouwcomicen, in elke provincie eene provinciale
commissie van landbouw en daarboven een hoogeren landbouwraad, waarin de
afgevaardigden der provinciale commissiën zetelen nevens de leden rechtstreeks
aangewezen door den minister van landbouw.
In Noord-Nederland is men, in dit opzicht, nog zoover niet gevorderd als bij ons.
Daar is men nog altijd aan 't bespreken hoe de landbouwvertegenwoordiging moet
ingericht worden. De schrijver deelt de verschillende voorstellen mee, en wil alzoo
de bespreking vergemakkelijken.
De menigvuldige ontwerpen in deze laatste jaren in België voorgesteld tot
herinrichting van onze landbouwvertegenwoordiging bewijzen dat ook te onzent de
inrichting te wenschen overlaat. De vrije gilden komen niet tot hun recht. Ook voor
ons is het nuttig te zien wat er zooal bij onze Noorderburen voorgesteld wordt.
J.V.
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De Vlasgaard.
De Vlasgaard. Landelijk tafereel in verzen door RENÉ DE CLERCQ. Uitgever Sevens,
Oudburg 21, Gent, 2,50 fr.
De Clercq is een begaafde jongen; dat heeft hij reeds in vele kleinere stukjes
getoond; in zijn Vlasgaard, waar hij iets meer heeft aangedurfd, bewijst hij het nog
eens.
Een landelijk tafereel: Dolf is meesterknecht op de hoeve van Krelis, een
wellustigen boer, die meer met hanekampen inzit dan met zijn hof.
Julia, Krelis zuster, heeft een oogsken op Dolf, maar deze verkiest Ceel, de
weefster, die nu en dan op de hoeve komt werken. Krelis, de wellusteling, wil Ceel
in zijne netten krijgen, en eens dat
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zij met Dolf te vrijen staat, springt Krelis op Dolf en steekt hem het hart af.
Van bij den aanvang staat Dolf goed afgeteekend. Hij is bezig met vlas te zaaien:
Rechtdoor ging hij, goenstaps en zonder staan
Liet in zijn voorschoot die naar onder zakte
Zijn vingers door het vette lijnzaad gaan,
En zeelde en zaaide 't op de bruine vlakte.
Wat scheen hij groot alleen daar op dien grond,
Waarover hij zijn arm uitwijdend zwaaide,
Vollustig, licht gelijk de morgenstond,
Gezond, gelijk de zaden die hij zaaide!
Zijn zwarte kroezels krulden uit zijn klak,
Zijn wangen bruinden van de zomerbranden,
En 't vuur dat uit zijn donkere oogen brak
Was mild als zonnevuur op lentelanden.
Hij had zijn deugd in dat gewenschte werk
Dat hem verloste uit lage kamerengte,
En voelde zich nog eens zoo groot en sterk
Als hij daar ging in 't vrije, in al zijn lengte.
Was Krelis hier de baas, Dolf was de boer:
Hij kocht, verkocht; hij zei: mijn hoor, mijn graantas.
Hij lachte, knikte of knorde, vloekte en zwoer
Naarmate 't werk of goed of slecht gedaan was.

Zoo is 't nochtans niet volgehouden: woorden die lastig te wettigen zijn, woordenpraal
(‘nieuwsgierigen bij groepen en bij hoopen’. ‘Vol smoren en vol smook ligt de aarde
rings te stoven...’ ‘Het blaakt, het vunst, het smeult’,...), onnatuurlijke toestanden:
(Dolf naar huis geroepen van 't St Elooifeest, voor 't kachtelpeerd, dwaalt ver van 't
hof en vindt Ceel die hij zoo pas verlaten heeft!) proza (b.v.: ‘Dolf trad morrend naar
de dresse, nam uit de lade een zakje rapenzaad en viel aan 't verlezen’) dat alles vindt
ge, en wat te veel, ge voelt dat 't jong werk is en niet genoeg bezorgd.
Het liedje van den boer (bl. 56) en dat van de weefster (bl. 73) zijn goed geslaagd.
De bijzonderste opmerking die wij te maken hebben betreft de strekking. De
Vlasgaard is volgens de mode van den dag: boer Krelis kan geen vijf woorden spreken
zonder er een ‘verdomd’ bij te doen; hij is eerder een beest dan wel een mensch, en
als boer van een groot hof moet hij natuurlijk een wellusteling zijn, wiens vuige
aanslagen beschreven worden. Ook Dolfs liefde voor Ceel is vrij zinnelijk.
Wel zeker zijn er boeren als Krelis; maar Goddank er zijn er in Vlaanderen veel
meer andere, zijn die 't beschrijven niet waard?
E. VL.

Langs de Leie en de Yperlee
Langs de Leie en de Yperlee, door THEODOOR SEVENS. Yper, Callewaert-De
Meulenaere.
Kleine schetskes, meest van geschiedkundigen aard, over verscheidene plaatsen
van Zuid-Vlaanderen: Yper, Meenen, Poperinghe, West-Nieuwkerke, Kemmel,
Vormezeele, Meesen en Zillebeke. Er wordt een woord gewijd aan de schrijvers uit
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die plaatsen afkomstig. Achteraan bewijsstukken, meest uit stads- en kerkrekeningen.
Een fraai boekje, rijk geillustreerd.
J.V.
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Het aanvankelijk Spreek- en Leesonderwijs.
Het aanvankelijk Spreek- en Leesonderwijs.
- Methode ingericht naar de behoefte ook van minder bevattelijke leerlingen, door
J.C. BOUWMEESTER en J.V. BERENDSEN. Met twee uitslaande platen. - Groningen,
uitg. P. Noordhoff; 1901. Prijs: 1,90 fl.
Ik bepaal mij bij het aanhalen der onderscheidene deelen waaruit deze methode
bestaat: 1. eene handleiding, de oefeningen voor de spraakwerktuigen, voor oog, oor
en hand bevattende; 2. negen mondstandstempels als hulpmiddel voor 't lezende
lettersleeren, en 3. vier leesboekjes. De inleiding en de vergelijkingen aan het slot
der handleiding leggen ons het eigenaardige dezer methode uit, alsook hetgene waarin
zij zich van de bestaande methoden onderscheidt. - Gesteund, gelijk zij zeggen, door
eene veeljarige practijk, trachtten de schrijvers te antwoorden op de volgende vragen:
1. Zou het niet mogelijk zijn, in korten tijd en op eenvoudige wijze alle leerlingen
der klasse zelfstandig aan 't ontbinden van de gesproken woordjes te krijgen, zoodat
in werkelijkheid het ontbinden der gesproken woorden in spraakklanken den grondslag
kan vormen, zoowel van 't aanvankelijk spreek- als van 't a.l.o.? - 2. Zou men ook
aan de minder begaafde leerlingen niet op eene eenvoudige wijze de eerste
verbindingen kunnen leeren? - 3 Zou er geen weg te vinden zijn om, op de manier
der lettergreepmethode, maar op gemakkelijke en daardoor aangename wijze, vooral
de eerste letters in de verbindingen lezende te doen leeren? - 4. Zou de toepassing
van het beginsel schrijf-lezen (waarbij we ook denken aan zuiver schrijven) niet heel
wat vereenvoudigd kunnen worden zóó, dat de achterlijken met gemak meê kunnen?
- 5. Welke middelen zou men daarenboven nog kunnen aanwenden om spoediger
dan tot nu toe tot vaardig en natuurlijk lezen te komen? Uit den aard dezer vragen
kan men besluiten, hoe belangrijk dit boek der Heeren B. en B. voor onze onderwijzers
is. Wil men zelf geen gebruiker van het werk worden, men kan het niettemin met
vrucht toch lezen, om - wie weet? - er desnoods ook voordeel uit te trekken. In dien
zin ook vestigen wij er de ernstige aandacht onzer leerzuchtige schoolmannen op.
J.v.O.

Help u zelf!
I. Help u zelf! Eenvoudige Taaloefeningen voor de volksschool, door B. BAAS, hoofd
der school te Blesse. J. Derde druk, 1900. Compl. 2 stukjes à fl. 0,25

Een Klaverblad.
II. Een Klaverblad. Leeslesjes met plaatjes voor de kleinen, door H. DE RAAF,
directeur der Rijkskweekschool voor onderwijzers te Middelburg, en B. BAAS, hoofd
der school te Blesse. I. Achtste herziene druk, 1901. - III. Zevende, verbeterde druk.
Comp.: 3 stukjes à fl. 0,25.
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De Taalvriend.
III. De Taalvriend. Taaloefeningen voor de lagere school, door B. BAAS, hoofd der
school te Blesse. Vierde stukje. Voor leerlingen van 11 à 12 jaar. Derde herziene
druk, 1900.
Gelijk zooveel andere, reeds in ons tijdschrift vermeld, werden deze werkjes door
de firma P. Noordhoff te Groningen uitgegeven.
I. In het voorbericht van Help u zelf! vernemen wij voor welk doel deze boekjes
samengesteld zijn: ‘De onderwijzer late deze taaloefeningen uitwerken door de
leerlingen eener afdeeling, terwijl hij zich met eene andere afdeeling moet
bezighouden. Door eene gepaste keuze zorge hij, dat de oefeningen aansluiten bij
het door hem gegeven taalonderricht. Het invullen, beantwoorden, enz. geschiede
eerst mondeling; daarna schrijven de leerlingen de oefening op de lei.’ Het boekje
behelst verscheidene keurig afgewerkte gravuurtjes, waaronder eenige versjes, in
echt kinderlijken toon geschreven. Daarbij staan dan eenige kleine vragen te
beantwoorden: dit leert den kinderen iets met aandacht beschouwen.
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Zelfs kan uit die plaatjes nog meer nut getrokken dan het nut dat enkel in die
voorgestelde vragen zit. De zinnetjes, die de kleinen op te maken hebben, zijn uiterst
eenvoudig. In zijn dagelijksch onderwijs zal de schoolman best oordeelen, hoe en
wanneer die voorgeschreven oefeningen dienen aangewend. Dit hangt min of meer
van tijd en stond af. Schijnen soms eenige onbeduidend of al te gemakkelijk, men
late die achter. Daarover kan verschil van oordeel bestaan; doch dit hoeft hier niet
besproken. ‘Help u zelf’ werd in Noord-Nederland gunstig onthaald: dit zette onze
onderwijzers aan er kennis meê te maken.
II. Die leesboekjes der heeren De Raaf en Baas staan in Noord-Nederland hoog
aangeprezen, en, rechtuit gezeid, verdienen zij in menig opzicht die gunstige
waardeering. De druk is duidelijk en klaar, de plaatjes over 't algemeen wel gekozen
en keurig verzorgd; de inhoud volgens strenge methode voorgesteld en boeiend voor
de kleinen. En nochtans zou ik het over mijn hert niet krijgen die boekjes den
Belgischen katholieken schoolmannen aan te raden... En waarom? Niet eenmaal
wordt de naam Gods in die stukjes vermeld; niet eenmaal tot het godsdienstig gemoed
der kinderen gesproken: anderen nu kunnen daar onverschillig voor zijn, ik echter
met; overal moet er plaats zijn voor God, en zeker niet het minst in het onderwijs en
de opvoeding, derhalve ook in de leesboekjes onzer klemen. Waar men dat niet in
acht neemt, zeg ik: ‘Er is nog wat beters te wenschen!’
III. In een vorigen jaargang heeft ons tijdschrift deze taaloefeningen reeds
aanbevolen, en wij doen dit nog op dit oogenblik. Daar ligt veel goeds in voor allen
die met het aanvankelijk onderwijs der moedertaal bezig zijn. Hier zijn het
afzonderlijke zinnetjes, daar aantrekkelijke verhaaltjes die tot toepassing der regels
van de spraakleer worden opgegeven: er is keus. Voor de Hollandsche schooljeugd
ligt terzelfder tijde eene vaderlandlievende gedachte in vele dier stukjes. Wat echter
de afzonlijke zinnen betreft, zou ik nog meer getracht hebben zedenspreuken of
zinnen met wat kruims of wetenschappelijks in voor te stellen: doch, 't is waar ook:
in zulke oefeningen gaat dit al zoo gemakkelijk niet. De Belgische schoolman legge
‘De Taalvriend’ nevens soortgelijke boekjes, alhier opgemaakt: zulke vergelijkingen
zijn in menig opzicht leerrijk.
J.v.O.

Op Dwaalwegen en Welverdiend geluk
Op Dwaalwegen en Welverdiend geluk,
twee deeltjes der Vergeet mij niet bibliotheek, verhalen voor jonge meisjes, naar het
Duitsch van HENRIETTE SCHMIDT-LINDEMAN, door MARA. Amersfoort G.J.
Slothouwer.

Poperinghe en omstreken tijdens de godsdienstberoerten der XVIe eeuw
of den Geuzentijd
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I. Poperinghe en omstreken tijdens de godsdienstberoerten der XVIe eeuw of
den Geuzentijd,
door J. OPDEDRINCK, onderpastor te Poperinghe, werkend lid van het geschiedkundig
genootschap ‘Le Comité Flamand de France’. Brugge, Louis de Plancke, 1898. - 218
bladz. 8e, 1,50 fr.

Het Mirakelbeeld van Onze Lieve Vrouw vereerd in Sint Janskerk te
Poperinghe.
II. Het Mirakelbeeld van Onze Lieve Vrouw vereerd in Sint Janskerk te
Poperinghe.
Brugge, Van de Vyvere-Petyt, 1899, 120 bladz. 8o, opgeluisterd door verschillige
platen, 2,50 fr.

Poperingana.
III. Poperingana.
- Poperinghe et ses seigneurs. - La lutte pour l'existence. Poperinghe et son caillou.
- L'ancien canal de Poperinghe à l'Yser. - Poperinghe, Dupont-Crillaerts, 1898, 84
bladz. 8o, 1,25 fr.
Men behoeft niet te wijzen op het belang voor de geschiedkunde, dat er wel
afgewerkte monographiën in 't licht gegeven worden; zij
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zijn niet alleen hoogst belangwekkend voor degenen die met de beschrevene zaak
of plaats bekend staan, maar vooral brengen zij veel licht bij voor de samengevatte
geschiedenis van een land, van eenen tijd, eener instelling: sommige onbekende
omstandigheden helderen niet zelden gewichtige daadzaken op, maar bijzonderlijk
doet de nauwkeurige beschrijving van de verschillende bestanddeelen van iets ons
een juist oordeel opvatten, over de natuur van het geheel. Onlangs zelfs in eene
vergadering van ‘Het Genootschap tot bevordering der taalkundige en historische
studiën’, werd door den weleerweerden heer kanunnik A. Cauchie, leeraar aan de
hoogschool te Leuven, de wensch geuit dat de synthetische werken over het een of
het ander onderwerp, enkel zouden gesteund zijn op wetenschappelijke monographiën
en dat zij als bronnen zouden aanzien worden voor dusdanïge gewrochten en voor
alle afzonderlijke beweringen ook aangeduid(1).
Dergelijke uitgegevene bijzondere beschrijvingen zijn in België nog gering in
getal en zijn verre van altijd te beantwoorden aan de voorschriften der
geschiedkundige critiek. Derhalve is de verdienste van den eerweerden heer
Opdedrinck, thans pastor te Damme bij Brugge, zooveel te grooter, daar hij drie
uitmuntende werken heeft geleverd betrekkelijk eenige geschiedkundige feiten van
de stad Poperinghe, waar hij langen tijd als onderpastor is werkzaam geweest; zijne
twee Vlaamsche gewrochten vooral zijn deugdelijk en strekken, in dit opzicht, onze
moedertaal, niet minder dan den schrijver, tot eer.
I. Voor zijne geschiedenis ‘Poperinghe en omstreken in den Geuzentijd’, heeft hij
ruimschoots geput uit de verzameling van Coussemaker: Troubles religieux du XVIe
siècle dans la Flandre matitime, uit Diegerick: Documents du XVIe siècle, enz.; hij
heeft drie gelijktijdige chronijken, uitgegeven door de ‘société d'Emulation de la
Flandre Occidentale’ veel benuttigd, doch heeft ook zooveel mogelijk de handvesten
van 't stedelijk archief te Poperinghe geraadpleegd, zooals overgeblevene
stadsrekeningen uit de XVIe eeuw, de handboeken ‘Résolutiën vanden Raede’ enz.
Deze bouwstoffen heeft de verdienstelijke schrijver behendig verbonden met de
algemeene geschiedenis des tijds.
Het boek is in twee deelen gesplitst; het eerste handelt over de godsdienstberoerten
die aanvang namen te Poperinghe omtrent het jaar 1560 en duurden tot 1585; het
tweede beschrijft hunne gevolgen van 1585 tot 1600. Derhalve zou men mogen
zeggen dat deze geschiedenis insgelijks eene hoogst zedelijke les bevat, indien het
op dusdanig gebied, toegelaten ware, iets meer te doen dan onpartijdig de stof op te
leveren, die kan dienen tot verdere beschouwingen.
De E.H. Opdedrinck doet zorgvuldig de oorzaken kennen der ‘nieuwe religie’ te
Poperinghe. Aangezien zij aldaar bijzonder haren vooruitgang te danken had aan den
invloed der eerste aanprekers, die meest allen dubbele afvalligen waren, beschrijft
hij deze nauwkeurig.
Men trof te Poperinghe eerst een gemeenschap aan van Herdoopers, die de
slechtsten van allen waren; maar de Calvinisten hadden weldra den voorrang. Die
ketters hadden aldaar hunnen tempel, die nochtans welhaast vernietigd werd. Aan 't
hoofd der protestantsche gemeente stonden de ouderlingen, wier namen de schrijver
doet kennen met die van vele andere kettersgezinden; zij traden in onderhandeling
met
(1) In de zitting van 12 November 1899.
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den gouwgraaf van Egmont en het schependom der stad, zij drongen stoutmoedig
hunne eischen op en verbraken hunne beloften. De geussche psalmen werden langs
de straten gezongen. Voorname burgers trapten de voorvaderlijke leering onder de
voeten en liepen tot het protestantisme over. Tot twee maal toe werden de kerken en
kloosters door de Geuzen bestormd, en verscheidene priesters uit het omliggende
werden met voorbedachtheid vermoord. Menige opstandelingen werden, wel is waar,
voorbeeldig gestraft, doch indien Poperinghe niet dieper gevallen is in de dwaalleer,
is het vooral te danken aan het schependom der stad, hetwelk benoemd was door
Sint Bertensabdij van Sint-Omaar. Slechts één jaar heeft de stad het juk der
geuzenrepubliek van Gent gedragen. Weldra verdween langzamerhand de dwaling,
toen Alexander Farnèse het bewind over onze gewesten genomen had; nochtans rond
de jaren 1600 vond men nog ketttersgezinden te Poperinghe.
Doch talrijke inboorlingen hadden naar andere oorden, vooral naar Engeland, de
wijk genomen. De ambachtslieden, ten getalle van zestien tot zeventien duizend voor
de Hervorming, waren gedaald tot vier honderd in 1584; het meerendeel der rijke
geslachten ook, die eertijds zoo veel luister hadden bijgezet aan de stad, waren voor
altijd van Poperinghe vertrokken. Handel en nijverheid waren verdwenen, de stad
was in eene armtierige plaats herschapen en de landouwen waren verlaten. De
overgeblevene inwoners werden door krijgslasten overladen. In zedelijk en
godsdienstig opzicht insgelijks was dat ongelukkig oord diep vervallen.
Het verhaal van den E.H. Opdedrinck streeft vooral naar nauwkeurigheid. In zijne
voorrede maakt hij deze bemerking: ‘Wat is er al niet over den zoo akeligen en
rampvollen geuzentijd geschreven? Wat al beoordeelingen, waar erge dwalingen
inslopen, werden er over niet geveld, onjuiste, soms partijdige, omdat zij de
geschiedkundige bronnen als grondslag vermisten’ (Bladz. 5). Daarom neemt hij
eene bijzondere voorzorg om schier geen bewering vooruit te zetten, die hij niet
staaft door aanduiding der bronnen, en meermaals zelfs deelt hij er den tekst van
mede in nota; onpartijdig stelt hij de waarheid voor, zonder iemands ongelijk te
verbloemen en geeft sommige nuttige inlichtingen, die licht werpen over betwiste
punten der geschiedenis. Andere bijzonderheden doen de reden van eenige daadzaken
beter begrijpen, - iets wat hedendaags vooral niet zonder belang is, als men de school
van Lamprecht in aanmerking neemt -. Derhalve vindt men in deze bondige
geschiedenis een echt tafereel der droevige gebeurtenissen, die ons vaderland
gedurende de XVIe eeuw tersterden, zij is voorzien van eene lijst der namen van de
personen en plaatsen die zeer talrijk in dezelve voorkomen. Kortom dit werk is,
volgens de woorden van G. Kurth, hoogleeraar te Luik en invoerder der practische
leergangen van geschiedkunde in België, ‘eene uitmuntende bijlage tot de geschiedenis
der XVIe eeuw.’ (Archives belges, 1899, p. 6) Pirenne, hoogleeraar te Gent, heeft
hetzelfde aangeteekend onder de uitgelezene geschiedkundige gewrochten en
verzamelingen, welke hij opsomt in zijne tweede uitgaaf van ‘Bibliographie de
l'histoire de Belgique.’
II. In het tweede werk wordt de geschiedenis van den eeredienst tot Onze Lieve
Vrouw van Sint-Janskerk te Poperinghe verteld. Ten jare 1479 werd een doodgeboren
kind, drie dagen na zijne begrafenis, van den dood verwekt om het H. Doopsel te
ontvangen, waarna het opnieuw stierf. Dit feit, hetwelk twee jaar later, door eenen
grootvicaris van Terenburg, als afgeveerdigde van den Apostolijken Stoel,
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werd onderzocht en bevestigd, is de oorsprong geweest van de diepe godsvrucht die
de Poperinghenaren, gedurende vier eeuwen tot heden toe, voor het wonderbeeld der
vermelde bidplaats hebben gekoesterd. Nooit heeft die eeredienst opgehouden en
was vroeger met 't leven der stad innig verbonden: derwijze bevat dit verhaal
belangwekkende wetensweerdigheden over de zeden en gebruiken van vroegere
tijden.
Deze geschiedenis, vrucht van eenen taaien arbeid, is schier uitsluitelijk gesteund
op de oorkonden en handvesten van 't stedelijk en kerkelijk archief te Poperinghe,
de rekeningen vooral heeft de schrijver benuttigd. Hij heeft enkel aanteekeningen
willen geven in zijne monographie, en alzoo laat de samenhang er van iets te wenschen
over; niettemin mag zij tot een echt voorbeeld dienen voor degenen die een dergelijk
onderwerp willen behandelen. Zij is opgeluisterd door verscheidene afbeeldsels,
onder andere, door een facsimile der mirakelbulle van 1481, en door zeven platen
die de schitterende praalwagens voorstellen, welke in 1779 deel uitmaakten van de
driehonderdjarige jubelprocessie. Die uiterlijke sieraden bekronen de inwendige
weerde dezer geschiedenis.
III. De drie Fransche verhandelingen, die verzameld zijn in ‘Poperingana’ zijn
insgelijks niet zonder belang.
De eerste doet kortbondig eenige betrekkingen kennen, die van de zevende eeuw
tot de Fransche Omwenteling, bestonden tusschen Poperinghe en de heeren er van,
de abten van Sint-Bertinus te Sint-Omaar.
In de tweede bijlage wordt eene schets van middeleeuwsche zeden medegedeeld,
te weten, de twist die plaats greep tusschen Poperinghe en zijne machtige gebuurstad
Yperen, en waarin Poperinghe het onderspit moest delven. Daarmede is de kluchtige
geschiedenis verbonden van het genootschap van den ‘Poperingschen Keikop’. De
geschiedenis van de vroegere scheepvaart tusschen Poperinghe en den Yper wordt
verhaald in de laatste verhandeling.
Dit Fransch gewrocht van den Eerwaarden Heer Opdedrinck is van minder weerde
dan de twee Vlaamsche en is ten grooten deele slechts een werk uit de tweede hand,
het is vooral ter verspreiding bestemd. De schrijver steunt zich nochtans gewoonlijk
op wel ingelichte geschiedkundigen. Hij doet zulks gewoonlijk, zeggen wij, want
Destombes, bij voorb. Levens der heiligen van Kamerijk en Arras en de uitgever der
Kleine Bollandisten, die vermeld worden bladz. 7, no 5, kunnen voorzeker onder het
getal van gezaghebbende schrijvers niet gerekend worden. Hun gezegde nopens de
gifte van 't grondgebied van 't toekomende Poperinghe aan den H. Bertinus, steunt
ten minste gedeeltelijk op een legendarisch verhaal, hetwelk slechts 50 tot 100 jaar
na den dood van den heilige door eenen zijner lofverkondigers verveerdigd werd,
(zie Acta Sanct. T. 2, Sept., p. 550-551 cod., p. 588); het behoort toe tot eenen cyclus.
Deze bemerking ontneemt zijn gewicht niet aan het werk van den Eerw. Heer
Opdedrinck, zoo veel te meer daar het op eenige plaatsen gestaafd is door
onuitgegevene bronnen, die wel is waar niet medegedeeld, maar toch aangeduid
worden.
Wij uiten den wensch dat de verdienstelijke schrijver weldra eene vodedige
geschiedenis in 't licht zende over de stad die eertijds de vierde plaats bekleedde in
Vlaanderen. Zijne gedane opzoekingen zullen zijne taak hoogst vergemakkelijken
en zijne streng historische methode zal den goeden uitslag er van verzekeren.
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DOM BERTULPHUS JOYE. O.S.B.
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Limburg's Jaarboek.
Limburg's Jaarboek. VII, 4e aflev. en VIII, 1e afl. Roermond, M. Waterreus 1901.
Wij kondigen dit jaarboek steeds met genoegen aan, want de opstellers toonen een
ernstig en kunstzinnig streven.
Deze afleveringen bevatten een aantal uitdrukkingen ontleend aan de veeteelt en
de dierenwereld, spreekwijzen en spreekwoorden ontleend aan de menschelijke
lichaamsdeelen, maar vooral ‘Het geslacht Vossius’ van Frans Sagers, de stamvader,
Gerardus Vossius voorop. Verder komen nog eenige geslachtsstudiën voor. Wij
vinden er ook een vervolg van De Scravendischen van Harrelbrinck, Volksliedjes
van Sagers, Matth. Sittardus, O.P., van H.J. Allard. De aflev. van 1902 bevat vooral
kronijk van het biss. college te Roermond, door L. Schrijnen en Alexander Batta,
den violoncellist, van Frans Sagers.

Boekenkas voor Jong en Oud.
Verschenen ter Abdij Averbode, Boekenkas voor Jong en Oud. - Nieuwe bundeltjes
van LODEWIJK DRIJVERS.

Vlaamsche Volkssprookjes
Vlaamsche Volkssprookjes:
HET MANNEKE UIT DE MAAN, gevolgd van DE BLAUWSCHUUR, (Oorspronkelijk). 50 bl. in-8e, met plaatjes. Prijs, in perkalien gebonden, fr. 0,40. Ingenaaid fr. 0,25.

De Kruishelden.
De Kruishelden.
(Naar een plan van Conrad van Bolanden vrij bewerkt). - 150 bl. in-8o, met talrijke
platen. Prijs, in perkalien gebonden, fr. 0,90. Ingenaaid, 0,75.

De blinde Muzikant
De blinde Muzikant,
(Naar het Duitsch van Fr. von Seeburg). 90 bl. in-8o, met 7 allerliefste plaatjes. Prijs,
in perkalien gebonden, fr. 0,55. Ingenaaid, 0,40.
Voor prijsuitdeelingen en bij aantal genomen, geniet men groote korting.
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In Dietsche Warande-Belfort beoordeelde, verleden jaar (I bl. 595), de Zeer Eerw.
Heer Kanunnik J. Muyldermans - en dat wel op eene uiterst gunstige wijze - de eerste
werken van Lod. Drijvers(1), en,

(1) Het waren:
De strijd eener werkmansfamilie. Oorspronkelijk verhaal. - 66 bl. in-8o, met 3 plaatjes. Prijs, in schoonen vergulden band, fr. 0,45. Ingenaaid, 0,30.
De Offers eener Famllie, gevolgd van De kleine Postbode van O.L.V. Oorspronkelijk. 64 bl. in-8o, met 3 plaatjes. Prijs, in schoonen vergulden band, fr. 0,45. Ingenaaid, fr. 0,30.
Het Eerste Communiekruisje, gevolgd van Mannenlijden. Oorspronkelijk. - 82 bl. in-8o,
met 1 plaatje. Prijs, in schoonen vergulden band, fr. 0,50. Ingenaaid, 0,35.
Avonturen in het Oosten, uit de Reisherinneringen van Mr MAY. - 240 bl. in-8o, met 11
schoone platen. Prijs in schoonen vergulden band, fr. 1,30. Ingenaaid, fr. 1,10.
Julia, vrij naar het Hoogduitsch van J. SCHöPF. - 108 bl. in-8o, met 4 lieve plaatjes. Prijs,
in schoonen vergulden band, fr. 0,65. Ingenaaid, fr. 0,50.
Het leven eener Weduwe. Het hoogduitsch nagevolgd. - 65 bl. in-8o, met 6 plaatjes. Prijs,
in schoonen vergulden band, fr. 0,45. Ingenaaid, fr. 0,30.
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onder meer, schreef de Z.E. Kanunnik: ‘Het zijn, zoo ik niet mis ben, zes eerstelingen,
doch die mij laten vermoeden, dat zij nog broertjes zullen krijgen, eens dat de Heer
Drijvers zal zien, hoe welkom die eerstelingen onthaald worden.’ En dat vermoeden
is bevestigd, die voorzegging is uitgevallen: De onvermoerde pen van den schrijver
van ‘Mannenlijden’ enz. biedt ons te gelijker tijd drie nieuwe bundels aan. - Ik ben
het volkomen eens met kanunnik Muyldermans, om aan de pogingen van L. Drijvers,
op letterkundig gebied lof te brengen, en ze warm aan te bevelen als uiterst degelijke
zoowel als uiterst katholieke en stichtende lectuur. Zij kan niets dan goed uitwerken.
Voor prijsuitdeelingen, patronages, volksbibliotheken en wat dies meer, zijn deze
nieuwelingen, evenals hunne voorgangers, opperbeste waar, leerrijk en boeiend, en
dat wel in eenvoudige, doch - voor 't algemeen - gekuischte taal: de stijl heeft iets
eigenaardigs, vooral in de oorspronkelijke opstellen, - hoe zal ik 't zeggen? lets
mystisch, droomerig, dat echter wel eens iets slepends tot gevolg heeft, in den bouw
van al te lange volzinnen. Bij 't lezen dezer boekjes dacht ik onwillekeurig aan die
lamlendige verhalen, op- en overopgestompt met moorden, branden, rooverijen en
andere afgrijselijkheden en omogelijkheden, die, in afleveringen van 5 of 10 centimes,
onder ons lezend volk verspreid worden. Wat is het spijtig, dat men dien
onhebbelijken, ongezonden kost niet kan vervangen door echt voedzame
volksliteratuur zooals de Heer Drijvers er ons levert. Wie er de gelegenheid voor
heeft, helpe aan dit werk: zoo men er voor ijvert, zal er toch in dien zin wel iets te
doen zijn.
S. DAEMS.

Rhijnsche Legenden door wijl. Rid. Fritz Mayer.
Rhijnsche Legenden: is de titel van een prachtwerk, dat onze Vlaamsche Kunst en
onze Vlaamsche Letterkunde tot eere strekt.
Schrijver is in de kunstwereld geen onbekende; 't is de oudheidkundige en
kunstminnaar, wijlen Ridder Fritz Mayer van den Bergh. Hij vertelt voor zijne
Vlaamsche stamgenooten eenige lieve legenden, die hij den Duitschen volke heeft
afgeluisterd, en hij vertelt ze in eene keurige en boeiende taal, frisch en eenvoudig
als doorwasemd met den geest der tijden die ze verdichten. Als een warme kunstenaar,
als een edelman die de taal van zijn volk machtig is, doet de schrijver zich kennen.
Dit dwingt des te meer onze bewondering af daar de kunstenaar een waardige telg
was eener adellijke familie en bijgevolg door zijne omgeving meer in gevaar verkeerde
om zijn Vlaamsch kunstgevoel te verliezen.
Edmond Van Offel heeft het werk geïllustreerd. De lichtteekeningen zijn in den
nieuwen decoratieven stijl, die sinds eenige jaren zooveel bijval vond. Wat Van Offel
ons hier ten best geeft is van het schoonste dat ik in 't nieuw genre ooit tegenkwam.
Het gansche werk tintelt van oorspronkelijkheid: er speelt licht en leven op die
platen, dank aan 't kunstmatig tegenstellen van pikzwarte en blanke tinten; de
meesterlijke schikking van dikke en dunne lijnen, die nooit kruisen, schenkt eenvoud
en aanvalligheid, terwijl dit smaakvolle mengelen van kronkels en punten de bontste
schakeeringen terugbrengt: 't is impressionisme van de beste soort.
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De omlijstingen streelen het oog en zijn rijk aan verscheidenheid. Zij zijn overal
in stemming met het verhaal zelf.
Bij de legende van de Bultenaars waant men zich al heel gemakkelijk in een
tooverwereld, als men in den hoek van elke bladzijde
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dien ouderwetschen heksenpot tegenkomt, waaruit tusschen kronkelende en krullende
dampen allerlei nachtelijk ongedierte komt dooreenwemelen. 't Kost ook geen moeite
met ascetische stemming de geschiedenis van de heilige Ursula te lezen, die zoo
keurig omlijst is met symbolische leliën waaruit een geur van heiligheid omhoog
wasemt.
Hoe aangrijpend ook de legende van Eginhard en Emma! Hoe verheven hunne
karakters en rein hunne liefde. Wat wij hierin vooral bewonderen, is de bondigheid
in de beschrijving om die karakters te doen uitkomen. De omlijsting dezer legende
zou ik modern-estetisch heeten: Er ligt iets vaags en droomerigs in deze teekening.
De overeenstemming tusschen beide kunstenaars, schrijver en teekenaar is zoo
volkomen, dat het moeilijk zou zijn om bepalen of de schrijver het werk van den
teekenaar voltrok dan wel de teekenaar het werk van den schrijver.
Jammer dat het niet aan eenieder gegeven werd dit kunstgewrocht te bewonderen!
Het werk, bijna ten druk vaardig gevonden in de nagelaten papieren van den,
helaas! te vroeg gestorven Heer Fritz Mayer, werd slechts als een aandenken voor
eenige vrienden uitgegeven. Doch ik koester de zoete hoop en uit den wensch dat de
‘Rhijnsche Legenden’ eene tweede uitgave te beurt valle, ten dienste en ter
bewondering van iedereen. Het zal dan zijn als een kunstvol blijvend monument voor
Fritz Mayer en Edm. Van Offel, dat openbaar getuigen zal van den bloei onzer
Nationale Kunst en Letterkunde.
Dr A.V.D.P.
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Overzicht van tijdschriften.
Jong Dietschland, Paaschnummer 1902.
Een der beste nummers van Jong Dietschland die we tot hiertoe te zien kregen. Daar
steekt veel aanleg in. Van Godfried Hermans, Eenige losse gedachten over de
droefheid in de kunst, waarin aangetoond wordt dat de christelijke kunstenaar nevens
de droefheid altijd de hoop moet stellen; ook nog eene korte studie over Babel van
Couperus, dat vergeleken wordt met het Land der Zon van Poelhekke. ‘Het zinnebeeld
van “Babel” bewoont juist geen doorschijnend paleis.’ ‘Het Land der Zon’ is veel
klaarder.
Beide werken zijn evenwel tamelijk eentoonig en langdradig, eenigermate
vervelend, maar Couperus heeft meer kleuren op zijn palet dan Poelhekke.
Wat de taal betreft, valt aan de merken dat de zinbouw bij Couperus bijna altijd
on-nederlandsch is. Ook nog van G. Hermans eene bijbelsche schets. - Van K.M.
eenige lezenswaarde bladzijde over Stijn Streuvels: ‘Streuvels' kunst ligt in 't wonder
natuurbeschrijven. Het zieleleven.... dat kent Streuvels niet of liever dat heeft hij ons
tot hiertoe niet gegeven.... O Stijn Streuvels, wat zijt ge toch 'ne wondre kunstenaar!
En toch ben ik niet tevreden na een Lenteleven te hebben genoten en te zijn gewandeld
langs uw Lenteland in Zonnetij!
Want
gij zijt 'ne fatalist;
ge zit vol wellust;
en gij hebt zoo bitter weinig geloof!....’

Nog in dit nummer eene goede studie van Leo Van Puyvelde 's Jongelings
Zwaarmoedigheid, naar aanleiding van ‘De Zwarte Tijd's’, gedichten van Nic. Beets;
lieve schetskes van O. Nelis, Jef Joos en Willem Gouwelooze. - Vermelden wij nog
Het Vers bij Guido Gezelle van A. Neckers, de levensschets van Hubert en Jan Van
Eyck en eenige kleine gedichten.

Volkskunde. 9e-10e aflevering.
Vervolg en slot van A. De Cock's artikel: Allerheiligen - Allerzielen. ‘Ik meen, besluit
de schrijver, door tal van gebruiken en overleveringen, welke zich thans nog aan die
dagen vastknoopen, duidelijk genoeg bewezen te hebben, dat die kerkelijke instelling
eigenlijk in het heidendom wortelt.’ - In Goethe en de Folklore wijst J.D.C. er op
hoe Duitschlands hoofddichter dikwijls zijn stof greep uit den chat der volkspoëzie.
Dit blijkt o.a. uit Faust en uit de Balladen. A.D.
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C. zet zijn reeks Spreekwoorden en Zegswijzen voort afkomstig van oude gebruiken
en volkszeden, (nrs 429-437.) - Van Dr. G.-J. Boekenoogen het sprookje: Van den
Prins met de appelen van Damasko. - Kroniek en boekbeoordeelingen.

Germania. April 1902.
Die Vlamische Bewegung und die Uingestaltung der Genter Universität, een artikel
van G. Hoffmann overgenomen uit de Academische Blätter. (Zie Omroeper.) De
Nieuwe Geest, drama in drie bedrijven door Jef Hinderdael: een zaagske; een wreê
pedant die Frederik! - Vervolg van Dr. W. Valentin's bijdrage Das ‘humane’ England:
eene reeks onmenschelijke handelwijzen der Engelschen in Zuid-Afrika. - W. Thelen
geeft het vervolg van In en om IJsland: verslag van het bezoek aan het Leprozenhuis
en het museum. ‘Wat de melaatschheid vooral kenschetst is dat de aangetaste leden
gevoelloos worden; de zieken kunnen zich kwetsen zonder het eenigszins gewaar te
worden. De ziekte vat alleen de gewrichten en de uiteinden van 't lichaam aan: neus,
lippen, vingers, toonen zwellen en zweren, bedekken zich met schubben, worden na
verloop van jaren geheel verteerd en vallen af. Een ander kenmerkend en treffend
verschijnsel is de gelijkenis van alle melaatschen met elkander; wie er éen heeft
gezien zal zich nimmer in de diagnose vergissen: allen schijnen van dezelfde familie,
bieden dezelfde vervorming der gelaatstrekken aan. Zijn allen immers niet broeders
en zusters in dezelfde ellende? Weinig of geen gevallen echter in den aard van die
welke ik vroeger in de Oostersche landen had ontmoet, met de naakte beenderen
door het weggevreten vleesch uitstekend. Daarentegen echter leverden nagenoeg
allen de kenmerkende facies leonina op. Het gezicht is sterk gezwollen en diepe
groeven doorklieven het op onbegrijpelijke wijze: de neus verdwijnt, op het voorhoofd
vormen zich dikke bulten met schubben en roode plekken bedekt: het is geen
menschengezicht, het is een leeuwenkop. Deze gelijkenis was nog duidelijker bij de
mannen wier schraal blond haar de misvormde trekken als met ruige manen
omkranste. Afgrijselijk! Bij velen ook was de neus volkomen verteerd en bleven nog
maar een paar gaten in de plaats. Verder had zich bij de meesten de ziekte nog op
de oogen geworpen: in de ingevreten holten draaien de blindgeworden oogappels,
wit- en roodgestreept, terwijl de monsterachtige lippen als stukken rauw vleesch naar
beneden hingen...’ Slot van Dr. Kuhlenbeck's studie Der Rassenwerth des deutschen
Volkes.

De Banier. Mei 1902.
Sint Trudo. Samenvatting der ‘Vita St Trudonis’ van Donatus, met aanteekeningen.
(A. Paquay). Echt ras! Gedicht (J. Lenaerts) voor niet ingewijden minder verstaanbaar.
- De preraphaëlistische beweging in Engeland (J. Dewit) - Lente-Gedicht
(Timmermans). Dante's ‘Divina Commedia’ F. Schoppe, (voorrede en korte inhoud
der ‘Hellevaart’).
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Biekorf. 15 Maart.
Vervolg van E. De Vos' artikel Het Kuipersambacht te Brugge; wetenswaardigheden
ontleend aan een handschrift van eerw. heer J.B. Dienberghe. - Lied op den 25n
verjaardag van een Nieuwpoortsch klooster (A.D.). - Een en ander over het
Woordenboek der Neder-
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landsche taal naar aanleiding van een academische voorlezing van D. Claes. Beschrijving van Ouckene naar oorkonden, werk van E.H. Cagneaux beoordeeld
door E.v.G.
1 April.
Begin van een artikel over Luchtmaren of telegraaf zonder draad. - Goêmorgen,
gedicht van Caes. Gezelle. - Begin van een geleerd artikel: Wat men zegt over 1302.
De slag van Groeninghe. - Allerlei over Volkszeg en Volksgebruiken.
15 April.
Heel de aflevering is ingenomen door een artikel van E. De Vos over de
beeldkroningen in 't algemeen en over de Kroning van 't beeld van O.L.V. te Dadizeele
in 't bijzonder.

Biekorf. 1 Mei.
Vervolg van het artikel over Luchtmaren. Een onuitgegeven gelegenheidsgedicht
van Guido Gezelle dat den roem van den meester niet zal vergrooten. - Vervolg en
slot van 't opstel. Wat men zegt over 1302. De slag van Groeninghe. (L. Van
Pottelberghe).

Tijdschrift van het Willemsfonds.
Tijdschrift van het Willemsfonds. In 't artikel: Ingeburgerde vreemdelingen op
Vlaamschen grond verklaart Aug. Gittée den oorsprong van vele onzer familienamen.
Osc. Van Hauwaert levert eenige grondige en prettige bladzijden over Mevr. Van
Peene (met portret), en Om. Wattez beschrijft op de hem gansch eigen wijze het
riviertje De Zwalm. Een heilgroet aan de nieuwe gids-letterkunde in den persoon
Marie Marx-Koning door Ad. Herckenrath. Een natuurkundige studie over ‘Regen
en Zonneschijn’ van A. Bracke. Uit Noord-Nederland wordt door C.v.S. het politiek
nieuws meegedeeld. Verder boekbeoordeelingen, kunst- en letternieuws, en een korte
levensschets van de laatste dooden: Omer Stas (met portret) en Pieter Geiregat.

De Vlaamsche Kunstbode. Maart 1902.
Vervolg van Fr. Gittens' vaderlandsch drama De Maire van Antwerpen. - De Zwaan,
een verhaal voor kinderen, uit Jac. Stinissens. Kijkjes in de Dierenwereld. - Van D.
Claes Merkweerdige Woorden en Uitdrukkingen in onze oude costumen voorhanden.
Lezing gehouden in de Zuid-Nederlandsche Maatschappij van Taalkunde, den 23n
Februari 1902. - Verzen van Dr Eug. Van Oye en Bernard.

Het Katholiek Onderwijs. Mei 1902.
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Verslag der vergadering van den Bond der Katholieke onderwijzers gehouden in de
Normaalschool te St-Niklaas den 2n Paaschdag. Daarin bijzonder opgemerkt: de rede
van E.H. Am. Joos met slot ‘Weest dus Vlamingen gelijk de vaderen het waren; en
kweekt Vlamingen gelijk gij’ en de rede van E.H. Verstraeten, leeraar in de
Geschiedenis aan de Normaalschool, over den aard van den strijd der Vlamingen
tegen de Franschen in 1302. - Voorts eene kleine schets van Plato's leven met
ontleding van diens de Republiek of over de Rechtveerdigheid; en het slot van Bilan
géographique pour l'année 1901 door Frater F. Alexis.

Annales de la société d'archéologie de Bruxelles, XV, 3e en 4e aflev.
Annales de la société d'archéologie de Bruxelles, XV, 3e en 4e aflev.
Zij bevatten van A. de Vlaminck een art. over het gravenkasteel te Gent, van G.
Cumont en E. Baarfeldt, mededeelingen over merkwaardige munten, van Paul
Saintenoy. Notes sur l'architecture médiévale française, enz.
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Durendal. Avril 1902.
Le Silence fijn geschetst door Arnold Goffin. - L'oeuvre de Vincent d'Indy door L.
de la Laurencie. ‘Une haute personnalité de musicien servie par un tempérament
d'apôtre, tels sont les traits sous lesquels nous apparaît Vincent d'Indy dans son oeuvre
double d'artiste et de professeur’. - Vervolg van G. Virrès' roman Bonnes petites gens
dans leur Petite Ville. - Henry Moeller wijdt eene geestdriftige bladzijde aan den
jongen schilder Arthur Lefèvre. - L. Abry schrijft nog eens over la Restauration des
Monuments anciens, naar aanleiding van eene studie van M. Cloquet over ditzelfde
onderwerp. ‘L'exemple cité de Michel-Ange, renonçant à appliquer à une statue
antique un bras qu'il venait de modeler, estimant qu'il n'avait pas le droit d'altérer le
travail original du maître inconnu qui avait produit le chef-d'oeuvre, eut dû être la
vraie conclusion de l'article de M. Cloquet. Ce sera la nôtre!’

Revue Générale. April, 1902.
Ch. Woeste. ‘Het Antiklerikalismus.’ In de XXe eeuw ook is het antiklerikalismus
geen versleten feit; in alle landen doemt het op. Wat verstaat men dan door
klerikalismus, dit zoogenaamde schrikbeeld? Het herstel van het regiem der
Middeleeuwen, der Spaansche Inquisitie, der Dragonnaden? Wil men aan de priesters
het landsbeheer toestaan? België van 1884-1902 bewijst het tegenovergestelde. De
Katholieken houden rekening van tijdsomstandigheden, maar wij kennen ook anderen
het recht niet toe ons te verdrukken. En dit doen de antiklerikalen als zij de zaken
die Kerk en Staat aangaan, alléén beslissen; dit toont de Kulturkampf, Frankrijk,
Portugal, Spanje, waar de voorzitter eener meeting openbaar verklaarde: ‘Wij moeten
de Kerk verstikken.’ Het annklerikalismus is een veldtocht tegen den godsdienst:
‘Los van Rom!’ Het ‘delenda Caithago’ is tegen de Kerk uitgesproken, maar de Kerk
blijft de rots.
L. Dupriez. ‘Over een Koloniaal Wetboek.’ - Schrijver bestudeert het wetsentwerp
van de regeering, toont eenige punten aan die klaarder moesten uitgedrukt worden,
doch keurt over 't algemeen het voorstel goed.
F. Loise. ‘De welsprekendheid van Lamartine.’ - Hij toont hoe Lamartine waarlijk
mag welsprekend genoemd worden: de dichter had den redenaar in Lamartine niet
bedorven.
H. Primbault. ‘Fouché en Bernadotte.’
Ch. de Berkeley. ‘Markies van Louvaucourt.’
Fred. Fergauwen. ‘De Suikerkwestie in 1902.’
J. Leclerck. ‘Eene Duizelingles.’
Edg. de Ghelin. ‘Maatschappelijke kroniek.’
Eug. Gilbert spreekt in zijn letterkundig overzicht met lof over ‘La Grande
Mademoiselle’ van Me Barine, en noemt ‘Les Braves Gens’ van Paul en Victor
Margueritte een ‘schoon boek.’
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Revue de l'Université de Bruxelles. April 1902.
Leclère geeft eene levensbeschrijving over wijlen Hoogleeraar Tiberghien. Hij besluit:
Aucun des membres de la famille universitaire n'oubliera que Tiberghien fut de
longues années ‘l'incarnation de la liberté de conscience et de pensée, ce principe
vital de l'Université, qui pénètre sa chair et son sang et forme sa substance même.’
(Graux.)
DesMarez - La conception sociale et économique de l'histoire du droit.
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Openings-les van 4 Maart 1902.
Het recht heeft zich ontwikkeld naar gelang de sociale begrippen zich wijzigden
en de economische toestanden een breeder aandeel kregen.
Uit deze oogpunten beschouwd, zal de Geschiedenis van het recht op eene
natuurlijk wetenschappelijke methode berusten.

Revue de Belgique. 15 April 1902.
I. La solution door C. X - Graag zonden we op dezen onbekenden X de X-stralen
willen toepassen om zijn binnen-raderwerk te onderzoeken.
Zijn artikeltje alleen echter geeft ons stof genoeg om vast te stellen wat schrijver
is.
Luister hoe hij het meent:
‘De politiek in Belgie is niet rooskleurig. Ofwel moet de regeering toegeven ofwel
moet de Revolutie zegepralen. Doch voor straatrumoer kan en mag eene Regeering
niet toegeven. Van den anderen kant, bloed vergieten is wreed.’
Schrijver vindt eene oplossing:
‘De Kamers moeten ontbonden worden.’
M. de Smet de Nayer mag ze niet ontbinden. - De Koning evenmin. Wie dan? Wie
is deze macht beschoren?... Karel Buls!... Deze lichtbaak moet een cabinet vormen
bestaande uit lichtgeesten lichtend en stralend in dezelfde richting!...
Geven de herkiezingen aan ééne partij de volstrekte meerderheid niet, dan zal dit
Cabinet - Buls, Van Schoor, Dubois, Passelecq, Urban en Cie, - het land Regeeren
en met onnoemelijke weldaden overrompelen. Schrijver is van meening dat dit
Cabinet het schip van Staat naar de have van geluk, vrede en welvaart zal brengen.
II. En. Gossart. L'auberge des princes en exil. Anecdoctes de la cour de Bruxelles
au XVIIe siècle.
III. Mr. Speyer zet zijne studie voort: hoe moet de Congo geregeerd worden? Hoe
zal de Koning de wetgevende macht uitvoeren!
IV. Charles Ratslenbeck, geeft eene levensbeschrijving over den honderdjarigen
doktoor Coremans van Brussel.

Etudes.
Etudes. 5 avril.
- L'Invalidité et la vieillesse de l'ouvrier (A. Autoine) geschiedkundig overzicht. Le général Bertrand (vervolg) (H. Chérot.) L'autorite divine des livres saints: 1ste
artikel. (L. Méchineau.) Verschillige bewijsstelsels. - Autour d'une liberté, III. La
guerre à l'école. (P. Castillon.) L'évangélisation des hommes et quelques réformes
urgentes.
20 avril. - L'invalidité et la vieillesse de l'ouvrier, vervolg. - L'oeuvre de B.
Pinturicchio (1ste artikel.) (G. Sortais) de man en zijne omgeving. - L'autorité divine
des livres saints. Slotsom der gevolgtrekkingen: men kan het goddelijk gezag der H.
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Boeken op deze twee stellingen alleen steunen: 1o God heeft gansch den Bijbel als
zijn woord aangeduid, 2o God heeft den Bijbel als godsdienstig en zedelijk wetboek
daargesteld; geen van deze stellingen kan bewezen worden zonder terugwijzing op
de openbaring; sommige Boeken worden in den Bijbel zelf niet vermeld; men mag
ze dus niet aannemen zonder ‘buiten-Bijbelsche’ openbaringen ook aan te nemen;
om te bewijzen dat een schrift door God als zijn woord gegeven werd, mag men niet
steunen op de uitmuntende eigenschappen van dit schrift, zoo min als op de innerlijke
getuigenis des H. Geestes. De goddelijke oorsprong van elk Boek en zijne kerkelijke
weerde kan bewezen worden ofwel
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door het geschiedenis- ofwel door het gezagstelsel. - Un prédicateur de collège,
Arnold de Rugby (H. Brémond.) - La paille et la poutre, antwoord op de critiek van
's schrijvers boek: du Lycée au couvent, door Mr Lanson en beoordeling van dezes
werk: L'université et la société moderne (J. Burnichon.) - L'attitude des Congrégations
en 1880. Slot.

Studiën. - Dl. 58, afl. 2.
In een antwoord aan den H. Meyer betoogt Pater Vogels dat de levenswandel van
Spinoza, in opzicht van zedelijkheid, niet zóó boven alle verdenking staat, gelijk de
bewonderaar van dien wijsgeer het doen voorkomen.
P. Albers handelt over de pogingen, door koning Willem en door zijnen minister
Van Maenen in de jaren twintig aangewend, om den katholieken godsdienst in de
Vereenigde Nederlanden te maken tot eene staatskerk onder de voogdij van het
koninklijk gezag.
G. Van Heyst bespreekt wetenschappelijk het mirakel van den H. Januarius en
betoogt dat de vloeibaarwording en de uitzetting van het bloed diens heiligen tot
hiertoe nog geen natuurlijken uitleg gekregen hebben.

De Gids, Mei 1902.
Twee levenskringen, een tooneelstuk door I.N.A. Er steekt kunst in, maar op de
strekking valt af te dingen. - In Indië en de democratie stelt C.Th. van Deventer het
program van den Vrijzinnig-Democratischen Bond, vastgesteld ter algemeene
vergadering van 11 Januari 1902, in 't licht, voor zoover dit het beheer der koloniën
betreft. Aan den oorsprong van Nederlands overzeesch bezit kleeft veel onrecht,
maar dat is, meenen de democraten, geen reden opdat Nederland zich uit die gewesten
zou terugtrekken. Het gepleegde kwaad moet hersteld worden, maar enkel met
algemeen kiesrecht zal dit mogelijk zijn. ‘Wie in Indië hervormen wil, zal bij
Nederland op afrekening moeten aandringen; om tot afrekening en betaling van het
soldo te geraken, zal de Nederlandsche bezitter de beurs moeten openen; om hem
daartoe te bewegen zal de drijfkracht van het algemeen kiesrecht onmisbaar blijken’.
- Prof. R.C. Boer geeft het vervolg van zijne studie Wagner's Bronnen. ‘In zeker
opzicht zou het geen overdreven bewering zijn, dat geen dichter, minder dan Wagner,
de geschikte man was, om deze stof (der Nibelungen) te behandelen. Een figuur heeft
hij begrepen en mooi levend gemaakt, althans éen zijde van zijn wezen, Sigfrid, die
reeds door de oudheid in het idealiseerend licht van het verleden en het heldendom
geplaatst was. Dat Wagner hem nog een paar zware tooneelschoenen heeft
aangetrokken, schendt deze figuur weinig. En iets dergelijks kan men zeggen van
Sigmund en Siglinde, ook van Brünhild. Maar zijn goden en godinnen vallen al
minder gelukkig uit... Maar Wagner's reuzen en dwergen vind ik volkomen mislukte
figuren. Het zijn abstracties, en dat blijkt uit iedere beweging die zij maken, uit ieder
geluid dat zij geven. Hier ontbreekt alle natuurlijkheid... Wij kunnen dus geenszins
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toegeven dat Wagner's werk eene bewerking van den Nibelungenmythus is; zij is
veeleer eene muzikaal-dramatische bewerking zijner subjectief-symbolische opvatting
van eene reeks uit zeer verschillende bronnen geputte, van elkander onafhankelijke
Duitsche en Skandinavische verhalen, waartusschen de persoon des dichters met
sterke, de overlevering in geen enkel opzicht sparende fantasie, zoo goed het gaan
wilde een samenhang heeft teweeggebracht’. Nog in dit nummer eene studie van J.
Vürtheim De Amazonen.
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De Hollandsche Revue. April 1902.
Aangestipt in de rubriek Wereldgeschiedenis: Kiesrechtbeweging in België: indien
het in 't vervolg nog tot botsingen komt, en dat de Koning tot de Kamerontbinding
niet beslist, dan zal hem ‘het verwijt treffen dat door deze niet-gebruik-making de
schuld der moeilijkheden, die het land te wachten staan, aan bem alleen te wijten
zullen wezen’!!
Onder de rubriek ‘Belangrijke onderwerpen’: Victor Hugo en het bovenzinnelijke,
met teekeningen van den dichter en De droogmaking van de Haarlemmermeer. Karakterschets: Jhr. G. Graafland. Oud-Commandant der maréchaussée te Atjeh één
‘Multatuli-type... Paradoxaal, gekompliceerd, maar een man van karakter... Indië
heeft behoefte aan Multatuli-figuren’. - Als boek van de maand: Kazernetoestanden,
uitgave der ‘Anti-militaristische Propaganda-Vereeniging’ te Delft. Is 't al waar wat
in dit boek vermeld staat, zoo moet het er voor den Nederlandschen soldaat niet al
te lief uitzien.

De katholieke Gids. Mei 1902.
Slot van A. Op de Laak's lezenswaarde studie over De Hanza ‘De Hanza stond en
viel door hare monopoliën. Deze hadden slechts voor eenen zeer korten tijd den Bond
tot hoogen bloei gebracht en keerden zich toen tegen de bezitters zelven. Noch de
landsvrede, noch de meer ordelijke toestanden in het rijk en in geheel Europa, noch
de ontdekking van Amerika en den zeeweg naar Indië en evenmin de opkomst en de
hooge vlucht van den handel der Portugeezen, Hollanders en Engelschen hadden dit
machtige lichaam ten val kunnen brengen, wanneer de Liga er op verdacht was
geweest, hare organisatie en hare instellingen in overeenstemming te brengen met
de verouderde toestanden. Maar het monopolie zoude en moest gehandhaafd worden,
zelfs toen het maar een schaduw geworden was’. Van Dr J.v.d.B. eene kleine schets
van Het Pantheon te Rome ‘een kunstgewrocht zooals men het nergens ter wereld
aanschouwt’. E.H.A. Merkes besluit zijn artikel: Openbaring, Wijsbegeerte en Evolutie
‘wetenschappelijk is er niets bewezen omtrent de ontwikkeling van het men schelijk
lichaam’. - Nog in dit nummer begin eener novelle van Julie Russel: Pob.

Van Onzen Tijd. April 1902.
Een Maria-Legende uit de 13e eeuw van Albertine Smulders. - Van Th. Molkenboer
De Muurschilderingen van Jan Dunselman in de kerk van den heiligen Nicolaas te
Amsterdam: ‘Eerlijk gezegd geloof ik, dat er onder de Hollandsche christelijke
kunstenaars geen is, die werk als dit (veertien staties van den kruisweg) beter zou
gedaan hebben dan Jan Dunselman... De ensemble indruk... is een aangename. - Zij
doen ons echter niet sterk aan, zij wekken geene nieuwe begeesterende gedachten;
noch van vroomheid, noch van schoonheid door kunst. Maar ze zijn sympathiek, zij
stemmen vredig en kalm en zij leven het zachte vroomheidsgevoel meê van de
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biddende menigte in de grijsgele kerk’. Vervolg van De Klerk's Geschiedenis en
Vergelijking, Vondel als Minnezanger. - Verzen van Ed. Brom en Arn. Lauters.

Neerlandia. April 1902.
L. Simons is niet tevreden over het Algemeen Nederlandsch Verbond. Hij meent dat
de beweging sociaal moet worden. Dat schrijft hij aan 't A.N.V. ‘De taal is gansch
het volk, zij is de natie zelve’
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placht wijlen Prof. de Vries graag aan te halen. Maar als ge dat volk voos en slap
laat, slecht gevoed, ongezond, oniein, oneerlijk, overwerkt, waar blijft ge dan met
uw taal?’
‘Je zult nooit iets beteekenen. Nooit zal er eenige kracht van je uitgaan’ roept hij.
Terecht doet het bestuur van 't A.N.V. opmerken dat het Verbond zijn eigen terrein
gekozen heeft: het wekken van ernsuge Nederlandsche overtuiging, en dat er veel
bonden zijn die ijveren voor de zedelijke en stoffelijke opbeuring van 't volk. - Een
zeer lezenswaard artikel over Cecil Rodes. ‘Een merkwaardig man met eigen
denkbeelden, een ruimen blik, ver strekkende idealen, zoo verschijnt ons Rodes in
zijn politieke denkbeelden...’

De Arbeid Afl. 4, 1902.
Dolle Lijkreden van Lode Backelmans; ja dol zijn ze, en de tweede erg vuil er bij. Gerard van Eckeren begint eene bespreking van Is. Querido's boek Levensgang,
waaruit wij eenen ander knippen, bijzonder omdat het in den Arbeid verschijnt: ‘Q.
volgens zijn begrip van realisme alles willende geven, geeft overal te veel... Het is
de vloek van onze moderne litteraire kunst: de opvatting als zoude Waarheid (= de
nauwkeurigst mooglijke na-teekening der uiterlijke vormen, in éen woord dus de
fotographie dier waarheid) het eerste en laatste gebod zijn voor den scheppenden
artist. En het is een te betreuren verschijnsel, dat de toongevende critiek het hare
hiertoe bijdraagt... Want het is toch zoo duidelijk, zoo allerontzettendst duidelijk,
dat het bijna is om te huilen, nu er zoo velen in onze kunst zijn, die dit niet willen
zien: dat een kunstenaar, willende de Waarheid peelden, de typeering juist dier
Waarheid beelden mo t, dat, wat haar essentieel als Waarheid kennen doet, en DAT
ALLEEN... Waar hij de ruwe gesprekken van arbeiders schetst, begrijpt hij met, dat
hij mijlen ver van de realiteit verwijderd is, als hij woord voor woord met Jobsgeduld
de obscoene praatjes en vloeken dier lieden projecteert op 't papier. Begrijpt hij niet,
dat éen enkel “verdomd” op de juiste plaats, in het juiste woord-milieu, den lezer
een oneindig veel krachtiger sensatie der werkelijkheid kan suggereeren. Begrijpt
hij niet. dat één schril staaltje van beestigheid, sober behandeld, niet door de rauwe
ergheid der vele woorden, maar door de pijnlijke stilte die het in zijne
verschrihkelijkheid even âángestipt geval terstond omvloeit, van een afgrijselijkheid
kan zijn, huiveringwekkender dan welke ook’. - Na de begravenis, van W. Graadt
v. Roggen, aangrijpend verteld.

Vragen van den Dag. Meiaflevering.
Met uitbundigen lof wordt het leven herdacht van den onlangs overleden staatsman
S.D. Fransen Van de Putte, waarbij dan ook bijzondere nadruk wordt gelegd op wat
het doel was zijner gansche politieke loopbaan: de coloniale regeering hervormen.
- Tighe Hopkins weet veel goeds te zeggen over de onfeilbaarheid van het
‘Finger-Print system’, dat de afdruksels der vingerlijnen inroept om de persoonlijkheid

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1902

der misdadigers vast te stellen. - Het leven in de Chineesche dorpen, door Arthur H.
Smith, zit vol eigenaardige opmerkingen over dorpen, wegen, tooneelvoorstellingen,
onderwijs, tempels, enz. bij de Chineezen. - J. Van de Munt neemt een kijkje in de
geschiedenis van het geld in de oudheid en bij de natuurvolken. - Ten slotte iets over
‘Dwaallichtjes’.

De Nieuwe Tijd. Amsterdam, April 1902.
H. Spiekman, De Toestand der Arbeiders en de Arbeidswetgeving,
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(slot). - A. Braun, De Achturendag (slot). - A.B. Soep, Een Gedenkdag van het Ned.
kapitalisme. - Ed. Polak, over christelijke organisatie. - J Saks, De Pionieren van
Bussum. - Jos. Dietzgen, Het wezen van den menschelijken Hoofdarbeid. - David
J. Wijnkoop, De uitsluiting in de Bouwvakken te Amsterdam.

Elsevier's Maandschrift
Elsevier's Maandschrift reproduceert werken van Arnold Gorter, over wien Mevr.
Marx-koning het hare zegt: Gorter's succes bij het publiek schrijft zij hieraan toe,
dat Gorter in de kunst gaarne ziet ‘la nature, vue a travers un tempérament... normal’.
Uit de biographie: ‘In '84 kwam Gorter op de Rijksnormaalschool voor
Teekenonderwijzers.
Daarna schilderde hij eenige jaren figuur aan de Rijksacademie voor Beeldende
Kunsten en begon al spoedig met succes te exposeeren. In '87, hij was toen nog zeer
jong, verkocht hij zijn eerste schilderij: Een Lente-Avond. Na dien tijd maakte hij
zelden iets dat niet meer aan den man geraakte.
In de laatste jaren heeft zijn werk aan rijpheid gewonnen; wat hij zelf dankbaar
erkent.
Voor de Marissen, maar vooral voor Mauve heeft Gorter groote vereering. Dr.
H.J. De Dompierre de Chaufepié schrijft over de penningen, geslagen ter
verheerlijking van den koning-stadhouder Willem III. Vele daarvan zijn hier
gereproduceerd.
In een artikel ‘bij de Indianen en Boschnegers van Surianne’ vindt men voorwerpen
van inlandsche kunstnijverheid reproduceerd. Prof. Klinkhamer schrijft over Prof.
Gugel.

Onze Eeuw
In Onze Eeuw geeft Dr. J.D. Bierens de Haan een overzicht, met stukken vertaling
erin, van de Divina Commedia, bizonder van de Purgatorio. 's Schrijvers besluit
verstaan wij maar half en half:
‘De Divina Commedia is de Levensschouwing van een Dichter, die denker en
heilige is, heilige niet om ascetische voortreffelijkheid, maar om den heiligen moed,
die het hachelijkst lot heeft uitgehouden. Dante heeft niet boven het leven geleefd,
zooals waar de Roomsche Kerk hare heiligen fantaseert, maar in het leven werkt hij
het leven, dat hem tegen was, in de ideale richting opwaarts - volgens Goddelijke
noodiging. Aldus is hij tot type van het menschelijke geheiligd, waar elke andere
bezweken ware: in dien zin is hij een heilige.
Zoo verstond hij, niet maar uit kerkleer, maar uit dieper geestelijke ondervinding,
dat dit leven een Toekomst heeft en niet in zijn hoogste toestanden dood loopt. Het
hoogste, dat wij doorleven, is hem vóórbewustheid en profetie van het Toekomende.
Dante op de Berghoogte gestegen is bereid tot nog hoogeren opgang - naar de sterren:
Puro e disposito a salire alle Stelle’.
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Das litterarische Echo. 15 April.
Der deutsche Brief: G. Steinhausen, schrijver van dit artikel, bewijst dat de
brievenverzameling ‘Die meister des deutsche Briefes’, uitgegeven door Th. Klaiber
en O. Lyon, niets anders doet dan door voorbeelden staven wat hij zelf indertijd
beweerde in zijn boek, ‘Geschichte des deutschen Briefes, zur kulturgeschichte des
deutschen Volkes.’ Hij maakt de gelegenheid ten nutte om dit zijn werk nog een
weinig te volledigen. Dit doet hij o.a. door Bismarck als brievenschrijver te doen
kennen. - Camille Mauclair geeft een overzicht van de romans der gebroeders J.-H.
Rosny. Ontwikkelingsleer, altruïsme, natuurwetenschap
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maken, zooals eenieder weet, schering en inslag uit van de werken dier Fransche
schrijvers. - J. Flach bespreekt de Neue polnische Romane, t.w. Panna Mery (Juffer
Maria) van Tetmajer en Sprawa Dolengi (De plannen van Mr. Dolenga) van J. von
Weyssenhof. - Over K. Lamprechts Litterar-Betrachtung of toepassing van
Lamprechts geschiedkundige methode op de letterkunde, zegt Fr. Lienhard, dat ze
‘zu abstrakt’ is. - Das Nationalepos der Esten (R. Kaupo): er is spraak van het door
Dr. Fählmann en Dr. Kreutzwald naar oude sagen bewerkt epos Kalewipoeg. Deze
Kalewipoeg is een zoon van Kalew, den bekenden held der Finsche Kalewala. Dit
epos werd in 't Duitsch vertaald door F. Löwe. - Zur Geschichte des Buchschmucks.
(F.v. Zobeltitz). - Neue Frauenlyrik. (S. Zweig).
- 1 Mei.
W. Holzamer roept de handelaars in Uebersetzung slitteratur toe: Houdt op!
Vergenoegt u met de grooten uit den vreemde, en laat de kleinen daar. Anders verliest
ons publiek den maatstaf; ‘es hält das Fremde für bedeutend, weil es fremd ist, und
geht am Heimischen vorüber.’ - Isolde Kurz bekijkt zich onder de oogen der
Echo-iezers eens Im Spiegel, d.i. spreekt haar biecht over haar eigen persoon en
werken o.a. over haar Florentiner Novellen, Italienische Erzählungen en Unsere
Carlotta. - Dr. M. Ewert bespreekt Neue historische Erzählungen; A. Geiger
Heidelberger Novellen; B. Wildberg Bühnengeschichten; Dr H. Pudor Neuisländische
Lyrik. - Der Reisesack is een vertelling ontleend aan Von dazumal van Is. Kurz. Voorts boekbeoordeelingen, plus letterbrieven uit Engeland, Italië, België, Holland,
Zweden, Bohemen (Tschechen).

Der Katholik. April 1902.
Dr Ph. Knerb. Wissen und Glauben (Schlusz). - Verhouding tusschen het geloof en
het vrij onderzoek uit principieel en historisch oogpunt. - Schrijver beantwoordt de
volgende vragen: Welke vrijheid laat het geloof aan den katholieken navorscher? Welke onderwerping eischt het Geloof? - Hoe staaft de Kerk deze eischen?
K. Bihlmeyer. Der Besuch Polykarps bei Anicet und der Osterfeierstreit.
Dr N. Paulus. Luther und der Beruf in neuester Beleuchtung.
O. Kamshoff. Das Brevier des hl. Franziskus.
Dr Vellesheim. Neueste Bourdaloue-Litteratur.

Documente des Socialismus. Mei 1902.
I. Bibliographie der Socialismus.
A. In de Hoogduitsche taal.
Bernstein, Eduard: Die heutige Einkommens-bewegung und die Aufgabe der
Volkswirtschaft. Berlin, 41 bl. 8o.
Damaschke (Adolf): Aufgaben der Gemeindepolitik, Jena, 230 bl. 8o.
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Hirsch (Paul): Die sociale Gesetzgebung im XIX Jahrhundert. Berlin, 62 b. 8o.
Kolinsky (Robert): Eine ‘socialpolitische’ That des Ministeriums Körber. Prag,
36 bl. 8o.
Mehring (Franz): Gesämmelte schriften von Karl Marx und Friedrich Engels 1841
bis 1850. Stuttgart, 482 bl. 8o.
Lang (Otto): Die Arbeiterchaft und die Alkoholfrage. Wien, 20 bl. 8o.
Olberg, Oda: Das Werb und der Intellectualismus. Berlin-Bern, 118 bl. 8o
Quareck Marx: Die Arbeiterverbrüderung 1848-1849. Erinnerungen
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an die Classenkämpfe der ersten Deutschen Revolution. Frankfurt, a/M. 114 bl. 8o.
Timm Johannes: Aus dem Entwickelungsgang der deutschen Gewerkschafts
bewegung. München, 49 bl. 8o.
Sanders William: Die moderne Arbeiterbewegung Englands. Frankfurt, a/M. 32
bl. 8o.
Vorländer Karl: Die neukantische Bewegung im Socialismus. Berlin, 62 bl. 8o
B. In de Italiaansche taal.
Lombardi Giovanni: Lo Stato. Saggio di Sociologia. Napoli.
Lucci Arnaldo: Giustizia Nuova. Firenze, 16 bl. 8o.
Schiari Alessandro: Due Anni di Agitazioni Proletarie. Torino, 50 bl. 8o.
C. In de Russische taal.
Issaieff: Ueber den Socialismus unserer Tage. Stuttgart, 524 bl. 8o.
Lenin: Was thun? Die Schmerzensfragen unserer Bewegung. Stuttgart, 144 bl. in
o
8.
II. Aus der Geschichte des Socialismus. Eine Rede von Pierre Leroux für den
Normalarbeitstag.
III. Ontwikkeling van het programma der Poolsche Socialisten.

La Quinzaine. 16 Mars 1902.
George Fonsegrive. Le Gouvernement de Léon XIII.
Leo XIII heeft het Pausdom zijnen invloed weergegeven - door de eenheid in zijne
werking. - Hij heeft de dubbele rol van het Pausdom vervuld: de Kerk doen bloeien
en doen eerbiedigen. - Werking op politiek-, op maatschappelijk gebied. - Persoonlijke
werking. - Leo XIII bestierder der Kerk.
J. Jardair. L'enseignement de Léon XIII. Leo XIII tegenover de huidige dwalingen.
F.-F. Montrésor. Vraie ou fausse monnaie (suite et fin).
A. Prat. Le Romantisme de Ballanche.
Pierre Courbet. La Loire navigable.
J.-B. Chéron. L'utilité sociale de la propriété individuelle.
Gustave Zidler. Poésie. L'Ame Française en Paradis.
Arthur Coquand. Critique musicale. Siegfried. - Le roi d'Ys.
- 1r Avril 1902.
Ch. Loiseau. A propos de l'alliance franco-russe. - Is de overschrijving eener
interpellatie die in de Fransche Kamer ontstond over het hierboven gegeven
onderwerp.
A. de Bergevin. Reliures riches.
Eug. Griselle. Pourquoi rééditer Bourdaloue? - De schrijver bespreekt in dit eerste
artikel de redenen belettende eene volmaakte uitgaaf van Bourdaloue's werken te
geven, die als model zou dienen voor latere uitgaven. De moeilijkheden zijn vooral
toe te schrijven aan de letterdieverij die te dien tijde veel bedreven werd.
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Baugor. Elisabeth d'Autriche-Hongrie. - De keizerin van Oostenrijk is niet lijk
Christomanos het wil in zijn boek, de hatende vorstin die haar volk misprees en
vluchtte, maar wel, zoo Baugor het bewijst, de milde en lieftallige edelvrouw, die
iedereen aanhoorde en door iedereen bemind was.
Paul Bureau. Monceau-les-Mines et le Paternalisme. - Waarom zijn de ‘patronages’
en andere instellingen tot bescherming der werklieden, te Monceau-les-Mines in
christen zin opgericht, na 65 jaren
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onverwachts gevallen, toonend dat hunne werking onbeduidend geweest was? Omdat
die instellingen eene overheid gevormd hebben om de werklieden te geleiden, en
niet zooals het had moeten zijn, om hun te leeren zich zonder overheid en zelf te
geleiden.
J. Lefèvre. La physiologie alimentaire et les doctrines végétariennes. - De anatomie
toont dat de mensch gemaakt is om zekere spijzen te nutten, dus moet hij die alleenlijk
eten.
Emile de Saint Auban. Chroniqne dramatique.

La Réforme sociale. 16 April 1902.
I. L'action sociale de la femme et la mutualité door M.E. Cheysson. - Machtig groot
is de invloed der Vrouw op sociaal gebied. Daarom moet ze alle maatschappelijke
instellingen ondersteunen.
In het huisgezin zal de vrouw troonen als een engel van liefde en goedheid.
Doch ook buiten de haardstede zal ze ook het hare weten bij te brengen om de
kwalen des tijds te helpen genezen.
Zij moet zich ook geheel en al aan anderen kunnen opofferen. ‘Allen voor Ieder
en Ieder voor Allen.’
II. M.L. Echeverry geeft eenige uiterst karakteristieke sociale en politieke nota's.
III. E.P. Ludovic de Besse betoogt dat de priester rechtstreeks en onrechtstreeks
een groot aandeel moet nemen in de cooperatieven. De priester moet in een nauwer
verkeer komen met den werkman. Deze zal hem zijn vertrouwen schenken en zoo
doende zal de invloed des priesters groot zijn.
IV. Raoul de la Grasserie levert een belangrijk artikel over: De la critique et de
la réforme du régime matrimonial.
V. Delaire werpt een oogslag op de gebeurtenissen die de herkiezingen voorafgaan.
- 1 Mei 1902.
I. Mr. Boyenval in een artikel: ‘Notre Régime successoral et la crise de la natalité’
stelt een onderzoek in over het uitsterven van Frankrijk. Eene degelijke wet op het
erfrecht zou de geboorten kunnen doen aangroeien.
II. La nouvelle loi sur les accidents et la fonction sociale du juge.
III. Raoul de la Grasserie eindigt zijn belangrijke studie over ‘De la critique et de
la réforme du régime matrimonial.’
IV. Louis Riviere geeft een historisch overzicht over ‘Les mendiants sous l'ancien
régime.’
In de XVIe eeuw werden de bedelaars meestal gebruikt om openbare werken te
helpen voltrekken. In de XVIIe eeuw werden ze, ingezien het overgroot getal,
opgesloten. In de XVIIIe eeuw werden om de bedelarij te keer te gaan
bedelaarsgestichten en tuchthuizen opgericht.
V. Mejuf. Calemond du Genestoms in een artikel: ‘l'oeuvre contre l'émigration
provinciale à Paris’ geeft eene statistiek van het groot getal landlieden die hunne
haardstede verlaten om een beter varen te vinden in Parijs.
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Die uitwijking is allernoodlottigst. Om vele ellende, armoede en ziekten te
voorkomen, moeten er middelen beraamd worden om enkel de ambachtslieden, die
zeker zijn van werk te vinden, den toegang tot Parijs te verleenen.
We moeten artikels schrijven in dag- en weekbladen om die uitwij-
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kingen te verhinderen. Het beste zal zijn de namen der families opgeven die, naar
Parijs gegaan zijnde, er slechts naakte ellende tegenkwamen.

La Revue de Paris, (15 April 1902).
Marcel Prévost. - Lettres à ma nièce, over het middelbaar onderwijs voor meisjes.
Het middelbaar onderwijs moet zóó gegeven worden dat het een weg baant voor
het later leven.
Myriam Harry. - Geeft het tweede deel van zijn roman: Petites Epouses.
Arthur Chuquet. - Geeft eene levensbeschrijving over: Le Général Shasboug
(Dalousi).
Henri Lichtenberger. - Le testament philosophique de Nietzsche.
Eene studie over zijne wijsbegeerte en zijne pessismistische gedachten.
Marcelle Tinayre. - Une journée de Port-Royal des champs.
Emile Haumant. - L'empereur Nicolas 1r et la France.
Een historische schets over de diplomatische betrekkingen tusschen Rusland en
Frankrijk.
C. De Bordeu. - Eindigt zijn boeienden roman: Le Chevalier d'Ostabat.

The Dublin Review. April 1902.
Kroningsriten door G. Edmonds, O.S.B. - Schotsche kroningen door miss Kinloch.
- Uitgaven en tijdschriften door E.H. Grasquet, O.S.B. - De oorlog is in vele opzichten
voor de Engelsche natie een onaangenaam ontwaken geweest, evenals het jaar '70
voor Frankrijk. De engelschman is al te ras met eigen werk tevreden: thans heeft het
leger in Zuid-Afrika zijne onbekwaamheid bewezen, maar hetzelfde gebrek komt
ook in de uitgaven van historische en andere documenten, en in de oppervlakkige
artikelen der tijdschriften doorgaans voor. Beter ware de vaak bespotte ‘thoroughness’
der Duitschers nagevolgd, dan zouden er zoovele onafgewerkte boeken en studiën
niet verschijnen. - Staatshuishoudkunde van Leo XIII door G.S. Devos. - S. Gregorius
van Nazianzus door J. Freeland. - De grondslag der wijsbegeerte door T.F. Willis.
- Omdat de christene wijsbegeerte op God steunt als Eerste Oorzaak der wereld,
overtreft ze, volgens den schrijver, zoo blijkbaar de ontelbare stelsels die met de
menschelijke rede den spot gedreven hebben. Hij vergeet maar dat de moeilijkheid
hierin ligt, Gods bestaan te bewijzen, en dat dit bewijs op gezonde beginselen steunt
nopens de natuur van de kennis en het menschelijk verstand. In die kriteriologische
leeringen heeft men juist het meest gedwaald, en indien Aristoteles, dien T.F. Willis
toch zeer toegenegen schijnt, tot zijne wonderweerdige opvatting der Godheld
gekomen is, heeft hij ze als een gevolg getrokken uit zijne Physica. - Schotsche
Cisterciaansche huizen, door dom Michaël Barrett, O.S.B.
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The International Socialist Review. Chicago. April 1902.
Enrico Ferri. The social Utilization of Crime. - May Wood Simons, Art and Socialism.
- W.-J. Brown, Open letter from a catholic to Pape Leo. - ‘A Practisioner’, The
professional Outlook. - ‘Marxist’, Sociologícal Laws and Historical Fatalism. - N.A.
Richardson, Labor, capital and China. - J.-W. Summers, Socialism and Science.

The Nineteenth Century and after, Mei 1902.
I. The dream of a British Zollverein, by Sir Robert Giffen.
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II. South Africa and India, by Sir Lepel Griffin.
III. Problems of the Empire, by Sir Harry Johnston.
IV. The Land War in the West of Ireland, by Judge O'Connor Morris.
V. The unique continuity of our Coronation Rite, by the Rev. Douglas Macleane.
VI. The Genius of Spain, by Havelock Ellis.
VII. The base for Hospital Nurses: by the Hon. Sydney Holland, by Miss Isla
Stewart.
VIII. Dante and the Fine Arts, by Alfred Higgins.
IX. The Ascendency of the Future, by Leslie Stephen.
X. The Great Irish Epic, by Wilfrid Scawen Blunt.
XI. Newton Hall, by Frederic Harrison.
XII. Personal Recollections of Cecil Rhodes: some conversations in London, by
Sindney Low. As peacemaker in the Matoppo Hills, by Robert Clermont Witt.
XIII. A few Words on the new Education Bill, by James Bryce.
XIV. Last month, by Sir Wemyss Reir.

The Fortnightly Review. Mei 1902.
I. Cecil John Rhodes, by E.B. Iwan Müller.
II. Cecile Rhodes in Egypt, by Edward Dicey, C.B.
III. ‘Collapse of England’ by W.S. Lilly.
IV. The Rerival of France, by Calchas.
V. M. Waldeck-Rousseau, by Charles Bastide.
VI. A Cosmopolitan Oxford, by F.C.S. Schiller.
VII. An educational Bill of Settlement, by Cloudesley Brewton.
VIII. The education Bill, by Dr. Macnamara, M.P.
IX. The question of Gibraltar, by mayor Arthur Griffiths.
X. The rejection of Falstaff, by Prof. Bradley.
XI. The Irish Land Bill of 1902, by His honour Judge O'Connor Morris.
XII. Organisation or protection, by Henry Macrosty.
XIII. New forms of locomotion and their results, by J.-S. Montagu.
XIV. British Schipping. Schvaliny.
XV. An author att Grass ud. Gissiny.
XVI. Correspondance. - The War and the liberals. Dicey.

The Contemporary Review. Mei 1902.
1. The Government education Bill, by Ly ulph Stanley.
2. What are we to do with Ireland, by T.W. Russell.
3. Cecil Rhodes' early days in South Africa, by Lt.-Gen. Sir Charles Wavren.
4. Schadenfreude, by Frances Power Cobbe.
5. How I governed Buffalskraal, II, by Captain X.
6. The Evangelical Basis of free Churchism, by P.T. Forsyth D.D.
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7. Soul-Wandering as it concerns animals, by the Countess Martinengo Cesaresco.
8. Plant sanitation, by J.-B. Carruthers.
9. A view of Ibsen, by A. Maynard Butler.
10. The duty on Corn.
11. The Becquerel rays, by prof. William Ramsay.
12. The Anarchist Movement in Spain, by Stoddard Dewey.

La Lectura. Marzo 1902.
La Cuestión China. L. Cubillo. - Eene breedvoerige studie
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over de geschiedenis van China; - dan eene schets van de keizerinweduwe en eenige
gedachten over hare politiek. (Wordt voortgezet.)
Poblacion de Espana. Enrique Segura.
Salzillo. Navarro. - De Spaansche beeldhouwer Salzillo leefde van 1707 tot 1783.
Zijne meesterstukken, waarvan Lectura eenige beeltenissen geeft, worden besproken
en gekeurd.
Un alma pura. Lopèz Roberts.
Antonio Vico, su influjo en el teatro espanôl. Francos Rodriguez.

Razon y Fe. Abril 1902.
Las naciones latinas en nuestras dias. L. Murillo. - Sergi beweert in zijn boek
‘Decadencia de las naciones latinas’ dat de ondergang der Latijnsche rassen te wijten
is aan de werking der Katholieke Kerk, die ‘de streving der volkeren naar hun ideaal’
versmacht en belet heeft. Murillo wederlegt Sergi's beweringen en steunt erop dat
hij zoo hoog niet moet oploopen met de Grieksche wijsgeeren, die slavernij,
kindèrverkoop, zedeloosheid en goddeloosheid prezen en in hunne wetten schreven
en dat de Kerk, verre van het ideaal der volkeren te verdooven, dit volmaakt, bevestigd
en doen bereiken heeft.
Las huelgas ante la moral y el derecho. Venancio Minteguiaga. - Schrijver
onderzoekt de werkstaking onder opzicht van zedenleer en recht. De werklieden
hebben het recht het werk te staken volgens de rechtveerdigheid: het recht van wettige
zelfsverdediging. De overheid heeft geen wezenlijk recht van tusschen te komen;
evenwel kan hare tusschenkomst nuttig zijn om de werkstakingen te beletten, en in
sommige gevallen is zij noodzakelijk. - De werkstakingen zijn niettemin te vermijden;
zij zijn eene plaag van onze dagen en brengen veel kwaad te weeg.
Una celebridad desconocida (slot). J. Alarcón. Concepción Arenal beschouwd in
haar bijzonder leven, hare dwalingen, hare bekeering, hare werken en hare
godsdienstige gevoelens.
Las Ordenes religiosas y la incervención del Estado. Garcia Ocaûa. - Studie over
een archief van het Concilie van Chalcedonie dat de tusschenkomst van den Staat
zou wettigen.
El Marquès de Mora. Luis Coloma.
La meteorología en el siglo XIX. Valladares Filipinas, su estado economico.

Rivista internazionale di Scienze Sociali, Marzo 1902, Roma.
Il Socialismo nella cultura moderna. G. Toniolo. Hoe het praktische Socialismus
zich uitbreidde van 1870 tot heden. Toen in 1872 de door Marx opgerichte
‘Association internationale des travailleurs’ ontbonden werd, begonnen de Socialisten
met in alle landen eene nationale beweging op touw te zetten. Daarnevens richtte
Bakounine de ‘Russische anarchistische vereeniging’ op. Niet tevreden door eene
trage evolutie de verwezenlijking der Socialistische denkbeelden af te wachten, wilde
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zij maar aanstonds de nieuwe ‘Sociale Republiek’ door omwen’ teling en dynamiet
tot stand brengen.
Thans zijn door een gedeelte der Socialisten deze narre plannen ter zijde gesteld.
Daarbij heeft Bernstein in zijne kritische studie over Marx dezes materialistische
dogmatismus voor goed omver geworpen.
Le recenti agitazioni dei ferrovieri in Italia. De werkstakingen der
ijzerenwegwerklieden in Italie zijn nog in aller geheugen. Reeds menigmaal heeft
hetzelfde feit zich voorgedaan, en brengt telkenmale
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handel en internationaal verkeer in het grootste gevaar. De Italiaansche ijzerenwegen
behooren aan maatschappijen toe, en de oorzaak der stakingen is te zoeken:
1o In de economische moeielijkheden, die Italië bijzonder te doorworstelen heeft.
2o Ten groote deele in de slechte verhouding tusschen de bestuurders der
maatschappijen, de bedienden en werklieden.
De staat heeft tot hiertoe alle gevaar voorkomen door het ‘militarizeeren’ der
ijzerenwegen. Thans schijnt hij een verdrag te hebben gesloten met de maatschappijen,
doch ten laste van 's lands budget.
La Republica romana nel possesso delle sue Conquiste. Rocci. S.J. Bestudeert den
toestand der burgerij in de oude Romeinsche Republiek, in welke klassen zij verdeeld
waren, welke rechten zij genoten. De schrijver houdt zich onder andere op bij
kolonisatiesysteem der oude Romeinen. De koloniën waren in vier klassen verdeeld:
1o Coloniae latinae: zij dienden alleen om den geest en de taal van Rome in de
onderworpene landen te verbreiden.
2o Coloniae civium romanorum: in versterkte plaatsen, te midden der ingepalmde
streken gevestigd, moesten zij dezelfde verdedigen.
3o Coloniae peregrinorum: daar werden de kolonisten gezonden, niet uit Rome
maar uit de provinciën.
4o Coloniae juris Italici: alhoewel buiten Italië gevestigd, hadden deze kolonisten
al de rechten van Romeinsche burgers.
Volgt een zeer volledig tijdschriftten overzicht voor de Sociale wetenschappen.
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Omroeper.
Finke contra Hoensbroech. - Reeds sedert eenige maanden heeft de gewezen P.S.J.
graaf Paul Hoensbroech het tweede deel zijns werks ‘Das Pabstthum in seiner
social-kulturellen Wirksamkeit’ uitgegeven.
Eenige beoordeelaars - zooals Das Litterarische Centralblatt, Die Preussischen
Jahrbücher, Die theologische Lttteraturzeitung, en het Theologische Litteraturblatt,
allen bladen van uitgesproken antikatholieke richting, hebben de
‘wetenschappelijkheid’ van graaf Hoensbroechs bewijsvoering geroemd.
Gelijk het dikwijls gaat met werken die in de eerste plaats partijbelangen
verdedigen, is op die wetenschappelijkheid zeer veel af te dingen.
Prof. Dr. Finke, der Universiteit van Freiburg i/B. heeft om der historische waarheid
wille, en zonder in godgeleerde vraagstukken te treden, de oppervlakkigheid van
Hoensbroechs oordeel, onlangs in de Deutsche Litteraturzeitung klaar aan den dag
gesteld, en bewezen hoe de graaf zich slechts vastgehouden heeft aan eenige
misbruiken van kerkelijke inrichting om de ‘grootsche werking van 't pausdom’,
gelijk Ranke en Mommsen zelven de Kerk karakterizeeren, te vernederen.
Het kostelijkste hierbij is, dat graaf Hoensbroech in zijn katholieken tijd, Dr. Finke
beschuldigde van katholiek liberalisme en denzelfden ernstigen geleerden leek thans
van te ‘streng kerkelijke’ richting aanklaagt(!)
Prof. Dr. Fincke, te Freiburg i/B. houdt zich bezig met eene geschiedenis van
Bonifacius VIII, welke ook in de Belgische woelingen van de 14e eeuw belangrijken
invloed uitoefende. De genoemde geleerde heeft daartoe een groot aantal geheel
onbekende handschriften, uit Spaansche archieven, gebezigd.
Onkruid onder de tarwe. E.D., in 't eerste Meinummer van Biekorf, klopt onzen
meewerker J. Persyn op den duim omdat hij schuimwoorden bezigt. Niet gansch
zonder reden. Sommige dier vreemde woorden konnen vermeden worden. Vele
zoogezeide taalzuiveraars verdienen echter op de kneukels. Zij zijn gelukkig als
kermisvogels als zij er in slagen een taal te schrijven die niemand verstaat, tenzij
(misschien!) zij zelf.
Wie wijs geraakt uit de volgende woorden en uitdrukkingen verdient torenwachter
te worden van Babel:
Lijfschapkunde, talwikschap, oudstaafselkunde, speeltuigelijke deunschap,
deunschappelijke stafgrepen, aardschappelijke grachten, handmare, maatleerhoudende
deunkunde, boekstafkundige betrekkingen... Hou! 't is al genoeg!
Wie zou ooit gedacht hebben dat tijdwerk uurwerk, kunstzegging declamatie,
deundoorgaand diatonisch moet beteekenen? En is het niet verwonderlijk dat zij
wier haren te berge rijzen bij het zien van een Fransch schuimwoord, zonder vrees
voor partijdigheid, met de meeste liefde Duitsche schuimwoorden omhelzen?
Of zijn: jaarduizend, daadzaak, ringsom, beleering, boekstaf, enz. misschien
woorden die in 't vaderland van Biekorf in den volksmond leven?
‘Hoe jammer dat Vlaamsche bieën uit zulk vreemd onkruid hunnen honing zuigen:
't is een bewijs van verdorven smaak.’ (Biekorf. E.D.)

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1902

541
De 9e aflevering van F. Van Duyse's geleerd werk: Het Oude Nederlandsche Lied.
Wereldlijke en geestelijke liederen uit vroegeren tijd. Teksten en melodieën, is in
den Nederlandschen Boekhandel te Antwerpen verschenen.
Hamlet. - Een geniaal criticus van Nieuw Zuid-Wales schrijft in een blad over
Shakespeare's Hamlet ‘De schrijver gaat niet mede met den tijd en schijnt te vergeten,
dat het zielschokkende toestanden en detectives zijn die wij thans verlangen te zien.
Een handig tooneelschrijver zou Hamlets oom laten achtervolgen door een
geheimen agent van politie en de oude man zou afgejaagd zijn op eene manier, welke
het publiek had doen rillen en beven.
De moraal van het stuk is niet goed. Het tooneel waarin Hamlet zijne moeder
verwijten doet, is een zeer slecht voorbeeld voor het opkomend geslacht en niet beter
is het tooneel, waarin de sombere oude geest hem een standje komt maken.
Onze raad aan den schrijver is: een weinig meer actie, een weinig meer schoone
gedachten en gevoelens en veel verscheidenheid te brengen in zijn volgend stuk.
Wat fijne tooneeltruçs betreft, heeft hij allerlei gelegenheden ongebruikt gelaten.’
Uit de toespraak door Z.H. den Paus gericht tot de afgevaardigden van de Belgische
Katholieke Pers, blijkt dat Leo XIII wel de Belgen in 't algemeen zeer hoogacht,
maar onder dito Belgen - en is 't zonder reden? - dan toch nog lieve kinderen maakt.
Oordeel:
‘Men mag zeggen dat de Belgen zouden kunnen leven zonder Grondwet, dank zij
de vastheid van hun karakter, vooral van de Vlamingen: die zijn de beste. Ik heb de
Vlamingen wel gekend en de onwrichtbaarheid van hun karakter leeren hoogschatten.
Want ik heb dikwijls in hun land gereisd, wanneer ik naar Gent ging, of Brugge, of
Oostende, waar ik voor mijn gezondheid baden gebruikte.’
Vervlaamsching der Gentsche Hoogeschool. O. Hoffmann, zoon van den Gentschen
professor van paedagogie en wijsbegeerte, schrijft in de Akademische Blätter van
Berlijn van 1n April l.l. een artikel Die Vlämische Bewegung und die Angestaltung
der Genter Universität, waarin hij de trapsgewijze vervlaamsching der Gentsche
Hoogeschool voorstaat.
Waarom echter overdrijven uit politiek ‘als wij nu uit een ander standpunt het
Vlaamsche deel van België beschouwen, zoo bemerken wij, dat het verstandelijk
wijd achter het ander, het Waalsch gedeelte staat. Zijne bewoners zijn vol fanatisme
en vol vooroordeelen en hunne verstandelijke ontwikkeling is ongeveer gelijk aan
nul.’
Een deftig certificaat voor ons Vlaamsch volk! Een liberaal politiekblad zou het
niet anders zeggen!
† Op 31 Maart overleed te Camberg in Nassau, de aanvoerder van het Duitsche
Centrum, Dr Lieber, lid van den Reichstag en van de Pruisische Kamer van
Volksvertegenwoordigers. Hij werd geboren te Camberg, op 16 november 1838,
studeerde aan de hoogescholen te Würzburg, München, Bonn en Heidelberg, alwaar
hij in 1861 den
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doctorstitel in de rechten verwierf. Zijne politieke loopbaan, door lange en grondige
studiën voorbereid, begon hij in 1870, als lid van het Abgeordnetenhaus en hij hoorde
van den beginnen af, van 1871, den Reichstag toe, waar hij steeds de kiesomschrijving
Unterwesterwald-Reingau vertegenwoordigde. Geen tegenstrever, zelfs deze niet
waar de Staat de hand aan hield, vermocht 't vertrouwen dat hij inboezemde te doen
wankelen. Toen in 1891 de dood den edelen Windhorst wegrukte, nam Lieber als
leader van het Centrum zijne plaats in. Wel is waar was de afgestorvene geen tweede
kleine Excellenz. Doch de liefde die hij voor 't dierbaar Duitsche volk koesterde, de
bezieling die hij voor de Katholieke Kerk en hare rechten in het hart droeg, hebben
hem tot daden gedreven en palmen verdiend, een Mallinckrodt en een Windhorst
niet onwaardig. De kracht van het Centrum is onder zijne leiding geenszins verzwakt.
Rustloos heeft hij gearbeid tot het laatste toe, niettegenstaande eene kwaal die hem
van af de 20 jaren vaak veel lijden veroorzaakte. Sedert 1860 verscheen hij ieder jaar
op de groote vergaderingen der Duitsche katholieken en wakkerde zijn volk aan niet
te sluimeren na den strijd, maar gereed te blijven staan om iedere nieuwe vlaag
manmoedig het hoofd te bieden. Het Volksverein heeft hem veel te danken. Doch
wat Lieber 't meest tot eere strekt is zijne vrije opene katholieke overtuiging en reine
levenswandel, niet minder 't besef voor zijnen plicht en verantwoordelijkheid. Uit
dit plichtbewustzijn deed hij 't grootste gelijk het kleinste met de zelfde toewijding
en verloochening van zich zelven: hiervoor heeft hij niet de minste onderscheiding
aanvaardt; de Adlerorden van 4e klas versierde niet eens zijne borst. De hoogste
eereambten, deze van minister zelfs, heeft hij van de hand gewezen. Geen wonder
dat hij in hooge mate 't vertrouwen genoot zijner partij. Heel Duitschland betreurt
zijnen dood. Leo XIII, de rijkskanselier, de staatssekretaris Posadowsky, lieten door
draadbericht hunne deelneming in den rouw aan zijne familie geworden. Z.H. de
Bisschop van Limburg, Mgr Willi, bestelde het lijk ter aarde en hield de lijkrede,
waarin hij de woorden uit den 2den brief aan Timotheus: ‘Bonum certamen certavi,
cursum consumavi’ op den afgestorvene toepastte. Het Duitsche katholieke volk
vergete den edelmoedigen strijder en zijn kloeken aanvoerder niet!
† Te Düsseldorf, in 't Dominikanenklooster, ontsliep zacht in den Heer op 2den April
P. fr. Ceslaus-Maria-Alfred Graaf von Robiano, Lector der Godsgeleerdheid en
Doctor in beide rechten. Hij werd geboren te Brussel op 30 Mei 1829, en had tot
vader Graaf Ludwig von Robiano-Borsbeek, tot moeder Gravin Amalie zù
Stolberg-Stolberg, eene dochter ven den beroemden bekeerling, dichter en
geschiedschrijver Graaf Friedrich Leopold zù Stolberg-Stolberg. Hij verwierf den
doctorstitel in de rechten te Parijs, en trad in 1856, onder leiding van P. Lacordaire,
in de Predikheerenorde; hij werd priester gewijd te Leuven in 1860, promoveerde
aldaar in 't klooster zijner orde tot Lector in de Godgeleerdheid, en aan de Katholieke
hoogeschool, tot Doctor in 't kerkelijk recht. Nog was hij nieuweling, als hij naar
Duitschland reisde om daar een klooster te beginnen, dat hij inderdaad in 1865 met
P. Lentz en P. Trapp te Düsseldorf stichtte. Daarna werd hij in Berlijn, tijdens den
Oostenrijkschen oorlog in 1866, lazaretgeestelijke voor de gewonde Italiaansche
soldaten. Aan 't Pruisisch hof stond hij alras in aanzien. De koning schreef met eigen
hand een aanbevelingsbrief, die hem de inburgering vergemakkelijkte, en koningin
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Augusta schonk hem eens een harer prachtigste zijden kleederen tot 't vervaardigen
van misgewaden. Na den oorlog bleef hij als lazaret-
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geestelijke, tegen 44 dalers in de maand, aangesteld, knoopte met von Molkte eene
warme vriendschap aan, en had eensdaags de eer den veldmaarschalk aan de gewonde
soldaten te moeten voorstellen. In 1869 richtte hij in Moabit, eene voorstad van
Berlijn, geheel alleen een tweede klooster op. Doch kort na de inwijding der bidplaats,
liep het grauw der stad, aangestookt door de vrijmetselarij, storm tegen de kleine
burcht des Heeren; het regende steenen in de ruiten; en de Pater bereidde zich ten
dood voor, toen de gewapende macht, met ontblooten degen, de menigte uiteendreef.
't Is de beruchte ‘Moabiter Klostersturm’ van 1869. Zes jaren later, in 1875, verklaarde
dezelfde macht het klooster gesloten. Doch pater Ceslaus week niet van plaats. Op
30 November gingen de eenige intusschen toegekomen ordebroeders uiteen; op 1sten
December stond hij er wederom aan 't altaar; vijf maal achtereen voor het gerecht
gedaagd, verdedigde zich de vroegere rechtsgeleerde zelf en wel met zulk gevolg
dat men ten laatste den monnik gerust liet. Dertig lange jaren arbeidde hij te Berlijn
onversaagd en onverpoosd, tot aanmoediging der katholieken, tot steun en troost der
ongelukkigen en der kleinen uit het volk, die hem ‘den gùten Graf Stolberg’ ook nog
‘den heiligen man uit Moabit’ noemden. Te midden van dezen arbeid, hielp hij
krachtig mede tot het stichten van een klooster te Venlo; het toevluchtsoord zijner
verjaagde broeders, en tot het bijhoorige collegie voor Duitsche knapen, en predikte
zendingen te Rome, Weenen, Prag en Londen. Toen in 1889 de Culturkamf had
uitgewoed, bouwde hij te Berlijn een grooter klooster, wiens eerste prior hij in 1890
werd. In 1896 kwam hij naar Venlo en vervulde aldaar gedurende 4 jaren het ambt
van subprior. Toen hij vernam dat de Belgische Predikheeren een klooster in de
hoofdstad wilden oprichten, voelde hij, ofschoon een grijsaard, de kracht zijner jeugd
herleven en bad den Generaal der Orde tot stichting van dit klooster op den
geboortegrond het zijne nogmaals te mogen bijdragen. In den zomer 1901 keerde hij
naar Duitschland terug, verbleef te Düsseldorf, van waar hij meermaals naar Keulen
reisde om de aldaar gevestigde jonge kloostergemeente behulpzaam te zijn. In den
laatsten tijd had hij de hand gelegd aan een werk over de geheimenissen van den H.
Rozenkrans, dat onvoltooid is gebleven. Hij was een man van een grenzeloos
vertrouwen op God, van eene ongewone ootmoedigheid, van eene onuitputbare liefde.
Alles voor allen is hij geweest; en den Heer heeft hij groote offers gebracht. Christen,
kloosterling, priester! was zijne leus, 't gebed zijn onoverwinnelijk wapen. Hij heeft
gestreden met ongebogen moed, zege op zege behaald, maar zijne schoonste lauwer
won hij in de overwinning van zich zelven in de zelfverloochening, het wezen van
't kristelijk, kloosterlijk en priesterlijk even. Zijne ziel ruste in vrede!
Düsseldorf.
THOMAS HEIDEBRAND.
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Nieuw verschenen Noord-Nederlandsche Werken.(1)
Anderson (Marie), Uit Multatuli's leven. Bijdrage tot de kennis van zijn karakter.
(Met 3 portretten.) 1e-3e druk. Amst., C. Daniëls. (84). post 8o. f 1. Muller (H.C.), Nederlandsche letterkunde. Een hoofdstuk van vergelijkende
letterkunde. Met een aanhangsel. ‘General view of the Dutch literature’, Utr.,
J.G. van Terveen en Zoon. (47). gr. 8o f 0.40
Potgieter (E.J.), Brieven aan Cd. Busken Huet, uitgeg. door G. Busken Huet.
Dl. II. 1869. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink en Zoon. (4 en 321, m. 1 facs.). post
8o. f. 2.50; geb. f 2.90
Bierens de Haan (J.D.), Plutarchus als godsdienstig denker. Een gestalte uit
de Grieksch-Romeinsche godsdienstgeschiedenis. 's-Gravenh. Mart. Nijhoff.
(8 en 118). post 8o. f 1.25
Jaarboekje (Het) van Alberdingk Thijm. Nieuwe reeks. 1e bundel. Red.: W.
de Veer en J.F.M. Sterck. 1902. 51e jaarg. Amst., C.L. van Langenhuysen. (36,
264 en 2, m. 1 portr.). post 8o. f 1.50
Nilkes (P.), Te wapen tegen het moderne ongeloof!! Naar het Duitsch bewerkt
door Th.C.A. Stam. 1e ged. 2e herz. druk. Haarlem, Henri Coebergh. (112). post.
8o. f 0.50
Bijdragen tot de statistiek van Nederland. Uitgegeven door het Centraal. Bureau
voor de statistiek. Nieuwe volgreeks. 's-Gravenh., Gebr. Belinfante.
XIV. Geschiedenis van de statistiek in het koninkrijk der Nederlanden. (34 en
224). gr. 4o. f 2.50
Polak (Anna), Vrouwenwerk in Nederland. Beschouwingen over eenige zijden
der vrouwenbeweging. Gron., J. Römelingh, (Mej. G. Römelingh). (8 en 231).
gr. 8o. f. 2.25; geb. f 2.75
Vliegen (W.H), De dageraad der volksbevrijding. Schetsen en tafereelen uit de
socialistische beweging in Nederland. Met portretten. Afl. 1. Amst. S.L. van
Looy. (8 en 1-16, m. 1 portr.). gr. 8o. Compl. in 40 afl. à f 125
Heeres (J.E.), De Oost-Indische Compagnie. Ter herinnering (20 Maart 1602(.
's-Gravenh., Mart. Nijhoff. (30). post 8o. f 0.50
Riem Vis (Wilha), Tien maanden in een ‘vrouwenkamp’. Het leven en lijden
van een Boerengezin in Transvaal tijdens den laatsten oorlog met Engeland.
Rott., D.A. Daamen. (8 en 178). post 8o. f. 0.90; geb. f 1.40
Bernouilli, Vademecum. Een practisch handboek voor berekeningen, dagelijks
voorkomende in de bouw- en werktuigkunde. Oorspronkelijk naar het Hoogd.
vrij bew. door J.G. van Gendt Jr., thans opnieuw herz. en omgew. door I. Franco.
5o druk. Met 357 afbeeldingen, 238 tafels en 322 voorbeelden. Amst., Ten Brink
en de Vries. (20 en 672). gr. 8o. f. 7.50; geb. f 8.25
Hubrecht (A.A.W.), De evolutie in nieuwe banen. Redevoering uitgesproken
op 20 Maart 1902. Utr., Stoomdrukkerij ‘de Industrie’, J. van Druten. (4 en 30).
gr. 8o. f 0.50
(1) Deze lijst dient niet tot aanbeveling. Wij nemen er alle werken in op die voor onze lezers
van belang kunnen zijn. f. = 2.10 frank.
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Grube (Karl), De diëet- en hygiënische behandeling der suikerziekte, met
diëetvoorschrift voor 12 dagen en 31 recepten. Vertaald en omgew. door W.
van der Starp. Rott., W.J. van Hengel. (8 en 96). post 8o. f 0.90
Chop (M.), Leiddraad door Richard Wagner's werken. Bewerkt door Wilhelmine
van Westrheene. 2e herz. druk. Afl. 1: Tannhäuser. Amst., L.J. Veen. (49). gr.
8o. pro cplt. (10 afl.) bij inteek. f 5. -, geb. of in map. f 5.75; afz. afl. f 0.60 en f
0.75
Verdam (J.), Uit de geschiedenis der Nederlandsche taal, 2e, geheel omgew.
uitg. van ‘De geschiedenis der Nederlandsche taal’. Dordr., J.P. Revers (20 en
306). post 8o. f 2.75; geb. f 3.25
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Emiel Claus.(1)
‘Durend is de strijd’
ASTENE is een dorpje in Oost-Vlaanderen dat ligt langs de groote baan van Kortrijk
naar Gent, tegen Deinze stad.
Als ge van dit vlekje den breeden steenweg rechts opslaat, wandelend tusschen
de dobbele reke hooge boomen, die eene schoone rechte lijn uitteekenen, rekkend
en strekkend, hoe verder zoo leeger en ook zoo nauwer toe, tot zij, tegen den bodem,
eene enge spitsboog maken, eene kleine opening laten, blauwendig, als eene
heimelijke poort, welke ingang schijnt te leveren aan het oneindig oord, gij ontmoet
aan uw linkerhand, een buitengoedje, half verholen en verscholen achter een
schaarboschke, ijdel beplant met noot- en eiertronken, daar, deun en steun, de
grauwgrijze beukelaar en de sneeuwwitte berk uitsteken, deze zijn hairfijne twijgen
doppend ten gronde, gene zijne armdikke takken metend in 't ronde, beide
zinverbeeldend teergevoel- en krachtdadigheid op de wereld der schoone kunst.
Wij staan voor den eerzamen schilder Claus zijn zomerhuis, zoo gezeid, alhoewel
er de meester winter en zomer blijft. Hoe zou hij anders de groote minnaar der natuur?
De stad met hare smalle stra-

(1) Een vriend van Claus zendt ons deze schets - een ‘Vlaamschen kop’ zou Hugo Verriest
zeggen - die wij gaarne in al hare eigenaardigheid mededeelen.
Opslelr.
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ten, regelmatige gebouwen, hooge verdiepingen, die beletten van licht en lucht te
zien, alles wat gemaakt en gekunsteld is, stemt niet zoo goed overeen met zijnen
zonderlingen kunstzin.
Landschappen, effene vlakten, opene velden, donkere wouden, bergen en dalen,
akkers en heesters, bosschen en beemden, boomen en gaarden, bloemen en vruchten,
kreken en beken, zompen en vijvers met jagers en drijvers, peurders en visschers;
hoeven met schuren en stallen, wagens en karren, hoornen vogelvee, zaaiers en
maaiers, planters en zanters, ploegers en zwoegers, peerdengespan en ossengetrek;
al wat werkt en vlerkt, wiegt en vliegt, roert en voert, huppelt en knuppelt, hemelt
en wemelt; en tusschen dat hebbelijk, levend, zwevend gedoente, een vreedzaam
gezin, rustend onder lommerrijke linden en schuttende wijngaards, wiens ranken en
trossen hangen in klossen over ende om het leeg woonhuiske met witten gevel, groene
buitenluiken en stroo of roôpannendak; daarboven het hemelblauw tintelt, Gods lief
zonneke schijnt, dat de kleur doet verschieten, als verwerij, naar 't jaargetij.
Dat is wat den meester lust, dit is zijn genot, zijn leven, de afwisselende natuur,
immer licht in den zomer, immer sneeuw in den winter. Ons bezoek is 's winters.
Het vriest buiten dat de keien bersten! maar wij zijn vorstvrij, binnen, in de
goedverwarmde woning! Aangekondigd, verwacht, mevrouw en mijnheer, alle twee
om ter heusch en hoffelijkst, onthalen ons naar trant der oude vlaamsche zeden,
gastvrij, eenvoudig, gemeend! Wij zijn t' huis!.... innig voldaan! een waar muziek
gaat om in ons ziel! Als een vedel, van zelve, zij spant hare snaren, die roeren en
trillen, onbewust! Ja! onvrijwillig komt mij voor den geest staan, komt mij aan 't hert
slaan de middeneeuwsche welkomgroet, vernieuwd en begeleid nu met zang!
Hoort dees wijze luiden los en vrij, zwierig en vierig, gezwind, welgezind:
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Ghi sijt ons al - le wil - le com - me! God
ghe-ve U ē - re en de vro - me!

Nog niet neergezeten, reeds van in de wachtkamer, daar wij eerst doorkomen,
erkennen wij ons bij eenen natuurbewonderaar.
Zeker wel is deze voorzaal eene echte toogzaal van allerlei nieuwe en ouderwetsche
pronkstukken, huisgerief en prullegoed: stoelen en tafels, kassen en rebbanken met
laden en schoven, rijven en beelden, spiegels en paneelen, beugels en kamzakken,
zegels en wapenschilden, hoofd- en armbanden, oorbellen en halsketens, nijptangen
en stookijzers, lichters en dompers, bussen en dozen, kruiken en kroezen, potten en
pannen, drink en schinkplateelen; alle slach van snij- en vaatwerk, drijf- en smeêwerk,
naaldeen speldewerk; weefsels van Jacquart, Bracquenie en der broeders Gobelin,
mokfluweel en Cordualeer; en hier en daar aan de wand eene schilderij en eene
teekening, van de zijne, deze, gansch en gheel eigenaardig, buitengewoon; getrokken,
niet met rechte strepen, kruiswijzig door een; maar met kromme, krinkelende,
winkelende, waterwielde lijnen, neven een; eene nieuwe wijze die 't beeld meer doet
uitkomen, hooger verheven maakt.
Dat alles is wonder te zien. Doch 't merkweerdigste, hier, is de plaats zelve. De
buitenmuur is ingesmeten, en, zoo groot als hij was, vervangen door een eénig
vensterraam, gelijk in eene verandah, met den spaanschen naam. De engelschman
heet dat look out, in 't vlaamsch ook is het
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eenvoudig een kijk uit. Ja! kijk uit! 't is 't ziene weerd! Kijkt door dat zuiver wit, klaar
ruiteglas, gij ziet, in een oogenschouw den buiten gansch en gheel, vlak en blak, wijd
en zijd: In 't verschiet, de zwarte populieren achtkanters striemend en priemend heind
ende ver, leeg ende zeeg, aan de kimming; op het voorvlak de donkere groene
meerschen daar de kronkelende, vonkelende Leie doorwentelt, gelijkvloers, reis,
vlot, net gelijk een zilver blinkend breed zijde lint, effen gestreken en zachtgespannen
over een vloerkleed; de twee boorden van 't water omzoomd, omzet en omgroeid
met bruingele riethalmen, roô bollebouten, die, hellend en bellend, hunne nat en mat
geboende pluis en poezesteerten staan te slaan tegen de duikende, struikende wijdauw,
boven 't kruipende, zuipende lisch! Hoog aan het uitspansel, de grijs grauwe
winterlucht die als een dikke wolle deken de natuur schijnt in te wikkelen, sluimerend,
slapend en droomend!....
Welk schoon zicht zelfs bij 't geurig jaargetij! Geen wonder dat meester Claus
zulk dichterlijk verblijf verkiest voor stad en vestingsmuren! Die prachtige natuur
moet hem noodzakelijk ingeven zijne werken bij voorkeur genomen uit het dagelijksch
buitenleven en ze doen uitvoeren als niemand toe bekwamer is.
Aanschouwt nu zijn gewrochten in de ruime en hoogverhevene werkplaats, voor
schildering wonderbest geschikt, onder een dak en zonder zoldering.
Beziet
dien vliet,
dat jeugdig Endenras
daar plassen in 't moeras,
vooruit,
om'ruit;
de bonte koeien rei
die zwemmen door de Lei,
het grasgewas,
de hoeve, scheur en delt,
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het uitgestrekte veld,
bestaan,
belâan
met beetenloof en raap-;
de hondenkar, den knaap,
die rust
gerust,
gezeten op den grond,
zijn blikken slaande in 't rond;
en die
gedrie
snel lopend als de meeuw,
op 't ijs en in de sneeuw!
Hoe waar!
Ja maar!
verholen in den hoek,
steekt nog een ander doek,
die eerst
en meest
de ziele treft en roert!
Beziet, bekijkt, beloert,
van her
en ver,
in 't eindloos diepe woud,
ginds tusschen 't kreupelhout,
dien boom!...
zijn zoom,
van groen geelachtig kleur,
verraadt wel 't wintergeurgetij
voor mij
Nog menig schets belooft
eens weerd te staan aan 't hoofd!
Al zoo,
ter Loo
van 't astensch werkverblijf,
geeft Claus in ziel en lijf
terug
de vlug,
de snelheid en den groei,
de schoonheid en den bloei
van land
en plant
van woning, mensch en dier;
hij doet ze herleven schier!...
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En als de werken meesterstukken zijn, wat moet dan de meesterwerker zelve? Een
man van kunst in den vollen zin, een kunstenaar met lijf en ziel,
met hert en geest,
met oog en kop!
Claus is een schoone kop! Doch geen artistekop, zooals gewoonelijk dit uitverkoren
ras zich voordoet, heel omhuld in eene dikkepruik lang hair, neerhangend, golvend,
vlottend, onder een gebuilden voddenhoed, op zijn Rubens; integendeel, hij is kort
van hair, bijna kaal. Zijn bloote kop draagt een breed voorhoofd, afhellende wangen
en scherpen kin, die nog puntiger uitkomt bij zijn blonden bokkebaard onder zijn
bleekrosse knevels.
Die driehoekige kop, geen driekantige, een manskop, verraadt meer begaafdheid,
schranderheid, goedheid, dan manhaftigheid. En wezentlijk, zonder verwijfd te zijn,
verre van daar, maar de grond van zijn persoon, zijn aard, zijn inborst is
goedertierendheid. Emiel is liefdadig, menschlievend, allemansvriend, doch meest
genegen voor de arme menschen, de gemeene lieden, het landevolk. Hij deelt milde
aalmoesen uit, spreekt geern met de boeren, en ondervraagt niet zeldzaam den
werkman nopens zijne tafereelen, om te weten of ze wel gemaakt zijn volgens 't
algemeen begrijp der toeschouwers, meer betrouwen stellend in 't gezond oordeel
en de zuivere kunstsmaak onzer vlaamsche landlieden dan in den blaai en den zwaai
der franschsprekende taalgenooten onzer steden, die dikwijls eer en meer klappen
naar 't geen zij hooren dan naar 't geen zij zien of niet zien. Velen gaan naar de
tentoonstellingen om hun eigen persoon ten toon te stellen, om gezien te zijn, eerder
dan om te zien en te bezien, verstandig te kijken, doeltreffend te beschouwen. En
zoo komt dat gewaande onkundigen, willende oordeelen, of moetende beoordeelen
over kunst en kunstgewrochten, klappen 'lijk de papegaais! 'T is onge-
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loovelijk wat er al wordt ingebeeld en uitgebeld voor gek- en dwaasheden betrekkelijk
de kunst: Eens en anders, wit en zwart, schoon en leelijk over een en zelfde voorwerp,
door een en zelfden mond, in een en zelfden asem!
Claus stelt zich boven alle voor- en tegenspraak. Hij is wat hij is en heeft geen
aardsche gunst van noode. Hij leeft ván en vóor zijn kunst, overig volgende de leus:
‘wel doen en laten praten’! Hij houdt zich vrij en onafhankelijk van alle kunstkritiek.
Hij is zijn zelfs, zijn eigen, iemand op zijn eigen, eigenaardig; hierom niet aardig,
wel wonder, ja raar, een rare ziel, zoo hij zelf bekent. Hij is van zijne eigene kunst
en kennis overtuigd, van zijne eigene schilderwijze voor ingenomen; en niemand
kan hem overhalen of overklappen,
Toch verstaat hij reden, luistert graag naar goeden raad en wil dien gretig volgen.
Hij is zeer meêgaande, zonderling met de eeuw, met den vooruitgang, met de
hedendaagsche beweging. Hij is van zijnen tijd, modern, nieuwerwetsch; toch niet
voor de nieuwe stijl, het zoogenaamde Esthetiek, dien zotten, verwaten, bespottelijken
palingstijl. Hij heeft geen stijl; natuur!
Ook is hij natuurlijk in gansch zijn persoon, in gheel zijn doenwijze, in alle zijne
manieren. Belet ze: zijn kop, hoe vast, die op zijn schouders staat, is uiterst
beweegbaar: In een haai en een draai hij is omgekeerd; hij schijvert rond, lijk een
top, op zijne hielen; hij plooit 'lijk een wisse, hij helt achter- en voorwaarts, over en
dobbel toe, waar en hoe hij wil, al met 't meeste gemak!
Lang en slank van lijve, mager en taai van romp, kloek en sterk gespierd, heel den
vorm reilde en raaide, met armen en beenen, die hangen 'lijk aan een klinksnoer,
gedurig in beweging; men zou hem nemen voor een goed geoefend schermmeester;
en zeker, diende hij in 't leger, hij ware een knappe krijger, een flinke officier.
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Die overtollige gebaren komen natuurlijk voort uit zijn overmannend zenuwgestel,
zijne koortsige bedrijvigheid, zijne hevige, geweldige machtige groeigevoelen
verstandskracht.
Zijn verstand welt op, loopt over, borrelt uit zijne ziel, 'lijk eene bron van levende
waters uit den grond.
'T verstand staat te lezen in zijne oogen. Die zielespiegel weerschijnt dat ge 't
verstand uit zulke oogen zoudt scheppen! welke oogen!.... klaar, helder, blauw 'lijk
de blauwe hemel; grondloos diep als de onmeetbare zee; licht, flikkerend en stralend
'lijk de schoon lieve zon; soms schitterend en brandend als de vurige bliksem!...
oogen die doordringen, doorgronden, doorlezen alles wat zij zien.
Claus is een ziener. Die ziet en beziet of beproeft, kijkt en bekijkt of onderzoekt,
oogt en beoogt of bedoelt, aanschouwt en beschouwt, kent en erkent, gelooft en
belijdt, eert en begeert, lieft en gelieft, geniet en bezit.
En waarlijk! hij bezit zijn kunst, geniet zijn gewrochten, bemint zijn werk. Hij ziet
wat hij ziet, kent en kiest het schoone, eert en acht het ware, zoekt en vindt het goede.
Hij bekent zijne gebreken, herstelt zijne misslagen, deelt geern zijn zienis, zijn kennis,
zijne ervarenis mede aan anderen, 't zij om te leeraren, 't zij om zelf nog bij te leeren.
Zulks doet hij welgemeend, minzaam en met alle kieschheid. Hij eerbiedigt alle
scholen, alle wijzen van schilderen, alle mannen van 't vak. Hij zegt van niemand
het minste kwaad, zelfs niet van die hij teenemaal afkeurt. Dezen laat hij zoo ze zijn,
in hun wezen, aan hun snof. Hij vergelijkt zich met geen eenen, en is onvergelijkelijk.
Hij heeft genoeg met zijn eigen kunst en werk. En daar is hij vol van, onuitputbaar
in, wel en veelsprekend over. Klappen is klappen en zeggen is zeggen, bij gheele
mondsvollen, gestadig voort, zonder zwijgen, zonder stilstaan, gedurig maar wan-
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delend weg en weer over den vloer, al rooken en niet rooken, want hij wel vijftig
stekskes gebruikt om eén cigaar te aansteken, en nog krijgt hij 't niet gedaan,
vergetende te trekken, bij verstrooiing en gebrek aan tijd, verlaan om te klappen,
zoodanig is hij bezig met zeggen en met 't geen hij zegt.
Wat hij zegt, hij zegt het klaar, duidelijk, aangenaam, belangwekkend, zonder
beslag of eenig gewag van boffen of stoffen, openhertig, geestdriftig, eenvoudig.
Hij is eenvoudig als een kind en vertelt ook liefst van zijne kinderjaren.
Hoort zijne geschiedenis uit zijn mond. 'T is een ander verhaal
‘Hoe men schilder wordt.’
Emiel Claus is geboren te Vyve-St-Eloy in West-Vlanderen, op de Leie. De
schilderachtige boorden der vermaarde Golden river, met hunne groene beemden,
roode koeien, blonde vlaskapellen ende bonte kleedij van ontelbare arbeiders,
nijveraars, in- en uitlandsche koopmannen, die zullen niet weinig bij gebracht hebben
om het voorbeschikte kind tot het eerlijk beroep van schilder en wel van
landschapschilder te vormen.
Nog zit de kleur van eertijds in zijne oogen. Het groene gras ziet hij geelgroen. Ik
wijt dit deels aan 't geheugen en de inbeeldingskracht van toen het hem te voorschijn
kwam, noodzakelijk bleek, kwijnend, schraal, van onder de dekkende vlasherels!
De kleine knaap dan, uit zijn eigen, teekende met kleuren wat hij onder de oogen
had. Hij was schilder of zou het worden. Zijn goest en doening schenen in 't openbaar.
Men zond den jongen naar de teekenschool eerst van Waereghem en daarna van
Kortrijk. Hij volgde de lessen met vlijt en ook wel met bekroonden uitslag.
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Zijn naam en faam kwamen tot aan Lodewijk Robbe, den welbekenden dierenschilder,
die van Kortrijk was en destijds te Brussel gevestigd. Deze nu verzocht den
talentvollen leerling naar zijn huis eens te komen om zijne oefeningen te laten zien.
Trotsch om deze uitnoodiging en nog meer over zijne stukken die hij had uitgedacht
uit de geschiedenis van veldslagen en andere grootsche gebeurtenissen, onze scholier
vergaart zijn boedel en trekt op recht naar Brussel, in de hoop en de verzekering lof
en eer van den belangstellenden, bevrienden, goedwilligen meester te zullen
ontvangen.
Aangekomen, blijmoedig en welgezind, hij ontplooit zijn doeken en papieren,
onder de oogen van Robbe, die daarop staat te zien, staakstijf en zonder spreken,
trekkend aan zijnen ruwen snorrebaard! Eindelijk breekt Robbe de stilzwijgendheid
en zegt: ‘Zoo!... gij zijt gij dat manneke van Vijve!... Hewel! me manneke, weet ge
wat ge zoudt moeten doen? Gij zoudt gij moeten een savooi schilderen... Schildert
gij een savooi!...’
'T was alles wat hij kreeg voor lotbetuiging, en daarmeê mocht hij letterlijk zijne
schilderijen oprollen!... Hij was er natuurlijk klein van! Eene zinderende oorveeg
hadde hij min gevoeld. Wel! dacht hij bij zijn zelven, moest ik daarvoor zoo verre
gaan om te hooren dat ik een savooi moet schilderen! Ben ik tot anders niet bekwaam
dan om krop en kabuiskoolen te kladverwen!
Hij komt thuis, misnoegd, toch niet mismoedigd. Hij eindigt zijn scholen en nu,
alleen en aan zijn zelven overgelaten, hij zal zijnen eigen weg maken, zijn eigen baan
zoeken en breken, zijn zelfs, zijn eigen worden.
Voort, hij leert, hij werkt, hij reist. Hij gaat voor twee jaar naar Afrika. Van daar,
meest uit Maroccoland, brengt hij eene groote hoeveelheid schetsen meê, en stelt ze
met zijne andere tafereelen, van
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hier en daar en van elders genomen, - daar onder een savooienveld -, ten toone in
eene afzonderlijke toogzaal.
Die eerste uitstal verwierf de gunst van 't algemeen. Vele liefhebbers kwamen
kijken, onder andere de oude Robbe! Claus werd den meester eerst aangeboden en
leidde hem nu zelve rond. Vóor den doek gekomen met de savooien, de vertooner
herinnert den avokaat zijnen raad. ‘Manneke, schildert gij een savooi!’ en voegt er
schertsend bij: ‘Hier hebt ge er meer dan voor uwen buik vol, een heelen akker!’
'T was lang dat Claus begrepen had de wijsheid die in de woorden van Robbe stak:
‘Schilder een savooi!’
Nooit vergat hij die les! Steeds schildert hij naar het leven, naar natuur, naar 't
geen hij ziet. Doch neemt niet 't eerste 't gereedste, hij kiest het schoonste, wat best
overeenkomt met zijnen kunstsmaak. Dit schoone, dit uitgezochte, uitgelezene,
bekoorlijke schoone, doet hij na; niet slaafs, zoo 't ding bestaat in zijne algeheele
gedaante, met alle zijne welkdanige bijzonderheden, maar als hij 't schoone, naar
eigen goest vooringenomen, met eigene inbeelding vooropgemaakt, nu ontleedkundig
en zielkundig, meent gemakkelijkst te kunnen uitvoeren en best te moeten voorstellen
om zijne inbeelding en indruk aan geest en hert van den toeschouwer mede te deelen.
Deze opvatting, dit gevoelen, dat onderwerpelijke schoone, het zijne nu, stelt hij
ons voor oogen; niet alleen voor onze lichamelijke oogen, maar ook voor onze
geaartige oogen, voor de oogen van ons verstand en van ons gemoed. Terzelfder
tijde hij onze zinnen raakt, treft hij onze ziel. Dus geeft hij in afbeeldsel terug niet
enkel het stoffelijke maar ook de bijvallige schoonheid; wel het ding, maar bezield;
zeker de natuur, maar verheven.
Hiertoe vereenvoudigt hij de vormen, versterkt
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de voornaamste deelen, doet de bijzonderste trekken beter uitkomen.
En dat heet vertolken en dat is de echte kunst!
De schoone kunst is de menschelijke vertolking van het wezentlijke schoone.
'T is de geestelijke opvatting der schoone natuur voorgesteld in behagelijken vorm.
'T is de beeldtenis van het lichtbeeld door zijn trouw afbeeld aangenaam
voorgehouden. 'T is het inbeeld gelijkvormig aan het uitbeeld door den kunstenaar
gemaakt, hoe lieflijker, zoo beter. 't Is de zienisse van zienelijke wezens door den
schilder voor 't zicht gebracht, op een effen vlak en in kleuren, om den indruk te
verhoogen.
Deze is inzonder de schilderkunst, de rijkste der beeldende kunsten, die, dóor en
óm de kunstmatige begoocheling, het meest bewondering verwekt, ook den grootsten
indruk laat, ja hoogst de ziel verheft, den mensch gemakkelijkst doet opklimmen tot
het ideaal.
Het hoogste ideaal, het opperbeeld, het oorbeeld bij uitstek, zijnde het oneindig,
eeuwig, volmaakt wezen, zoo kan de schildering, hoe beeldrijk ook, nooit volkomen
heeten. Enkel en echter zal de verbeelding van het overgewordenschappelijke, van
het ongeschapene, van het onzienelijke, noodwendig voor den mensch, door het
zienelijke, het geschapene, het gewordenschappelijke te verzinnen, des te dichter het
alschoone, het algoede, het alware bijkomen dat het 't ware 't goede en 't schoone
toenadert.
En dit is wat de schilder moet beoogen of bedoelen, het stoffelijke en het
overzinnelijke vereenigen, wezen en zienis begaden, 't uitbeeld en 't inbeeld
daadzamen, met het zicht op het uitzicht, met de zinnen tot 't bezinnen, met het oog
naar het oogwit om den mensch te helpen aanschouwen, genieten en bezitten, de
Schoonheid onbewolkt, overheerlijk, gelukzalig.
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En wijl deze heilgunst is te betrachten, nimmer op aarde te bereiken, zoo is de
schilderkunst ook immer te volmaken.
Dit bekent Claus wijselijk en schrijft mij: ‘Dagelijks meer en meer zie ik den
oneindigen afstand van hetgeen de prachtige natuur aan de kijkende kijkkas ten toone
spreidt; en zoo durend is de strijd.’
Ja! ‘durend is de strijd!’ 'T is dertig jaar dat Claus boetst en toetst wat hij voor
oogen ziet; 't is dertig jaar dat hij poogt en pocht onophoudend om schooner en beter;
't is dertig jaar dat hij borstelt en worstelt met en tegen de moeilijkheden; en alhoewel
hij met eene der grootste bezwaren van alle speelde en makkerde en, buiten twijfel,
in het punt- of pokschilderen ook ervaren baas is; toch zag ik hem liever van deze
dikwijls nuttelooze, soms gevaarlijke en altijd lastige schilderwijze afzien, om dweers
door te borstelen, naar oude vlaamsche zede. Hoe vaderlandschgezind, wijl hij zijne
ontwerpen meest zoekt op moedersgrond, in 't gebeurte rond zwetst en ketst, vóor
henne vóor hane, door dikke en door dinne, in de bijtende koude, uit, achter sneeuw.
Waar de sneeuwvlokjes,
schitterende lokjes,
in stille vaart,
vallen op aard!
Als zij uit de hemelen
dalen en wemelen,
traag ende zacht,
nedergebracht!
wen ze wild dartelen,
wind doet ze spartelen,
wiegen naar gril,
waar 't vliegen wil!
wijl zij aan 't draaien
de akkers bezaaien,
vorst machte schâan
't kiemende graan
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Toen hoog ze stijgen,
hangen aan twijgen,
of 't bloeisel waar',
in 't lentejaar!
daar ze, bij hopen,
samen gekropen,
bang voor de zon
smeltende bron!
of dat ze blinken,
in de oogen pinken,
als was het zand
van diamant!

Nu, bij sneeuw of ander iet, dat de lief hebber geern met kleuren afmaalt, hij wendde,
een tijd, te zeer naar de fransche school, met hare grijze tint. En de Vlamingen zien
liever een warmderen toon, eenen blijderen tooneigenschap, ook voor wit en blauw.
Een vuurrood blakend dak lacht meer in mijne oogen dan blauwe koude schalië!
En van kleurswege, hoe Claus' tafereelen altoos uitmunten door eenstemmigheid
van kleur, nogthans overdrijft hij weleens de verfpracht, meest met de hoofdkleuren:
Het groen schildert hij wijlens te geel, het wit te blauw, het rood in te geweldige
tegenstelling, zoodanig dat dit geen bewondering baart maar eene verwondering
verwekt, daar inderdaad de kleur schittert in de oogen en 't beeld schijnt buiten 't
vlak, 'lijk ‘de krieken’ van Hendrik Bource.
Dus dat meester Claus, met de andere groote meesters, tot de volmaaktheid niet
gekomen is, die hij zelve wenschte, hoe verre hij 't heeft gebracht.
Om dien reuzen-vooruitgang te bezien, vergelijkt zijnen ‘Boom’ van nu met zijnen
‘Hanenkamp’ van eertijds. Welk verschil! dag ende nacht! Ja! die ‘Hanenkamp’ hoe
wonder, staat daar als een welsprekende getuige van meester Claus zijn strijd en
zegepraal!
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Intusschen, wat al zorg en kommer, wat werk en waakzaamheid, wat vastberadenheid
en standvastigheid heeft hij aan den dag gelegd!... nooit ontzag hij de moeite, hij
spaarde minder kosten, niets ter wereld was hem te luttel of te veel als het maar gelde
een kunstontwerp uit te voeren.
'T gebeurde dat, getroffen bij 't zicht van eenen boom, hij den eenling wilde op
doek brengen, alzoo hij hem gezien had: ‘in de zonneschijn’. Ja maar! de zon schong
op dien boom enkel drij dagen in 't jaar en slechts nog voor eenige stonden, vernepen
als hij zat tusschen twee hooge daken, ten noordkant!.... Hewel! drij jaar achtereen
heeft hij den boom op het gunstig oogenblik waargenomen. De laatste maal was hij
te Parijs en hij verliet opzettelijk de wereld-tentoonstelling om te reizen recht naar
Astene, de kans nog moetende wagen zijnen geliefkoosden boomeenling in de heldere
zon te zien! Hij is er in gelukt, volslagen, ‘de boom’ is opgemaakt! prachtig!.... En
zoo... ‘Durend is de strijd’!
Ja strijdbereid,
gij meester Claus, strijd druk
en nieuwe palmen pluk!
Uw ziel,
Emiel,
zoo mildelijk begaafd,
heel aan de kunst verslaafd,
en ‘raar’
voorwaar!
volmaak ze meer en meer.
In 't schepsel zie den Heer,
die 't al,
't heelal
bezielt, bezorgt, bewaart,
elk wezen in zijn aart.
Vertolk
aan 't volk
wat gij gevoelt van bin';
zoo dwingt ge aanschouwers zin',
gansch blij
toch vrij,
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te roepen: ‘'T ideaal!
Hoe schoon! als dit een straal,
vernis
maar is!’
O kunst! o edele zaak!
o vol verdiensten taak!
dus, is 't
de artist.
zijn gave Gods ontluikt,
die voor het goed gebruikt.
O dan,
die man,
mag hopen van den loon
te zien, het Eeuwig schoon!
SIGNOR.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1902

561

De uiterste dag.(1)
XV.
NIELS GRAFF stond op de plaats, die de Franschen verbloemend den ‘Berg van
Bermhertigheid’ heeten - een berg, die meer edel metaal bevat dan menige mijn op
aarde. Hij stond op eenen novembervoormiddag in het kantoor van den Bijstand.
Hoe dikwijls had hij niet gestaan vóór den toog in deze groote zaal en gewacht
met zijn nummer in de hand! Rond hem verdrongen zich andere arme menschen met
hunne zomerpakken, hunne zondagskleêren, hunne lakens en dekens. De vloer was
vochtig en zwart van de vele voeten; achter de groote ruiten zag men den grauwen
hemel van een regenachtig weder.
Achter den toog zaten de klerken bij hunne lessenaars of gingen heen en weêr.
Een schoon jong meisje onder hen werd met iever gevrijd door een mannelijken
collega. Zij stond naar hem te lachen, terwijl hare ronde, licht vuile vingeren
werktuigelijk nummer na nummer zetten op ringen, brochen en uurwerken, die ze
uit een grooten korf nam.
Niels Graff verviel in gedachten aangaande die twee. Hij verwonderde zich over
den onbedwingbaren

(1) Zie vorige aflevering, blz. 467.
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liefdedrang, die onbekommerd groeide tusschen al deze getuigenissen van
menschelijke ellendigheid - immers ieder genummerd sieraad beteekende nood en
armoede en honger - die hier groeide zoo gerust als eene bloem tusschen de steenen.
Zoo werd zijn nummer opgeroepen - hij kreeg zijne kronen voor het zilveren
lepelken, dat hij in pand had gegeven. Het was Eriks dooplepel, eene gift van den
peter, het eenige voorwerp van waarde, dat zij nog over hadden. Dit was tot dien dag
gespaard gebleven - tot dien bijtend kouden novemberdag, dat de laatste bete broods
opgeëten was, en de laatste schup vol kolen van verleden winter in de stove geworpen
was. Agnes had den lepel ingepakt in een fijn lijnwaadkleed, gelijk men een dood
kindje busselt, en had hem dat toegereikt met tranen in hare oogen.
- Nu moet hij in 't vervolg met tin eten! had zij gezegd.
Een oogenblik was Niels Graff haar blijven bezien. Haar kleed was oud en geplekt
en verfrommeld aan de polsen. En zij zelve was zoo bleek, bijna loodgrauw, en er
waren bruine strepen onder hare oogen, en zij was mager geworden en ging een
weinig voorover gebogen. Zij hadden nu maar een meidje in den voormiddag, en
Agnes moest veel werken.
Niels Graff stond in 't grauw van het voormiddagslicht en beschouwde zijne vrouw.
En zij hief hare oogen op hem, en de tranen hingen in hare lange wimpers. Dan was
het, of zijn hert ontroerd werd - hij was aangegrepen door een gevoel, dat hem
onbehagelijk was - het was, alsof hij aangeklaagd werd en zijne schuld ellendig moest
bekennen.
Maar hij schudde die gedachte van zich af, en er steeg bijna schrik in hem. Hij
voelde, dat iets in hem kampte om uit te kunnen - iets, dat zijne knieën wilde doen
buigen, hem snikkend neêrwerpen voor Agnes' voeten, hem voeren door berouw en
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bekentenis en gebed om vergiffenis naar eene wereld, die in tegenkanting stond met
alles wat hij beminde, wat zijn leven uitmaakte. Sterk en duister voelde hij, dat dit
zou wezen als werd hij kind opnieuw, een kind op den schoot zijner moeder - maar
Niels Graff, de bekende jonge schrijver Niels Graff, wilde dien kindervrede niet,
behoorde dien niet te willen. Daarom handelde zijne ziel gelijk die man, die op eenen
morgen gewekt wordt door een goeden vriend om buiten den zonopgang te gaan zien
- maar die kwaad in zijn bed omdraait, den rug keert en blijft liggen - en toch van
verre voelt, hoe veel beter het zou zijn, sterk en wakker aan de zijde van zijnen vriend
uit te gaan in den frisschen morgen, en de zon te zien rijzen...
De ellendige, hoogmoedige Niels Graff, hij kon zich niet plichtig bekennen... En
daarom bleef hij staan met zijn beklemd hert en greep de hand zijner vrouw vast en
wist niet wat hij zeggen moest - omdat er maar één woord te zeggen was - het
schoonste, edelste, reinste woord der wereld, het woord dat niet kon komen uit Niels
Graffs hooveerdige lippen - het woord: ‘Vergeef mij!’
Maar dat woord werd niet gezegd, en Niels Graff ging van huis gelijk gewoonte
- zonder cigaret vandaag - maar met de duisternis der vergetelheid over zijn thuis
achter zich en vóór zich met het licht des levens over de stad, niettegenstaande den
regen en de modder en 't slechtste weer van de wereld.
En nu stond hij hier op den Berg van bermhertigheid en kreeg zijn pandbriefken
en de vier kronen, die Eriks lepel opgebracht had.
Maar er was veel meer noodig dan deze vier kronen. Zij waren maar een noodanker,
als al het overige ontbrak - een teerpenning voor den dag van heden en den dag van
morgen - een schelling om brood en vuur voor een paar dagen.
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Het was veel meer, wat men behoefde. De huisbaas had zijn geld niet ontvangen van
de twee laatste termijnen, en hij begon ze te eischen. Vroeger was hij de lieftalligheid
zelve geweest. Nu integendeel had hij, na verscheidene nuttelooze bezoeken, kort
en klaar aan Agnes gezeid, dat hij ze buiten moest zetten, indien hij weldra zijn geld
niet kreeg. En spottend had hij er bijgevoegd, dat het ook niet noodig was een villa
te bewonen, als men maar amper droog brood te eten had.
Ja, de huisbaas was wel ingelicht! Hij had in 't ronde bij de handelaars gehoord
en wist, dat de Graffs overal in schuld stonden, en dat hun krediet op de meeste
plaatsen op was... De aartsphilister en huldiger van den almachtigen Mammon!
Niels Graff ging raad vragen bij Alf - raad en wellicht een weinig hulp, een weinig
geld voor het allernoodzakelijkste.
Hij was nu in 't midden der stad, waar de grootste drukte heerscht. Jonge meisjes
kwamen hem te gemoet op den stoep, met blinkende oogen en kaken blozend rood
van tegen den regen in te gaan. Andere jonge meisjes ijlden voorbij en gingen met
opgeheven bovenkleed. En Niels Graff voelde opnieuw het welzijn, dat de straat en
het volksgewoel der groote stad hem altijd inboezemde. Hij voelde zich zoo vertrouwd
en thuis tusschen deze groote huizen, midden in al dat wandelen van menschen, die
hij niet kende, maar wier aangezichten en gedaanten een oogenblik zijn eigendom
waren.
Niels Graff naderde de straat, waar Alf woonde.
Het was eene oude, afgelegene straat, waar het gras groeide tusschen de kasseien
- eene straat met kleine huizen, tralievensters en krinkelkronkelende trapleuningen.
Alfs huis was een der schoonste. met blauw dobbeldak en ronde dakvensters gelijk
koeioogen in den zijdekant van een schip. Heel bovenop had Alf zijn klein
mansardekamerken.
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Niels besteeg den drie stagies hoogen trap, met holten in de krakende treden en vond
in de halve duisternis den witten knop van de bel. Alfs bejaarde huishoudster kwam
voor en opende. - ‘Mijnheer was niet thuis.’
Niels ging nochtans binnen en zou wachten. Het was half donker in Alfs
arbeidskamer; door de kleine, groenachtige ruiten zag men den klaren regen
neerloopen langs het steile, roode dak buiten. Niels ging naar een drijkanten hoekkast,
nam er eene groene flesch uit en vulde zich een klein glas. Dat zette hij neder op den
hoek der schrijftafel, vond een cigaret, die hij aanstak, en ging zoo rusten in een
diepen zetel.
Alfs vertrek was gemeubleerd volgens den modernen decadentensmaak. Folianten
in perkament wisselden in de bibliotheek af met nieuwe boeken in fantazie-banden.
Gepolijste metalen voorwerpen hingen op dikke Oostersche tapijten. Kopersneden
in vergulde en uitgebeitelde Empirelijsten hingen tusschen reproducties van de
nieuwste, meest zeldzame en zonderlinge kunst, gelijst in witte ramen. Een
doodshoofd droeg eene onzedelijke photographie in ieder zijner oogholten; eene
flesch laudanum stond tusschen een bijbel in lederen band van de XVIIe eeuw en
een uitgerond uurglas; een nieuw-fransche roman, vol verfijnde ontucht, lag boven
een opengeslagen boekdeel van Sören Kirkegaards ‘Stadier’.
De tijd verliep, de regen dropte, Niels bleef wachten. De cigaret werd opgerookt
en het geneverglas uitgedronken. Niels stond recht en vond op eene tafel in de halve
duisternis een portefeuille met platen.
Bij het eerste blad hield hij op en viel aan 't droomen.
Het was eene klare en oneindige zee, die hij zag, onder een klaren en oneindigen
hemel. Eene zee, die uit de verte kwam aangespoeld tegen het effen strand in eene
schuimende branding van rozerood en rozige baren rolde over het zand en het rozig
schuim spatte rondom de rotsen van het strand...
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Dit beeld bleef hem bij, toen hij weder in de vuile straten wandelde. En hij was niet
meer blij gezind; het had hem teleurgesteld Alf niet te treffen; hij begon angstig te
worden. Wat, indien het werkelijk eens moest gebeuren, dat hij 't geld niet kreeg, dat
hij noodig had?
Het was ook zoo vroolijk niet meer op straat als te voren. De regen viel zwaarder,
het volk haastte zich weg onder paraplu en dik overkleed. En langs de straten rolden
groote, zware traliewagens met zwarte knechten op den bok - wagens, die brandstof
brachten naar de kelders der rijken, tot dezen, die niet als vagebonden gaan op de
wegen des levens
Niels Graff wandelde langzaam heen tusschen de werkzame, natte menschen. Men
liep tegen zijnen arm en stiet tegen zijne borst, en hij voelde eene bittere blijdschap
daarin. Vrijwillig trad hij in al de diepste regenplassen, zoo dat de gele modder zijne
schoenen overspatte.
Eer hij het wist, stond hij voor de deur van zijnen redakteur. Bij hem moest hij
zijn - het blad moest zijn voorschot betalen.
Niels bleef een weinig staan en bezag de witte naamplaat - dan wendde hij zich
snel om en ging terug uit de poort.
De straat liep langs de haven. Op de eene zijde was het druk leven bij de groote
stoomschepen, wier dolboord hoog uitstak boven de laan - aan den anderen kant
hotels, schenkkamers, zeemanskroegen, met opschriften in alle talen der wereld.
Niels draaide om langs eene zijdestraat. En daar bleef hij staan en begon neer te
staren in een keldervenster, waar eene reeks oordjesliederen hingen op een snoer.
Niels Graff las gedachtenloos elken titel en prentte in zijnen geest ieder der plompe
houtsneden, die de voorzijde der liedjes versierde. Dit was hem als eene bezigheid,
een uitstel, eene vertraging vóór het afdoende.
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Een arbeider kwam zich nevens Niels Graff stellen. Hij rookte eene korte pijp; de
flauwe geur van goedkoopen tabak trok heen onder Niels neus. En zij stonden daar
samen, de vagebond en de arbeider, de man in doorboorde schoenen en de man in
ongedeerde klompen, en ze beschouwden hetzelfde paar arme liedjes, de eene met
echt vermaak, de andere in laffe zelfverstomping.
Een oogenblik voelde Niels Graff zich genoopt dien eenvoudigen man aan te
spreken, die een mensch was gelijk hij zelf - zich naar hem te keeren en te zeggen:
‘Ik ben uw broeder - ik ben in nood - kom mij ter hulp!’
Het was gelijk eene zielsbedwelming, die ras overging. Niels Graff rechtte zich
op, wierp een blik op den arbeidsman, die niets bewust aan het venster bleef staan
zien, en zette zijnen weg voort. Langzaam ging hij, eenen omweg makend, tot de
poort des redakteurs.
Maar midden in de koude en schemerende straten, midden in zijn duister en zorgvol
leven, werd hij aangegrepen door een oneindig wee, een diep en kommervol
verlangen. Hij dacht opnieuw aan dat zonverhelderde strand, dat zich aan hem had
veropenbaard in een kunstnaarszicht - hij verlangde hopeloos en zwaarmoedig naar
geen schoon, onnaakbaar strand, waar de rozebaren hun roodend schuim rolden onder
een klaren, oneindigen hemel!

XVI.
- Mijnheer is niet thuis, maar als de heer wil wachten, komt Mijnheer seffens!
Met dien brok dienstmeidentaal werd Niels Graff binnengeleid in de arbeidskamer
zijns redakteurs. Het was reeds gansch donker, en de meid ontstak het gaslicht midden
in de kamer boven de divantafel.
Niels zette zich neder. Hij kende deze kamer zoo
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wel - de groote schrijftafel met hare verwarring van boeken en papieren rond de
zijdegesluierde lamp - de koperen kandelaars vóór den hoogen, goudomlijsten spiegel
- de vele schilderijen van goede meesters op de tapijtbehangen muren. Zware
gordijnen bedekten bijna gansch de vensters. Er was maar een streep van den
schemerenden hemel te zien achter de toppen der masten en het koordwerk der
schepen.
Niels Graff wachtte een half uur. Dan knarste het deurslot, en de redakteur trad
haastig binnen, klein, slank, scherp en slim. Een welwillende glimlach verhelderde
een oogenblik zijn aangezicht; hij vatte Niels Graffs uitgestoken hand en bracht hem
vriendelijk terug naar den stoel, waarvan hij opgestaan was.
- U begeert?
Niels Graff legde zijne boodschap uit. Hij moest geld hebben.
De redakteur zag een oogenblik neer, streek over zijne kin. Dan hief hij het hoofd
omhoog als een man, die zijn besluit genomen heeft.
- U weet genoeg, Graff, dat het de eerste keer niet is, dat U zulke vragen doet aan
het blad. Wij zijn al zoo ver gegaan, als wij konden - maar U zult ook zelf wel weten,
dat uwe rekening sterk beladen is, en dat U in het laatste half-jaar niet veel gedaan
hebt. Ik ben uw voogd niet, en U hebt uwe volle vrijheid om te werken of niet te
werken, zooals het U lust. Maar van uwen kant moet U het ons niet kwalijk nemen,
indien wij ons daarnaar schikken. Het is ons princiep, geerne voorschot te geven,
zelfs zeer veel, aan den man, die voor ons ieverig en gewillig arbeidt, maar jegens
hem, die ons verzuimt, kunnen wij niet handelen met dezelfde vrijgevigheid. Het
valt mij natuurlijk pijnlijk, dat U in zoo moeilijke huishoudsaangelegenheden U
bevindt, maar het spreekt van zelf, dat wij hier met ons blad
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de verantwoordelijkheid niet kunnen dragen van uwe levenswijze. Wij hebben niets
daarmee te doen; dit moet uwe eigene gansch private zaak blijven, hoe U er uitgeraakt
- of niet uitgeraakt.
De redakteur stond op, een weinig zenuwachtig, maar toch tevreden van zoo klaar
gesproken te hebben en eindelijk gezegd, wat gezegd moest worden. Graff mompelde
enkel een paar woorden en werd beleefd tot aan de deur gebracht.
Maar toen hij de deur hoorde toevallen achter zich en hoorde de kleine sierlijke
stappen van den redakteur zich verwijderen in 't vertrek, dan zonk zijn moed, en alle
hoop verliet hem. Heel langzaam ging hij door de prachtige, gasverlichte,
zandbestrooide poort.
Want buiten - daar vond hij de duisternis, den novemberregen, de lange, vochtige
wegen, wier slijk door zijne versleten schoenen drong. En gansch op 't eind was zijn
thuis, waar Agnes en Erik wachtten, waar het van den heelen dag niet warm geweest
was en niets was om te eten...
Hij zag op naar het uurwerk op den toren - het was half negen. Dan was Erik wel
naar bed gebracht, en Agnes zat alleen op, zat in den donkere en staarde buiten op
den weg, waar de gasvlammen waggelden in den wind en de ruiten der lantaarnen
kletterden - zat te staren en staarde in de toekomst, die iederen dag meer en meer
verduisterde, meer en meer hopeloos werd...
Niels Graff bleef staan op de straat, waar hij ging. Er kwam een tranenzware
weekheid in hem op, eene bekommering over het leven, dat hij zich zelven en Agnes
bereidde, een beginnend berouw. Hij zag om. De groote schipromp lag donker en
stom langs de laan, met enkele lantaarnen en enkele brandende lichten. Al het gewoel
en de drukte van den dag was weg; er was niet een mensch in de lange, natte straat,
waar het licht in de huizen scheen.
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Dan werd Niels overweldigd door zijne verlatenheid. Dan voelde hij zich zoo
hulpeloos, zoo hopeloos, zoo machteloos alleen, dat hij op het punt stond te
schreeuwen van inwendig wee. Buitengestooten was hij, verstooten van allen,
veroordeeld en verlaten...
En zachtjes kermde hij:
- Mijn God, mijn God!
Maar Niels Graff wist immers, dat er geen God is. God was maar eene schim, die
de mensch uitwerpt in het ijle wereldruim, eene groote, groote, bovennatuurlijke
schim in het ijle, ijle ruim. Hij wist dit, hij had dat erkend, van als hij op de schoolbank
zat. Er was geen God.
Maar beneden aan den voet van de laan daar zwalpte en klotste het zwarte water.
Het kabbelde en plaste onophoudelijk, en nu was het, alsof iemand erin lachte, en
dan, alsof iemand kuste, en dan alsof iemand weende.
En Niels Graff luisterde naar den zang van het water, naar den zang van de eeuwige
rust en van het zalige niets. En een oogenblik was het hem, of zijn lot hem riep en
vrede bood.
Maar zijn hert sloeg te sterk in zijne borst, en het bloed was te brandend in zijne
aders, en hij voelde, dat geen dood in de zwarte waters zijnen dorst naar geluk kon
verzadigen. Hij rukte zich los, ging verder, hervatte zich, zoo goed hij kon Met
opgeheven hoofd daalde hij neer langs degroote, klare asphaltstraat midden in de
stad. En daar hij den schrijver van het blad ontmoette, die naar huis ging om 't
avondmaal te nemen, groette Niels hem, dartel glimlachend - als een man, die blij
wegtrekt met zijnen zak vol dagloon.
Niels Graff ontmoette al dezen, die bij avondtijd wandelen op de groote, verlichte
straat - opgesmukte, geblankette meisjes, welgekleede, bleeke heeren. En hij keek
in ieder aanzicht, dat voorbijging, en ieder aanzicht deed hem kwaad. Want er stond
in alle
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geschreven, dat het goud de God der wereld is, de ware, de eenige God, en dat er
niets te edel, niets te kostelijk, niets te schoon is om te offeren op diens altaar.
Was dat niet wonder, peinsde Niels Graff, dat men zegt geld verdienen, juist gelijk
men zegt God dienen? Was het geloof misschien een gewin, en geld verdienen eene
religie? Eene vreeselijke religie in dat geval - en uiterst intolerant tegenover de
andersdenkenden, de armen. Want waar het goud aanbeden wordt, daar is de armoede
de groote, onvergeeflijke ketterij...
Niels Graff stond buiten aan het venster van het wijnhuis, waar hij en Alf malkander
plachten te zoeken. Hij werd op eens gewaar, dat hij door den honger gepraamd was,
en ging haastig binnen. Hij wilde een glas wijn drinken en een paar koekskens erin
doppen.
Hij trad binnen - en trof Alf met Vrouw Lily Linden...
Ja, Vrouw Lily Linden - waar was ze gebleven in zijn leven?
Het was het voorjaar, dat ze samen gebracht had, en de zomer had hunne min
gerijpt tot een bloeienden bloesem. Vrouw Lily's blauwe oogen waren de hemel
geweest boven al de zonneschijnsfeesten, die Niels Graff gevierd had.
Maar de natuur, die hunne drift geteeld had, trok wederom hare gave terug. Hunne
lusten waren gezwollen met het bottende woud, zoo dorden hunne zinnen met de
gele bladeren. De wolken trokken te zwaar over Niels Graff - en Vrouw Lily vorderde
te veel, eischte zijne beleefdheid, zijnen dienst. Zoo zocht hij in het glas een grovere,
meer eenvoudige vriendin, die ten allen tijd gereed stond om hem bedwelming en
vergetelheid te schenken.
Maar nu, dat hij ze zag in winterpels, met het bleek aanzicht gedoken in een
donkeren kraag, werd
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hare schoonheid nieuw voor hem. En gelijk op dien winteravond over een jaar zaten
ze wederom te samen bij het vergulde glas, Alf en Niels en Vrouw Lily. Zij
herinnerden zich dit allen en spraken er over.
En hetzelfde gebeurde gelijk dien keer over een jaar en gelijk zoo dikwijls sedert
in den verloopen tijd.
Niels Graff bleef bij die twee, en de stadsbode kwam op, en een bankbriefken
werd getrokken uit Alfs teekenboek en in een enveloppe gelegd, en Niels schreef er
een vriendelijk woordje bij aan zijne vrouw en verzocht ze getroost te zijn - hier zond
hij haar iets om den dag uit te krijgen.
En hij zelf voelde zich op eens zoo gelukkig bevrijd - ontsnapt aan alle zorg en
berouw. De wijn deed zijne ziel opnieuw klaar branden, gelijk de olie eene stervende
lampe. Hij blikte in Vrouw Lily's blik en betooverenden glimlach, zag dat hij opnieuw
behaagde aan hare luim. Heel zijn wezen zwol op, hij ademde diep gelijk iemand,
die op het punt is geweest van te verdrinken.
- Het leven is toch schoon! zei hij en tikte met zijn glas aan tegen dat van Vrouw
Lily en van Alf.
- Nu zóó! zeide zijn vriend kort en hij lachte. Hij wist, wat deze woorden
beteekenden bij Niels - wist, wat er achter schuilde van nood en verlangen.
- Het leven is gelijk eene vrouw, zei Alf. - Een dronk aan het leven en aan des
levens volhardende liefhebbers.
Zij ledigden hun glas, en de vlammende wijn vulde hunnen wil met zijnen gloed.
De keldermeester bracht hun nieuwe glazen en een anderen wijn.
- Mijn hert was onlangs groen en zuur en onrijp, zei Niels en hij hief den
purperdonkeren, kruidgeurenden drank op. - Het was gelijk een druif in een koud
land, waar de zon niet gloeit, en waar de wijngaard maar onrijpe trossen draagt. Maar
nu is
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het plotselings lente voor mij en een zuidlandsche zomer, en mijn hert wordt diep
en vol en rijk met het sap van den levensboom. Gelijk een warme druit zwelt mijne
ziel in de zon en begeert geperst te worden en te bersten in een gouden pers en te
bloeden en te sterven in een gouden beker.
Hij blikte op vrouw Lily en ledigde zijn glas in vervoering. Zij stonden op om te
gaan; Alf betaalde, zooals hij placht.
Op straat schoof Niels tusschen zijnen vriend en vrouw Lily.
Alle drij gingen in een circus om Engelsche zangdanseressen te zien.

XVII.
Niels Graff maakte het hof aan Vrouw Lily, dien avond, alsof hij ze zag voor den
eersten keer. Hij hield niet op met haar te spreken, ze tot lachen te brengen; hij
teekende heur beeld op de marmeren tafel; op de keerzijde van het programma dichtte
hij verzen te harer eer, die zij al glimlachend op hare borst stak.
Het was middernacht als Vrouw Lily aan Alf vaarwel zei en Niels bad om ze thuis
te brengen. Zij woonden beiden op denzelfden kant.
En het was in den grauwen morgenschemer en in gietenden, stroomenden regen,
dat Niels naar huis trok. Alle straten waren glimmend gelijk gepolijst ijzer, en het
klare water stortte uit de dakgoten over al de stoepen.
Toen hij bij zijn huis kwam, bleef hij een oogenblik staan. Klein en laag lag de
villa daar in den hof tusschen de bladerlooze boomen. De gordijnen waren allen neer
gerold; het huis zag er uit, zooals het placht, wanneer hij tegen den morgen thuis
kwam.
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Maar toen hij den sleutel in de ingangsdeur stak, luidde dat wonder ijl - alsof de
kamers daarbinnen geplunderd waren. Onwillekeurig beving hem een koude angst
- zou de huisbaas werkelijk zijne bedreiging volvoerd hebben, Agnes op straat gezet,
terwijl hij....
Niels Graffs' handen werden koud en bezweet; hij haastte zich om open te doen.
Er hingen geene kleêren aan de kapstokken van den gang, en zijne stappen
weergalmden luid. Gejaagd rukte hij de deur open van de dagelijksche kamer.
Neen, God dank, alles stond er in gelijk het placht....
Niels moest zich neerzetten; zijne knieën wilden hem niet dragen. Hij zat een
oogenblik in den leunstoel en staarde gedachtenloos op zijn eigen beeld in den grooten
spiegel. Het aanzicht dat hij erin zag was zoo wit als krijt.
Eindelijk stond hij op en ging door de spijskamer tot aan de deur van het
slaapvertrek. Voorzichtig opende hij die - wierp ze heel open - blikte binnen - en
voelde een oogenblik zijn hert stilstaan.....
Er was niemand daar.
Wit en onaangeroerd stonden de drij bedden, de twee groote en Eriks klein. De
spreien waren niet afgenomen; niemand had er dien nacht geslapen.
Niels Graff zette zich op den stoel bij het venster. Hij begreep het ineens; Agnes
was vertrokken, Agnes en de jongen waren weg. Nu zag hij ook, dat er iets wit lag
tusschen de keersen vóór den toiletspiegel. Maar hij hoefde geenszins dien brief te
lezen, hij wist genoeg, wat er gebeurd was.
En hij begon zachtjes te beven, als van koude.
Hij stond op, langzaam en moeilijk, en verliet de slaapkamer. Hij kwam door den
ingang, waar een zijden voorschoot nog hing op een der kapstokken. Daarnevens
hing hij zijnen frak en zijnen hoed.
Hij zag wederom in de dagelijksche zitplaats,
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waar hij een oogenblik stond vóór den spiegel, bezag zich zelven - en knikte stom
tot zich zelven.
Eindelijk trad hij in zijne eigene kamer. De bibliotheek gaapte naar hem met hare
vele ijle plaatsen. Maar op de schrijftafel prijkte een bloemtuil van witte chrysanthems
in een glas.
Niels Graff stond ze een oogenblik te bezien. Deze bloemen waren Agnes' vaarwel.
Zoo viel zijn blik op het beeld van Erik, dat op zijne tafel stond - Erik als een heel
kleine jongen in witte blouse, vechtende met de poezele armen en lachende over heel
zijn mild aanzicht.
Niels bleef lichtjes beven, maar zijn hert was gansch gerust. Hij verliet de
schrijftafel, ging in de slaapkamer een sargie halen en een kussen. Daarmee maakte
hij een bed op de sofa, ontkleedde zich half en legde zich neer.
Het was of zijn hert dood was in zijne borst. Niemand kon dit nabij komen, niemand
kon het doen ontwaken. Hij voelde daarbinnen diep, alsof 't geen nu voorkwam aan
een verren bekende gebeurd was.
Hij lag een oogenblik en blikte naar omhoog, naar de witte zoldering. En de
rustende ligging vervulde hem met welzijn, en zijne rust groeide tot onverschilligheid.
Hij beefde niet meer; hij voelde den vrede der versteendheid.
God had een laatsten slag tegen hem gevoerd - maar hij had God overwonnen.
Niels Graff voelde een grof welbehagen in zich opstijgen, eene lage, lompe
blijdschap van eindelijk vrij te zijn. Er was niets meer dat hem bond. Agnes was van
zelf weggegaan, hij had ze van zich niet weggedreven. Hij was voortaan gansch vrij
gevochten, hij kon leven naar zijn eigen wil.
En hij viel in slaap in harde zinnenrust - gelijk een misdadiger, die tevreden is met
zijn werk.
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XVIII.
Eene groote, zeegroene zee.
Eene zee, die straalt gelijk louter smaragd en malachiet. Eene zee waar, in het
irisgroen, de zonnestralen vonkelen als goudkorrels. Eene zee op beide zijden van
een groot stoomschip, dat vooruitstevent in de voorjaarszon.
Niels Graff staat met Vrouw Lily op den steven van het schip en staart vóór zich.
Hij voelt zich licht en vrij, als kon hij zich tot den hemel heffen en zweven in het
glanzende blauw.
Achter hem verzwindt het verleden gelijk eene zwarte kust. Achter hem ligt de
stad zijner ellende, liggen de verschrikkelijke straten, waarop hij zoo menig
ongelukkigen dag en zoo menig vertwijfelenden avond gegaan is. Achter hem zijn
alle zorgen en kommernissen, alle rekeningen en geldafpersingen en advokaatbrieven
en harde rukken aan het belsnoer. Achter hem is dat al te samen - hij is er van af door
de weldoende hand van eene milde schikking - hij vaart in de wijde, stralende
wereld....
Vóór hem ligt de voorjaarszee in de voorjaarszon. En op gene zijde dezer zee
wenkt het strand, waar hij eens van droomde - het strand, waar roze baren breken op
het witte zand. Een nieuw leven is hem geschonken, eene nieuwe zon schijnt voor
hem, en zijn hert zwelt op, jong en groot gelijk over jaren.
- Wijn, mijne liefste, wijn! zegt hij en hij wendt zich naar Vrouw Lily.
En de wijn komt, klaar en koel in goudgroene glazen, en zij ledigen met jubelend
hert eene schaal ter eere van hun leven en van hunne min.
Heen over de stralende zee glijdt het schip naar een glanzend verschiet. En zwermen
meeuwen vliegen voorop gelijk schitterende beloften van geluk.
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XIX.
In het vreemde land en in de vreemde stad...
Onophoudelijk zijn zij naar het Zuiden gevlucht, verder en verder weg van de stad
in het Noorden. En, nu zijn ze het vreemde land en de vreemde stad genaderd, waar
zij willen verblijven.
Vermoeid van de lange spoorreizen gaat Vrouw Lily aanstonds naar bed. Maar
Niels Graff heeft geene rust; als hij wat gezeten heeft en zich heeft gewasschen en
gespijsd heeft, verlaat hij het hotel.
Hij staat op de markt van de stad, op de plaats der domkerk. Recht vóór hem
verheft zich de machtige gothieke kerk. Met portalen en hooge vensters, met bogen
en spitsen en tinnen, met drakenhoofden en leeuwenmuilen stijgt ze op en wijst met
de twee grijze torens recht naar de blanke volle maan.
Langzaam, langzaam wandelt Niels Graff rond en voorbij die kerk.
Hij komt door straten, die nieuwmodisch zijn, en waar ijzeren luiken neerrollen
vóór de groote, stralende winkels. Hij draait om en verdoolt in smalle, donkere stegen,
wier gevels en daken zwart uitkomen op den maanverlichten hemel. Hier en daar
ligt eene herberg - de luiken zijn toe, maar door de openingen in vorm van hert komt
licht en gerucht tot op de straat. Hij ontmoet meisjes, die groote ledige steenen kruiken
naar de kroeg brengen en ze terug dragen, vol schuimend bier, en hij stelt zich jichtige
burgemeesters voor, die rond den haard kruik op kruik ledigen van den bruinen,
bedwelmenden drank. Op eene plaats, waarop eenige boomen staan vóór een oud
kerkportaal, gaat een jong meisje ongeduldig op en neer en verwacht haren schat.
Zoo komt Niels Graff op eene groote plaats, waarop de maneschijn als sneeuw
verspreid ligt. Op gene zijde van de plaats staat een groot, wit kasteel. Eene breede
dreef loopt langs het kunstig gegoten-
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ijzerwerk rond het park van het slot. Daarin staan groote, oude boomen, wier bottende
kruinen zich licht afteekenen op den maanverhelderden hemel.
Niels Graff staat stil en leunt tegen het ijzerwerk. Geen geluid te hooren - alleen
ver, ver weg het zachte murmelen van eene ruischende bron.
Dan zwelt Niels Graffs hert, en het is, of het overstroomen zal van gevoel. Lang,
lang staat hij daar te luisteren. Hij is als in het land der sprookjes, in de stad der
poëzie.
Hij kan niet besluiten naar huis te gaan; hij blijft wandelen door de ijle straten. De
stad gaat ter rust. Enkel hier en daar ontmoet hij nog een der bierdragende meisjes,
of aan den hoek, waar een lichtje brandt voor een heiligenbeeld, eene bermhertige
zuster, die haastig voorbijstapt. Het witte borstlinnen glanst, en het crucifix schittert
op de zwarte dracht.
Hij komt aan den breeden vloed, die door de stad loopt. Eene oude brug voert naar
de andere zijde, eene oude brug met grijze steenen beelden. En Niels gaat tot op het
einde der brug, staat en kijkt om.
Daarover liggen in het maangeschemer, al de daken en torens der stad. En boven
hen verheft zich de oude burg, aan wiens voet de stad gebouwd is. Een enkel rood
licht waakt daarboven.
Breed en zwellend loopt de groote vloed, haastig en onrustig schuimt hij rond de
brugpilaren. De maneschijn ligt over het water, sterk en wonder levendig. In het
stroomende water blinkt de maneschijn gelijk duizende zilverschelpen, gelijk het
glimmen van de krielende vinnen der groote vischbanken.
Niels Graff staat lang op de oude brug en staart naar den vloed en den maneschijn.
En in zijn hert zwelt eene droefheid, die de zijne niet is - eene dichtersdroefheid, zoo
diep als wellust. In den stillen nacht neuriet hij met lippen, die niet kunnen zingen,
Schu-
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berts melodie of Heine's verzen - neuriet droefgeestig en zachtjes:
Still ist die nacht, es ruhen die Gassen.
In diesem Hause wohnte mein Schatz...

Ja, daarover woonde zij, in een der oude huizen, welker gaanderij uitkomt op den
bruisenden vloed...
Daarover woonde zij - en hij, hij staat hier en voelt, alsof hij zelf ze bemind had
- alsof het zijn eigen Feinsliebchen was, waar de zang van sprak. Hij denkt niet op
Agnes, hij denkt niet op Vrouw Lily, het is of de zang hem eene liefde herinnert in
een leven, dat hij nooit beleefd heeft....
En de vloed zwalpt en nokt, de maneschijn zet zijn geluidloos, rustloos spel voort,
en zijn eigen onrustig hert weent en weent over eene droefheid, dien ooit de zijne is
geweest...
Als hij naar zijn hotel terugkeert, zijn er nog gasten in de schenkkamer. Bij de
hoofdtafel, die gedekt is met een bont ammelaken, zit de weerd zelf op het eene einde
en zijne dochter op het andere, eene geestige, betooverende schoonheid, zwartharig
en met zwarte oogen. Twee jonge mannen wedieveren om haar het hof te maken, en
zij lacht onophoudend, met achteruitgebogen hoofd.
Maar de overige gasten strijden over geloofszaken, en een klein, ieverig heerken
valt den patriarch Jakob te lijf over zijn gedrag jegens Esaü. ‘En dat moet een patriarch
zijn, dat moet ons een voorbeeld zijn,’ roept hij en ziet rond om bijval te vinden.
Maar onder die ernstige samenspraak lacht het jonge meisje met wild gezicht, met
den witten, ronden hals achteruit gebogen...
Als Niels op de kamer komt, gaat hij het breede venster openen. De maan staat
recht over hem, en een kleine, slanke toren verheft zijne fijne naald recht daarhenen
op. Zoo beginnen al de klokken der stad te slaan, de groote en de kleine door elkander.
Een koor
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van ontwakende gewijde bronzen verheft zich over de sluimerende stad. 't Is
middernacht.
Stil kleedt Niels zich uit en glijdt tusschen de koele lakens van zijn bed. Hij valt
in slaap en droomt.
Hij gaat over eene heide in de warme zomerzon. Het heidekruid is voethoog en
vol van roode, geurende bloemen. En bij iederen stap, dien hij doet, vliegen
schitterende vogels op - vliegen op, vluchten weg voor hem en verdwijnen in de
glanzende lucht...
Hij verlaat die plaats en bestijgt de groene bergen. Hij is op eene helling, in de
brandende zon, in bloemen, die tot aan zijne knieën komen en sterk geuren. Groote,
blanke insekten vliegen door de lucht, en groene hagedissen kruipen onder de
bloemen. En zijn hert zwelt op van gelukkige, vreugdige volheid, en iemand fluistert
in zijn oor een lieflijk woord, en 't woord is morgenrood...
Niels ontwaakt.
De maan schijnt hel in de kamer door de witte gordijnen van 't venster. En het is,
wanneer hij ontwaakt, alsof eene schaduw zwindt van zijn hoofdkussen heen naar
de gesloten deur...
Hij recht zich overeind in zijn bed, zit lang opgerecht en luistert. En wijd in de
verte stijgt de klank van eene gitaar en een zang door de vreemde stad.

XX.
Het was een der leugensgeesten, die genen nacht geslopen was tot Niels Graffs
hoofdkussen en in zijne ooren gefluisterd had van morgenrood. Want er kon geen
dag krieken voor deze ziel, die naar den nacht gekeerd was, en die in plaats van het
brood des levens een eeuwig nieuwe bedwelming begeerde. Alles moest verbleeken
en verbrijzelen onder zijne heete, sidderende handen, en de gansche wereld kon de
ijle diepten zijns herten niet vervullen.
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Daarom werd hij zoo min verzadigd door Vrouw Lily's drift als door Agnes' liefde.
Maar hij was aan haar gebonden door de vreeselijke banden van het vleesch, die de
ziel verwurgen en ze vervullen met kwaal en leed - de onverbreekbare banden, die
hard zijn gelijk de ketens der hel en sterk gelijk de dood.
En afgrijselijke tijden kwamen - leelijke dagen midden in eene wereld van
schoonheid - helsche nachten, onder dewelke twee menschen, die zich samengesmeed
voelden, elkander hunne verachting en hunnen haat in 't aangezicht spuwden.
Tijden kwamen dat Niels en zijne minnares zich dood wenschten, en hunne herten
waren op het punt te scheuren door de macht van 't kwaad, dat in hen was, en zij
weenden tranen van razernij.
Totdat het einde kwam - totdat een ander man Vrouw Lily met sterkere macht
trok, - en zij ging uit om nooit meer terug te keeren tot Niels Graff - verdween in de
wijde wereld met hare blauwgroene oogen, haren rijken, rooden mond, haar eeuwig
hongerend hert.
Dien nacht weende Niels Graff, zooals hij nooit in zijn leven had geweend - weende
bitter en hopeloos in het eenzame hotelvertrek met het hoofd in de kussens van het
bed.
Gelijk zoet gefluit en gelijk de lentezang der vogelen in klare boschjes zijn de
eerste tonen van den hartstocht. Maar het einde is een schrille kreet, weenende violen,
gesteen en gesnik van alle zielinstrumenten. Nooit sterft de hartstocht uit in weemoeds
zachte harpeklank, maar iedere herinnering is gelijk de brandende beroering van den
bijtenden duivelsteen.
Niels Graff reisde verder. Zonder blijdschap trok hij heen onder het gewoel der
zomertouristen. Hij ijlde, zoo haastig hij vermocht, van stad tot stad, hij reisde om
te reizen, om zijne ijlheid te vullen met de vluchtige indrukken der afwisselende
landschappen. En zijn groote angst werd des avonds onvermijdelijke
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eenzaamheid - wanneer de wijnhuizen toe waren, en de laatste rest van het menschelijk
gezelschap zich van hem verwijderde, en hij alleen was op zijn troostelooze kamer.
Lang, lang ging hij heen en weer op den vloer - opende het venster om een blik te
vatten van iemand, die voorbij ging - en ontkleedde zich eindelijk, onwillig en
langzaam, en vond geene rust in zijn bed, maar wentelde zich slaaploos in betreuring
en herinnering als op een bed van vlammen.
De dag naderde voor Niels Graff, van welken het H. Schrift spreekt - ‘de dag, op
welken de sterke mannen gebogen worden, en de huiswachten beven, en dezen, die
den molen draaien, ledig staan. En de deuren naar de straat worden gesloten, en 't
geluid van den molen verstomt, en alle zang zwijgt bij de dochters. En het zilveren
snoer wordt weggedragen, en de gouden lamp verbrijzeld, en de kruik gebroken bij
de bron, en het wiel gescheiden van den put’.
Want alles is ijdelheid - de ijdelheid der ijdelheden.
(Slot volgt.)
Oorspronkelijk vertaald uit het Deensch van
JOHANNES JÖRGENSEN.
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Sophokles ‘Koning Oidipous’ en Louis Bouwmeester.
EEN Grieksch drama in een knap en sierlijk Nederlandsch vertaald(1), te zien opvoeren
door tooneelisten van beroep was velen lang een droom geweest - en nu hebben we
dien droom beleefd.
Op Donderdag 17 April ll. richtte de Zuid-Nederlandsche tooneelbond van
Antwerpen, wien wij daarom grooten dank verschuldigd zijn, in den Koninklijken
Schouwburg dier stad eene gala-vertooning in: het Nederlandsch Tooneel van
Amsterdam zou, met Louis Bouwmeester in de titelrol, Sophokles' meesterstuk
vertolken(2).
Nu wenschte ik, aan wie niet het geluk had die kunstplechtigheid bij te wonen,
eenige indrukken mee te deelen, welke een der honderde verrukte

(1) De onuitgegeven vertaling van Van Herwerden is, meen ik, in tienvoetige iambische verzen
geschreven. Voor zooveel ik me, gedurende de vertooning, den Griekschen tekst zelf
herinneren kon, kwam ze mij, buiten zekere plaatsen, als zeer getrouw voor, en bovendien
zeer eenvoudig, vol klank en leven. De citaten welke men verder lezen zal, zijn getrokken
uit de vertaling van Bilderdijk die meestal getrouw is, doch niet op denzelfden eenvoud mag
roemen. Ze is inderdaad in alexandrijnen geschreven en vertoont soms eene stijfheid welke
het Grieksch nooit gekend heeft. De stijl van Sophokles in 't bijzonder is, buiten de lyrische
gedeelten, vol natuurlijkheid en edele familiariteit. Toch heeft de vertaling groote waarde,
ze is van een dichter.
(2) Den 18 April gaf Bouwmeester dezelfde vertooning te Gent.
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toeschouwers ervan heeft weggedragen. Men verwachte hier geene geleerde studie
noch gevolgd commentaar: ik spreek alleen, onder het vertellen van het stuk(1), over
eenige persoonlijke gewaarwordingen en gevoelens waarvan mij de herinnering
levendiger is bijgebleven.
Het stuk speelt, zooals men weet, te Thebe. Het tooneel verbeeldt de opene plaats
vóor het paleis van Thebe's koning Oidipous, dat zich met zijn blanken zuilengang
op den achtergrond verheft. Links, op een voetstuk, het beeld van den god Apollo;
daarvóor een hooge marmeren troon, waaruit Oidipous in het tweede bedrijf zijn wil
aan de Thebaansche burgers zal openbaren; rechts eene breede marmeren rustbank.
Op het oogenblik dat het doek opgehaald wordt, zit eene schaar Thebaansche
smeekelingen, met offerloof gekroond en gewijde takken in de hand, geknield vóor
het paleis. De koning is verschenen.
Daar staat hij nu op de verheven trap die van het paleis tot op het voorplein
neerdaalt, in al de majesteit zijner oppermacht en grootheid. Zijn heel wezen drukt
het zelfbewustzijn uit van iemand die meer dan een mensch en bijna de goden gelijk
is. Met zijn breed voorhoofd, waar een gouden kroon op prijkt, zijn flikkerenden
blik, zijn kalm en fier gelaat, zijne statige houding in het rijk en eenvoudig gewaad,
zijn traag en edel gebaar, komt Oidipous-Bouwmeester ons voor, in dat midden waar
wij ons in eene nieuwe wereld getooverd voelen, als een beeld van Phidias, een
prachtig beeld uit levenden bloede. Ja, 't is Oidipous zelf, de onverschrokken en
vernuftige overwinnaar van dien Sphinx, waardoor Thebe, jaren geleden, geteisterd
werd; Oidipous die, na zijne overwinning, in de stad

(1) Met inzicht heb ik termen en bijzonderheden vermeden welke den lezer zouden afschrikken
die met het Grieksche theaterwezen minder bekend is.
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gekomen, de hand der koningin Jokaste, weduwe van den vroegeren koning Laïos,
en tevens den troon tot loon verkreeg, bij zijne koninklijke echtgenoote een gezegend
kroost verwierf, en nu, in de volle kracht en bloei der jaren, rijk aan roem en schatten,
macht en heil, het toppunt van 's menschen ‘kunnen’ heeft bereikt.
Hij spreekt. ‘Waarom knielt gij aldus neer, vraagt hij, ik wil mijn volk een hulpzame
meester zijn.’ De aanvoerder der smeekelingen, een grijze priester van Zeus, maakt
hem bekend dat zij tot hem gekomen zijn om bijstand en redding. Thebe wordt
nogmaals door eene wreede kwaal (de pest) verwoest. Oidipous alleen, de redder
van de stad in vroegere gevaren, kan dit nieuw en erger gevaar weren. De koning
antwoordt dat hij zonder de bede van zijn volk af te wachten diens smart reeds lang
deelde, voor Thebe's lijden naar heeling zocht en, geene uitkomst vindende, zijn
schoonbroeder Kreon naar den tempel van Delphe zond, om van het orakel een middel
tot redding te bekomen. ‘Hij moest reeds van de reis terug zijn’ zegt hij. Terwijl hij
nog spreekt komt Kreon aan. Hij deelt Oidipous het antwoord van Apollo meê: de
Godspraak eischt de straf, de ballingschap van Laïos' moordenaars. Want men moeten
weten dat deze, op reis van Delphe naar Thebe, met zijne dienaars door manslag
omgekomen is. Een slaaf is alleen den dood ontvlucht en heeft het schrikkelijk nieuws
in de stad verkond.
Oidipous, door meêlij ontroerd, belooft zelf de moordenaars op te zoeken:
Welaan, zoo zal ik zelf dit trachten op te sporen,
Apollo heeft der schim van Laïos wraak beschoren;
Hij deelt mij 't antwoord meê dat u zijn godspraak gaf;
Ik zweer den moordenaar zijn welverdiende straf...
Maar gij, mijn volk, vertrek, en wijk van deze altaren;
Neem 't heilig offerloof van uw ontsnoerde haren,
Een bode roepe mij al Kadmos' kroost bijeen,
Terwijl ik u ter hulp mijn ijver zal besteên.(1)

(1) Hoe vrij Bilderdijk soms met den tekst omgaat, wordt hier bewezen.
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De smeekelingen rijzen dankend op en verlaten het tooneel. Zij worden er vervangen
door een koor van grijsaards, welke de door Oidipous opgeroepen Thebanen
voorstellen. De strofen die het koor zingen moest, en, vóor een tiental jaren bij de
Fransche opvoering van het stuk door Mounet-Sully te Brussel, werkelijk gezongen
werden, hebben de twee koorleiders gedeclameerd, met dit gevolg dat het kunstgenot
misschien minder groot was, maar dat men die strofen beter heeft verstaan.
Het koor aanroept de goden en smeekt om hulp tegen de vreeselijke ellende. Bij
de laatste woorden dier bede is Oidipous uit het paleis getreden, en nu gebiedt hij
van op zijn troon aan de Thebanen hem den plichtige aan te wijzen, en beveelt aan
den plichtige, zoo hij in hun midden is, de stad te vluchten.
Doch zoo er iemand is, die, door de vrees gedreven,
Of voor zijn zelfsbehoud, of zijner vrienden leven,
Mijn vorstlijk woord mistrouwt en mijn bevel veracht:
Hij beef voor de ijslijkheid van 't noodlot dat hem wacht!

Van het gevoel zijner zending vervuld en over den lang vergeten en ongestraften
moord verontwaardigd, die hem voor zijn eigen bestaan onrust baart, bovendien met
het lijden van zijn volk diep bekommerd spreekt hij de vreeselijkste vervloeking
tegen moordenaar en medeplichtigen uit:
'k Gebiede op 't allerstrengst, in de uitgestrekte Staten,
Zoover mijn scepter reikt, aan al mijne onderzaten:
Dat elk den snoode ontwijke en zijn gemeenschap schuuw;
Zijn disch en huis vervloeke en van zijn offer gruuw.
Ja dat hij, naar den last, door 't godlijk woord gegeven,
Alom gelijk een pest en landsmet, zij verdreven!
Het bloed van Laïos schreit om wraak den hemel aan;
De drievoet wil dat aan dien noodkreet zij voldaan:
Daar hel en hemel in hunne eischen zich vereenen,
Wil ik hun alle kracht van mijn gezag verleenen,
En zeg mijn fellen vloek hem onherroeplijk aan,
Wiens raadslag of geweld den koning deed vergaan.
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Ja, zichzelf roept hij de wraak der goden op het hoofd indien hij, bij zijn weet, den
moordenaar zou herbergen.
En 'k smeek u allen...
Dat gij dees duren eed zelfs tegen mij volvoert!

Zoo kalm Oidipous zich in het eerste tooneel vertoont, zoo geweldig treedt hij hier
te voorschijn; hier geeft zijn krachtig, onbedwongen en opbruisend gemoed zich
lucht. Bouwmeester's machtige stem heeft deze tirade op heerlijke wijze gezegd; zijn
woord dreunde als een hamerslag op een bronzen aambeeld; en, laat het ons van nu
af aan maar vaststellen: met al de grootste acteurs heeft de Nederlandsche tooneelist
onder andere dit gemeens, dat hij, op elk oogenblik, met lijf en ziel, in zijn rol leeft,
en voor elk gevoel als de ideale vertolking treft; daareven was hij het beeld van de
majesteit, van het edelmoedig medelijden, nu herschept hem zijn dreigend woord,
blik en gebaar tot het eigen beeld van de verontwaardiging en den vloek. Sculpturaal?
ja, dat was hij in gansch zijn spel naar den eisch der grieksche kunst, zonder
overdrijving noch pose, met losheid en natuurlijkheid.
Doch verder. Oidipous eindigt zijne ontzettende vervloeking met het gebed aan
de goden, hem in het straffen der misdadigers te helpen:
Bekrachtigt gij mijn vloek, onsterfelijke goden,
Op de overtreders dier gewichtige geboden...

Hoe verschilt de toon van deze bede met hetgeen voorafgaat! Nu is het een priester
die spreekt en de goden nabij voelt. Bouwmeester heeft hier de welluidendste snaren
laten trillen van het wonder instrument dat zijne stem is. En nogmaals was hier het
gebed als gebeeldhouwd in hem.
De leider van het koor antwoordt op 's konings
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vraag, dat Thebe den plichtige niet kent; maar hij geeft hem tevens eene nieuwe
inlichting: Laïos zou door reizigers gemoord zijn. Trouwens, Oidipous heeft, voor
een snellere uitkomst, den ouden blinden wichelaar Tiresias ontboden.
Daar nadert hij sukkelend, op zijn staf geleund en door een knaap geleid, de
eerwaardige grijze. De koning vraagt hem of hij, wiens geestesblik alles doordringt,
Laïos' moordenaars niet kent. Geen antwoord.
‘Men brenge mij terug!’ zegt Tiresias.
Nu bruist weer Oidipous' gemoed op, hij ‘blaakt van woede en toren’:
Poogt ge dan ons allen te verraân
En van het feit bewust, de stad te doen vergaan!

Hij beschuldigt den wichelaar van snoodheid en verraad.
Wie zou met koelen zin 't hardnekkig weigren hooren,
Wanneer gij 't gansche volk versmaadt, beschimpt en tergt?

Meer nog, Tiresias is het, volgens hem, die met Kreon het moordstuk gesmeed heeft.
Ja 'k vier den teugel aan mijn gramschap: 'k zie, verrader,
In u maar al te klaar den lang verholen dader,
Door u verloor de vorst het dierbaar levenslicht;
En, snode, indien gij niet ontbloot waart van 't gezicht,
'k Geloofde ontwijfelbaar, dat gij met eigen handen...

Tiresias, aldus meer en meer door Oidipous gehoond, getergd, zelfs bedreigd, en
door het voorbeeld der gramschap tot gramschap gedreven, staakt zijn stilzwijgen:
‘'k Vrees niets, zegt hij,
'k Vrees niets: de waarheid zal mij dekken voor uw woede

en hij onthult ontzettende geheimen: Oidipous zelf zou de moordenaar van Laïos
zijn.
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'k Zeg u voor 't laatst, dat hij, wien gij verlangt te ontdekken,
En wien 't vergoten bloed van Laïos blijft beslekken,
Zich in dees vest onthoudt gelijk een vreemdeling,
Hoewel hij 't eerst bestaan in haren kreits ontfing.
De ontdekking van zijn stam zal deerlijke ongelukken
Hem storten over 't hoofd, hem 's hemels licht ontrukken.
Zijn vorstelijke staat beantwoordt aan zijn bloed:
Hij zal, verstooten zijnde uit zijnen overvloed,
In wrede ballingschap van rijk tot rijken zwerven,
En, vol behoeften, 't hem benoodigd voedsel derven.
Wie meldt hem de ijselijkheid volkomen van zijn straf,
Die broeder is van 't kroost, waaraan hij 't leven gaf;
Die zoon is en gemaal der vrouwe, die hem baarde;
Die aan zijns vaders wensch in 's vaders vloek ontaarde,
En hem met eigen hand moorddadig heeft geslacht.

Tiresias is vertrokken. De koning heeft zijne laatste woorden onachtzaam aanhoord:
is de wichelaar niet een verrader, niet een snoodaard, een door Kreon uitgekochte
beschuldiger? Ja, dat staat vast. Maar Kreon is de groote plichtige. Hij is het die met
vuige daad, den troon wil meester worden, hij zal eene wreede straf ondergaan. En
terwijl Oidipous aldus zint, vernemen wij van het koor der grijsaards dat Tiresias'
woorden bij hen ook geen weerklank hebben gevonden. De koning heeft Thebe te
groot een dienst bewezen dat men hem ooit durve verdenken.
'k Zal op 't gezag van wichelaren
Alleen, den koning nooit bezwaren;
Hij die ter redding van mijn smart
Grootmoedig 't leven durfde wagen,
Mij van de Bergmaagd(1) heeft ontslagen,
Hij vindt zijn vrijspraak in mijn hart.

Doch Kreon heeft vernomen hoe hij door Oidipous beschuldigd werd, en komt hem
daarover rekening vragen.

(1) De Sphinx.
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Vergun mij dat ik spreke en pleit tot mijn verschooning
(Dit eenige is mijn wensch) en oordeel dan, ô koning!

De koning overlaadt hem met schimp en hoon en verwijst hem woedend tot den
dood.
't Gesmeek der Thebanen verzacht nochtans zijne verbittering:
Welaan dan; hij vertrekk', hoe duur het mij ook sta!
De voorbeê van mijn volk verwerft hem mijn genâ.
Uw droefheid breekt mij 't hart, al kostte 't mij het leven,
Al moest ik smaadlijk uit dees landpaal zijn verdreven:
Doch dat na dezen nooit zijn haatlijk aanzien weer
Mijn felle gramschap terge en mijn gezicht trotseer'.

Kreon gehoorzaamt, en met angstige stem vraagt Jokaste, op het gerucht toegesneld,
naar de rede van den heilloozen twist. Nu vertelt Oidipous hoe Kreon, met de hulp
van een wichelaar, tegen hem, uit heerschzucht, een aanslag had beraamd. Jokaste
tracht hem gerust te stellen: wat moet men zich om eens wichelaars woorden
bekommeren. Hare ervaring van de orakels is leerrijk!
Hoor toe: eens werd Laïos door Delphe's orakel voorzegd, dat een zoon, dien hij
bij haar zou winnen, zijn moordenaar en haar echtgenoot zou worden. En nochtans
Laïos is
Op een driesprong door uitheemschen neergeveld;
En 't spruitje werd geen trits van dagen toegeteld:
Want door de voeten van een heilloos koord doorregen,
Is 't op Kitherons kruin(1) in ontoegangbre wegen,
Zieltogend neergelegd op afgevallen blaân.

De manslag is dus op een driesprong gepleegd. Oidipous schrikt op. Zijn geheugen
bewaart de herinnering van een manslag in een driesprong.
Mijn gade! welk een schrik jaagt dit verhaal mij aan!
Wat siddring treft mij 't hart! - Wat doet gij mij verstaan!

(1) Een berg nabij Thebe.
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JOKASTE.
Welk een bekommring heeft zoo snel u ingenomen?
OIDIPOUS.
't Was op een driesprong dat de vorst is omgekomen!
Een driesprong! Hoorde ik wel? Bedriegt mijn oor zich niet?
JOKASTE.
Dus zegt men.
OIDIPOUS.
Daar ter plaatse is dan dees moord geschied?
JOKASTE.
Op Fokis grondgebied, in 't scheiden van de wegen,
Die naar Apollo's stad en Daulis zijn gelegen.
OIDIPOUS.
En voor hoe lang?
JOKASTE.
't Was kort geleden, toen gij hier
Den staf aanvaarden kwam van 't opperste bestier.
OIDIPOUS.
O Jupiter! Wat heeft het noodlot mij beschoren!
JOKASTE.
Wat wil die uitroep? die ontroering?
OIDIPOUS.
Doe mij hooren
Hoe Laïos van gedaante en jaren is geweest?
JOKASTE.
Zeer rijzig van gestalte, u schier gelijk van leest:
In d'eersten ouderdom, die de achtbre kruin deed grijzen.
OIDIPOUS.
Is Laïos uitgetogen
Alleen; of, als een man van koninklijk vermogen
Omstuwd van krijgshên en een talrijk hofgezin?
JOKASTE.
Verzeld van een heraut en drie trouwanten, in
Een enklen wagen.
OIDIPOUS.
Goôn! - kan ik 't in twijfel trekken?
't Komt alles overeen.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1902

592
Hij verhaalt ook nu aan Jokaste dat hij, zoon van Polybos, koning van Korinthe, en
Merope eens te Korinthe aan een disch gezeten, door een dronken genoot voor
vondeling uitgescholden werd. Spijt en wrevel dreven hem uit zijne stad, om 't orakel
van Delphe over zijne geboorte te ondervragen. Doch vruchteloos. Het antwoordde
alleen, dat hij zijn vader dooden en zijne moeder huwen zou. Hij vluchtte ver van
Korinthe om aan den dubbelen gruwel te ontsnappen. En... op dezelfde plaats en
stond door Jokaste aangewezen, sloeg hij, door een reiziger gehoond, dien met al
zijne volgelingen neêr: hoe rampzalig is nu zijn lot indien Laïos dit zijn slachtoffer
was!
Ja 'k heb dien wreeden vloek op mij alleen gewet:
Op niemand dan op mij: en 'k schend zijn huwlijksbed
Met de eigen hand, die hem het leven heeft benomen!

Doch een hoop blijft hem nog over. De ontsnapte dienaar die den moord in de stad
heeft verkond, heeft van verscheidene moordenaars gesproken. Leeft die dienaar
nog? Zoo ja, en houdt hij zijn vorig gezegde staande, dan is Oidipous vrij. De dienaar
zal ontboden worden, alhoewel Jokaste het onnnoodig acht: de man kan zichzelf niet
tegenspreken. Maar Jokaste alleen heeft nog haar vol vertrouwen. Een zware onrust
begint op het tooneel te wegen: het koor dat alleen blijft spreekt dien angstigen twijfel
uit in strofen die soms klinken als sombere profetieën:
De stoutheid voert den vorst ten troon;
Doch al te hoog gerezen
Tot smaad van de oppermacht der Goôn,
Heeft zij haar val te vreezen,
En ploft ten steilen eeretrappe af
In 't onverzaadbaar gapend graf.

Wat zal er van Oidipous geworden?
Het IVe bedrijf vertoont ons dezelfde plaats vóór Oidipous' paleis. Jokaste, de
amphora op den schouder
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en door jonge meiden met bloemen en kransen gevolgd, gaat een offer brengen aan
den god Apollo, met de bede het orkaan dat in de ziel van haar echtgenoot woedt tot
bedaren te brengen.
En terwijl ik dat schouwspel gadesloeg, dacht ik aan hetgeen zoo een tooneel in
het inzicht van Sophokles zijn moest, en hoe de luister en de zorg aan al de minste
bijzonderheden dier plechtigheid in den oudgriekschen schouwburg besteed, een
diepen indruk moest maken niet alleen op het hart, maar ook op het schoonheidsgevoel
van 's dichters tijdgenooten. Men zal nooit genoeg de kunst roemen waarmeê
Sophokles zijne tooneelen voor 't genot der oogen schikt.
Nog is Jokaste niet op 't einde harer bede, of daar treedt een bode het tooneel op,
om Oidipous een blij en tevens droevig nieuws aan te kondigen. Hij komt van
Korinthe. Polybos is dood en de troon wacht op zijn zoon. Jokaste is diep ontroerd:
haar bede werd dus verhoord! Ze laat in allerijl haar echtgenoot roepen en de
Korinthiër herhaalt den koning zelf zijne boodschap. Een vreemd gevoel van rouw
en vreugde tevens welt in het hart van Oidipous op. Zijn vader is dood helaas! maar
eindelijk wordt hij nu ook van de ijselijke nachtmaar verlost, waarmee het Delphische
orakel hem bedreigde. Polybos is aan ziekte en ouderdom overleden, niet aan den
doodslag van zijn zoon! En Jokaste jubelt van geluk. Maar Oidipous heeft nog alle
kommernis niet neergelegd. Immers zijn moeder Merope leeft nog en hij moet,
zoolang ze leeft. zijne geboortestad schuwen. De bode verneemt de reden van 's
konings vrees. - Drijf die vrees weg, zegt hij, ze is ongegrond. Gerust moogt gij naar
Korinthe terugkeeren, waar ik voor deze boodschap van u een loon verwacht. Immers
Merope is niet uwe moeder. Gij waart een vondeling:
Ik zelf, ja dees mijn arm, had u den vorst geschonken:
Hij minde u, wijl zijn echt met geene spruit mocht pronken.’
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Door Oidipous met een steigenden drift ondervraagd ontdekt hem de bode, dat de
koning hem als kind op den Kitheron door een herder van Laïos werd ter hand gesteld.
Zijne voeten waren met eene koord doorregen, waarvan zijn naam Oidipous
(gezwollen voet). Waar is die herder? vraagt Oidipous aan Jokaste. De rampzalige
vrouw schiet als uit een vervaarlijken droom. Ze heeft nu alles, alles geraden...
Gedurende de veropenbaringen van den Korinthïer was ze van smart en schaamte
ineengezonken. Nu recht ze zich pijnlijk op en - uiterste liefdeblijk - wil haren
Oidipous ten minste van het gruwzaam geheim redden.
In aller goden naam! indien ik iets vermag,
Breng door uw roekloosheid niets wreeders aan den dag;
Betoom uw ongeduld. Staak, bidde ik, voor u zelven
Uit deze onzekerheid meer rampen op te delven.
Ik heb te veel alreeds om 't onheil dat ik lij.

Oidipous is verblind. Hij meent in de bede van zijne vrouw de vrees te ontwaren,
dat haar echtgenoot een slavenzoon zou bevonden worden:
Zij schaamt zich, als een vrouw, bekoord door grooten schijn,
Mijne afkomst, in den waan, dat die gering mocht zijn.

Met koppig volharden wil hij tot het einde van zijn onderzoek. Want zijn roem - de
rampzalige boogt er op - kan bij zijne afkomst, hoe gering ze zij, niet lijden.
En Jokaste na haar vruchteloos pogen om de ramp te weren, vlucht in 't paleis met
een driedubbel wee, dat met ijzing schokt.
Die kreet is niet in Sophokles' tekst en ook niet bij Bilderdijk te vinden(1). Hij is
door Van Herwerden

(1) Dat ze in het Grieksche drama met een onheilspellend zwijgen het tooneel verlaat, bewijst
het koor wanneer het zegt:
Waar gaat de Koningin in zoo een zielsvervoering?...
Dat zwijgen!...
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of door de speelster zelf bijgevoegd, en Mevr. Bouwmeester heeft er een allergrootste
effekt in getroffen. Trouwens, men kan zich niets meer aangrijpends denken dan den
zielstoestand van Jokaste in dit tooneel. Na haar lang, lichtzinnig en spottend ongeloof
tegenover de orakels van den god, wordt eensklaps de blinddoek voor haar oog
weggescheurd en ze voelt zich door het noodlot in den diepsten afgrond der schande
en ellende geworpen: moeder en beddegenoot tevens! monsterachtige paring van
namen, gevloekte koppeling van twee lichamen en zielen in eene vrouw; brandende
herinneringen aan eene onzalige liefde!
Die foltering van de gedoemde vrouw heeft de kunstenares in houding en gelaat
op meesterlijke wijze teruggegeven, en, wanneer ze met een driedubbelen gil het
tooneel ontvlucht is, toen heeft ze eene rilling verwekt. 't Was het schoonste en
roerendste oogenblik van haar rol; ze heeft het weten te baat te nemen.
En wat een kunstenaar Sophokles is! Hoe treft hij naar believen in het hart van
den toeschouwer, als van een speeltuig waarvan hij meester is, de eene na de andere,
de gevoeligste snaren. Hoe worden door het natuurlijk woord en werk der menschen,
welke hij vóor onze oogen doet leven, beurtelings duizend gevoelens gewekt! En
wat vernuftige hand, die de weeke klei onzer ziel gedurig naar 't gewenschte beeld
weet te kneden!...
Het koor dat het bedrijf sluit zingt geen somber lied van afgrijzen en vertwijfeling,
neen; door de fiere woorden van Oidipous heropgebeurd, zegt het een hoopvol,
onbezonnen lied:
Indien mijn hart mij niet misleidt
Dat mij uw heilstaat reeds voorzeid,
Schoon van geen goôn gedreven;
Zoo zult gij, ô Kitheron! eer
De blanke maan haar schijnsel wêer
Op 't aardrijk staat te geven
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Zoo zult gij onzen Oppervorst
Een Vader wederschenken
En toonen ons de lieve borst,
Die hem het eerst mocht drenken.

Oidipous is wellicht een godentelg.
Wat godheid heeft, gelukkig wicht!
Wat godheid heeft u 't levenslicht
Uit haren schoot geschonken?

Is het eene nimf die hem van Phoibos, Hermes of Jacchos gewonnen heeft?
De tegenstelling tusschen de vroolijke verwachting die glimlacht op het tooneel
en den angst die den toeschouwer beknelt, maakt een groot dramatisch effekt. Van
zulke of gelijksoortige effekten is trouwens het stuk vol. Honderdmaal krijgt b.v.,
voor wie Oidipous' einde kent, een woord, door een personage uitgesproken, naast
den zin welken deze eraan hecht, eenen anderen vreeselijken zin. Die tragische
woordspelingen waarvan de personages zelven onbewust zijn, verdubbelen het
ontroerend vermogen van de meeste tooneelen, en geen daarvan ontsnapte aan de
toeschouwers voor wie het stuk geschreven was(1).
Wanneer het doek voor het Vde bedrijf opgehaald wordt, nadert de door Oidipous
verwachte herder. Met de schrikkelijkste bedreigingen dwingt de koning hem tot
spreken. En de duistere geheimen komen alle aan den dag. Ja, hij is de herder welke,
toen Laïos omgekomen is, aan Oidipous' arm ontsnapte; hij ook die, jaren geleden,
aan den Korinthiër een wicht met doorboorde voeten heeft ter hand gesteld. Dat wicht
kwam hem van Laïos, 't was Laïos' zoon, dien hij tegen zijns vaders wil, uit meêlij,
alzoo redde!

(1) Voorbeelden van die tragische ironie zijn gecursiveerde woorden in de citaten.
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Nu kan Oidipous zijn oog niet meer voor de schrikkelijke waarheid gesloten houden,
en in woeste wanhoop roept hij de zon toe:
O zon! uw haatlijk licht straalt mij voor 't laatst in de oogen
Die zoo verfoeilijk ben door schuldige geboort,
Als door vervloekten echt, en gruwelijken moord.

Hij ook vlucht het paleis in, en, nadat het koor een rouwklacht heeft aangeheven,
hooren wij uit den mond van een bode het ijzingwekkend verhaal van hetgeen achter
de blanke muren van 's konings woning omgegaan is. Jokaste heeft zich aan hare
vervloekte bedsponde verhangen en Oidipous heeft zijne oogen met de haken van
haar mantel uitgereten.
Weldra verneemt men een wild en akelig janken. De rampzalige nadert. Hij
verschijnt. Het bloed stroomt van zijn gelaat, hij zoekt tastend zijnen weg. Daar staat
hij, de machtige heerlijke koning van zooeven, nu bloedschendige moordenaar, een
afschuw voor zich zelf. Eene huivering is, bij zijn verschijnen, in den schouwburg
opgegaan. En hetzelfde gevoel beknelt ons als wanneer Jokaste jammerend het tooneel
verlaten heeft, maar nu veel heviger, omdat Oidipous ons zijn lillend hart voor de
oogen opent: hij gruwt en huivert, en huilt het ons in onsterfelijke klachten.
Kent men in eenige letterkunde een roerender tooneel dan dit, en kan de tragische
gruwel nog wel verder gaan?
Bouwmeester was hier nogmaals onovertrefbaar. Wat vernuftig spel! En nochtans...
Ik wil een kunstenaar als hij is er geen proces om maken - maar het gebaar en de
kreet die zijne walging van zichzelf uitdrukten, zijn op zeker oogenblik zoo geweldig
en ruw geweest, dat het mij geërgerd heeft. Mijn indruk was: zinnelijke afkeer. Die
afkeer van de zinnen, die opstand ‘van den vleesche’ tegen Oidipous' schande, was
me pijnlijk en heeft me in mijn zuiver esthetisch genot gehinderd.
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Eene jammerlijke samenspraak gaat nu aan tusschen Oidipous en het koor. Gansch
het tooneel hoefde aangehaald te worden om een flauw begrip te kunnen geven van
de hoogten waar Sophokles zijn nederlandschen tolk heeft meêgesleept.
Oidipous bidt om ver van Thebe gevoerd te worden. Doch alvorens voor altijd de
stad te verlaten, wenscht hij nog eens zijne twee jeugdige dochters te omhelzen.
Kreon, aan wien hij zooveel schuld heeft, verhoort zijne bede en de twee kinderen
worden bij hem geleid:
Mijn kroost, mijn dierbaar kroost! Waar zijt gij? Komt, treedt nader!

Het is een hartverscheurend tafereel, maar het lokt tranen uit en brengt ons van een
woestenij vol prangenden angst tot eene frissche oase van medelijden terug. Men
weent, maar het hart is ontkneld.
Oidipous vertrouwt zijne kinderen aan Kreon, omhelst ze voor de laatste maal en
slaat, door een slaaf gesteund, stilzwijgend den weg der ballingschap in.
Het stuk eindigt met deze woorden, welke het koor onder het wegleiden van
Oidipous uitspreekt:
O medeburgers van mijn dierbaar vaderland,
Ziet hier Oidipous, wiens glorierijk verstand
De duistre raadseltaal van 't schrikdier kon doordringen;
Den schranderste geschat van alle stervelingen:
Die burgersgunst, fortuin en afgunst heeft vertreên,
En niets verschuldigd was, dan aan zich zelf alleen:
Ziet deez' van alle ellende en jammer overtogen.
En leert, dat niemand is verzekerd van 't geluk,
Eer hij zijn levensloop voleind heeft, vrij van druk.

Die woorden zijn om zoo te zeggen de zedeles van 't stuk. In elk geval dit is zeker
dat de gedachte van het koor aan den hoofdindruk dien het stuk ons laat beantwoordt.
't Is vooral het noodlot dat Oidipous ten val brengt, maar hij is ook ten deele het
slachtoffer van
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zijn karakter en zijn temperament; want 't is een mensch zooals wij, hij heeft onze
gebreken, hij leeft ons leven, we erkennen ons in hem. Zooals zijn heldenmoed en
vernuft hem uit niets tot de verhevenste spits van 's menschen heil hielpen dragen,
zoo hebben ook zijne drift en zijn overmoed - de ondeugden zijner deugden - hem
helpen in den afgrond slingeren. Drift en overmoed doen hem Korinthe vluchten,
Laïos dooden, zijne felle vervloeking tegen den moordenaar uitbrengen, zijne afkomst
met de hevigste hardnekkigheid nasporen, tot het laatst oogenblik in zijn lot verblind
blijven en zich, tot al te vreeselijke straf, de eigen oogen uitrukken.
Hoe dikwijls zagen wij niet rondom ons hoe buitengewone voorspoed den mensch
overmoedig maakt en in 't verderf stort! Welnu, het leven van Oidipous was tot nu
toe eene aaneenschakeling van heil en zegen, hij was zooniet de zoon, dan toch het
troetelkind der fortuin. Van zijne jongste jaren af tot den troon bestemd, door liefde
en eerbied omringd; later, in de volle kracht der jeugd, te Thebe na zijne heldendaad,
tot koning verheven en als een god vereerd: is het niet als een uitzinnige droom!
Maar... niemand mag men vóor zijn dood gelukkig heeten, en éen dag heeft het
trotsche en zoo onwrikbaar gewaande gebouw zijner grootheid tot gruis geplet. Die
val van zoo hoog tot zoo laag, ziedaar het altijd nog levend belang dat ons vooral in
Sophokles' meesterwerk boeit; ziedaar wat ons, die zoo heel andere gedachten over
den vrijen wil hebben dan de Atheners van vóor 2400 jaar, nog altijd in het diepste
des harten schokt. En hoe Bouwmeester in den toeschouwer dien indruk heeft doen
leven! Hij was in 't eerst de zalige, trotsche held, en, - na de bliksemsnelle tuimeling
van zijne halve goddelijkheid, door menschen en goden verlaten, zich zelf een walg
en een doemnis, - toen was hij de zwakheid, de ellende en rampspoed zelve. En... ik
heb me afge-
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vraagd of Sophokles' tijdgenooten wel een dieperen indruk van zijn drama hebben
weggedragen dan wij. Een anderen indruk, jawel: er was wellicht in den griekschen
schouwburg meer genot voor de oogen; daarbij waren de vertooningen voor de
Grieken, vergeten wij het niet, eene godsdienstige plechtigheid, en Oidipous' legende
een soort van gewijde legende. Toch hadden ze geen begrip van hetgeen wij te zien
kregen: hunne acteurs droegen maskers, en de toeschouwer kon niet, zooals wij het
vermochten, op het voorhoofd en in den blik van kunstenaars als Bouwmeester, de
vlucht, de blanke of sombere vlucht hunner gedachten en gevoelens volgen. Wij
hebben in den vernuftigen tooneelist als het ideaal erkend dat vóor Sophokles' oogen
leefde toen hij zijn meesterwerk schiep, en grooter lof is er over een acteur niet uit
te spreken. Door zijn wonder talent werd ons een onvergetelijk kunstgenot verschaft
en den onsterfelijken naam van Sophokles een nieuwen luister geschonken.
LEO GOEMANS.
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Het Nederrijnsche muziekfeest in 1902.
HET was het 79e. Sedert het jaar 1818 zijn deze uitvoeringen bijna zonder stoornis
jaarlijks gedurende de Pinksterdagen voortgezet. Düsseldorf, dat dezen keer aan de
beurt was, heeft met Elberfeld in genoemd jaar daartoe den grond gelegd:
‘Vereinigung zur Abhaltung der Niederrheinischen Musikfeste an den Pfingsttagen’.
In 1820 sloot Keulen, in 1824 Aken zich daarbij aan. In 1827 trad Elberfeld terug
wegens gebrek aan een toereikend lokaal.
Evenwel hadden die feesten nog lang niet de uitgebreidheid der hedendaagsche
bereikt. Toenmaals waren het eene soort van stedelijke familiefeesten, vooral door
dat de gebrekkige vervoermiddelen de samenkomst der inwoners van andere steden
bemoeielijkten. Ook waren het veelal liefhebbers, welke de solo's voordroegen; dezen
verdwenen langzamerhand, bij het stijgen der eischen van het publiek. En toch waren
en zijn nog heden die eischen niet altijd overeenkomstig met den alouden aard der
feesten. Menigmaal hoorde men in vroegere dagen solozangers en solozangeressen,
met minder stemmiddelen begaafd, doch wien het aan innigheid van voordracht, aan
overtuiging van de waarde der teksten minder ontbrak dan den glansrijken solisten
van later dagen.
Iets dergelijks valt ook bij het orkest op te merken. Door het uitgebreide getal
(127) spelers, waarvan er bovendien velen uit andere steden bijeengeroepen zijn,
wordt het onmogelijk alle fijnheden van den geest der sinfonische gedeelten door de
keurigste leiding te laten gelden; moge het overigens niet aan Schwung en kracht
ontbreken, gelijk hier onder de voortreffelijke leiding van den stedelijken
‘Kapellmeister’ prof. Buths het geval was. Wij kunnen zeggen dat vooral het koor
jaar in jaar uit, door vlijtige

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1902

602
studie, door talrijke opkomst (490 stemmen) aan de aloude overlevering getrouw,
een klinkend bewijs levert van de geestdrift en den echten muzikalen zin der jeugd
van het Rijnland.
Wij ontkennen daarbij niet, dat door den wedstrijd, welke er sedert weinige jaren
ontstaan is met de ‘Middelrijnsche’ muziekfeesten en de ‘Westfaalsche’ uitvoeringen,
de comité's der ‘Nederrijnsche’ verplicht zijn tot nieuwe inspanning om de aloude
vogue te handhaven, en voor die moerte zijn wij hun zeer dankbaar.
Düsseldorf gaf in der tijd het voorbeeld der afwijking van Händel, welke met Bach,
volgens hetgeen wij van het koor zeiden, voor dergelijke feesten niet kan overtroffen
worden, daar deze meesters steeds hunne grootschheid van indruk aan koormassa
zullen te danken hebben. Daarom is dan ook Messias reeds vóór het jaar 1873
tienmaal, en zijn Samson en de overige groote oratoriën van Händel zeven, acht maal
aan den Rijn uitgevoerd. Haydn begon toen reeds te verdwijnen. Wij vinden hem in
de laatste twintig jaren slechts een paar maal terug. Doch nog in 1883 werd b.v.
Wagner niet in Keulen geduld en moest er wijken voor Verdi's Requiem.
Düsseldorf nu, waar het moderniseeren begon, is ook op dit oogenblik een waar
Heim geworden voor Richard Strauss, wiens voornaamste werken aldaar bijna allen
ten gehoore gebracht zijn. In deze dagen evenwel werd alleen een klein fragment uit
zijn nieuwste werk, getiteld Liebesduett uit zijn Singgedicht ‘Feuersnoth’ ten beste
gegeven. Het stukje tekst waarin zich eene jonkvrouw met ‘schämig-scheuem
Schweigen’ allitereerend vertoont, was zonder andere uitlegging afgedrukt met de
‘Genehmigung der Verlagshandlung Adolph Fürstner in Berlin’.
't Was wel de moeite waard (?)... Op enkelen na verstond het publiek niets van
die ‘Feuersnoth! Minnegebot!’ - Bovendien verdwenen de twee stemmen van Diemut
en Konrad (Elsa Hensel-Schweitzer en Carl Scheidemantel) achter het zwoegend
orkest, wat kunstrijk ineengevlochten en van machtige sonoriteit (gelijk wij die van
Strauss kennen) scheen te spotten met het ‘Weinen’ en de ‘Herzensnoth’ van de
jonkvrouw aan het venster. Wij waren dus mijlen ver van de uitdrukking der naïveteit
des ‘Magedems’ (sic!) verwijderd.
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Daarenboven dirigeerde Strauss de Faust-sinfonie van Liszt, die niet gezonder en
opwekkender luidde, al bewonderen wij daarvan ook de instrumentatie. Maar ook,
een doctorandus, die zich beklaagt ‘Theologie’ gestudeerd te hebben is geen
onderwerp voor een muziekstuk; de psychologische ontwikkeling in Göthe's schepping
behoort niet op het muzikaal gebied.
Verkwikkender was de grootere nieuwigheid, welke ons het muziekfeest bracht,
namelijk Der Traum des Gerontius, door prof. Buths uit het Engelsch van Kardinaal
Newman vertaald, en in muziek gebracht door Edward Elgar, voor mezzo-sopraan,
tenor en bas, koor, orkest en orgel. Elgar was zelf tegenwoordig en had eene
mezzo-sopraan (of alt), mej. Muriel Foster, meêgevoerd, welke door kiesche en reine,
bescheiden voordracht, met eene volle stem weldra alle harten had veroverd en hier
met de solisten Wüllner en Messchaert niet weinig den algemeenen bijval bevorderde.
Gerontius is een uitgedachte naam. Newman stelt ons eenen stervenden vriend
voor. In het eerste gedeelte hooren wij de uitdrukking zijner angst en de bede aan
zijne vrienden gericht, die hem omgeven. Gerontius sterkt zich dan door het geloof
aan het eeuwig heil, maar zinkt uitgeput in slaap. Een priester stemt gebeden der
stervenden aan. In het tweede deel ontwaakt hij geruster, doch als geest, bereid de
eeuwigheid binnen te treden. Een engel toont hem den goddelijken rechterstoel.
Booze geesten trachten zich van hem meester te maken; onder de bescherming van
den zaligen geest, wordt hij ook in den hemel opgenomen.
Wien vloeiende natuurlijkheid meer waard is dan gezochte en oorspronkelijke
effecten kan met dit werk hoogst ingenomen wezen. Het is in modernen vorm
geschreven, zonder stilstand bij lyrische ontboezemingen, zonder herhaalde muzikale
zinnen; anderszins heerscht daarin de gemoedelijke, christelijke toon van Mendelssohn
en Schumann, zonder kwijning of eigenlijke neerslachtigheid, meer dan het onderwerp
onmiddellijk aan de hand doet.
Prof. Buths heeft hier dus eenen gelukkigen greep gedaan, door dit werk op het
programma te brengen.
Op andere wijs merkwaardig was ook Bach's Cantate Der Streit zwischen Phoebus
und Pan om den voorrang in 't zingen. Daar lacht nu de groote Bach, om te vergelden
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en belachelijk te maken, hoe een zekere organist, met name J.A. Scheibe (geb. 1708),
wien hij zijne aanbeveling geweigerd had, met allerlei kinderachtige kritiek tegen
hem optrad.
't Was evenwel opvallend dat dit werkje het slot vormde van dit groote feest en
Strauss hetzelve dirigeerde. Messchaert schitterde er in door de karakteristieke
voordracht, die wij van hem kennen.
En moet ik nu nog mijne geestdrift over de voordracht der H-Moll-mis uitdrukken?
Mevr. Noordewier roemen? Zij was aan de spits, en het werk was verder flink
ingestudeerd!
En het Mozart-Aria, door de welbekende Marcella Pregi? En Brahms' Vioolconcert,
door den altoos nog krachtigen virtuoos Auer gespeeld? En de Rijnlandsche tenor
Litzinger dan? En de onmisbare organist Frank uit Keulen? Allen van kunstkeurige
keuze! Eere het comité!
ALB. T.
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† Hubertus, aartsbisschop van Keulen.
Dankbare hulde, door den laatsten priester dien hij wijdde,
neergelegd op zijn graf.
DE vreugdekreten, die bij de laatste bisschopskeuze door de Sancta Colonia
weerklonken: Habemus episcopum! waren nog maar pas verstomd, toen een droeve
mare zich over 't Rijnland en 't geheele Duitsche rijk verspreidde: Dr Hubertus Simar,
Aartsbisschop van Keulen, is niet meer! Weemoed daalde in de gemoederen. Drie
jaren eerst waren voorbijgegaan sinds kardinaal Philippus Krementz, op 6 Mei 1899,
naar 't eeuwige vaderland heenging, en nog treurde zoo menig hart om zijn, kort
nadien (21 Aug. 1899) in de kracht der mannenjaren weggerukten hulpbisschop, Dr
Hermann Schmitz, den sterken man met de machtige leus: ‘Verbum Dei sicut malleus.
- Het woord Gods is een hamer gelijk!’ Thans stond de stoel van Maternus en
Engelbertus wederom ledig. Dr Hubertus Simar, de op 20n Februari 1900
geinthroniseerde Aartsbisschop van Keulen, was op 24n Mei zacht en vredevol in
den Heer ontslapen.
De doorluchtige en beminde kerkvoogd werd geboren te Eupen, een dorp in het
Aartsbisdom Keulen, op 14 December 1835, en bij zijn doopsel Hubertus Theophilus
genoemd. Na in Eupen en in Düren de lagere en middelbare leergangen met vrucht
te hebben gevolgd, ging hij op zeventienjarigen ouderdom naar de Universiteit te
Bonn, en bestudeerde aldaar wijsbegeeerte en godgeleerdheid. In het Gesellenverein
dier stad gaf hij tusschenin menige uren onderwijs en belastte zich met de leiding
van het zangkoor. De wijsheid, de bekoorlijke sapientia scheen echter zijn hart te
hebben gewond; onvermoeibaar was hij in de studie. Benevens theologie hoorde hij
nog voorlezingen van beroemde professors, als van den historicus Ritshl en
Heimsoeth; en in 1857, toog hij, zooals weleer de latere kardinalen Paulus Melchers
en Philippus Krementz, om zijne verdere ontwikkeling te bevorderen, naar München.
't Jaar daarna, op 3 November 1858, promoveerde hij te Munster tot licentiaat in de
godgeleerdheid, en Prof. Deyks, de toen
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malige leider van het philologisch seminarie gaf den jongen geestelijke een pluimpje
om zijne sierlijke taal en stelde hem aan de overige studenten als voorbeeld voor.
De heilige priesterwijding ontving Hubertus in de Domkerk te Keulen, op 2 Mei
1859, van den Wijbisschop Mgr Baudry, en na een jaar als kapelaan aan de
parochiekerk Dietkirchen, in Bonn, ieverig te hebben gewerkt, vertrouwde hem
aartsbischop Johannes kardinaal von Geissel de gewichtige betrekking van herhalen
aan het theologísche Konvict aldaar toe. Hubertus Simar trad hiermede in het eerste
eigenlijk tijdvak van zijn werkend priesterlijk leven: het professoraat.
Dertig lange jaren arbeidde hij te Bonn op het veld dat de hand des Heeren hem
had aangewezen. Van 't begin af stond den jongen geleerde eene heerlijke loopbaan
open. Menige zonnestraal viel mild op zijn werk; in 1864 werd hij tot professor
extraordinarius benoemd. Doch ook de bange en gure dagen kwamen, dagen waarop
de storm vreeselijk loeide, de alma mater op hare grondvesten daveren deed en
verscheidene harer zuilen, die sterk schenen als de eiken van het woud, nedervelde.
1870 en het Concilie hebben eene droeve bladzijde in de geschiedenis der Bonner
Universiteit. Hoe het vreedzame hart van den vromen professor hierbij heeft gebeefd
en gebloed, laat zich niet beschrijven. Vrienden en kennissen werden meegerukt in
den stroom; doch als de vloed ook tot hem naderde, en hem het offer vroeg of der
vriendschap of van zijn geloof, aarzelde Hubertus geen oogenblik: hij brak moedig
de banden die hem met zijne dwalende ambtgenooten verbonden. De kerk en den
Paus bleef hij getrouw, en in die jammervolle jaren was hij een machtige steun voor
de theologische faculteit der school.
Dit weten nog - en zij herdenken dit met vreugde - de talrijke priesters, die zijn
van geloof doordrongen woord hebben aangehoord, en hem volgden in zijne trouw.
Professor Simar doceerde Dogmatiek en Moraal, later ook Apologetiek en Catechesis.
Doch de Dogmatiek is zijn hoofdvak gebleven: daarin is hij meester geworden. Hij
was een uitmuntend leeraar; doch aldoor is hij, indien ik mij zoo uitdrukken mag,
de priesterlijke professor gebleven, in dien zin dat de professor der theologie in hem
niet van den priester te scheiden was, maar tot ééne persoonlijkheid samengroeide.
Diepe kennis ging met nog dieper vroomheid gepaard. Simar was vóór alles een man
Gods, een leeraar die zijne wijsheid aan den Hemel vroeg, en ook zijne studenten
tot mannen Gods wilde vormen. Daarin ligt de geheime kracht die zijne studenten
in geestdrift voor hem deed opgaan, en alle harten tot hem trok. Deze liefde won hij
nog door het voorbeeld van zijnen moed en edele standvastigheid. Zestien jaren bleef
hij extraordinarius. Het is de zoogenoemde ‘Zurücksetzung’ die hij gedurende den
Culturkampf te verdulden had. Eerst in 1880 werd hij tot gewoon professor benoemd.
Doch nooit verminderde zijn trouw en zijne liefde voor de kerk, zijn iever voor zijnen
plicht; hij leefde, leerde en streed voor
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God. In 1885 wilden de katholieke studentenvereenigingen den moedigen professor,
na vijf-en-twintigjarige uitoefening van zijn ambt eene groote feestbetooging bereiden.
Simar sloeg ze dankbaar van de hand: de priester wilde niet feest vieren als zijne
Moeder, de heilige Kerk, in het dierbare Vaderland treurde en zuchtte.
Intusschen beperkte hij zijn werken niet tot de grenzen door den leeraarsstoel
afgebakend. Hij bestierde menige congregatie; gedurende een langen tijd was hij de
leidende kracht van het Borromäusverein; aan de St. Vincentiusvereeniging schonk
hij leven en bloei. Daarbij was hij liefhebber der muziek, en oefende zich met 't beste
gevolg in 't viool- en 't orgelspel. Ook de Görresgesellschaft telde hem onder hare
oudste en getrouwste vrienden. Tot hare stichting te Coblenz in 1876, droeg hij door
zijn invloed bij; gedurende vijftien jaren was hij haar plaatsvervangende algemeene
sekretaris; tien jaren lang, tot in 1885, voerde hij de redactie der uit te geven schriften,
en verbeterde hij zelf met eene groote nauwgezetheid de proefbladen. De Vereinschrift
van 1877 ‘Der Aberglaube,’ herhaaldelijk opnieuw uitgegeven, is uit zijne pen
gevloeid.
Buiten tal van kleiner schriften, schreef Prof. Simar eene Theologie des hl. Paulus
(1854), een Lehrbuch der Moraltheologie (1867) - en der Dogmatik (1879-81). Dit
laatste is het meest gekend en gebruikt. Het Hermesianisme wordt daar in 't bijzonder
aangegrepen en verworpen; De schrijver, die objektief bleef in het voorstellen der
twistvragen, schijnt nochtans meer naar de thomistische opvatting over te hellen.
Zoo was Hubertus Simar als professor. Intusschen vergingen de jaren, en na den
arbeid en het lijden kwam allengs meer vrede. In 1891 vernam de nederige dienaar
Gods eene stem, die hem toeriep: Amice, ascende superius. In de stad van den H.
Liborius, in Paderborn wachtte hem de bisschopszetel. Simar gehoorzaamde, werd
op 25 Februari 1892 door Aartsbisschop Philippus gewijd, en nam tot naam Hubertus,
met de wapenleus: ‘Veritas et judicium (Ps. 110). Trouwe en recht,’ die, zonder
twijfel, zijne tot dan toe doorloopen levensbaan kenschetst. De theologische faculteit
in Münster gaf hem den titel van eere-doctor in de godgeleerdheid.
In zijn nieuwen werkkring bleef Bisschop Hubertus dezelfde van vroeger: vol
rusteloozen iever voor het heil der zielen, vol zorg voor de vorming der jonge priesters.
In een zendbrief getuigt van hem de huidige bisschop van Paderborn, Wilhelm: ‘Als
bisschop onzer kerkgouw heeft hij dezer geschiedenis met een groote en heerlijke
bladzijde verrijkt. Steeds heeft hij naar het beste gestreefd, veel goeds gesticht, alles
trouw in eere gehouden, in overeenstemming met den tijd vernieuwd, nieuwe werken
tot stand gebracht, of tot dezelve met uitmuntende gevolgen aangedrongen.’
Gedenkteekenen die zijnen iever en zijne liefde eene steeds frissche herinnering
zullen verzekeren zijn het Leokonvikt - voor de studeerde geestelijkheid bestemd en de prachtige kerk van het heilig Hart, die hij beide opbouwen liet.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1902

608
Zoo naderde het jaar 1899. Aartsbisschop Philippus stierf op 6 Mei, en toen de
bisschop van Paderborn zijn stoffelijk overschot ten grave begeleidde, dacht hij er
wel het minst op, opvolger van kardinaal Krementz te worden. Op 24 October werd
hij door het metropolitaansch kapittel tot Aartsbisschop van Keulen verkozen. Hij
wettigde volkomen het in hem gestelde vertrouwen. Iedere goede en edele
onderreming vond in hem een krachtigen voorstander; men roemde zijne breedheid
van opvatting, zijne voorzichtigheid en zijn trouwen iever voor de opvoeding van
Gods levieten. De onderwijzers had hij lief; hun ambt schatte hij zeer hoog, en
beschouwde hen als zijne krachtige medehelpers om het rijk Gods in de zielen te
stichten. In den strijd, die de katholieke werkmanskringen verdeelt, hield hij, uit
beginsel, aan de strenge katholieke richting (von Savigny) vast; alleen, om reden der
omstandigheden kende, hij ook aan de interkonfessioneele Gewerkschaften het recht
toe te bestaan (zie D.W. en B. 1901, I, 379). In 1891 verscheen de tweede uitgave
van een vroeger geschreven werkje: ‘Das Gewissen und die Gewissensfreiheit. Zehn
Vorträge.’ In Bonn begon hij zooals te Paderborn met de opbouwing van een
Leonkonvikt, waarvan hij de voleindiging niet meer zou zien.
Eheu! schreef een vrome hand op zijn doodsprintje, monstratus nobis potius quam
datus! Helaas! hij werd ons veeleer slechts vertoond dan geschonken!
En veel hadde het Aartsbisdom van dezen wakkeren strijder nog kunnen
verwachten!
Eene longontsteking, die hij van eene vormingsreize medebracht, strekte hem op
het ziekbed neder. De kunst beproefde hare kracht, doch de zieke voelde het einde
naderen van den pelgrimstocht: ‘spiritu magno vidit ultima.’ Hij wenschte de
sakramenten der stervenden te ontvangen, en bad al de gebeden mede. Eene wijl
werd de toestand beter; er ontstond wederom hoop; doch 't was eene laatste
opflakkering van het leven. ‘Ik weet, sprak de kerkvoogd, dat ik sterven moet, doch
ik sterf gaarne.’ In volkomene berusting en heiligen vrede gaf hij zijne ziel aan haren
Schepper weder, op 24 Mei 1902, een weinig na middernacht, het uur waarop, volgens
het Evangelie, de Bruidegom komt. (Matth. XXV, 6).
De afgestorven Aartsbisschop was een man van schrandere geestesgaven, van sterke
en beproefde priesterlijke deugden, een prins der Kerk vol waardigheid, vol lever in
het vervullen zijner bisschoppelijke plichten. Hij verstond te regeeren. Zijn breed
gewelfd voorhoofd scheen als gemaakt om den mijter te dragen; op het bloeiende
gelaat lag steeds de uitdrukking van een diepen vrede. Vredelievendheid is een der
hoofdtrekken zijner verschijning; in de omstandigheden waarin hij den staf der
kerkelijke overheid voerde, scheen hem de liefde naar vrede het machtigste middel
om de rechten Gods en zijner Kerk te handhaven; en bij de vurige bezieling van zijn
geloof, bij zijne
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onwrikbare, klare christelijke overtuiging, was dit zonder twijfel eene voortreffelijke
eigenschap. In den korten tijd van twee jaren had hij in het Aarbisdom bij iedereen,
zelfs bij andersdenkenden, hooge achting en liefde verworven. Hij was vriend van
kunst en letteren, een fijn musicus, die veel heeft bijgedragen tot de herleving van
den Gregoriaanschen zang. Als redenaar wist hij te boeien en te bezielen. Een warme
vaderlander was hij tevens; gaarne verscheen hij op patriotische feesten en openbare
vergaderingen, om gulhartig in de vreugde van het Duitsche volk te deelen. Keizer
Wilhelm vereerde hem de orde der koninklijke kroon met de star, en verhief hem tot
ridder van de Adlerorden van tweede klas. Nog eene wijl, en Leo XIII zou hem,
gelijk aan zijne voorgangers, den kardinaalshoed hebben verleend. Hubertus' leven
was voornamelijk aan eene zaak gewijd: de eere Gods, in de bekwaamheid en de
waardigheid zijner bedienaren.
Thans rust hij in de crypta van het koor der groote domkerk te Keulen, en verbeidt
er met de heiligen Gunibert en Engelbert, de verheerlijking in het eeuwig leven.
Zijn afsterven heette Wilhelm, bisschop van Paderborn, een onzeggelijk,
menschelijkerwijze gesproken, onherstelbaar verlies, en de katholieke generaaloverste,
vrijheer von Loë, die zijne begrafenis bijwoonde, schreef eenige dagen te voren in
een draadbericht van deelneming. ‘God helpe in den nood!’ Paus Leo XIII smeekte
vurig voor de ziel van zijn dierbaren zoon den heiligen vrede in Christus af.
Godes wegen zijn niet onze wegen, en geen sterveling vermag zijne besluiten te
doorgronden. Zijn wil zij immer gezegend! Toch schenke hij weder aan den stoel
van den H. Maternus een man naar zijn hart, een herder vol liefde en toewijding,
waardige navolger zijner doorluchtige voorgangers!
THOMAS HEIDEBAND.
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Boekennieuws.
Le Contrat de Travail.
Le Contrat de Travail. Le rôle des syndicats professionnels par PAUL BUREAU.
Paris, Felix Alcan, 1902. 276 bl.
Deze studie, een boekaflevering van de ‘Bibliothèque Générale des Sciences
sociales’, is oorspronkelijk een lessenreeks door den schrijver aan de Parijsche Ecole
des Hautes Etudes sociales in den winter 1900-1901 gegeven. Ze begrijpt drie deelen:
I. De onbestendigheid der verhoudingen tusschen bazen en werkvolk onder het beheer
van het individueel werkcontrakt; II. De ellende der daglooners onder het beheer van
dergelijk contrakt; III. Het middel tegen de ontreddering der werkhuizen en de ellende
der daghuurders: het collectief werkcontrakt.
Uit deze opschriften alleen treedt de stelling van den schrijver reeds te voorschijn,
‘la vérité qui s'insinue en quelque sorte à travers toutes les lignes de ces pages, à
savoir l'inéluctable nécessité du syndicat.’
In het 1e deel bestudeert de schrijver twee voorbeelden van werkstaking: de
bandelooze werkstaking van Elbeuf (Frankrijk) in 1900, en de welberedderde staking
van de Engelsche werktuigmakers in 1897.
Wat de werkstaking van Elbeuf kenmerkt, is ‘het blijkbaar onvermogen om 't zij
de bazen aan den eenen, 't zij de arbeiders aan den anderen kant stevig te verbinden:
van weerszijden heerscht het stelsel van de ordelooze verstrooiing der krachten.’
Meer dan één heeft de werkstaking van Elbeuf geweten aan de syndicaten. Schrijver
houdt het tegendeel staan; zeer weinig werklieden waren tot een syndicaat vereenigd
en 't is juist 't gemis van vakvereenigingen dat de werkstakingen doet uitbreken. ‘Het
is buiten twijfel, zegt hij, dat de onbekwaamheid van deze onvaste en verwarde
vereenigingen om de wolbewerkers geldig te vertegenwoordigen, om in dezer naam
eischen te doen gelden, en een akkoord in forma aan te gaan, noodzakelijkerwijze
de werkstaking tot gevolg moest hebben van 't oogenblik af dat de economische
omstandigheden en het voorbeeld van andere nijverheidsbrandpunten de werklieden
tot vraag om loonsverhooging zouden dringen.’
Op te merken valt er ook in dit 1e deel de bewijsvoering waardoor de opwerping
beantwoord wordt van patroons die weigeren te onderhandelen met
syndikaatschrijvers, vreemd aan den stiel.
In het 2e deel van zijn boek behandelt schrijver vooral de loonwet. ‘Tout ce qu'elle
affirme, zegt hij, et là est son atrocité vraie, quand on en a bien compris l'essence,
c'est que d'une part le superflu, si
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limité soit-il, est et sera toujours refusé à l'immense majorité des salariés et que d'autre
part une force très puissante, mais incoercible, tend à restreindre à chaque moment
donné et dans chaque lieu donné la notion du nécessaire et à plus forte raison, à
l'empêcher de s'étendre, puisque l'ouvrier dont les besoins sont les plus restreints est
assuré d'être embauché de préférence à tout autre.’
Werklieden en bazen ondergaan deze wet. Alleen door organische vereeniging
kunnen de arbeiders aan de mededinging 't hoofd bieden.
Het 3e deel van 't werk tracht te bewijzen dat alleen het collectief werkcontrakt uit
den nood kan helpen. ‘Naarmate de vakvereenigingen toenemen in kracht en vooral
in rijkdom, toonen zich de bazen hoe langer hoe bereider om met hen in der minne
te onderhandelen; en slechts bij gebrek aan andere uitvluchten zullen zij 't wagen om
met eene vereeniging te strijden waarvan zij de tucht en het geldelijk vermogen
kennen.
Een begoed nijveraar aarzelt niet een werkstaking te gemoet te gaan, zoohaast hij
weet dat de stakers tuchteloos zijn en zonder vast steunpunt: maar een syndicaat dat
rijk is en bestuurd wordt door een bekwaam en voorzichtig leader is een tegenstander
met wien men zich liever verstaat dan meet. Bij dit eerste bevredigingsmiddel komt
nog een tweede, dat niet minder doeltreffend is: zoolang de arbeidersvereenigingen
onvast en woelig zijn, loopen ze gevaar met beuzelachtige grieven voor den dag te
komen, een strijd aan te binden voor onverdedigbare zaken, in het krijt te treden op
een noodlottig oogenblik. Een stevig en bloeiend syndicaat daarentegen eischt niet
zonder voorafgaand overleg; want iedermaal het een eisch begint te ondersteunen,
zet het zijn eer en gezag op het spel.’
Schrijver erkent nochtans dat er nogal tijd zal moeten verstrijken, voornamelijk
in Frankrijk, eer de syndicaten het aangegeven ideaal zullen verwezenlijken.
De gedachten in dit boek ontwikkeld kunnen niet zonder voorbehoud wo den
aangenomen: schrijver bezigt te sombere kleuren waar hij de ellende schildert der
werkende klasse; van tijd tot tijd vergenoegt hij zich met woordenklank, doet te veel
aan theorie, hij wantrouwt te weinig de strekking tot dwingelandij in de sydicaten;
hij heeft er niet genoeg aan gedacht dat de toestanden van Engeland niet dezelfde
zijn in de andere landen van Europa en allerminst in Frankrijk.
Overigens valt het niet te loochenen dat de stelling van den schrijver veel waars
bevat, dat hij doorgaaans logisch redeneert en dat zijn duidelijk en levendig
geschreven werk veel belangstelling wekt.
E. VL.

Lux in Tenebris lucet.
Lux in Tenebris lucet. Een Novelle uit het kunstenaarsleven, door H. SIENKIEWICZ,
vertaald door ED. DE KEYZER. Mechelen, 1902.
Het stuk is eigenlijk geen novelle, 't is maar een schets, iets wat de Duitschers een
Stimmungsbild zouden noemen. 't Stelt ons een man voor, ziekelijk, menschenschuw,
opgesloten in zijn werkhuis met zijn beeldhouwkunst en de gedachtenis van zijn
afgestorven vrouw, en die plots, zonder het te weten, in het licht der eeuwigheid
ontwaakt en in de armen ligt van zijn geliefde Zosia....
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Men erkent in dit werkje (30 bl.) het aankomend talent van den jongen Sienkiewicz.
Toch is het waar dat de vertaling van zoo'n dingetje geen nieuwe perel hecht aan de
kroon van den grooten Poolschen romanschrijver. Waarom niet liever onzen tijd en
onze kracht besteed aan het vertalen van een aanzienlijker en beter werk, de
Kruisridders b.v.?
J.D.C.
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Lectures Allemandes
Lectures Allemandes par PAUL HENKENS, S.J. Sixième édition refondue par WERNER
VON UND ZUR MÜHLEN, S.J.
- Ire Partie, à l'usage du cours inférieur (116 bl., in-8o). - IIe Partie, à l'usage du cours
moyen (164 bl., in-8o). - IIIe Partie, à l'usage du cours supérieur (486 bl., in-8o). In
linnen band. - Luik, H. Dessain, 1902.
Welke vreemde taal is noodzakelijker dan het Duitsch, aan wie studeert of handel
drijft? In de drie hoogste klassen der Jezuïetencolleges wordt ze tegenwoordig door
allen aangeleerd. Geen ouders of ze zullen dien maatregel hun volle goedkeuring
schenken.
P. Henkens' Lectures Allemandes waren daar als bloemlezing in gebruik. Het boek
was goed, zeer goed zelf; het beleefde zijn vijfde uitgave. Doch het leefde zoo lang,
dat het oud werd. De Eerw. P. Werner von und zur Mühlen, een Duitscher, die sedert
jaren zijn moedertaal in het Sint-Michielscollege doceert, heeft het zoo omgewerkt,
verrijkt, op de hoogte der tegenwoordige letterkunde gebracht, dat het gansch
verfrischt en verjongd uit zijn handen komt, en als een bijna volmaakt schoolboek
kan doorgaan.
In die drie deeltjes, zoo keurig gedrukt als gebonden, neemt de verzamelaar den
leerling als bij de hand, leidt hem door alle moeielijkheden heen en brengt hem tot
de volledige kennis van het Duitsch.
Verzamelingen van dien aard hebben veelal het gebrek den lezer slechts met het
verleden bekend te maken. Dat verwijt zal men den P. von und zur Mühlen niet
toerichten. Alle tijden en alle stijlen zijn in zijn boek vertegenwoordigd. Doorblader
het en ge zult wel op de namen van Goethe, Schiller, Lessing, Klopstock, op de
mindere namen van Richter, Heine, Claudius enz. vallen; maar ook de nauwelijks
ontslapenen, Weber, Bismarck, Winthorst enz., ook nog levenden, Baumgartner,
Fritz, Esser, M. Herbert, Willem II zijn niet vergeten.
Die 770 bladzijden vormen als een reductie van de gansche Duitsche literatuur,
met hare drama's en hare heldendichten, hare lierzangen en hare brieven, hare verhalen
en hare beschrijvingen.
Dat dit boek opgang zal maken en bijval zal genieten bij de studeerende jeugd,
valt niet te betwijfelen.
X.

Bijdrage tot de geschiedenis der middeleeuwsche kunstweverij in
Nederland
Bijdrage tot de geschiedenis der middeleeuwsche kunstweverij in Nederland,
door J. KALF;
overdruk uit het Verslag van het St. Bernulphusgilde over 1900. Utrecht, P.W. Van
de Weyer, 1901. In-4o, LVII-18 bl., 11 fig.
Het is niet van heden dat de Nederlanden in de weverij gedeeltelijk hunnen rijkdom
vinden. Eenieder weet dat die nijverheid ten tijde van Vlaanderens grootheid een
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van de voornaamste bronnen was van denwelstand en de macht onzer oude gemeenten.
Dit beduidt niet dat alles wat de geschiedschrijvers over de uitbreiding onzer
middeleeuwsche weverij verhalen, zonder meer als waarheid moet worden
aangenomen. Zooals in alle andere zaken, dienen hier ook al hunne gezegden
onderzocht, al hunne beweringen gewogen te worden, en alleen die kan men
onwederroepelijk behouden, welke op onweerlegbare bewijzen zijn gesteund. Doctor
J. Kalf, een gekende medewerker van Dietsche Warande en Belfort, heeft zoo een
aangenomen opinie over de geschiedenis eener vertakking der vlaamsche weverij,
namelijk de kunstweverij, van nabij willen onderzoeken. Kunstweven bestond, eertijds
bijzonderlijk, in de zijdeweverij. Andere grondstoffen evenwel, zooals wol, bleven
bij het kunstweven niet heel en gansch ongebruikt, en het ware zeker belangwekkend
kon men breedvoeriger onderzoeken in hoever er kunst uitgeoefend werd in de zoo
bloeiende vlaamsche lakenweverij. Maar
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de schrijver houdt zich wel, niet uitsluitelijk, maar toch vooral bij het zijdeweven,
al gelden eenige zijner bewijzen toch ook voor het weven van laken en linnen.
Over Vlaamsche zijdeweverij zijn zekere meeningen vrij algemeen aanvaard. De
Duitsche archeoloog Fr. Bock heeft ze, zoo niet het best bewezen, toch met veel
gezag uitgedrukt. Reeds in de XIIIe eeuw, zegt hij, schijnt er een niet onbeduidende
zijdenijverheid te hebben bestaan, te Yper, Brugge, Gent en Mechelen; in de XVe
eeuw was er Brugge door vermaard; later, in 't begin der regeering van Keizer Karel
vervaardigde deze stad hare schoonste zijde, fluweel en goudbrokaat.
Al deze beweringen liet de geleerde schrijver ongelukkiglijk zonder ernstige
bewijzen, en men vraagt zich af wat er toe bijgedragen heeft om ze zoo gemakkelijk
te doen aannemen. Voorzeker wel meest onze oud-vlaamsche schilderschool, die op
hare rijkgekleurde gewrochten met kennelijke voorliefde kostbaar weefgoed schildert.
Onder deze afbeeldingen van gefigureerde stoffen, - schrijver steunt minder op deze
waarvan de teekening zijns dunkens gedrukt was, - zijn er verscheidene die
ongetwijfeld op arabisch-italiaanschen of italiaanschen oorsprong wijzen. Andere,
het meerendeel, vertoonen het zoogezegde granaatappelpatroon, dat in de weverij,
vooral in die der XVe eeuw, zoo herhaaldelijk en afgewisseld voorkomt. Bewijst dit
dat voornoemde soort van weefsels of althans zekere verscheidenheden ervan door
vlaamschen kunstgeest werd uitgevonden en voor het eerst bewrocht? Noch bij onze
schilders, noch onder onze bewaarde stoffen vindt men een verscheidenheid van het
granaatappelpatroon, die aan de Nederlanden uitsluitend zou eigen zijn: alle vindt
men terug in de italiaansche weverij, ternauwernood een of twee schijnen eenen
overgang aan te duiden van de nog conventioneele italiaansche weefteekening tot
eene trouwere navolging der natuur, en zouden wel de fransche of nederlandsche
nijverheid, misschien de doornijksche kunnen toehooren. Een specifiek nederlandsche
verscheidenheid bespeurt men evenmin in inventarissen of andere oude teksten: hier
is er spraak van ‘lettres sarrazinoises’, ‘drap d'or de Luques’: uitheemsche namen,
uitheemsche koopheden, grootendeels italianen gedurende de XIIIe, XIVe en ook al
gedurende de XVe eeuw; want voor het einde der XVe eeuw haart Dr Kalf op dit punt
schaarscher inlichtingen aan. Zijdenijverheid, bestond ze, zou anderzijds ongetwijfeld
door beschermende handelsregelingen worden vermeld in een tijd waarin op vrijhandel
nog door niemand werd gedacht. Doch wat zien wij: in 1497 wordt Vlaamsche
lakennijverheid alléén, in 't begin der XVIe eeuw bovendien enkel het verweven van
ruwe zijde door den wetgever beschermd. Ja, ook nog in 't begin der XVIIe eeuw
werden in Zuid en Noord voor ontzaggelijke sommen zijden weefsels, meest versîerde,
uit Italië, Spanje en andere landen ingevoerd. Zelfs op dit tijdstip hadden de
Nederlanden dus geen aanzienlijke kunstzijdeweverij.
Daarbij hoe kon het anders! Bijzonderlijk de toen heerschende denkbeelden over
vrijhandel en bescherming verklaren bijna vanzelf de late ontwikkeling van dien tak
der nederlandsche nijverheid. Vlaanderen miste de grondstof. Pogingen om zijde op
eigen grond te winnen, in 1565 en vooral in 't begin der XVIIe eeuw aangewend,
(ook Hendrik de IVe van Frankrijk bemoeide zich toen in zijn land met de zaak)
bleven heel en gansch vruchteloos. Misschien legt dit gemis van grondstof ook wel
geringer bijzonderheden der geschiedenis van de zijdenijverheid uit: zoo treffen wij
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de XVe eeuw dóór het ‘doornix zijde laken’ aan; maar Doornijk, dat zeker wel sedert
de XIIIe eeuw tapijtnijverheid
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bezat en sedert de XIVe gefigureerde stoffen weefde, was toen eene fransche stad en
kon gemakkelijker onbewerkte zijde invoeren. Buiten die stad zou, volgens schrijver,
eerst in 1496 te Kortrijk het damastweven - namelijk voor het linnen - zijn in zwang
gekomen. Omtrent hetzelfde tijdstip neemt het Brugsche satijnv even grootelijks toe,
om nog geen halve eeuw later naar Antwerpen en elders te worden overgeplant.
Nochtans hier schijnt noch van gefigureerde, noch van volle zijden stoffen spraak te
zijn: veeleer zal het half zijde zijn geweest, waarvan namelijk de keten zijde, en de
inslag wolledraad was, bij zoo verre dat een deel toch der grondstof uit het land
kwam. Ten andere, de zijde kon toen reeds langs nieuwe banen in Vlaanderen
binnendringen: de Portugeezen hadden omtrent dit tijdstip den zeeweg naar Indië
ontdekt, en welhaast brachten zij uit het verre Oosten ruwe zijde naar Vlaanderen.
Langzamerhand wordt dan ook in Zuid-Nederland het zijdeweven van grooter
beteekenis en breidt zich uit tot het maken van versierde zijden weefsels. Intusschen
schijnt het later bekend geworden Utrecht nog gansch van Zuid-Nederland af te
hangen. Eene eeuw later, omstreeks 1600, volgt het Noorden op zijne beurt met
Alkmaar, Haarlem, Amsterdam. Maar juist toen werd de Oost-Indische Compagnie
gesticht (1602), die dan ook Noord-Nederland voor den aankoop der grondstof van
Italië onafhankelijk maakte.
Het zij voldoende eenige hoofdgedachten uit het belangwekkende werk van Dr
Kalt aan te halen, zonder die door eigen en grondig onderzoek te beoordeelen. De
stof is immers van hare natuur zoo uitgebreid, dat men wel best, doet het beslissend
oordeel aan den arbeid der lokaalgeschiedschrijvers over te laten. Ondertusschen
dient te worden opgemerkt dat Dr Kalf de aandacht vestigt op het verband tusschen
kunstweverij en tapijtindustrie. Dergelijk verbond bestond te Doornijk, misschien
ware het ook wel te Brussel en te Atrecht te bespeuren. Wat er ook van zij, het werk
dat wij hebben ontleed steunt op uitgebreide opzoekingen; wij vinden er het bewijs
van in de beschrijving van het materiaal aan oud-vlaamsche schilderijen ontnomen,
en ook nog in de ernstige opzoekingen naar archivalia, waarvan men in de studie
zelf en in de bijlagen de vruchten ontmoet. De bijlagen geven ons eenige
belangwekkende en nog ongedrukte stukken, getrokken uit de staats- of stadsarchieven
van Brugge, Antwerpen en Gent.
R. MAERE.

Le Bienheureux Bernardin de Feltre et son oeuvre
Le Bienheureux Bernardin de Feltre et son oeuvre, par le père LUDOVIC DE BESSE,
t. I La Vie, t. II L'oeuvre ou le prêt à intérêt. Tours, Mame. Paris, OEuvre de
St-François d'Assise, rue de la Santé, 5, 1902.
Er bestaan maar weinig banken van leening of lombaarden meer in onze streken,
en daar waar ze nog werkzaam zijn worden ze veelal met een slecht oog aanzien: 't
zijn enkel verbruikleeningen die zij toestaan, zoo beweert men, en dat aan hoogen
interest; met nieuwjaar, carnaval of kermis verpanden de arme menschen er zelfs het
noodzakelijke om te kunnen meevieren! Pater Ludovic de Besse, wel bekend om
zijne studiën betrekkelijk het volkskrediet, deelt deze meening niet. Hij steunt niet
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enkel op den strijd eertijds met goeden uitslag door de lombaarden gestreden tegen
den joodschen woeker, maar ook op de diensten die zij nu nog bewijzen. ‘Le plus
souvent, schrijft hij, ces prêts sont destinés à de véritables producteurs qui en ont
besoin dans un moment et qui, secourus à propos, sortiront sans peine de leurs
embarras et voudront fidèlement rembourser la somme empruntée.’
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In de twee deelen die wij hier bespreken vertelt hij het leven van den gelukzaligen
Bernardinus van Feltre, den inrichter en verspreider der banken van leening, en toont
hij den invloed door dezen uitgeoefend.
De gelukzalige Bernardinus van Feltre is de uitvinder niet van de lombaarden; er
bestonden er vóor hij begon. Hij nochtans mag aanzien worden als de ware inrichter.
Vóor hem leenden de lombaarden enkel uit zonder interest; 't was dus liefdadigheid.
Hij deed het beginsel van de leening tegen interest aanvaarden. Maar 't kostte hem
veel tegenkanting. Was alle interest geen woeker? Twee maal moest hij zich in het
algemeen kapittel van zijn orde verdedigen tegen de aanvallen van zijn eigen
ordebroeders. Hij kreeg echter gelijk, er werd beslist dat er mocht tegen interest
uitgeleend worden.
Bleef nog te zien uit wat de interest mocht bestaan:
De lombaarden ontvingen spaarstortingen waarop zij interest betaalden, maar deze
stortingen waren altijd eischbaar, zoodat op zekere tijden, als de storters hunne
penningen terugvroegen, de bank in nesten kon geraken; zij leende immers die
stortingen uit.
Ten andere, de interest door den lombaard geëischt van de ontleeners moest,
benevens de bestuurskosten die bij kleine pandleeningen altijd groot zijn, ook den
interest bevatten door de bank betaald aan de storters. Zoo klom de interest redelijk
hoog en werd de strijd tegen den Joodschen woeker lastiger.
Bernardinus trachtte een kosteloos kapitaal aan zijne lombaarden te bezorgen en
verzon, om daartoe te geraken, velerhande middelen: er werden ten hunnen voordeele
omhalingen gedaan na zijne sermoenen, hij richtte jaarlijksche processiën in, in
dewelke de priesters, kloosterlingen, de gilden der edelen, advocaten, magistraten
en geneesheeren, de ambachten, de scholen enz. openlijk hunnen penning kwamen
storten te voordeele van den lombaard; de notarissen die geroepen werden om
testamenten op te maken waren verplicht aan den erflater te vragen of bij den lombaard
niet wilde begiftigen. Bij weigering moest de notaris in het testament schrijven dat
hij vruchteloos de vraag gesteld had, zoo niet kreeg hij zelf 50 lire boet. Daarenboven
werden nog in de kas van den lombaard gestort sommige giften betaald voor kerkelijke
vrijstellingen, de boeten opgelegd aan de spelers, de vloekers enz.
Wanneer nu echter de lombaard over een eigen kostvrij kapitaal beschikken kon,
wat moest de interest, geëischt van de ontleeners vertegenwoordigen: interest mocht
geëischt worden voor de bestuurskosten; mocht hij het ook worden voor het
samenstellen van een reservefonds?
Deze meening werd, in den tijd dat de leening door velen aanzien was als moetende
noodzakelijk kosteloos zijn, fel bekampt, maar ten langen laatste toch aangenomen.
Ze was hoogst belangrijk voor inrichtingen die geen eigen kapitaal hebbende, met
gestort geld moesten werken.
Wanneer de opgehoopte reserve voldoende was, kon men daarmee de
spaarstortingen terug betalen, met eigen kapitaal voortgaan en dus ook den interest
verminderen.
Laten wij er nog de maatregelen bijvoegen door Bernardinus genomen om het
goed gebruik van de ontleeningen te verzekeren en de misbruiken te weren bij het
schatten der panden.
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Dit is voldoende om te toonen hoe het leven en het werk van den gelukzaligen
Bernardinus van Feltre waard zijn gekend te worden, bijzonder door dezen die zich
met volkskrediet bezig houden.
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Vinden wij in de Raiffeisenkassen het beginsel niet terug van de niet-verdeeling der
winsten: alles moet gestoit worden in de reserve, om alzoo voor de leengilde een
bedrijfskapitaal te vormen? Wordt in de Raiffeisenkas ook niet bijzonder acht geslagen
op het goed gebruik van 't geleende geld?
Pater Ludovic de Besse vergenoegt zich niet met het leven en het werk van den
gelukzaligen Bernardinus uiteen te doen. Hij onderzoekt nog de waarde van de
gedachten van den gelukzalige, hunnen bijval en hunne toekomst.
Dat hij hunnen bijval bespreekt, de verspreiding der lombaarden nagaat, eene korte
monographie geeft van de Banco di Napoli, van de Monte dei Paschi van Sienna en
van den lombaard van Parijs, zeer wel; maar we verstaan minder de noodzakelijkheid
van het IIe en IVe deel van het tweede boek, waarin schrijver eenvoudige begrippen
van staathuishoudkunde uiteenzet en stellingen verdedigt die in een ernstig boek wel
met thuis hooren, bij voorbeeld dat de priesters geen parasieten zijn!
Er komen hier nochtans beschouwingen voor waarop wij de aandacht moeten
vestigen, namelijk dat de priesters zich met maatschappelijke werken moeten
bezighouden en meer de volkshuishoudkunde aanleeren.
‘Il faut traiter et approfondir en chaire ces délicates questions, schrijft bij. En se
bornant à y parler des dogmes, des sacrements, des pratiques de piété, en n'abordant
les vertus morales que d'une façon superficielle, on exposerait les fidèles à se fausser
la conscience sur la justice, à contracter des habitudes commerciales répréhensibles
et a commettre, tout en continuant leurs pratiques religieuses, une série d'actes
malhonnêtes..... il faut savoir soitir des généralités pour entrer dans les détails les
plus précis et les plus clairs, afin d'instruire complètement les auditeurs.’
Wij hebben hier 'schrijvers meeningen aangaande de prediking en de werking der
priesters in de maatschappelijke inrichtingen niet te bespreken; dat hangt natuurlijk
ten grooten deele af van tijds- en plaatsomstandigheden.
Wij meenen over het werk van pater Ludovic de Besse genoeg gezegd te hebben,
om te laten inzien dat schrijver een nuttig en tevens een goed werk verricht heeft met
het leven en de gedachten van den gelukzaligen Bernardinus van Feltre uiteen te
zetten.
E. VLIEBERGH.

Der Totemismus und die Religion Israëls
Der Totemismus und die Religion Israëls, von FR.-VINC. ZAPLETOL, O.P. Freiburg
(Schwerz.), een aflevering (fasc. II) van de Collectanea Friburgensia.
Mac Lennan is de eerste geweest (1870) om te gelooven dat op een gegeven tijdstip
het totemisme bij Israël heeft bestaan. Dank zij deze onderstelling kon hij zonder
moeite zekere joodsche gewoonten verklaren. Robertson Smith beweerde in een
reeks opstellen (1880) dat David tot een slangenstam behoorde, dat de wet die aan
de Joden het eten van sommige vleezen verbood een overblijfsel was van totemisme.
Naderhand gaf hij nog verscheiden werken uit ten einde een vasten grond te geven
aan zijn onderstelling aangaande een Joodsch totemisme.
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De meeningen van Smith hadden ongemeenen bijval. Stade, Wilken, Jacobs,
Cheyw, Sayce, Lange, Wildeboer aanvaardden ze zooals ze waren of met enkele
wijzigingen. Ze kwamen zelfs, als echte uit-
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komsten in de ‘Hebreeuwsche oudheidkunde’ van Benzinger. In hun onderzoek naar
de beteekenis van Hebreeuwsche eigennamen beriepen Gray en Kerber er zich op,
om aan te toonen dat zekere persoons- en familienamen diernamen waren (bl. 17-18).
M.Z. is van oordeel dat de meeningen van Smith en zijn aanhang valsch zijn en
stelt zich tot doel ze door een grondige kritiek der bewijsvoering af te breken.
Volgens M.Z. is het totemisme - en zijn bepaling is juist - ‘een godsdienstvorm
in zwang bij sommige wilde volken, waar geslachten en rassen als hun stam erkennen
een dier, eene plant of welkdanig ander voorwerp; waaraan ze goddelijke eer bewijzen,
waarvan ze den naam aannemen, en waarvan ze natuurlijke vertegenwoordigers als
hun bloedverwanten aanzien.’ De schrijver geeft vervolgens een nagenoeg volledig
overzicht van de stelsels vooruitgezet om den oorsprong van dezen godsdienstvorm
te verklaren, geeft de voorkeur aan de onderstelling van Trager en stelt een nieuwe
op de droomen gegronde theorie voor. Hij voegt er evenwel bij, dat, mocht er iemand
deze nieuwe opvatting bestrijden, hij zich de moeite niet zou geven die te verdedigen
(bl. 15). Hij is overigens van meening dat alle op dit gebied gewaagde gissingen
evenveel waard zijn en dit gebrek hebben dat ze alle andere gissingen willen uitsluiten.
Verschillende volken kunnen langs verschillende wegen tot gelijke instellingen
gekomen zijn. Dit is een diepzinnige opmerking die ons het recht geeft te gelooven
dat sommige volkeren nooit aan totemisme hebben gedaan en dat het volstrekt
willekeurig is tot de algemeene verbreiding van deze instelling te besluiten, alleen
omdat ze bij talrijke wilde stammen voorkomt.
Tot hiertoe hadden we nog maar de inleiding tot het bijzonder vraagstuk dat den
schrijver bezig houdt; maar we hebben eenigszins uitgeweid omdat deze inleiding
de zaak van totemisme, in haar geheel beschouwd, kort en duidelijk samenvat.
Trouwens de inhoud van 't boek is grootendeels enkel voor hebraïsanten toegankelijk.
Ziehier nochtans de groote trekken der bewijsvoering.
Eerste bewijsgrond. Onze tegenstanders pogen te bewijzen dat het totemisme een
noodwendige schakel is 11 de ontwikkeling van allen godsdienst. Het zou de eerste
bestaansvorm wezen waaruit zich elke godsdienst, hoe vergeestelijkt ook, geleidelijk
heeft ontwikkeld. Om die stelling te staven beschouwt men het offeren, het geloof
aan onreine dieren, het verbod zich met sommige dier- of plantensoorten te voeden,
het vereeren van geesten en andere gebruiken uit hooger godsdienstvormen, als
overblijfsels van een oorspronkelijk totemisme. Men tracht te bewijzen dat al deze
gebruiken uit het totemisme kwamen, meer nog, dat ze alleen daaruit kunnen
voortkomen. Nu, bij de Joden, waren bovengemelde gebruiken in zwang. Dus stamde
de Joodsche godsdienst af van een aanvankelijk totemisme.
Daarop antwoordt schrijver: Behalve de totemistische, zijn er nog veel andere
oplossingen mogelijk, en M.Z. duidt er werkelijk verscheidene aan. De
niet-totemistische verklaringen zijn zelfs natuurlijker en minder ingewikkeld, wat
de balans in hun voordeel doet overslaan. Boven hebben we er reeds op gewezen
hoe onzinnig het is zoo maar a priori het bestaan van een algemeen totemisme aan
te nemen. De zifting van deze eerste bewijzenreeks gaat van een algemeen standpunt
uit; wie aan godsdienstige sociologie doet, zal ze dus niet mogen verwaarloozen.
Tweede groep bewijsgronden door M.Z. besproken:
Arabië is de wieg der semitische rassen. Nu, de oude Araben
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gaven zich aan totemisme over. Dus zijn alle semitische godsdienstvormen, waaronder
de Joodsche, telgen van het totemisme.
De schrijver toont aan dat niet één der argumenten aangevoerd om het totemistische
van den oud-arabischen godsdienst te bewijzen, steek houdt. En al hielden ze steek,
dan was er nog niets bewezen aangaande de Joden. Want men is er ver van af het
eens te zijn over de bakermat der Semieten. De meening welke die bakermat in Arabië
zoekt is dan nog een van de meest betwijfelde: Kremer laat de Semieten van de
bronnen van den Oxus en den Jaxartis komen; Guidi houdt het met den
beneden-Euphraat; Hommel strijdt voor Mesopotamië et Nöldeke spreekt zelfs van
Afrika.
Ten slotte heeft Smith het beproefd zijn gissing op de vertolking van sommige
Oude Testamentteksten te gronden. M.Z. doet uitschijnen hoe vaak Smith zich op
dit gebied heeft vergrepen. Zijn onbevoegdheid wordt slechts geëvenaard door de
vermetelheid waarmee hij alles bevestigt. Wij kunnen met M.Z. niet meegaan waar
hij in omstandige redetwisten treedt; we willen enkel een teekenend voorbeeld
aanhalen van de wijze waarop hij Smith afbreekt.
Nachas (hebr.) beteekent ‘slang’. Nu, een van David's voorvaders heette Nachson;
de zuster van David, Abigaïl, werd dochter van Nachas genoemd en David zelf was
bevriend met den Ammonietenkoning Nachas. Bijgevolg, zoo geeft Smith te verstaan,
beschouwden zich de stichters van David's geslacht als slangentelgen en is de
vriendschap van David voor den Ammoniet Nachas een overblijfsel van de
betrekkingen tusschen de voorouders der beide koningen, betrekkingen die uitgingen
van totems-identiteit. Langs dien weg vindt Smith het heel natuurlijk dat men in den
tempel te Jerusalem een slangenbeeld vereerde.
Vooreerst doet M.Z. opmerken dat nachson geen stamsnaam, maar wel een
persoonsnaam is, die een bepaalden persoon noemt. Dat Abigail de dochter van een
‘nachas’ zou wezen is twijfelachtig. Want de hebraïsanten zijn 't oneens betreffende
de vraag of men op de door Smith bedoelde plaats (2 sam. 17-25) moet lezen nachson
of Jessé. Klosterman, Wellhausen, Kautzsch kleven de tweede lezing aan. Er is niets
wonderbaars in dat David bevriend was met den Ammonietenkoning Nachas, vermits
alleber Saül tot vijand hadden. Eindelijk is 't willekeur en dwaling verband te zien
tusschen het geslacht van David en het in den tempel vereerd slangenbeeld, daar de
overlevering dit beeld vastknoopt aan de metalen slang waarvan Mozes spreekt.
Ziedaar het kort begrip van M.Z.'s geleerde monographie. Dit werk is gevuld met
feiten; het behelst in zijn geringen omvang (170 bl.) de uitkomsten van diepe
gewetensvolle studie. 't Is een kostelijke bijdrage tot de geschiedenis der godsdiensten
en tevens een werk van geloofsverdediging. Het mag ook niet uit het oog verloren
worden dat de schrijver de landen waarvan hij spreekt doorreisd heeft. Zijn dubbel
gezag als hebraïsant en als reiziger geven aan zijn arbeid een bijzondere waarde. We
hebben enkele onbeduidende misslagen aangestipt in het laatste hoofdstuk getiteld
‘das Matriarchat’; op het stuk van matriarkaat verzuimt hij jongere studiën aan te
halen, o.a. die van Westermarck, welke zijn eigen meeningen nochtans sterk hadden
kunnen schoren. Dit vermindert evenwel de innerlijke waarde niet van een werk dat
het Joodsch totemisme behandelt en niet het matriarkaat. Ons dunkt dat M.Z. zijn
tegenstander Smith met onomstootbare bewijzen heeft weerlegd.
M.F.D.
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Idioticon van het Antwerpsch Dialect (stad Antwerpen en de Antwerpsche
Kempen)
Idioticon van het Antwerpsch Dialect (stad Antwerpen en de Antwerpsche
Kempen)
opgesteld door P. JOZEF CORNELISSEN en J.-B. VERVLIET (bekroond door de
Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde). Gent A. Siffer.
Afleveringen I-IV tot pyramidalen (1008 bladzijden).
Het omvangrijke idioticon van de HH. C. en V. bevat den woordenschat van de
stad Antwerpen en de kantons Brecht en Zandhoven; bovendien ‘een aantal woorden
die in andere streken der Kempen: in het kanton Westerloo, in de omstreken van
Heyst-op den-Berg, in de Turnhoutsche Kempen enz. thuis hooren.’ Het idioticon
zelf is met veel zorg opgesteld. De Schrijvers hebben met taal geduld in het
uitgestrekte veld hunner opzoekingen een rijken oogst van woorden en spreekwijzen
opgedaan waarvoor elk taalminnaar hun den besten dank zal weten. Ook het
verwerken van hun materiaal verdient allen lof. De woorden komen in de
nederlandsche spelling voor, een groot gemak voor den lezer; ze zijn doorgaans door
de fransche vertaling gevolgd, alsmede door de aanduiding van de plaats waar ze
gebezigd worden en van de gekende idioticons waar ze reeds geboekt staan; talrijke
voorbeelden helderen het gebruik ervan op...
Eenvoudig, klaar, zeer leesbaar, zeer belangrijk door den overvloed van zijne stof:
dus is het Idioticon van het Antwerpsch Dialect dat de Vlaamsche Academie met
reden heeft bekroond.
De klank- en spraakleer welke het idioticon voorafgaat is m.i. niet zoowel gelukt,
en ik vraag de Schr. oorlof om hierover ronduit mijne meening te zeggen.
‘Het is ons inzicht niet, verklaren zij op bl. 6, hier eene volledige beschrijving te
geven van de klanken uit het Antwerpsche dialect. Zulk werk zou te veel opzoekingen
vragen en te veel plaats in ons idioticon beslaan. Trouwens, de uitspraak der klanken
verschilt van streek tot streek, ja, dikwijls van dorp tot dorp.’ Die verklaring beteekent
dat men in de 40 eerste bladz. der Inleiding niet moet zoeken naar eene notatie van
al de klanken van den Antw. tongval. Het is licht te verstaan dat de Schr. voor het
werk hebben afgeschrikt al de schakeeringen der klanken van een zoo uitgestrekt
gebied vast te stellen. Ook blijven zij voor het bepalen der streek waar de klanken
thuis behooren meestal in de algemeenheden. Ze schrijven b.v. bl. 1: ‘sommigen(1)
rekken korte e ook vóor nd, nt, maar bijzonder vóor ns... De korte o wordt gerekt
vóor ns en door sommige sprekers ook vóor nd en nt.’ bl. 2: ‘de volgende lange
klanken worden in menig geval kort uitgesproken...’ bl. 7: ‘In sommige dorpen ten
Westen der Kempen zweemt zij (de gerekte a) meer naar e...’ bl. 8: ‘Aai klinkt meest
overal aoë, oë of oa, in 't N. der Kempen ook oai... Au wordt in de meeste streken
uitgesproken als de lange zuivere a, die tot w overgaat... De korte heldere a klinkt
in 't algemeen, gelijk...’ bl. 9: ‘De gerekte e vóor r klinkt ofwel ei, ofwel gelijk de
blatende ae...’ bl. 11: ‘Nieuw klinkt te Brecht en elders in 't N....’ bl. 15: ‘Ei klinkt
volgens de streek 1o als aai, 2o als ai, 3o als aë, 4o als a, 5o als ae, enz.’
Maar de hooger aangehaalde verklaring moet ook beduiden dat men vanwege de
opstellers geen nauwkeurige, wetenschappelijke notatie der klanken, al ware het
(1) De cursiveering in deze en volgende citaten is van mij.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1902

slechts uit een beperkt gedeelte van het Antw taalgebied, mag verwachten. In de
citaten heeft men reeds kunnen opmerken dat de Schr. de phonetische spelling in het
vaststellen der klanken
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niet hebben gehuldigd. Het viel dan ook te vreezen dat de lezer nooit met zekerheid
over de uitspraak zou ingelicht worden.
Wel leest men bl. 7: ‘De korte a heeft den zuiver alphabetischen klank, maar open
en niet scherp gelijk de Fransche a... In het plat Antwerpsche klinkt de gerekte a
bijkans als ai in het Fransch plainte.’ bl. 8: ‘Zij (de lange a) heeft den zuiver
alphabetischen klank...’ en dergelijke. Maar, behalve dat men heden van wege
dialectologen eene juistere en meer wetenschappelijke terminologie zou mogen
verwachten dan die welke Schr. gebruiken om de klanken aan te duiden nl.: open,
scherp, zacht, zwaar, heldere, zuiver voor de vocalen, scherp en zacht voor de
consonanten - waarbij ze zich weliswaar kunnen beroepen op het voorbeeld van
Hollandsche philologen - hoeft er nog gezegd, dat men een klank niet bepaalt met
hem alphabetisch te noemen. Want welke is de alphabetische klank (= nederlandsche
uitspraak?) van a, e of i, en is er maar éen!
Wel worden op vele plaatsen de Antw. klanken met Fransche, Duitsche en
Engelsche vergeleken, waarmee men, voor zooveel die vreemde klanken met
zekerheid vastgesteld zijn, zich ten minste uit den slag kan trekken. Maar de
vakmannen weten wel dat het voorzichtiger en doelmatiger is, naast die vergelijking,
de dialectische klanken terug te brengen tot een der gekende phonetische tabellen
van Sweet, Sievers, Roorda of wie ook.
Om te toonen aan welke kostbare hulp men verzaakt wanneer men in dialectstudiën
de phonetiek verwaarloost, zal ik bij de even aangehaalde voorbeelden er nog eenige
voegen, welke de ongenoegzaamheid van de klankenbepaling en notatie der Schr.
volkomen bewijzen zullen, indien ze nog te bewijzen zijn.
Bl. 8: ‘De lange a kort uitgesproken klinkt... als korte o’ welke o? ‘In veel
woorden... gaat zij over tot eu in de eene streek, en tot ä in de andere’ welke eu en
ä? ‘In 't Z.-O. der Kempen heeft zij... den klank der korte a, gevolgd door den naslag
eener korte i’ welke i? ‘In deze woorden klinkt zij (aai) ook ei’ welke ei? Dit voor
éene bladzij in 't kapitel der vocalen. En nu de consonanten. Voor de Schr. zijn er
alleen zachte en scherpe medeklinkers. Van al ander onderscheid geen woord. Jawel:
van g wordt gezegd dat het eene fricatieve is, van l, n, r dat het vloeibare medekl.
zijn; maar j wordt een klinker genaamd (bl. 27), ng een enkele neusklank (bl. 28),
van sch wordt bl. 30 beweerd dat ze sg klinkt, eene phonetische onmogelijkheid!
J'en passe....
Neen, eene dialectische klankleer heeft dan alleen waarde, wanneer ze zoo
nauwkeurig mogelijk iederen klank beschrijft en de plaats waar hij thuis hoort bepaalt.
Konden de Schr. aan dat vereischte niet voldoen voor het groote veld waarop ze
arbeidden - en het ware onredelijk het hun te verwijten - zoo konden ze het toch voor
de enge streek, stad of dorp (Antwerpen en Brecht b.v.?), die ze van nabij kennen.
Om vruchtbaar werk te leveren hadden ze de klankleer van hun dialeet met alle
mogelijke zorg, volgens de regels der phonetiek, moeten bepalen; al wat niet zoo
nauwkeurig kon nagegaan worden diende ofwel als nutteloos weg te blijven, ofwel
als aanduidingen voor latere opzoekingen achter de wetenschappelijk bekomen
taalfeiten geboekt. Zoo een plan te verwezenlijken had wellicht meer arbeid gevraagd,
een tiental bladz. meer beslaan, maar ieder Nederlandsche taalkundige had ze met
vreugde toegejuicht.
En waarom zouden de Schr. in dien zin niet werken? Moesten ze dien arbeid
ondernemen - en 'k beloof er hun veel vreugde bij
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- dan hoefden ze ook de historische grammatica van het Nederlandsch niet te
verwaarloozen: een dialectoloog zal die nooit straffeloos uit het oog verliezen. Dit
zal blijken uit de volgende feiten. Op bl. 17 en volg. rangschikken Schr. onder den
titel van Klankverwisseling (den Umlaut of Klankverscherping behandelen ze op bl.
16) woorden als: deur, euverste (overste), heuning (honig), meugen (mogen)... bruur
(broeder), gruun (groen), spulen (spoelen), zuken (zoeken)... lemmen lam) enz. enz.
die eenvoudig onder den umlaut behoorden. Ze schrijven) ook bl. 9: ‘de korte zwaie
e verschijnt in veel woorden waarvan geen regels te geven zijn zooals in fläsch,
kätteren, knätteren, plätteren’, enz. en merken niet op, dat de drie laatste zeker
umlaut-vormen zijn. Op bl. 32, waar ze den overgang van v tot f bespreken, halen
ze fenijn aan naast feertig en fijftig, zonder eenig verschil tusschen beide gevallen te
maken; zoo ook op bl. 33 voor de toevoeging van t: tnegentig, tzestig en tzeventig
naast stroot (stroo), zonder eenige verklaring. Op bl. 34 heeten ze aanlijking of
assimilatie de syncope van f vóor d, t in hood (hoofd), heet (heeft)... van v vóor d,
t in bäd (berd), hät (hert)... in wöttel (wortel) waar ze ten onrechte de t gemineeren
en door die geschreven geminatie tot het verkeerd besluit eener assimilatie geleid
worden, zooals op dezelfde bladzijde in dikkes (dikwijls), makkaar (malkaar), enz.
Assimilatie is ook volgens hen schoozuster voor schoonzuster. Op bl. 24 leest men:
‘Veel scherpe medeklinkers worden verzacht als het volgende woord met eenen
klinker begint. Ik blijv op; zijn geld gaad uit.’ De Schr. hebben vergeten dat wij hier
de regelmatige uitgangen v en d voorhanden hebben. Een vergrijp met dit laatste in
verband, is ook het aanzien van de in zul-de, enz. als het pron. 2 sing. voor du (blz
56 en volg. 71 en volg.) Zulde hoeft Zuld e (Mnl. i) geschreven te worden(1). De regel
2, bl. 24 is m.i. niet duidelijk opgesteld en in tegenspraak met den sandhi: doot toen
(lood doen) die ook wel in 't Antw. zal gelden? Oar komt niet uit adder, maar uit
een adre, adere; door niet uit dodder maar uit doder (bl. 25); grab en schab (bl. 31)
bestaan, meen ik, niet in de gesproken taal, en zijn in ieder geval in tegenspraak met
bl. 24, regel 1. Es is voor des bl. 69.
Men leest op bl. 29 - en hier ligt de schuld noch aan de phonetiek, noch aan de
historische grammatica: ‘In de volgende woorden met zware è verandert... r in i of
j, die vóor de zware e geplaatst wordt: .... kjèès (keers), Mièèt (Meert), pjèèd (peerd).’
‘In eerde en merel blijft r Jèèr (eerde)... mièrel (merel)’ Dit vind ik al te stout met
de letters omgesprongen. Niet dat zoo'n curieus verschijnsel onmogelijk zou zijn:
men vertelt van talen waar er nog zonderlinger zaken gebeuren. Maar in ons
Nederlandsch, in onze nederlandsche dialecten zijn zulke beweringen gevaarlijk voor
wie ze doet, vooral wanneer ze totaal onnoodig en ongegrond zijn. Want, indien r in
kjèès, enz. tot j overging, hoe kon ze dan, in jèèr, behouden en tevens in j veranderd
worden?(2)
De stof is niet uitgeput. We eindigen nochtans omdat wij reeds lang de grenzen
eener gewone recensie overschreden hebben. We hadden hier ook niet met een
gewoon werk te doen. Het Idioticon van Antwerpen scheen ons alleszins te veel ernst,
vlijt en liefde voor de

(1) Cfr. Leuvensche Bijdragen, I (1896), bl. 133; II (1897), bl. 146.
(2) Cfr. ibid., II, bl. 29.
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volkstaal te verraden om het niet met zorg trachten te lezen en te bespreken, en wijzend op hetgeen daar verkeerd of niet gedaan werd en toch behoorlijk gedaan
worden kan - wilden wij de Schr. ten vurigste aansporen hunne Inleiding tot een
nieuw, ditmaal wetenschappelijk werk te hervormen.
Dr LEO GOEMANS.

van Uildriks en Dr. Vitus Bruinsma's Plantenschat
Wij ontvingen den 2en druk van: van Uildriks en Dr. Vitus Bruinsma's
Plantenschat,
een handig, net gebonden werkje in 8o formaat, echter zoo dat men het gemakkelijk
in den zak meedraagt. - Prijs fr. 3,50. - Alle bloemsoorten zijn naar den bloeitijd in
chronologische volgorde aangegeven, er is bij elk een zeer fraai gekleurd plaatje
gevoegd, 't welk bij het nazoeken zeer gemakkelijk zal blijken. De firma Noordhoff,
Groningen, zij er veel succes mee gewenscht.

Vivat's geïllustreerde Encyclopedie.
De afleveringen verschijnen regelmatig; 25 en 26 kwamen ons toe, van bl. 1921 tot
bl. 2080. Wij zijn verheugd nogmaals te mogen herhalen wat wij reeds zegden
aangaande de vorige afleveringen: de redactie heeft de jongste nasporingen
geraadpleegd, zij wil volledig zijn en tevens wetenschappelijk onpartijdig. Daarom
bevelen wij deze uitgaaf gaarne aan.
Bijzonder opgemerkt in nummer 25: slot van het artikel Darmkanaal, voorts
Darwinisme, Dauphin, Dauphiné, Decapoda, Deisme, Delfstoffen; in nr 26: het
uitgebreid artikel Denemarken, denken, Derby, dertigjarigen oorlog en diamant.
Evenals in de voorgaande afleveringen is bijzondere zorg gewijd aan de menigvuldige
biogranhiën.
J.V.

La rivalité de la gravure et de la photographie et ses conséquences.
La rivalité de la gravure et de la photographie et ses conséquences.
Étude du rôle de la gravure en taille-douce dans l'avenir, par RENÉ VAN BASTELAER,
conservateur-adjoint au cabinet des estampes de la bibliothèque royale de Belgique.
Mémoire couronné par l'académie royale de Belgique. Bruxelles, Hayes, 1901.
Het is nuttig herhaaldelijk te wijzen op het onderscheid tusschen kunstwerk en
machinewerk; het eerste voortgebracht door den geest en de hand des menschen, het
tweede door een werktuig, door den mensch half bewust in beweging gebracht. Door
het herhaald gebruik van het woord art industriel, art décoratif, art appliqué, en ik
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weet al niet wat soorten van art, verliest men eindelijk de beteekenis van het woord
art en het onderscheid daarvan met fabriekwerk uit het oog.
Om deze begrippen weder eens recht tot klaarheid te brengen schreef de heer Van
Bastelaer zijne Rivalité.
Terecht wijst hij er op hoe reeds voor vele jaren gewaarschuwd is tegen deze
verwarring van denkbeelden, en hoe gemak- en geldzucht geleid hebben tot de
miskenning der graveerkunst, bestemd om b.v. in het portret het menschelijk karakter
uit te drukken, gelijk de beste photographie dit niet vermag.
Dat komt - de graveerkunst is door den lichtdruk in verval geraakt, de zin daarvoor
is bedorven, de kosten worden te groot geacht en de photographie wint haar proces.
De schilders zelven miskennen menigmaal de voortreffelijkheid der graveerkunst,
en terecht zegt Charles Blanc, dat Paul Delaroche gedeeltelijk aan de graveernaald
te danken heeft den grooten roem, die hem de photographie nooit hadde kunnen
verschaffen (54). Jules Janin heeft die miskenning reeds lang voorspeld, toen hij op
de noodzakelijkheid wees tegen de langzaamheid en de toenemende eentonigheid
van de kopergravuren op te komen.
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Maar, waar zou men de Calamatta's en anderen halen, om nieuwe school te vormen?
En zoo won het de lichtdruk.
De kopergravuur herwordt ‘un art original et pittoresque, capable d'efforts
personnels’.
Nooit zal op den duur de photographie de nabijheid van gravuren van e e r s t e
k l a s s e kunnen uithouden en de Belgische uitgevers zullen Fransche, Engelsche en
Duitsche voortbrengselen, niet gelijk heden, bij nationale laten achterstaan. Maar
het publiek.... moet worden meer ‘ingénieux pour utiliser ses richesses’.

Letterkundige Bijdragen
Letterkundige Bijdragen (1901), uitgaaf van 't Kersouwken. Leuven.
Wie durft zeggen dat de Rederijkerskamers uitgestorven zijn? Die dat zegt, vergist
zich. Er is een kamer die nog ver is van dood, ‘car elle vit encore’. Ik bedoel de
‘aloude hoofdrederijkkamer van Brabant en Mechelen, het Kersouwken van Leuven’.
De teekens van leven die ze geeft bestaan niet uit gerinkel van dapper geledigde
bierglazen, noch uit trommelgeroffel of fluitgespeel in bonte optochten door de stad.
Ze zijn van hooger en ernstiger aard. De namen der bestuur-, gewone en eereleden
zijn daar trouwens reeds een waarborg voor. Het Kersouwken geeft ‘letterkundige
bijdragen’ uit - dit jaar een boekdeel van ruim 100 bladzijden. Daarin treft ge
gedichten aan ernstig-verheven, weemoedig klagend, lief-guitig of bijtend-satirisch;
ook schetsjes in proza, het leven schilderend in stad of dorp; geleerde verhandelingen
zelfs, t.w. eenige bijzonderheden over het Oud-Grieksch tooneel. De hoofdbrok van
den bundel - en dat is echt rederijkersch - is evenwel een niet onverdienstelijk
driebedrijvig drama, ‘Onschuld te laat erkend’. Dat de Kersouwieren ook wel eens
verpoozen van hun letterkundigen arbeid blijkt uit het verslag over hun reis naar
Middelburg. Onze welgemeeende wensch is dat het Kersouwken bloeie, hoe langer
hoe meer, en ons dikwijls met haar uitgaven verrasse.
J.D.C.

Van Zon en Zomer
Van Zon en Zomer door C.S. Adama van Scheltema. Amsterdam. S.L. Van Looy.
Het is gevoelvolle poezie van eenvoudigen klank.
De Dichter geeft, wat zijn titel belooft. Het zijn liedjes van zon en zomer. 't Is al
blijheid in en om de natuur.
Het zijn vrolijke tonen juichend met het gezang der vogelen. Gebeurt het nu eens
dat Scheltema droef en somber is, dan gaat hij de wei in of trekt de hei op. De wolken
van duistere ge lachten trekken voorbij en de dichter ziet iets ‘heel lief in de wereld’
dat hij op waarlijk nette manier wedergeeft:
Een rieten dak met wilde wingerd,
Een wegje dat er henen slingert
Door 't weeke loover, dat al! utert, -
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Een kleine dreumes die beteuterd
Naar 'n ietsje en een nietsje ziet, Een vogeltje van wiedewied!
Een gele zon verheugde ketel
Een roode lap bij dooveretel,
Een appel die te berste bloert
In 't licht dat met het windje stoeit
En fladdert in het glanzig veld
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En van iets kinderlijks vertelt, Een beetje stilte en zonnigheid,
Een klein beetje tevredenheid, En overal die blauwe hemel
Met tintelver dat blond gewemel Een veertje dat er nederdwerelt
Er is iets heel liefs in de wereld.

Zulke schilderijtjes geeft hij er vele. De best geslaagde zijn: De Stal, en zijn Klacht
om het afsterven van zijn partijgenoot (socialist). C.M. Loke. De natuur doet hem
beelden vinden alhoewel ze daarom niet altijd of zelden nieuw zijn. Ze behagen en
treffen zoo b.v. in dat kleine ‘Kleinood’.
Toen eens die groote schilder
De wereld verven zou,
Klom hij eerst in den hemel Den hemel maakte hij blauw.
Drie droppels liet hij vallen
Beneden op de aard, Drie mooie kleine dingen
Zijn daar altijd bewaard:
De eerste viel in 't koren,
Dat werd een korenbloem,
Die bloeit in 't blauw naar boven,
Dat is haar groote roem.
De tweede viel in 't heikruid,
Dat werd een heikapel,
Die vliegt altijd naar boven
Veel hooger wou ze wel.
De derde ging verloren,
Men wist niet waar ze was, Mijn liefste - o mijn blijde meid!
Ik vond jou in het gras!
Jouw hartje was de zonne,
Die scheen den hemel uit Scheen uit jouw blauwe oogen
Mijn mooie kleine bruid!
Ik leid jou naar de heide
Dan door het korenland Leid jij mij naar den hemel,
Leid jij mij bij de hand.

Heeft dit liedje iets van volkspoëzie weg, niet minder schoon is deze Bede:
Schoonheid die in den hemel zijt
Die de eeuwigheid heeft opgeschreven
Geef ons iets van Uw eindloosheid,
Geef ons van Uw verhevenheid,
Van Uw geweldigheid Om groot te leven!
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Schoonheid die in de wereld zijt,
Die tusschen menschen hangt te beven
Geef ons van Uw eenvoudigheid,
Geef van Uw mededeelzaamheid,
Van Uw deemoedigheid Om goed te leven!
Schoonheid die enkel in ons zijt
Die moeder ons heeft meegegeven
Geef aan onze oogen zuiverheid
Geef aan ons hoofd Uw helderheid
Ons hart Uw dapperheid Eerlijk te leven.

J.B.

Ernst
Ernst, door Hélène Lapidoth-Swarth, Amsterdam. Van Kampen en Zoon.
Een kleine bundel kleine schetsen. De smart van het onbegrepen gevoel is het
leidmotiev van gansch 't boek. Droeve gedachten brengen niet altijd helderheid bij
in de verzen.
Zacht werk, om vrouwen zacht te doen peinzen.
J.B.

Vlaanderen in het begin der XIVe eeuw en de Strijd tegen Philips den
Schoone
Vlaanderen in het begin der XIVe eeuw en de Strijd tegen Philips den Schoone,
door den E.H. LAENEN, doctor in Wijsbegeerte en Letteren, briefwisselend lid der
Koninklijke Academie van Oudheidkunde.
Deze studie is samengevat in 124 bladzijden en werd uitgegeven door de Katholieke
Vlaamsche Hoogeschool-uitbreiding van Antwerpen(1).
Zooals de titel genoegzaam te kennen geeft, is het werk van den E.H. Laenen veel
meer dan een verhaal van oorlogsfeiten. Het zal ook de staatkundige en economische
toestanden van Vlaanderen nagaan, en die beschouwen in hun verband met den
uitbrekenden oorlog.
Het zal de verhouding aangeven tusschen rechten en plichten van leenheer en
leenman. Het zal aanduiden hoe rond het jaar 1300 graafschap en koningdom, elk
op zijnen kant, eigen macht zochten uit te breiden. Aldus zal de kamp tusschen
Koning en Graaf onvermijdelijk worden.
De schrijver handelt over den oorsprong van het stadsrecht. Hij doet zien hoe
kooplieden en handwerkers hunne voorrechten handhaven of bemeesteren; maar die
(1) In den Ned. Boekh., St.-Jacobsmarkt 50, is de uitgave ook verkrijgbaar op zwaarder papier,
in grooter formaat. Ze is aan te bevelen voor prijsuitdeelingen.
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tegenstrijdige belangen en de aangroeiende macht van het werkvolk zullen bijdragen
in de gisting van den oorlog.
Verder krijgen wij een overzicht van 't platte land, en de schrijver duidt aan hoe
de boeren het nu hielden met den Graaf.
In hoeverre was de adel Franschgezind? Het antwoord is beredeneerd en bewezen.
De strijd zelve is nu verdeeld in twee perioden. Het bezoek van Philips den Schoone
maakt hier de afdeeling tusschen de twee tijdvakken.
In den beginne hebben de steden niet gehandeld uit eigen gezag; zij waren
dienstbaar voor hunnen heer en graaf.
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Als bepaalden overgang van den socialen opstand tot den nationalen oorlog geeft de
E.H. Laenen bondig en duidelijk den volgenden samenhang.
‘De eerste maal dat wij de Coninc ontmoeten, is het in een volksopstoot te Brugge,
na het vertrek van Philippe le Bel.
Het volk, opgehitst door de nieuwe belastingen, welke men hief om de
huldigingsonkosten te dekken, komt in gisting. Een oproer breekt los, de Conine
staat aan het hoofd. De schepenen bemeesteren de aanleiders, en de Coninc en
vijf-en-twintig andere worden in het gevang, het steen, opgesloten. Lang duurt het
echter niet of de bevolking loopt de poort van den kerker in, en bevrijdt juichend de
gevangenen.
De zaak ware bij dit alledaagsch opstootje gebleven, hadde niet Jacques de
Châtillon, Philippe's landvoogd, die de aristocratie fel genegen was, het op zich
genomen met een half duizend uitgelezen ruiters de leliegezinde schepenen ter hulp
te snellen. Het was olie op het vuur. De patriciërs, betrouwend op dit vendel
Franschen, buiten de poort gelegerd, werden nog meer aanmatigend, en het volk,
getergd, knarsetande.
Eens, het was een Donderdag in Juli, willen de “majores” met den weerstand der
handwerkers kort recht maken. Op het teeken eener kleine klok grijpen ze naar de
wapens om de poorten voor de Châtillon te openen, en de macht der ambachten in
eens te knakken.
Het snoode plan mislukt. De neringen staan alras in het geweer, en het patriciaat,
onder de overmacht bezwijkend, vlucht binnen den burg. Zwakke borstweer! De
burg wordt bestormd, ingenomen, de gevluchten ter dood gebracht of in boeiën
geklonken.
De volksklas zegepraalt. Lang duurt het toch niet of Jacques de Châtillon heeft
zijn legertje vergroot met al wat in Vlaanderen aan vreemde soldeniers, op buit belust,
aan leliegezinde ridders of aristocraten, vol haat, te vinden is. Brugge, te zwak om
weerstand te bieden, geeft zich over; de Coninc en de andere volksmenners verlaten
de stad, en de gemeente wordt van haar voorrechten beroofd.’
Het verlies harer voorrechten kon Brugge niet vergeten. Hare bevolking werd voor
altijd vijandig tegen de Franschen. Gedurende zijn ballingschap ging de Coninc
onderhandelen met de grafelijke zonen, die nog een klein leger in 't veld hielden.
Een wraaknemende opstand lag besloten. Wanneer de Coninc naar Brugge
wedergekeerd was, dan bekwam hij er zulken invloed, dat de schepenen de vlucht
namen. Het volk koos Willem van Gulik als ruwaard.
‘Willem treedt stout als volksleider op. Zijn eerste daad is wraak te nemen op Jan
van Sijsseele, die, de Minderbroeder bevestigt het, den ouden graaf vijandig was.
Daarna trekt hij er op uit om de Fransche bezetting van het slot van Male te verjagen:
't was de voorraadschuur, die een Fransch leger, bij een mogelijk beleg der stad,
moest voeden.
Ondertusschen had ook te Gent het volk de hoofden bijeen gestoken, de patriciërs
verslagen, de bijzonderste ervan gedood, en bij den terugkeer uit Male vonden de
Bruggelingen de gezanten der Gentenaren om een verbond te sluiten.
Ongelukkig wat te Gent ontbrak, was een stoute leider.
Het volk, dit groot kind, zoo opbruischend in zijn woede, zoo geestdriftig voor al
wat schittert, zoo veranderlijk en zoo wispelturig, had nauwelijks gehoord dat Jacques
de Châtillon zijn leger samen-
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trok om Gent te kastijden, of het schrikt, het verscheurt het verdrag met Brugge en
geeft zich op genade aan den landvoogd over!
De “majores” herwonnen macht en invloed. Willem van Gulik vond het geraadzaam
de stad te verlaten.
Het vertrek van de vorsten, de weerstand van Gent hebben den werkgezel geheel
en gansch den moed benomen.
De Leliaarts wijzen op de macht van den koning en brengen het volk onder het
oog hoe Brugge zijn rechtmatigen wrok heeft opgewekt en welke schrikkelijke straf
de stad te wachten staat. De vrees bevangt de menigte, en wanneer de Coninc van
Ardenburg terugkeert, wil men hem steenigen. De volksleider vlucht uit Brugge en
uit Vlaanderen.
......Al wie de wraak des konings ducht verlaat de stad en zoekt een onderkomen
langsheen den oever der zee, te Ardenburg, te Oostburg, te Damme of te Zwijn: alle
verzet schijnt voor goed gebroken.
En zoo ware het misschien toegegaan zonder den overmoedigen Franschen trots
van Jacques de Châtillon.’
Châtillon had beloofd, dat hij zonder vijandelijke meening de stad zou
binnentrekken. Nu verhaalt ons de schrijver, hoe deze afgezant des konings, met
eene gansche legerafdeeling, in Brugge binnenreed, hoe zijn norsche blik het volk
schrik op het lijf joeg, hoe de ingebleven bewoners nu de hulp inriepen van hunne
medeburgers, die buiten de stad waren gevlucht, hoe die uitwijkelingen in aller ijl
terugkeerden, en hoe de Brugsche Metten aanvang namen. 't Was, volgens hem, geen
bestoken spel, 't was het gevolg van een dolzinnige vrees, die tot eigenverdediging
aanzette en tot een bloedbad oversloeg. Nu was de klove te diep.
‘Brugge had geene genade meer te verwachten, geen heil meer te verhopen dan
in den eindzegepraal.
En zoo voltrok de barschheid van Châtillon wat het overreden woord van de Coninc
en het gezag van Willem van Gulik niet vermechten: zij ontketenden voorgoed den
afstand.’
De schrijver zal de verdere uitbreiding van den opstand laten zien en begrijpen,
hij zal de gebeurtenissen volgen tot aan den vrede van Athis-sur-Orge.
De gansche studie van den E.H. Laenen is merkwaardig.
De schrijver heeft niet enkel gebruik gemaakt van de laatste gegevens, die wij
kunnen vinden bij Fr. Funck-Brentano en bij H. Pirenne, maar hij heeft zelf,
persoonlijk, de weerde van iedere opgave willen toetsen.
De studie van de oorspronkelijke bronnen deed hem nog al eens van gedacht
verschillen met de genoemde schrijvers. Zekere punten, die zij niet aangeraakt hebben,
worden toegelicht in het werk van den E.H. Laenen, b.v. de beoordeeling over Jan
Breidel.
De toestanden van dit leenroerig tijdvak heeft de schrijver naar historischen
oorsprong willen verklaren. Dat is nog eene verdienste.
In het werk van den E.H. Laenen kan dus ook de geschiedvorscher nuttige
bladzijden vinden, terwijl de oningewijde eene levendige en duidelijke voorstelling
krijgt van deze veelbewogen tijden.
Als beknibbeling zouden wij kunnen vragen of het laatste woord reeds gezegd is
over de geloofbaarheid van Villani.
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Nevens de uitgave van de Chronique Artésienne, door De Smedt, hadde nog de
E.H. Laenen die van Fr. Funck-Brentano kunnen aanhalen.
Deze uitgave van den E.H. Laenen doet eer aan de verstandige werking van de
Katholieke Vlaamsche Hoogeschooluitbreiding, en zij verdient eene plaats op eersten
rang in de 1302-literatuur.
V.
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Geschichte der Päpste seit dem Ausgang des Mittelalters.
Geschichte der Päpste seit dem Ausgang des Mittelalters.
Bd. I (Martin V, Eugen IV, Nikolaus, V, Calixtus III). 3e en 4e vermeerderde uitgave,
1901. Bd. III (Innocenz VIII tot aan den dood van Julius II). 3e en 4e vermeerderde
uitgave. Freiburg im Breisgau, Herder, 1899.
De eerste uitgave van het eerste deel van dit gewichtige werk verscheen in het jaar
1885, de tweede, in 1891, de derde en vierde, in 't midden van 1901. Het derde deel
zag het licht in 1895; in 't midden van 1899 verscheen hiervan het derde en vierde
duizendtal.
In zulk eene snelle opeenvolging ligt openlijk de algemeene goedkeuring des werks
uitgespoken. Het is deswege ook de moeite waard nogmaals op de verdienste van
dezen omvangrijken arbeid te wijzen, welke ongeëvenaard verschijnt.
In 't algemeen heeft Pastor geheel den weg bewandeld, dien hij bij zijne eerste
uitgaven had ingeslagen, er zich op toeleggende niet alleen een algemeen beeld der
werking van de pausen dier eeuw te ontwerpen, maar ook bijzonder te dringen op
de geschiedenis der plastische en literaire kunst in Italië.
Het spreekt van zelf dat de schrijver zich hierin bij Italië bepaalt, dewijl ook de
werking der pausen op de overige deelen van de wereld geenszins uitvoerig wordt
behandeld.
Wanneer de schrijver van Renaissance spreekt, bedoelt hij dan ook niet een deel
der kunstgeschiedenis van Frankrijk, Duitschland of Nederland, maar uitsluitelijk
Italië, gelijk Ariosto alleen de Italianen bedoelt, wanneer hij spreekt over de
schandelijkheden der ‘humanisten’.
Indien de schrijver in plaats van Renaissance de uitdrukking Renascita of
Renascimento hadde gebezigd, zou wellicht de tegenstrijdigheid niet zijn ontstaan,
waarop wij bij vroegere gelegenheid(1) hebben gewezen. Kraus heeft dan ook in het
laatste deel zijner Kunstgeschichte recht duidelijk gemaakt dat de zestiende eeuw in
Italië reeds een vervaltijd voor de Renascita of Renaissance kan worden genoemd,
dat toen reeds de echte, Italiaansche, Renascimento-kunst meer en meer zinnelijk en
heidensch werd, en men, naar onze meening, daarbij (naar het vroeger gezegde)
allerminst van christelijke Renaissance kan gewagen.
Hoe wenschelijk ware het daarom niet geweest dat de begaafde schrijver, na zijne
eigene wederleggende aanhalingen uit Cian(2) en

(1) Dietsche Warande, 1895, bl. 592 vlgg
(2) ‘Cian’, zegt Pastor, II, bl. 15, n. 1, schrijft (de vertaling is van eenen ervaren kenner der
italiaansche letteren,: ‘De godsdienstzin, die voor en gedurende dit tijdperk leefde, wederstond
aan de stooten van het classicisme. Hij vormde als 't ware de grond, het substratum der
gewetens in 't algemeen. Deze waren verre verwijderd tegen de religie te willen opstaan. Al
die heidensche, naturalistische, oneerbiedige, zinnelijke (osceni) schermspelen en behangsels
waren veeleer prullerij van winst- en eerzuchtigen, verdedigers van nieuwigheden en mode.
Dezen waren bereid [ondanks hunne religie de slechte driften van het publiek aan te wakkeren.
Doch dit (streven) was minder het gevolg van hunne beschouwing van godsdienst en zeden
en duidde niet hunne overtuiging aan; ofschoon die mannen van den eenen kant tot
onverschilligheid oversloegen, van den anderen kant het vrije onderzoek bevorderden. (Cian,
Giorn. st. d. lett. ital., XXIX, 406 vlgg.)
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Renier, de verwarende uitdrukking ‘echt’ en ‘onecht’, ‘christelijk’ en ‘niet christelijk’
(van den Olymp en zijne bewoners sprekende) nu geheel had laten vallen.
Doch dit is eene kleinigheid. Wij bewonderen opnieuw des schrijvers vlijt en
volharding. Hij heeft zijnen tekst met meer dan 100 bladzijden vermeerderd. Deze
zijn deels gewijd aan den invloed der pausen te Avignon en bijzonder hun stoffe'ijk
bestuur, waarbij Denifle's en andere navorschingen goeden dienst hebben gedaan.
Ook weidde de schrijver meer dan vroeger uit over het concilie van Constanz.
Finke's en Keppler's arbeid zijn door Pastor met ernst te rade genomen. De
geheimzinnige gevangenschap en dood van kardinaal Vitelleschi wordt belangrijk
toegelicht en in 't volgende boek vindt men onbekende bijzonderheden over het
openen der h. poort, en den toestand der stad Rome in het jaar 1450.
Ook vernemen wij verder velerlei nieuws, bijzonder omtrent den kardinaal van
Cues, welke in ons land wegens zijne belangrijke reizen ook geen vreemdeling is.
Met belangsteling leest men verder de kroningsgeschiedenis van Frederik III (1452),
in de privaatkapel van Nikolaas V, en eindelijk treffen ons niet minder de
bijzonderheden over Fiesole en de verdediging der wetenschap aldaar beoefend,
medegedeeld.
Alle eer en roem zij dan den schrijver opnieuw toegebracht; waarbij wij met te
meer spijt moeten bemerken, dat steeds een systematisch register ontbreekt, hetwelk
het boek ongemeen zou doen toenemen in algemeene bruikbaarheid en diepgaanden
invloed(1).
De uitgever Herder heeft dit, door de tafels aan andere werken zijner persen
gehecht, dikwijls genoeg opgemerkt. Ten slotte zij dan nog ger oemd, dat, ondanks
de uitbreiding, de prijs van dit deel van 956 blz. (15 fr.) niet is verhoogd.
ALBERDINGK THIJM.

(1) Men vergelijke wat Ossenbeck voor Gregorius VII van Gfroerer heeft gedaan.
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Overzicht van tijdschriften.
De Vlaamsche Kunstbode. April-Mei 1902.
Gust. Segers vertelt z'n reis naar Konstanz en de hoofdplaats van Tirol: Innsbrück.
- Al. Van Neste geeft ‘eene fantazie op de Fransche gegevens van Faust de Goethe
uit de Bibliothèque choisie des chefs-d'oeuvre français’ waarin de gevolgen van
Grietje's verleiding beschreven worden. Eene Vlaamsche vertaling van eene Fransche
vertaling van Faust! - Van Aug. Gittée De Dierenwereld en het huwelijk in het
Volksgeloof. - Kempische Doop, een humoristisch schetske van Fl. Heuvelmans. Van Fr. Gittens het 3e bedrijf van De Maire van Antwerpen.

De Tuinbode. 1 Mei 1902.
Wij hebben het eerste nummer van dit nieuw tijdschrift ontvangen, dat optreedt als
‘een maandschrift handelend over alles wat den tuinbouw en de bloemlief hebberij
aangaat, opgesteld door verscheidene vakmannen, onder de hooge bescherming der
voorname begunstigers van den nationalen tuinbouw’. Inschrijvingsprijs 3 frank;
voor Nederland 2 gulden. De opstelraad is samengestetd uit MM. O. Burvenich; A.
Buyssens; E. De Meyer; K. Mestdagh; H. Ronse; J. Van de Vliet en P. Wauters. In
dit eerste nummer: De beste aanlegging van den Moes- en Fruittuin door Kamiel
Mestdagh; De Marantas door H. Ronse; Eenige regelen voor het aanleggen der
bloemperken door O. Burvenich; Hoenderteelt: Het broeden door P. Wauters; De
teelt der erwten door E. De Meyer; Grondbeginselen van plantenkunde en hunne
toepassingen op den Tuinbouw door A. Buyssens; De kultuur van Brusselsch Witloof,
door J. Van de Vliet.

Onze Kunst.
Onze Kunst. 4.
Jac. Mesnil toont aan hoe in de 15de eeuw de invloed groot was der Vlaamsche
schilderkunst op de Italiaansche, en hoe daarentegen in de 16de eeuw de verhouding
zich omkeerde en het Vlaamsche karakter niet meer de bovenhand had. Zoo gaat
het! Men denke aan de Prix de Rome. - Alb. Plasschaert handelt over de werken van
Floris Verster met ‘schoonheid van doffe, rijpe, glanzende kleur’. 't Was moeilijk
dit in verlichting uit te drukken. Zijne laatste schilderij is Bokkingen. De schrijver
geeft de lijst van Vorster's werken; de kunstenaar is geboren in 1861, te Leiden. Max Rooses beschrijft het portret van Hendrik van Halmale door Peter Thys. Georges Eekhoud bespreekt de werken van Victor Gilsoul, waarbij de landschappen,
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buiten tekst. In de Kunstberichten komt Libre esthétique en daarbij Schlobach er niet
zeer
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goed af. - 5, bevat: De verzameling Edmond Huybrechts te Antwerpen, met eene H.
Maria naar Quinten Massijs, en Jacob Jordaens, mansportret, benevens De serenade
uit het vroolijke volksleven’. Nog komen hier voor: van Nicolaas Maas, den baron
en de barones van Gottignies, Hendrik Leys' De Katholieke vrouwen en De
Vogelverkooper, Hendrik de Biaekeleer, De Eetkamer van Leys en de allerhefste
Les, van denzelfde; eindelijk nog van Alfred Stevens, Alle geluk, met tekst van Max
Rooses. - Het museüm Willet-Holthuysen, door Fr. C. Jr. bevat opnieuw eene groep
verlichtingen van ‘oudheden’, enz. gevolgd door ‘Kunstberichten’. - 6, bevat een
artikel over W.O.J. Nieuwkamp den etser, met acht verlichtingen en tekst van van
Ysselsteen. Vervolgens vinden wij hier De vaderlandsche school van de zestiende
eeuw van Max Rooses, met merkwaardige afbeeldingen naar P. Breughel d.o., zooals
De boerenbruiloft, enz.

De Banier, Juni 1902.
Sint-Trudo. Samenvatting der ‘Vita Si Trudonis’ van Donatus, met aanteekeningen.
Slot. (A. Paquay). - De schrijver verdient allen lof om zijne historische studie.
Taxander, geeft eenige opmerkingen over: Het Vlaamsch voor den Piovincieraad
van Limburg.... Waarom laat men die oude pruiken toe zoo met de taal der Limburgers
om te gaan? - Er is maar één middel.... de bezem. Zeggen wij dank aan de HH.
Bellefroid, Ceelen en Leynen. die durven kop bieden en de rechten voor onze taal
eischen in ons Vlaamsch Limburg. - Wetenswaardigheden. Dante's ‘Divina
Commedia’. Slot. (F. Schopp). - Het XIVe hoofdstuk der Genesis. (G. Stautemans).
- Feestlied op eenen Limburgschen dichter, (J. Leuaerts).

Durendal. Mei 1902.
God. Kurth heet La Divine Comédie ‘le plus grand de tous les poèmes qu'on a écrits...’
Un seul, je crois, depuis qu'il y a des poètes, s'est attaqué à un sujet aussi colossal et
a voulu, comme l'exilé de Florence, écire le poème des destinées de l'humanité: c'est
Goethe, dans le second Faust. Tous deux ont p'acé l'homme en face de l'infini et le
font arriver à travers les vicissitudes de l'existence au poit du salut; mais tandis que
chez le poète catholique, maître souverain de sa pensée, l'ascension de l'humanité
est l'oeuvre de la grâce divine et de Peffort de l'homme, chez le poète rationaltste il
n'y a ni Dieu, ni grâce divine, ni effort humain, et Faust est sauvé on ne sait par qui
ni pourquoi. Dante, maître de sa pensée, la développe avec une puissance et une
netteté souveraines, et l'on peut dire qu'il n'écrit pas un seul vers qui ne converge
vers l'idée mère. Goethe perd ou casse à chaque instant le fil de la sienne, et s'épuise
à faire succéder les scènes les plus disparates dans un fatigant pêle-mêle. Dante ciée
un monde rempli de physionomies et de caractères d'une vitalité merveilleuse; Goethe
ne sait amener sur la scène que de froides abstractions, des avortons comme
Euphorion, des mannequms comme Homunculus. Pour tous les deux c'est l'Amour
qui est le dermer mot de l'énigme du monde; mais chez l'Alighiert, cet Amour n'est
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autre que Dieu sauveur et rédempteur, dont l'action tempht tout le poème; chez
Goethe, l'Amour n'est qu'un instinct sexuei qui se fait illusion à lui-même, et c'est la
voix de Méphistophélès que nous entendons ricaner dans le vers final glorifiant l'éter
nel féminin.’ - Slot van G. Virrès roman Bonnes Gens dans leur Petite Ville. - Arnold
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Goffin bespreekt de Latijnsche uitgave van de Fioretti van St. Franciscus, bezorgd
door P. Sabatier, alsmede de Fransche vertaling van baron Chaulin.

Revue de l'Université de Bruxelles. Mei-Juni.
Georges De Leener levert eene historische studie over de snelle uitbreiding van het
Alcoolisme in Engeland. Ondanks het groot getal matigheidsgenootschappen en
aangezien de zwakke steun der wetgeving, zet het Alcoolisme zijn vernielingswerk
voort in Groot-Britanje. - Emile Stockart, aperçu de l'Evolution juridique du mariage
en Espagne. - Henri Puttemans wijdt in zijn ‘Un trophée’ eenige bladzijden aan de
mannen van de vroegere: Jeune Belgique. Doch geen droefheid in de poezij meer,
maar leven, vroolijk leven. Geen pessimisme, maar optimisme. - Fernand Urbain.
L'Exode rural vers les Villes et le droit pénal. - Lucien Jottrand. Escales d'Adriatique.

Revue de Belgique, 15 Mei 1902.
Jules Vieujants. Psychologie du Liberalisme.
Het Liberalismus is noodzakelijk om de rechten van den mensch te verdedigen en
te handhaven. De mensch moet in zich het bewustzijn dragen en van zijn plichten
en van zijne rechten en van zijn daden.
De zon van het liberalismus is voor een vierde eeuws ondergegaan om heerlijker
te gloren in de XXe eeuw. Het Liberalismus zal dan eerst voor goed ontwaken als
het met den ouden slenter afbreekt. Op den weg van den vooruitgang, zal het hand
in hand met het Socialismus, de menschelijke vrijheid in al zijne uitingen voorstaan,
en op sociaal gebied het hoogste goed trachten te verwezenlijken. - Mevr. Laure
Disière geeft de vertaling van eene aandoenlijke vertelling van Sienkiewiz: L'allumeur
de Phare. - H. Speyer, eindigt zijne studie over het Bestuur in den Belgischen Congo.
- Ern. Gossart, sluit zijne schetsen: L'auberges des Princes en exil, (anecdotes de la
Cour de Bruxelles au XVIIe siècle). Verder, dramatisch, bibliographisch en politiek
overzicht.

Revue de l'Art
Revue de l'Art chrétien, 3,
schildert het leven van Fr. Kraus, door de hand van Helbig, gedeeltelijk bewerkt naar
Braig (Zie D. Warande en Belfort; 1902, bl. 377). - Gerspach, 2e art. over Les arts
de Florence. De strijdvraag over de puntbooggewelven in Bretanje en Durham wordt
voortgezet door John. Bilson, die voor Durham kampt.

La Fédération artistique
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La Fédération artistique, 25-34.
In 25 en 26, vervolg van l'Idée dans l'art, door Baes. Alle groote kunstenaars ‘ont
été tourmentés par une idée.’ - L'esthétique du silence, door Vurgey. - 28. Sublime
ignorance van E. Baes, ter verdediging van 't onderwijs in de kunst. 28. van denz.
ter verdediging van ‘connaissances variées’. - Edm. Louis, Le Salon I. In 29 beveelt
van Ryn den ‘nationalen geest’ des kunstenaars aan in ‘Contre nature’. - Kling schrijft
over Luthers koraalgezang. - Le Salon vervolgt in 29 en 30. - Ery handelt ook, in 31,
over Nationalisme. In nrs. 32 en 33 handelt Baes over Le mouvement in de
beeldhouwkunst, à la Lessing. In 34 raadt Vurgey den kunstenaar ‘de n'être ni arriéré,
ni dévoyé’.

Van Nu en Straks. Nummer IV-VI 1901.
Op de keerzijde van den omslag lezen wij: ‘Met dit nummer houdt Van nu en straks
op als tijdschrift te verschijnen. Alle krachten, die hier werkzaam waren, hebben
zich vereenigd tot het jaarlijks uitgeven van een Vlaamsch Jaarboek.’
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Zware kost in dit laatste nummer: slot van Dwelshauwers studie De Voór-socratische
Wijsgeeren; deze zijn Auaxagoios, Empedokles en Demokritus. - Paul Hamelius in
De Theorte van het romantische Blijspel bespreekt de leering der Duitschers over
het blijspel. - Van Walrust een schoon artikel Rust of Woelingen in Zuid-Afrika, naar
aanleiding van Methuen's boekje Peace or war in South-Afrika die ‘eene groote
bekendheid met de geschiedenis van Zuid-Afrika toont en een voor een Engelschman
merkwaardig groote onbevangenheid van oordeel.’ Nu de vrede gesloten is meenen
wij het slot van 't artikel te moeten uitknippen: Een onmiddellijk gevolg van de
‘groote sympathie’ die in Nederland voor de Boeren getoond werd en wordt, is dat
velen zich gaan inbeelden dat de Nederlander bij de Boeren met open armen
ontvangen zal worden, zoodra de vrede gesloten is en de Engelschen om zoo te
zeggen geheel zullen hebben afgedaan. Op deze veronderstelling voortbouwende
hebben velen besloten onmiddellijk na den oorlog naar Zuid-Afrika te vertrekken
om er handel te gaan drijven.
Kort geleden kwam mij iemand daaromtrent raad vragen. Hij was benoemd tot
directeur eener handelsmaatschappij, welke tot plan had in Johannesburg eene groote
zaak op te richten.
Verschillende handelaars hadden reeds groote partijen goederen in consignatie
toegezegd. Alles was klaar, men wachtte slechts op den vrede.
De nieuw benoemde directeur was nooit in Afrika geweest, dat deed er echter
minder toe, hij had veel uitgeweken Boeren gesproken en was dus z.i. voldoende op
de hoogte van hun algemeen karakter!
‘En welken indruk heeft u van de Boeren gekregen als handelaars?’ waagde ik te
vragen. ‘De Boeren zijn ideale menschen’ was zijn gedecideerd antwoord, ‘crediet
verleenen wij trouwens niet. Wij zullen ook geen winkel houden, maar een gesloten
zaak oprichten te Johannesburg, want na den oorlog hebben wij geen concurrentie
van de Engelschen meer te duchten.’
Toen ik hem mededeelde, dat vooral in zaken de Boer alles behalve een ideaal
mensch is, en dat in Joannesburg alleen met enorm veel kapitaal en nog meer kennis
van Afrikaansche toestanden eene geringe kans zou bestaan om tegen de Britsche
firma's te concureeren, toen ik hem aanraadde liever op een der kleinere dorpen een
toko te beginnen, waar alles te verkrijgen zou zijn wat een Boer en zijn gezin noodig
kan hebben, met een plek waar de kar kan uitspannen en een ruimte waar een kop
koffie gedronken kan worden en gepraat zou kunnen worden, dat een groot deel van
den handel met de Boeren ruilhandel zou moeten zijn, omdat baar geld na den oorlog
nog schaarscher zou zijn, dan er voor, dat menigmaal kleine credieten zouden moeten
worden toegestaan, en dat hij zich zou moeten voorbereiden op kleine bankroetjes was de directeur overtuigd dat hij bij iemand had aangeklopt om raad, die in 't geheel
geen begrip had van Nederlandsche consignatiehandel in Zuid-Afrika.’ - Alfr.
Hegenscheidt bespreekt zeer waardeerend Prosp. Van Langendonck's verzen. - Naar
Buiten, een schetske van Styn Streuvels. - Voorts nog in de boekbeoordeelingen naar
aanleiding van Siddharta, verzen van Alfr. Hegenscheidt op ‘dat akademisch ras’
die wij maar half en half verstaan en een onuitgegeven gedicht van A. Rodenbach.

De Katholieke Gids. Juni 1902.
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Verleden. Schrijver wil de Grieksche letterkunde in ruimer kring bekend maken. Hij
is van dezen ‘die het beoefenen der Klassieke Letteren, bovenal der Grieksche, tot
eenen kostbaren factor der opvoeding rekenen, en tot een onontbeerlijk vereischte
van universeele ontwikkeling.’ Het Homerische en het Attische tijdvak worden
vluchtig overzien. - Vooruitgang en Broederschap door Dr. J.v.d.B. - Vervolg van
Julie Russels novelle Pob. - In Een eigen college te Rome brengt Dr. J.V.d. Brink in
herinnering de stichtingen die de Nederlanders vroeger te Rome hebben bezeten, dit
naar aanleiding van het Nederlandsch collegie dat de paus te Rome wil oprichten.

Van Onzen Tijd. Mei 1902.
In Gedachten over Muurschilderijen in kerken pleit Molkenboer voor ontvoogding
van den muurschilder van den architect. Tot hiertoe was deze de meester, de
decorateur was zijn knecht. Meermalen nochtans is de onkunde gebleken, zelfs van
de beste bouwkundigen, waar 't de schilderkunst gold. - Van C.R. De Clerck: bijlage
tot een eigen Litteratuur: Ed. Brom wordt vergeleken bij Kloos, en dan ook bij
Schaepman en Da Costa. ‘Kloos wijlt bij de zwarte zonen van den bliksemsmedenden
berggod, wiens slagen uit de diepte weergalmen tegen de hoogte op.
Brom leeft in etherische bergsfeer en doet er gloeien zijn offeren vreugdevuren
om hooger de harten te trekken tot Hem, die op de bergen den mensch meer nabij
is... - Da Costa en Schaepman kiezen opzettelijk onderwerpen om bij het bezingen
daarvan in lyrische taal te ontboezemen hun warm Credo en wakker pugno. Een
lijfspreuk, afgedrukt op het titelblad van pasgenoemde dichtbundels (van Brom) laat
zich niet denken; maar zoo er een te lezen stond, zij zou niet credo, pugno luiden,
meen ik, maar credo, meditor. - Voorts verzen van Ed. Brom en Albertine Smulders.
- P.J. Vranken zegt veel goeds van het oratorium St Alfonsus van Cuypers,
directeur-organist van het koor der O.L. Vr. kerk te Amsterdam.

Neerlandia. Mei 1902.
De belangrijkste bijdrage van dit nummer is het jaarverslag van den Alg. Secretaris
van het Alg. Ned. Verbond. Weinig bekend is waarschijnlijk wat wij hieruit knippen.
‘In den loop van het vorige jaar had het A.N.V. bijna het voorrecht gehad een
aangrijpend tooneelstuk de wereld over te doen opvoeren, van den heer Herman
Heijerman, die met groote welwillendheid het schrijven had op zich genomen. Het
was niet een partijstuk, niet een opruiingsmiddel tegen Engeland; zoo iets is van het
A.N.V. noch van den heer Heijermans te verwachten geweest. Het was een greep uit
den oorlog, een stuk familieleven, dat den oorlog zelf deed verfoeien, niet de
menschen die er worden in betrokken. Het zou een geweldigen indruk hebben
gemaakt. Maar de Raad van Beheer van het Ned. Tooneel heeft het niet gewild; wat
een kracht had kunnen zijn tegen wanbeschaving, rust nu in papieren omslag,
waarschijnlijk voor goed.’

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1902

Vragen van den Dag. Juni 1902.
Naar aanleiding eener studie van Dr. Moll, een Duitschen geneesheer, wordt de
geestelijke beweging der gezondheidbidders uiteengezet. ‘De grondvester der
metaphysche geneesmethode van het gezond bidden is zekere Mevrouw Eddy, die
thans ongeveer 86 jaren oud moet zijn... Het meestbekende van deze werken (van
Mevr. Eddy) is Science and Health. Key to the Scriptures. Welk een buitenge-
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wone verbreiding dit boek erlangde blijkt hieruit, dat in de eerste 23 jaren, d.i. tot
1898, hiervan 145 oplagen verschenen, terwijl na dien tijd tot 1899 nog 3 drukken
het licht zagen.
De beweging werd vervolgens (uit Amerika) naar Duitschland overgebracht door
Juffr. Schön... Bij Juffr. Schön komen meest dames in behandeling. Als de patiënte
binnenkomt en plaats heeft genomen, onverschillig waar, begint Juffr. Schön een
gesprek, en tracht zij de patiënte daardoor tot de overtuiging te brengen, en geheel
te vervullen van de gedachte dat de ziekte een gevolg is van de zonde, dat God de
zonde niet wil, en dat God daarom de zieke zal genezen. Daarop moet men zijn
vertrouwen grondvesten... Een eigenlijk bidden, zooals de naam ‘gebedgenezing’
zou doen vermoeden, heeft in werkelijkheid niet plaats; de geheele handelwijze
bestaat in concentratie der gedachten van de patiënten op de beginselen welke wij
boven noemden. Bij enkele patiënten wordt hieraan nog toegevoegd, dat de ziekte
geenszins altijd een gevolg is van eigen gedane zonden, veel meer een gevolg van
de zonden der menschheid in 't algemeen... In Berlijn kost elke zitting 3 mark, in
Hannover 2 maik, onverschillig hoe lang ze duurt. Doch dikwijls komt het voor,
verklaarde Juffr. Schön, dat hun hooger belooning werd opgedrongen, wat niet
gewergerd werd... Het valt niet te ontkennen dat er schijnbare genezingen plaats
hebben door de genoemde methode. - De eigenschap van Medegevoel. Verkorte
kritische studie over de menschelijke onmeedoogendheid naar Ouida, bevat veel
waarheid, maar valt, door zijn overdrijven soms in 't belachelijke. - Ventilatie en
gezondheid door J. Van der Breygen. - Nieuw-Guinea in betrekking tot Nederland
door Dr. H. Blink. - President Loubet, eene karakterstudie waarin Ada Cone hoogt
oploopt met Loubet ‘de eerste president van de Fransche Republiek die het
demokratische ideaal van een staatshoofd vertegenwoordigt... Hij is altijd een
gematigd republikein geweest: even goed anti-clericaal als anti-socialist.’
Waldeck-Rousseau krijgt ook een bloempje ‘de grootste minister-president dien de
Republiek ooit gehad heeft!’

De Hollandsche Revue. Mei 1902.
Onder de rubriek Wereldgeschiedenis wordt o.a. gehandeld over de toekomstige
opheffing der diktatuur in Elzas-Lotharingen en de omstandigheden waarin Alfonsus
XIII den Spaanschen troon bestijgt. - Karakterschets: R.P.J. Tutein Nolthenius ‘sinds
ongeveer vier of vijf jaar dus maar is hij een man, die ook eenige bekendheid buiten
eenen kleinen levenskring heeft gekregen. En die bekendheid is hij niet deelachtig
geworden door in 't oog loopende of eclatante daden.’ Hij heeft die aan geschriften
te danken. ‘Deze man, die ook een groote kunstminnaar is... is een dier gelukkige
geloovigen in de toekomst van ons land en ons volk.’
Voor het geheele volk wenscht hij een nieuwe levenslente.
Maar om daartoe te geraken, moet men z.i. dan ook nieuwe wegen gaan
bewandelen, breken met den ouden sleur, zien naar het buitenland (bijzonder naar
Amerika), ontwikkelen wat er nog in ons sluimert, helpen steunen en aanmoedigen,
en niet langer zooals nu reeds al te veel gebeurt, ontmoedigd bij de pakken neerzitten
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en steeds uitroepen, dat we toch maar een ‘klein volk’ zijn.’ - Als boek van de maand:
De Mensch door W. Bölsche.

De Gids. Juni 1902.
De aflevering begint met verzen van Hélène Lapidoth-Swarth.
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- A.J. Derkinderen pleit ten voordeele van de hereeniging van Kunst en Ambacht
door de zoogezeide Renaissance van malkander gescheiden. Hij omschrijft de
Ambachts-leerwijze aan gebouwen en in werkplaatsen en de Kunst-leerwijze op de
Academies, en vindt dit laatste fel ondergeschikt. ‘Weg dus met de “klassen” waar
de jonge lieden vrijelijk, ja, maar ook zonder eenig ernstig en sterkend verband
studeeren, weg met het verzwakkend isolement der zoogenaamde professoren. Het
Werk vereenige allen weer in de goede en schoone ambachts-verhouding van meester
en leerling... De Graphische Kunsten zouden dus bij Landsdrukkerij behooren, de
meesters in het bouwen, Schilderen, Beeldhouwen, dat zouden meesters moeten zijn,
die 's Lands werken uitvoerende, dat moeten doen met behulp hunner leerlingen.’ H.P.G. Quack legt het ruilplan uit van John Gray, ‘een bijna naïeven utopist’ uit de
eerste helft der verledene eeuw, die in ons huidig ruilmiddel, 't goud, de bron van de
maatschappelijke kwalen meende te vinden en het daarom door arbeidsbons, papieren
geld, verbeeldende de geleverde arbeid, wilde vervangen. - Vervolg van prof. A.G.
van Hamels studie Fransche Symbolisten: Arthur Rimbaud, Verlaine, Jean Maucréas,
G. Kahn, Jules Laforgue, Henri de Regnier, Françis Vielé-Griffin. ‘Het Symbolisme
is, bij zijn eerste verschijnen, uitgekreten als de vernieling der Fransche poëzie, als
een treurig symptoom van decadentie.
Onveranderd heeft het zich niet kunnen handhaven, zelfs niet bij sommigen zijner
eerste en vurigste aanhangers.
Toch kan reeds nu, na even vijftien jaren, gezegd worden dat het Symbolisme een
ontwikkelingsstadium van groote beteekenis vertegenwoordigt in de geschiedenis
der Fransche poëzie, dat het voor die poëzie een kracht van verjonging en
levensvermeuwing is geworden.’ - Driemaandelijksch letterkundig overzicht door
W.G. van Nouhuys. - Sonnetten van P.C. Boutens. - Van prof. van Hamel nog eenige
aanteekeningen over het aanleeren van vreemde talen te Hamburg (publieke
voordrachten) en te Frankfort in de Akademie für Sozial- und Handelswissenschaften;
voorts het muzikaal overzicht van Viotta.

De Economist. Mei 1902.
De Heer N.P. Van den Berg betoogt de dringende noodzakelijkheid van het houden
eener volkstelling op Java en Madoera, en niet langer te dralen met het volbrengen
eener taak waaraan Holland als koloniale mogendheid zich niet kan onttrekken. Deze
volksoptelling moet op wetenschappelijke grondslagen berusten. De schrijver deelt
de geschiedenis van het denkbeeld eener Indische volkstelling mede. Het standpunt,
nog altoos door velen ingenomen, dat de daartoe vereischte bestuursmiddelen ons
zouden ontbreken, en de bevolking niet voldoende is om de vereischte medewerking
te verleenen, kan niet langer volgehouden worden, wijl de Britsche-Indische Regeering
onder geen gunstiger voorwaarden met volkomen welslagen eene volkstelling
volbracht. - De Heer Van Reesema zet in deze aflevering de geschiedenis van het
Liernurstelsel in Holland voort. - De Heer Verryn Stuart bespreekt de rede van Prof.
Anton te Jena over de wenschelijkheid van een tolverbond van Holland met
Duitschland. - De Heer Rozenraad behandelt in zijn overzicht van de internationale
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geldmarkt inzonderheid het Engelsch Budget en de mededeeling der Regeering
nopens de oorlogskosten. Verder Economische- en handelskroniek.
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Studiën.
Studiën. Dl. 58., afl. 3.
Op een schrift Die Erhebung Italiens im XIX Jahrhundert. Cavour, waarin P.X.
Kraus dien baanbreker van Italië's eenmaking verheerlijkt, wordt door C. Wilde zeer
veel afgedongen. Alhoewel Kraus als kind der Kerk geleefd heeft en gestorven is,
doen, zegt C. Wilde, zijne schriften nochtans afbreuk aan recht en waarheid ten
nadeele der Katholieke Kerk en ten voordeele harer vervolgers. - W. van Nieuwenhoff
handelt over de schoonheid en gepastheid der beelden, vooral der vergelijkingen,
door Homeros aan de natuur ontleend. - De Geschiedkundige oorkonden der Trentsche
kerkvergadering, door H.-J. Allard. - Het Duitsche Görres-Verein, uitgelokt door de
welwillendheid van Paus Leo XIII, heeft eene nederzetting te Rome gevestigd om
de geschiedkundige oorkonden der vaticaansche archiefkamers uit te pluizen. De
Duitsche navorschers hebben zich dan bezig gehouden met het historisch verloop
der kerkvergadering van Trente. Het eerste zeer werkweerdig boek dat daarover
uitkomt en dat hier door H.-J. Allard besproken wordt, is van de hand van Sebast.
Merkle. Het bevat den commentarius van Hercules Severolus en het dagboek van
Angelus Massatellus, pauselijken secretaris bij het concilie.
In Uit de Pers vinden wij eene zeer vleiende beoordeeling van J. Geurts
Nederlandsche Metriek.

Den Gulden Winckel
Den Gulden Winckel
brengt een van geestdrift gloeiend artikel over Dr. Kuyper als dagbladschrijver, door
J. Postmus. Over het geheim van Kuyper: het eenige succes van de Standaard. ‘Zeer
zeker legde zich de Standaard er op toe, om zijne lezers te onderwijzen ook, maar
meestal toch voerde een veldheer zijne getrouwe aan ten strijde.
Dan wapperden de vanen in den frisschen wind, de trommels sloegen
Geuzen-marchen en de muziek speelde van Wilhelmus.
Daar ging 'n Hollandschen jongen het hart bij open!
O, dat vaste abonnement op verveling en miezerigheid.
Maar in het Standaard-kwartier was de speelman nooit van het dak. Ergeren kon
hij je ‘die Kuyper’, maar naar hem luisteren moest je wel. Ook wou zoo wel. ‘Alevel
wat raars! als “die van de roode Cephalide” zei.
Het tintelende trouwens van leven in die kolommen van den Standaard-redacteur.
Alle knoppen gingen er open, als op een mooien lentedag. De zon scheen er “overal”
als in Brederoo's Ochentendlied.
Hoe legde de scribent het aan?
Dat doet 'm geen verzinnen en bezinnen. Leven alleen geeft leven en wekt leven.
Uit liefde geboren, kweekt liefde slechts - liefde. Uit de stomme bladen van
krantenpapier, tintelde het van liefde en leven. Wat was het geheim van den
Standaard-Redacteur? Het klinke u niet vreemd, maar dit is het geweest en niets
anders, het muurvast geloof: ik geloof in God Almachtig, Schepper des Hemels en
der aarde’.
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Wie een geleerde wetenschappelijke toelichting wil, leze Dr. Kuyper's rectorale
rede: Evolutie. Hier kan slechts dit gezegd:
Wien de aarde Gods is, ziet in àl het aardsche, zij het ook door zonde verbasterd,
een kunstwerk zijns Heeren. Niets is hem onverschillig, te klein of te gering. Overal
speurt zijn oog, om des Meesters bedoelen te raden, te onderzoeken. Al wat is, heeft
de liefde van zijn hart, als het zijn oorspronkelijken adel slechts verraadt. In
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hem is iets van Rembrandt, die het ál met zijn wonderlicht overstraalde.
En de menschen mogen eerst allerlei bezwaren hebben, het einde is steeds weer:
‘deze is onze broeder; onze meerdere. Hij heeft lief het leven’. Want naar waarachtig
leven dorst aller levenden hart. Was het dan niet Kuyper's ‘machtige stijl’ die het 'm
deed!
Wat is stijl!
‘Stijl duldt geen adjectieven als uitstekend of prachtig’ schreef eens Allard Pierson.
Zoo is het. Stijl heeft, wien 't hart tot spreken dwingt; wien de wil bewogen werd,
het hart ontroerd.
Deze zal ook anderen ontroeren, aangrijpen, betooveren. Heliograph sche,
onmiddellijke seinen uit het levenscentrum naar den buitenkant, dat is stijl.
Wat is het dan enkel misverstand, zal men zeggen, toen er Dr. Kuypers verweten
werd (Chantepie de la Saussaye in Een halve Eeuw), dat hij zich ‘als Van Deyssel’
de weelde permitteerde van meer dan één stijl? Één voor de polemiek, één voor het
breed vertoog, één voor de geleerde oratie.’
Inderdaad dat moet het wel zijn. Of zal men iemand ook al euvel duiden, dat hij
macht heeft om te reageeren op het innerlijke leven. De stylist is kunstenaar, die het
licht en het bruin, de tint en de toets aanbiengt, niet zoo zeer waar hij wil of verkiest,
doch waar het moet!
Het breed doek en de ets hebben dan ieder hun ‘stijl’, staat ge op dien term. Maar
't zeggen blijft onbeholpen. De stijl van de Standaard was, wat die zijn moest:
journalistiek. Scherpe omtrekken, beeldspraak die onmiddellijk aangreep, klaar en
precies, op den man af, pittig en puntig. Humor ontbrak niet. Wee den man die in
het zonnetje werd gezet, het zou hem heugen. En hem niet alleen.’

Nederl. Archief voor kerkgeschiedenis
Nederl. Archief voor kerkgeschiedenis, 4.
Deze aflevering bevat: Bijdrage tot de kennis van het middeleeuwsch volksgeloof,
door C.G.N. De Vooys. ‘Aanvulling’ van eene studie des jaars 1872 uit een
‘Biechtspiegel’ enz. Het woord middeleeuwsch wordt algemeen misbruikt; wat waar
is van de 15e, is het daarvoor niet van de 10e of 12e eeuw. Een ongelukkige hiatus
in onze wetenschap. - Over Arleboutius. Herinneringen uit de 17e eeuw, van F.H.
Van der Kop. - Eene kerk te Brielsch Nieuwland, door de Noormannen (!) gesticht,
door H. De Jager. Getuigenis uit de 16e eeuw.

Noord en Zuid.
Noord en Zuid. 4.
Een viertal Nederlandsche pastoralen, door P.L. Van Eck, jr. Granida, Angeniet,
Leeuwendalers, Aspasia, met een tal van leerzame opmerkingen. 5, bevat den
oorsprong van den Nederl. Spectator, gesticht door Lindo in het jaar 1853, vervolgd
door Bakhuizen van den Brink, Campbell, de Witte van Citters, Steyn Parvé, Robidé
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van der Aa, Tideman, Snellen van Vollenhoven, vervolgens Cremer Ising, G. Keller,
(Flanor 1860-1864), Vosmaer (1860-1883 2e Flanor), Busken-Huet, welke den N.S.
rondweg een partijorgaan noemt. - Taalstudiën van Nauta, over Huygens, enz. - Het
woord verklanken verdedigd door Sch. v. Kl.

De Katholiek.
De Katholiek. April.
Keullen bestrijdt Dr. J.v. Gorkum, die, schrijvende over ‘Eene Katholieke Universiteit
of niet’, de noodzakelijkheid aanneemt van de kennis van dwaalbegrippen, tot eenen
graad als door Keullen wordt afgewezen. - V.d. Loos schrijft over Veronica, die
slechts in de 15e eeuw eene plaats heeft genomen op den Kruis-
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weg O.H. Ook berust de naam Veronica op willekeur. - Mutsaers vervolgt
Kunsttheorieën. Hij verzoekt E.H. Binnewiertz ‘in Gods naam, Vondel niet te verlagen
tot een fluitspeler of danser’, ‘door op de tafelen (van Moses) te willen zien klank
en rhythme’. - Mei. De navolging Chr. (bibliographie), door De Vooys. De schrijver
geeft ‘wat hij ter loops opgeteekend’ heeft; hij hoopt dat het moge ‘strekken tot verder
onderzoek’. - Juni. De materialistische opvatting in de mo lerne wetenschap, door
J.D.J. Aengenent. - Guido Gezelle, door Binnewiertz, met vele uittreksels, die nog
worden vervolgd.

Caecilia.
Caecilia. April en Mei.
Over het moderne orkest, door H.V. De Directeur geeft ook een artikel over
Götterdämmerung en besluit: Zoo is uit het oorspronkelijke ontwerp van Siegfried's
Tod het... drama ontstaan, als ‘uitbreiding van het oorspronkelijk stuk. - Naar Rome,
door Brom: over Leo XIII als Maecenas, en het weldra oprijzende ‘steenen zegelied’.

Monatsschrift für Christliche Sozial-Reform. Mei 1902.
Dit tijdschrift, gesticht door wijlen vrijheer Karel v. Vogelsang en voortgezet door
zijne dochter, is sedert 4 maand overgegaan in handen van een comiteit, bestaande
uit Zwitsersche katholieken, waaronder Dr. Descurtins, alsmede prof. Beck der
Hoogeschool te Freiburg.
Het Meinummer geeft het vervolg eener studie van prof. Dr. U. Lamprecht Ueber
Rechtsgleichhert. Van prof. Dr. Beck eene kleine studie over de Fransche wet op de
Zondagrust. Sempronins bespreekt uit Weenen Wirtschaftliche Tagesfragen en Dr.
Descurtins geeft een overzicht van tijdschriften.

Deutsche Rundschau. Juni 1902.
I. Der Andere (Novelle in Briefen). Slot door Eva Ber. - II. Aus dem Reiche des
Minos, door Arthur Milchhoefer. Eene studie over de ontdekkingen onlangs op het
eiland Kreta gedaan. - III. Gottfried Keller's religiöse Entwicklung, door Otto
Frommel. - IV. Johann Gustav Droysen und Felix Mendelssohn-Bartholdy, door
Professor Droysen (3e vervolg-slot) - V. Gustav Adolf und die deutschen Reichstädte,
door Egelhaaf. (Slot). - VI. Ungelesene Bücher als Zerchen der Zeit, door Ferdinand
Laban. - VII. Schattenseite. Ein Harzmärchen door Hans Hoffmann. - VIII. Aus der
Musikwelt, door Carl Krebs. IX. Klinger's Beethoven, door Karl Koetschau. - X.
Wieder aufgefundene gedichte Friedrich's des Groszen, door Wilhelm Momgold. XI. Politiek en letterkundig overzicht.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1902

Das litterarische Ech. 15 Mei.
H. Benzmann onderhoudt ons over de Deuts he Ballade, bepaalt ze in tegenstelling
met de minder inheemsche Romanze, onderscheidt volks- en kunstballaden en geeft
een geschiedkundig overzicht van de beide soorten. - Onder de Verlästerte Dichter
noemt P. Wiegler in de eerste plaats Paul Scheerbart, een schrijver van humoristische
romans, die ‘teils die kranke Buntheit und die lustemen Greuel des exotischen Reiches
der Scheherezade zu travestieren, teils in übermutigem Schöpfertum den Rausch
neuer Welten auszugiessen scheinen.’ - Dr. E. Meyer bespreekt de laatstverschenen
Französische Romane en vindt niets buitengewoons; W. Wolff neemt de Neue
religiöse Litteratur in oogenschouw en M. Meyerfeld zegt zeer veel goed van Der
grosse Muret, encyclopädisches englisch-deutsches u, deutsch-englisches Wörterbuch,
waarvan 't 1e deel (eng.-duitsch) bij Langenscheidt te Berlijn volledig verschenen is.
- Gedichte van V. Blütghen en F. Schanz.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1902

640
- 1 Juni.
H. Benzmann eindigt zijn wel doordacht artikel over Die deutsche Ballade. ‘Ik
ben van meening, zegt hij - daar ik staande houd, dat de echte Duitsche ballade haar
oorsprong heeft in het volkslied, die eeuwig versche bron van Duitsche poëzie, en
dat ze daarop gelijkt - ik meen dus dat men de “specifiek moderne” ballade, op zijn
best genomen, maar als een basterdtelg van de ballade kan beschouwen, en dat
voorloopig en, naar ik hoop, nog langen tijd, enkel die balladen zelfs echt modern
zullen kunnen heeten, welke beantwoorden aan de ballade van Bürger, Goethe,
Uhland, Mörike en Fontane.’ Enkel Detlev von Liliencron zet tegenwoordig op
waardige wijze de rij dezer groote balladendichters voort. - Peter Altenberg is de
tweede onder de Verlästerte Dichter welke P. Wiegler behandelt. Zijn schetsenboek
‘Wie ich es sehe’ (1896) is vooralsnu zijn beste werk. Wat later verscheen is minder.
- Aus der Amerikanischen Belletristik (A. von Ende). - Schiller-Litteratur (R. Krauss).
- Eenige Moderne Balladen van Reder, Liliencron, Vierordt, Münchhausen,
Strauss-Torney en Miegel.

Historisches Jahrbuch van de Görres-Gesellschaft
Historisches Jahrbuch van de Görres-Gesellschaft, XXIII, 1.
bevat een opstel van E. Müller: Ist die Geschichte eine Wissenschaft? wat reeds
menigmaal met ‘ja’ beantwoord is, en hier nog eens grondig besproken wordt. Tot
de kerkelijke beschavingsgeschiedenis behoort een opstel van Fr. Esser over het
Ave-Maria-luiden, zoo ook eene recensie van A. Buché, over den handel in de
‘middeleeuwen’ tusschen West-Duitschland en Italië van A. Schulte.

Annalen des historischen Vereins für den Niederrhein
Annalen des historischen Vereins für den Niederrhein, 73. Heft.
bevat een artikel over Zulpicher stadsrecht van Armin Tille; dan (voor de bezoekers
van Drachenfels) Die Schicksale des letsten Mönchs von Heisterbach von Dr. Jos.
Pohl. Het Beiheft VI bevat een vervolg van het overzicht der kleine archieven in de
Rijnprovincie (Erkelenz, Geilenkirchen, Heinsberg), van Dr. Armin Tille.

Stimmen aus Maria Laach. 4.
Stimmen aus Maria Laach. 4.
Die wissenschaftliche Kultur einer untergegangenen Welt (Egyptologie en Keilschrift),
door Kugler. Die sixtini che Kapelle (Schluss), Der Bilderkreis, door Hilgers. Friedrich
Mistral, Ein provençalischer Heimatdichter I, door W.K.
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La Revue de Paris. 15 Mei 1902.
I. Maurice Maeterlinck. Monna Vanna, tooneelstuk in drie bedrijven. Het stuk speelt
te Pisa op het einde der vijftiende eeuw. - II. Marcel Tinayre. La maison du péché
(1 deel). - III. L. Houllivigne. Le transport et la distribution de l'Energie. Eene
wetenschappelijke studie, de evolutie en de toekomst. - IV. Marcel Prévost. Lettre
à ma nièce. IIe d. - V. Léon Séché. La mère d'Alfred de Vigny, eene episode uit ‘De
Terreur’. - VI. Jacques Vontade, eindigt zijne lieve en ingrijpende: Royales amours.
- VII. Andié Hallays. ‘Pelléas Mélisande’. Eenige opmerkingen en indrukken over
Maeterlinck's drama bij zijne opvoering. - VIII. L'affaire Sud-Africaine. Eene wel
gedocumenteerde studie.
- 1 Juni 1902.
I. Brieven van Ch. de Montalembert en Louis Veuillot aan den E.H. Delos. I. - II.
Marcel Tinayre. La maison du Péché (2e deel). - III. A. Auland. Le centenaire de la
légion d'honneur, eene histo-
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rische schets. - IV. André Beaunier. Les salons de 1902, een overzicht over de
tentoongestelde kunstwerken, waaronder deze van den Vlaming Leempoels eene
origineele plaats bekleeden.
Schrijver besluit: que d'art! que d'art!... Des milliers de tableaux, des centaines de
statues; et je pense aux refusés incombrables!... Quiconque, jadis, aurait été amateur
d'art, est producteur aujourd'hui. Et c'est pourquoi les oeuvres d'art ne se vendent
plus: ceux qui les aiment en font.
Le falent se généralise. Jamais on n'eut tant de talent qu'à notre époque; jamais du
moins, tant de personnes n'eurent un peu de talent.
Nous sommes environnés d'art, submergés d'art.
Et cependant notie vie quotidienne est inesthétique.
V. Arthur Schmitzler. l'es morts se taisent. Eene novelle. - VI. Sebastien Charlity.
La Ruine de Lyon sous Louis XIV. - VII. Albert Thomas. La Guirlande, poësies.
Natuur is genieten is het leitmotiv. - VIII. A. Viallate. Les finances anglaises et la
guerre Sud-Africame.

Etudes. 5 Mai.
Le St. Stège et la démocratie chrét. (L. Roure). - L'oeuvre de B. Pinturrichio; 2de
artikel: eenige muurschilderingen bestudeerd. - Le divorce et l'Italie (P. Suau). - Le
Rayon (H. Bremond). Over een godsdienstig roman. - Encyclopéties modernes
(vervolg). Theologische encyclop. van Migne prijzenswaard doch onvolledig thans;
Dictionnaire de Théologie cathol. pas begonnen (5e aflev.) ernstig en stevig werk;
Realencyklopädie für protestantische Theologie ünd Kirche; veeleer een
geschiedkundig werk; tegenstrijdigheden in sommige artikels; wat de geschiedenis
der geloofsleer aangaat niet alles aan te nemen; aan te bevelen enkel aan diegenen
welke, na ernstige theologische studies, de ontwikkeling willen doorgronden der
Godgeleerdheid in Duitschland. - L'image du Christ sur le Suaire de Turin;
Samenvatting eener belangwekkende studie van M. Vignon. Het beeld op de lijkwade
zichtbaar is een ‘negatief’, voortgebracht, zoo het schijnt, door eene chemische
werking van het zweet op de balsemstoffen waarvan het doek doortrokken was.
- 20 Mai.
Les Fêtes mariales de 1904. ter gelegenheid der 50e verjaring van het afkondigen
der Onbevlekte Ontvangenis. - Le général Bertrand; brieven (vervolg). - Théoriciens
de la Liberté d'enseignement à la chambre des députés (V. Loiselet). - Napoléon
devant l'officialité de Paris tijdens de huwelijksverbreking (P. Dudon). - Les
automobiles: agents de propulsion (E. Capelle).

La Quinzaine. 16 Avril 1902.
Camille Vergniol. Ame Saine. - Lucie-Felix Faure. Etudes Dantesques. I. Dans la
forét noire. Na een kort overzicht van Beatrix' persoon in het leven van Dante, komt
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de schrijfster tot de studie van Lucia en Beatrix in het epos. Virgilius komt Dante te
gemoet. Hij is eene verpersoonlijking van het menschelijk vernuft. - V. De Marolles.
La Ligue contre le Duel. De schrijver vindt den oorsprong van het tweegevecht bij
de Germaansche volkeren, waar het de persoonlijke wraak vervangt. Het Godsoordeel
wordt door de Kerk bestreden, door St. Lodewijk IX verboden, eindelijk in 1385
voor goed afgeschaft. Daarna onderzoekt de schrijver de reden van het voortbestaan

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1902

642
van het huidig tweegevecht: de schrik van bang te schijnen, de houding der
regeeringen in Frankrijk en in Engeland, eindelijk de huidige beweging tegen het
tweegevecht, en de instelling van het scheidsgerecht. - Charles Loiseau. A propos
de l'alliance Franco-Russe. L'interpellation qu'on n'a pas faite (Fin) - Victor Giraud.
Pour le centenaire du ‘Génie du Christiantsme’. - Joubert Un voeu imprudent. Gustave Zidler. Poésies: La Barque apostolique. L'crbre de Landes. - Jean Lionnet.
Critique littéraire: L'eau courante. Leurs figures. Les derniers jours à Pékin. - E. de
Saint Auban. Chronique dramatique.
- 1 Mai 1902.
A. Baumann. L'Efficacité pratique de la sociologie d'Auguste Comte. De schrijver
onderzoekt in welke landen de positivische sociaalstelsels hunne toepassing op
staatkundig gebied verkregen, en vindt zulke toepassing slechts in Brazilië ten deele
voltooid. Daarna toont hij hoe onmogelijk het was met eenige dier stelsels in de
samenleving over de baan te geraken. - A. Lair. Cousin, Jouffroy, Damiron. Is eene
korte schets van Cousin en zijne twee leerlingen. die als inleiding moet dienen tot
een boek dat Lair kortelings zal laten verschijnen. - Lucie-Felix Faure. Etudes
dantesques (Etudes de femmes). - Paul Harel. Mademaiselle du Harssay. Hier krijgen
wij nog te lezen een dier frissche novellen lijk wij er eenige in ‘Souvenir d'Auberge’
hebben kunnen gemeten. - E. Grizelle. Pourquoi rééditer Bourdaloue? II. Dit vervolg
dat geene nieuwe gedachten in het licht stelt, besluit als volgt: ‘Nous croyons done
qu'il y a de solides raisons d'essayer avec fruit une nouvelle édition de Bourdaloue’.
- Paul Gauthier. Le rire dans la caricature. Na de princiepen der spotteekening
uitgelegd te hebben, gaat de schrijver na hoe die kunst in de Middeleeuwen geoefend
werd.

La Réforme sociale. - 16 Mei 1902.
I. Le problème de l'assurance ouvrière. - Les assurances en cas de décès door Maurice
Vanlaer. - De levensverzekeringen hebben eene groote uitbreiding genomen, doch
de geringe man helaas heeft meestal van deze verzekeringen met kunnen genieten.
In Engeland en de Vereenigde-Staten zijn de verzekeringen beter ingericht voor den
werkman. De kostelooze begravingen zijn in deze verzekeringen begrepen en dienden
hier te lande meer steun te vinden, - II. Comment former des syndicats jaunes, door
Delcourt-Harllot. Opdat de syndicaten groeiend en bloeiend blijven, is de
tusschenkomst van het Rijk en de plaatselijke overheid noodzakelijk. - III. De la
critique et de la Réforme du Régime matrimonial, door Raoul de la Grasserie. - Slot
zijner belangrijke en diep geleerde studie. - IV. Les jardins ouvriers de Beaume, door
J.-B. Fontaine. De heilzame inrichtingen voor den werkman, loonen rijkelijk de
opofferingen hunner weldoeners. - V. Les grandes vérités sociales d'après Le Play.
L'Éducation. - De opvoeding neemt zijn aanvang in den huiselijken haard, wordt
voorgezet in de school, voltooid door moeder, vader, priester en christelijke omgeving
- VI. Het tijdschrift betreurt een zijner medewerkers Charles Welche
- 1 Juni 1902.
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I. La constitution française et les lois anti-françaises, door Vigoureux. (I artikel).
- De grondwet is eene doode letter. Dat alle burgers gelijk zijn voor de wet, gelijk
in rechten, is slechts grootspraak. ‘Je puis divorcer, fréquenter les mauvais lieux,
m'habiller en breton, en
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musulman ou en gascon: je profiterai des lois, je les fabriquerai moimême, pour ou
contre mes concitoyens. Mais si j'ai permis qu'on jette sur moi quelques aunes d'un
certain habit noir, qui est connu et honoré depuis des siècles, qui a été et qui reste,
dans son ensemble, synonyme de science et de vertu; tous mes diplômes, signés,
estampillés, vérifiés par l'Etat, mon casier judiciaire vierge de toute mention infamante,
cela ne me sert de rien: je ne puis plus vivre en commun avec d'autres, ni m'associer.
ni enseigner comme les autres.’
‘C'est ainsi que le pouvoir législatif viole formellement trois ou quatre articles de
nos garanties constitutionnelles’. - En nochtans staat de grondwet hooger dan alle
wetten. Ze is bekrachtigd en gewaarborgd door de rechterlijke macht. - II. Pierre
Verhaegen, in een artikel over de Kant-industrie in België, wijdt uit over haren
oorsprong en geschiedenis en de groote crisis die dreigend over de Kant-industrie
hangt. (Vervolgt). - III. Mevr. Lera handelt over de sociale opvoeding der vrouw in
Engeland en Zweden. - IV. La Fortune de la France et nos charges fiscales, door
Hubert-Vallerouse.

Revue d'histoire ecclésiastique, 2
Revue d'histoire ecclésiastique, 2,
eene aflevering van 300 bladzijden, bevat Voisin, L'origine du svmbole des apôtres.
‘L'opinion qui place l'origine du symbole à Rome, du vivant des apôtres, est encore
la plus sûre’. - C. Callewaert begint eene studie over de minder of meerdere
algemeenheld van de vervolging der eerste christenen (wordt vervolgd). Dr. Schrevel
zet zijn onderzoek voort over den 10e penning, De bevrediging van Gent, enz. in de
16e eeuw, zonder nog ten ein le te geraken. Wij verwachten de beantwoording der
vraag of de ‘pacificatie’ de Noord Nederlandsche katholieken met aan de willekeur
van Willem van Oranje heeft overgeleverd, onder goedkeuring van Zuid
Nederlandsche godgeleerden.

Revue néo-scolastique
Revue néo-scolastique 34,
bevat van G. Legrand: Le réalisme dans le roman français du XIXe siècle.
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Omroeper.
XXVIIe Nederlandsch Congres dat in Augustus te Kortrijk plaats zal hebben:
Voorzitter Julius Sabbe, ondervoorzitter E.H. Hugo Verriest, secretarissen Theodoor
Sevens en A. Matton, penningmeesters advocaat V. Lambrecht en P. Trachet,
wisselagent.
Koninklijke Vlaamsche Academie. - In hare vergadering van 18 Juni verkoos de
Academie tot buitenlandsch eerelid, ter vervanging van wijlen prof. J. ten Brink, M.
Taco de Beer, leeraar en letterkundige te Amsterdam.
Ter vervanging van wijlen den heer J. Van Droogenbroek werd tot onderbestuurder
der Academie benoemd M.A.M.N. Prayonvan Zuylen, advocaat bij het Hof van
Beroep te Gent.
Omtrent de door de Academie voor dit jaar uitgeschreven wedstrijden werden de
volgende besluiten genomen:
De prijs voor eene Geschiedenis van het Rijm, werd toegewezen aan M. Jozef
Geurts, leeraar te Hasselt.
Die voor eene critische studie op de bronnen der Geschiedenis van den
Gulden-Sporenslag werd behaald door M. Dr. V. Fris, leeraar aan het Atheneum te
Oostende; die voor eene studie over de zuivere uitspraak der Nederlandsche taal bij
het onderwijs, door M.S. Prenau, onderwijzer te Aalst-bij-St-Truiden.
Verder lezing van eenige gedichten door den heer A. Janssens.
- Donderdag, 26 Juni, te elf uur, in eene der feestzalen van het
Gouvernementsgebouw de plechtige openbare jaarlijksche zitting. Na eene aanspraak
van den bestuurder, Prof. J. Obrie, zal Prof. H. Kern, uit Leiden, eerelid der Academie,
het woord voeren over Jacob Grimm en zijn invloed op de Nederlandsche
taalwetenschap.
Davidsfonds. - Verschenen: De Vlamingen te Kortrijk in 1302, door den eerw. heer
E. De Gryse, pastoor-deken van Kortrijk; Ons roemrijk 1302, door denzelfden;
Eeuwfeesten 1302-1902, door advocaat De Visschere; Mengelingen en Jaarboek
voor 1902.
- Borgerhout. Den 28 April gaf deze bloeiende afdeeling een prachtig muziekfeest
met de medewerking van Mevrouw Judels-Kamphuyzen, M. Judels, M. Frans Lenaerts
en de kwartet-kapel van Antwerpen.
- Tongeren, Zomergem en andere afdeelingen bereiden luisterrijke feesten om de
zeshonderdste verjaring te vieren van den slag der Guldensporen.
Onderscheiding. - Dr H. Claeys, pastoor van St.-Nicolaas te Gent, Advocaat
Heuvelmans, oud-volksvertegenwoordiger van Antwerpen, Dr L. Goemans, leeraar
aan het Atheneum te Leuven, zijn buitenlandsche leden benoemd der Maatschappij
van Nederlandsche Letterkunde te Leiden.
In den heer Jan Van Droogenbroeck heeft onze letterkunde een harer
verdienstelijkste dichters verloren. Reeds sedert verscheidene jaren was Van
Droogenbroeck's gezondheid ondermijnd. Weinige weken
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geleden ontrukte hem de dood zijne vrouw; zij alleen die ooit gelegenheid hadden
in Van Droogenbroeck's huiselijken kring gade te slaan hoe het echtpaar als 't ware
in elkander vergroeid was, kunnen eenigszins beseffen wat een harde slag dit moet
geweest zijn voor het fijnvoelende gemoed van den overgeblevene. De schrijver van
de liefste kindergedichtjes onzer Vlaamsche letterkunde was kinderloos; doch een
nichtje dat hij schier van in den bussel opgenomen had, was hem zooveel als een
eigen kind geworden.
Sedert Februari had Jan Van Droogenbroeck, uit den Dienst van Wetenschappen
en Letteren aan het Ministerie van Binnenlandsche Zaken, met den titel van
Bestuurder, zijn ontslag genomen. Reeds geruimen tijd was hij nog maar af en toe
als letterkundige meer werkzaam. De jaren welverdiende rust, die allen hem
toewenschten, zouden hem waarschijnlijk hebben toegelaten zijn verspreide gedichten
te verzamelen, en ook de uitgave te bezorgen, welke hij sinds vele jaren had toegezegd
van de nagelaten gedichten van zijn vriend Frans De Cort. Nu Van Droogenbroeck
deze taak niet ten uitvoer heeft kunnen brengen, moge hier de wensch uitgedrukt
worden dat Dr Maurits Sabbe, die herhaaldelijk heeft bewezen hoe goed hij met De
Cort's leven en werken vertrouwd is, de letterkundige nalatenschap van onzen
keurigsten liederendichter binnen niet al te lang aan het licht zal brengen. Ook
verwachtte men sinds lang, van de hand van den afgestorvene, eene studie over 't
leven en de werken van zijn vrienden Désiré Delcroix en Nolet de Brauwere; alsmede
het verslag van den Vijfjaarlijkschen Staatsprijskamp, waarin, zooals men zich
herinnert, Gezelle's laatste verzenbundel bekroond werd. De Koninklijke Vlaamsche
Academie zal het zich ongetwijfeld tot plicht rekenen zorg te dragen dat zoowel de
levensschetsen van Delcroix, en van Nolet, als bedoeld Verslag, - met benuttiging
der nagelaten aanteekeningen van den betreurden afgestorvene, - toch zullen bewerkt
en zoo spoedig mogelijk uitgegeven worden.
Jan Van Droogenbroeck werd den 18n Januari 1835 te St Amands op de Schelde
van deftige kleinbrabantsche landbouwers geboren, en onder de leiding van Jan Van
Beers, alsdan leeraar aan de Liersche Normaalschool, groeide hij op tot onderwijzer
en tot dichter. Doch vooral Dautzenberg, wiens vriend en leerling hij later werd, was
op dichterlijk gebied zijn ware leermeester; velen betreuren dat Van Droogenbroeck
al te zeer den invloed van Dautzenberg heeft ondergaan, en zouden wel wenschen
dat hij de richting van zijn eersten leeraar meer getrouw was gebleven.
Na lange jaren als onderwijzer te St Joost ten Oode te hebben doorgebracht, - ook
als leeraar aan de Muziekschool, - werd hij door Minister Alfons Van den Peereboom
in den Dienst van Wetenschappen en Letteren opgenomen; daar heeft hij gedurende
een dertigtal jaren, eerst onder Delcroix, later als bureeloverste, een zeer groot aandeel
gehad in het besteden der jaarlijksche kredieten voor de aanmoediging van letterkunde
en tooneel.
Zijn letterkundige titels zijn voornamelijk de veelgeprezen en met groote keurigheid
bewerkte Makamen en Ghazelen, eene nabootsing der Oostersche poëzie, de Spreuken
en Sproken, en de lieve verzameling kindergedichtjes: Dit zijn Zonnestralen. Al deze
bundels beleefden verscheidene uitgaven, onder den titel ‘Gedichten’ verschenen ze
in 1894, tot één band vereenigd, bij De Seyn-Verhougstraete, te Aalst (5 fr.). De
eerste uitgave der Makamen dagteekent van 1886, die van Zonnestralen van 1873.
Een drijtal Cantaten zag Van Droogen-
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broeck bekronen in de jaarlijksche Cantatenprijskampen; de Koninkl. Academie van
Brussel bekroonde van haren kant zijne Verhandeling over de toepassing van het
Grieksch en Latijnsch metrum op de Nederlandsche Poezij, en nam ze in 1886 op,
in hare Memoriën. Ook bewerkte Van Droogenbroeck, zooals men weet, Callewaert's
bekende Woordenboeken, en mede een veelverspreid Rijmwoordenboek. (1873).
In den Vijfjaarlijkschen Letterkundigen Wedstrijd voor het tijdvak 1890-1894,
waarin, de dorpsroman Een dure Eed van Virginie Loveling den prijs behaalde, waren
Gezelle's Tijdkrans en Van Droogenbroeck's Spreuken en Sproken, tegenover Snieders'
Dit zijn Snideriën de naaste mededingers voor de bekroning geweest.
‘Neemt Guido Gezelle, in onze letterkunde, eene hem gansch persoonlijke plaats
in’, verklaarde de Jury in zijn door Th. Coopman gesteld verslag, ‘ook Jan Van
Droogenbroeck, bewandelt, op het gebied van het schoone, zijn eigen pad, door eigen
kracht gebaand’.
Eene welverdiende lofspraak op Van Droogenbroeck's ongeëvenaarde
kunstvaardigheid neemt in 't Verslag een aanzienlijke plaats in. ‘Als leermeester,’
luidt het ‘gold het voor hem het archnectonische van den versbouw te ontleden, dezes
kunstig gestel bevattelijk te maken, zijne talrijke sieraden ter bewondering uit te
stallen voor hen, die, hunner roeping als dichter bewust, in die overtuiging het geduld
en de kracht putten om, tot eigen volmaking, zich eerst te wijden aan die moeilijke
doch dankbare studie. Tevens wilde hij aan vriend en vijand bewijzen dat, in het nog
soms zoozeer verongelijkte Nederlandsch, ‘alle vormen der poëzie kunnen gebeeld
worden, zoo volmaakt en zoo schoon als in eenige taal der wereld!’
Schenkt hij ons, in geleerde lessen, de vruchten zijner ondervinding en kunde, hij
eerbiedigt steeds, met de meeste gestrengheid, - de besten onzer zangers tot
prijzenswaardig voorbeeld, - regel en wet in zijne eigene gedichten, hetzij hij den
bevalligen gang van het fiere klassieke metrum schildert, of, door kunstig spel met
staf- en einden binnenrijm, der ‘Arabesken grillig gekringel’ in de makame nateekent;
hetzij hij gelijkluidende klanken dooreenmengelt en met fijne schakeeringen, klinken
laat in de zoetvloeinde ghazele, of eene volkswijze nadeunt in de schalksche ritornelle;
hetzij hij zijne gevoelens lucht geeft in de zangerige, edele tersine of in het eenvoudig
en krachtig Vlaamsche lied. En, daar bij hem de studie van de muziek gepaard gaat
met de studie van het woord, de letter en het vers, smeedde hij zich eene taal, die
glanst als zilver en klinkt als brons.
De zuiverheid zijner meters, de welluidendheid zijner taal, die hij plooit zooals
het hem lust, bewonderen wij eens te meer in Sproken en Spreuken, zijne jongste
proeven van Oostersche poëzie.
Hij sla dit boek niet op, die in eenen dichter eene zusterziel zoekt welke instemt
met eigen verzuchting of tot het licht opwekt 't geen verholen sluimert in 't gemoed;
- door beelderige uitdrukking, genoten heil nogmaals genieten doet, of het verarmd
en schier verdord gevoel verfrischt door weelde van weedom; den geest, tijdelijk en
lijdelijk, van het aardsche ontvoert op de vleugelen der verbeelding; - boeit door de
schildering van bruisenden hartstocht of zalft met woorden van troost en sterkt met
hope's zegening. Niets van dit alles biedt dit boek aan; het gunt hem zelfs geen
vluchtig kijkje in het tooverpaleis van Duizend en ééne Nacht. Kalm verwittigt de
dichter den bezadigden Lezer:
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Wie parels wil schatten,
Wege ze;
Wie spreuken wil vatten,
Overwege ze.

Hij is, op zijne reis door 't Morgenland, de Derwischen nagegaan, en, toen ze
vertoefden aan de poort des kaliefen Al-Raschid of zich vermeidden in het lommer,
in afwachting dat de Muezzin hen ter bede riep, heeft hij vernomen hoe zij, als om
strijd, wellicht tot verpoozing na zware inspanning, hunne beschouwingen over
mensch en dier, over vorst en slaaf, of hunne bespiegelingen over deugd en ondeugd,
over Schepper en schepsel, samenvatten in kernrijke zinnen, tintelend van vernuft,
of in scharksche vertelsels, vol levenswijsheid. Niet enkel om deze heeft hij die
Sproken en Spreuken ‘den Zangers en Kloosterlingen der Oosterlingen afgeluisterd
en nagefluisterd’, - onze Vlaamsche vaders hebben er soms, immers, even wijsgeerige
nagelaten; - zoodat het snoer zonnig-oostersche paarlen, waarmede hij zijn dichterijk
juweelenschrijn verrijkt heeft, vooral den kieskeurigen welkom wezen zal, die,
moedig strevend naar vormen-volmaaktheid, met den dichter mogen zeggen:
‘De kleinen vangen nimmer aan:
- Zij vreezen hindernissen;
De middelmatigen staan stil
Bij de eerste hindernissen;
De grooten, echter, houden vol,
Trots duizend hindernissen!’

Wie nu den Vlaamschen en gemoedelijken van Droogenbroeck nog niet kennen
mocht, leze zijne Gedichten voor de Jeugd: ‘Dit zijn zonnestralen.’ Hij zal ze herlezen.
Ze werden gedrukt en herdrukt, in België en Nederland, met of zonder plaatjes; in
groot formaat en klein formaat; sommige vertaald in het Hoogduitsch, het Fransch,
het Engelsch. ‘En ook zij zijn vol kunst; want kunst is het en groote kunst, steeds
zoo juist den toon te treffen, zoo bevattelijk voor de kleinen te wezen, en tevens zoo
eigenaardig, zoo verschillend van de andere kinderdichters. (Kan. S.D. Daems, in
de Vlaamsche School, 1887)’ - Geen Vlaamsche onderwijzer of hij bezit ze: zij
hebben in onze school en letterkunde de plaats verworven die Friedrich Güll's
voortreffelijke en gevierde Kinderheimath in Duitschland bekleedt. Zooeven - Mei
1895 - werd de achtste uitgave van de Gedichten voor de Jeugd door de Koninklijke
Academie van België bekroond (De Keynprijs)’.
Van Droogenbroeck was op 27 Oct. 1886 samen met Prof. Alberdingk Thijm, kan.
Daems, Dr Hansen en Prof. Obrie tot werkend lid der Kon. Vlaamsche Academie
gekozen geworden.
In een onzer eerstvolgende afleveringen hopen wij eene uitvoerige studie, ons
door een van Van Droogenbroeck's vertrouwden halveling toegezegd te zullen mogen
opnemen.
Fransche Reisgidsen. - Naar het schijnt, worden jaarlijks door het Ministerie van
Binnenlandsche Zaken en Openbaar Onderwijs aan de Gemeentebesturen Reisgidsen
gestuurd, welke moeten dienen om de schoolkinderen met het baanverkeer vertrouwd
te maken. Doch, hoe
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ongerijmd dat mag wezen, deze Reisgidsen zijn uitsluitelijk en voor alle gemeenten
FRANSCHE. Een onrechtstreeksch middeltje om de verbreiding van den Vlaamschen
Reisgids te helpen tegenkanten. De gemeentebesturen uit het Vlaamsche land zouden
dienen, als ze dergelijk Fransche Reisgidsen ontvangen, ze dadelijk terug te sturen,
met beleefd verzoek Vlaamsche in de plaats te krijgen. De onwil der ministerieele
bureelen is te goed bekend; alle Fransche brieven die van hen uitgaan moesten zonder
genade en zonder uitzondering teruggestuurd worden; anders komt er al minder en
minder van de wet die Vlaamsche briefwisseling oplegt.
Het Oude Nederlandsche lied. Wij hebben de 10e aflevering van Fl. Van Duyse's
geleerd werk ontvangen.
Examens voor Regentessen. Einde Juli en begin Augustus hebben de jaarlijksche
examens voor Regentessen plaats. Voor de Walinnen is 't voldoende twee talen te
kennen: Fransch en een van de drie Germaansche talen, terwijl van de Vlaamsche
meisjes de kennis geëischt wordt van het Vlaamsch, het Fransch en van Duitsch of
Engelsch nog daarbij.
Deze toestand heeft voor gevolg dat de Vlaamsche meisjes aangezet worden om
hunne moedertaal te verloochenen en zich veelal voor Walinnen doen doorgaan. Een
Vlaamsch meisje dat voor al de gemeenschappelijke vakken even goed geantwoord
heeft als een Waalsch meisje, loopt nog altijd gevaar te mislukken voor de derde taal
waarover zij afzonderlijk moet ondervraagd worden. Het Davids-Fonds heeft beslist
aan den heer Minister de Trooz te schrijven om aan dit misbruik nog vóor de
aanstaande examens een einde te stellen.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1902

649

Nieuw verschenen Noord-Nederlandsche werken.(1)
Brink (Jan ten), Geschiedenis der Noord-Nederlandsche letteren in de XIXe
eeuw, in biographieën en bibliographieën, 1830-1900. Grootendeels herzien
door den auteur, verder bezorgd en bijgewerkt door Taco H. de Beer. Afl. 1,
Rott., D. Bolle. (12 en 1-48, m. 1 port.). gr. 8o. Conmpl. in 30 afl. à f 0.20
Kalff (G.), Vondel's leven. 2e druk. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink en Zoon. (8
en 125, m. 1 portr.). post 8o. f 1. Denkers (De groote) der eeuwen. (Algemeene bibliotheek van wijsbegeerte.)
Amst., Cohen Zonen. post 8o. Per dl., bij inteek f 1. -; geb. f 1.40; afz. dln. f 2.
-; geb. f 2.40
Dl. II. Plato. Overzicht van zijn philosophie: De staat. Door M van der Hoek.
(6, 475 en 2).
Graaf (H.T. de), De joodsche wetgeleerden in Tiberias van 70-400 n.C.
Bijdragen tot de geschiedbeschrijving der school van Tiberias. (Academisch
proefschrift.) Gron., H.L. van der Klei. (16 en 175). gr. 8o. f 1.90
Aulnis de Bourouill (J. d'), La convention relative au régime des sucres conclue
le 5 mars, 1902 à Bruxelles. Annotée d'après les pièces officielles. La Haye,
Belinfante fières. (8 en 59). gr. 8o f 1.50
Boersma (H.L.), Het ambacht. I. Zijne beteekenis en beoefening in vroegeren
en in den tegenwoordigen tijd. Middelen ter zijner instandhouding en veredeling.
(Uitgave vanwege de Vereeniging ter veredeling van het ambacht). 's-Gravenh.,
[Leeuw., Meijer en Schaafsma.] (46). post 8o. f 0.25; 10 ex. f 1.50; 50 ex. f 5. Groot (F, de), Vraagstukken over handelsrekenen. Met inleiding en antwoorden.
1e stukje. Gron., J.-B. Wolters. (8 en 80). post 8o. f 0,75
Wetemans (B.) en Zoon, Onderricht in het maken van patronen volgens de
leest. Met eenige wenken over het klaarmaken der leesten volgens den
natuurlijken voet. Leeuw., W.A. Eisma Cz. (28, m. 1 uitsl. pl. pl) gr. 8o. f 0.75
Roosevelt (Theodore), Amerikanisme. Vertaald en met een voorwoord door J.
de Hoop Scheffer. Haarlem, Vincent Loosjes. (12 en 224, m. 8 port.). post 8o.
f 250; geb. f 2.90
Tutein Nolthenius (R.P.J.), Nieuwe wereld. Indrukken en aanteekeningen
tijdens eene ret, door de Vereenigde Staten van Noord-Amerika. 2o druk, met
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Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1902

een naschrift. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink en Zoon. (8 en 392, m. 1 kit.). post
8o f 2.50; geb. f 2.90

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1902

650
Houwink Lz. (A.), Handleiding bij het voorkomen van besmettelijke veeziekten.
Marum, A. Houwink Lz. (152). sm. 8o. f 2. Schoo (H.J.M.), Malaria. Haar onstaan en hare bestrijding. Met eenige
afbeeldingen. Zaandam, ‘Het dagblad voor de Zaanstreek’. (31, m. 1 krt.). gr.
8o. f 0.50
Weijerman (J.W. Jenny), De verontreiniging der openbare wateren. Eene studie
over zelfreiniging en biologische zuivering. Haarlem, De Erven F. Bohn. (4 en
104). gr. 8o. f 1.50
Cuypers (Hub.), Sint Alfonsus. Oratorium in vier deelen. Op. 3. Woorden van
M.B.W.K. 's-Hertogenb. Henri Mosmans. gr. 8o. Partituur (136). f 5.50; sopraan
en alt (13; 13). f 0.50; tenor en bas (23; 23) f 0.90
Duyse (Fl. van), De melodie van het Nederlandsche lied en hare rhythmische
vormen. 's-Gravenh., Mart. Nijhoff (2 en 351). gr. 8o. f 5.25
Schrijnen (Jos.), Schets der Romeinsche publieke antiquiteiten ten dienste der
gymnasia. Venlo, G. Mosmans Senior. (12 en 264). post 8o. f 1.50

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1902

651

Inhoudstafel van het 1ste halfjaar 1902.
I
Verhandelingen en Verhalen.
M.E. Belpaire, Het landleven in de
letterkunde (VIII Noorwegen)

5

Melati Van Java, Bothwell's einde

28

Th. Heidebrand, Schola artistica Beuron 37
Dr A. Dupont, Gewetens- en
Godsdienstvrijheid

62 en 151

M. Brants, Het Kind in onze geschiedenis 109
Ed. Loos, Beirout in Syrië

129

A. Cuppens, Voor Lode Baekelmans

171

J. De Cock, Beuzelingen

205

Dr A. Dupont, Het algemeen kiesrecht

222

Dr J. Erembout, Het oorbeeld in de kunst 233
Joh. Jorgensen, De uiterste dag

254, 352, 450, 561

J. Persyn, Siddharta

265

E. De Gryse, Ons roemrijk 1302

313

A. Wentworth Powell, Cardinaal Wiseman 365
P. Alberdingk Thijm, Frans Xaver Kraus 377
J. Craeynest, Geesten

383

L. Duykers, Levensvreugde

433

Dr Habets, Onderwijs

468

J. Jacobs, Het leven van eenen Noorman 488
in de tiende eeuw
Johan Winkler, Een Friesch vers van
Guido Gezelle

492

H. Van Houtte, Nieuwe paden in de
Geschiedenis

494

C. Gezelle, De Vlaamsche letterkunde in 503
België van 1830 tot 1902

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1902

Signor, Emiel Claus

545

Leo Goemans, Sophokle's ‘Koning
Oidipous’ en Louis Bouwmeester

583

P. Alberdingk Thijm, Het Nederrijnsche 601
muziekfeest in 1902
Thomas Heidebrand, † Hubertus,
aartsbisschop van Keulen

605

Gedichten.
Om. K. De Laey, Vernis en Ip z'n
West-Vlams

69 en 70

Lamb. Jageneau, Bij het Kinderbeddeken 74
Heirman, To Mr Swinburne

166

Al. Walgrave, Via Triumphalis

167

A. W, De Wintertij en Dampende Eerde 169 en 170
Cesar Gezelle, Verlijden

252

L.K.M., Sneeuw en Hij is dood

271 en 272

Kan. Eug. De Lepeleer, Victimae
Paschalis

398

G.H. Van Haastert, Minnedicht aan Maria 501

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1902

652

Kronieken.
M.J.I. Binnewiertz, Noord-Nederlandsche 46
Kroniek
56

Paolo Gentili, Uit Rome

J.R. Van der Lans, Uit Noord-Nederland 273
J. Van den Eynde, Ons muziekaal leven 387

II
Naamlijst der schrijvers die in het eerste halfjaar 1902 medegewerkt
hebben.
Alberdingk Thijm (Kraus) 377,
(boekennieuws)

401, 402, 628

Belpaire M.E. (Landleven)

5

Binnewiertz M.J.I. (Kroniek)

46

Brants M. (Het kind)

109

Craeynest J. (Geesten)

383

Cuppens Aug. (Baekelmans)

171

Daems Kan. S. (boekennieuws)

521

De Cock J. (Beuzelingen) 205,
(boekennieuws)

83, 281, 611, 623

De Gryse deken Ed. (1302)

313

De Laey Om. K. (gedichten)

69 en 70

De Lepeleer Kan. Eug. (gedicht)

398

Dupont Dr A. (Gewetensvrijheid) 62 en 75, 175, 177, 286, 405, 407, 508
151, (Kiesrecht) 223 (boekenn.)
Duykers L. (Levensvreugde)

433

Erembout Dr J. (Oorbeeld Kunst)

233

Gentili Paolo (Uit Rome)

56

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1902

Gezelle Ces. (Vl. Letterkunde) 503,
(gedicht)

252

Goemans Dr L. (Oidipous) 583,
(boekennieuws.)

619

Habets (Onderwijs)

468

Heidebrand Th. (Beuron) 37, (necrologie) 605
541 († Hubertus, Aartsbisschop Keulen)
Heirman (gedicht)

166

Jacobs J. (leven Noorman)

488

Jageneau L. (gedicht)

74

Jörgensen Joh. (Uiterste dag)

254, 352, 450 en 561

Joye Dom Berth. (boekennieuws)

517

Loos Ed. (Beiroet)

129

Maere R. (boekennieuws)

612

Melati van Java (Bothwell's einde)

28

Muyldermans Kan. J. (boekenn.)

178, 179, 288

Persyn Jul. (Siddharta)

265

Signor (Emiel Claus)

545

Van den Eynde J. (Muzikale Kroniek 387 408
(boekennieuws)
Van de Perre Dr A. (boekennieuws)

522

Van der Lans J.R. (Kroniek)

273

Van Haastert (gedichten)

501

Van Houtte Hub. (Geschiedenis)

494

De Vlaamsche letterkunde in België van 503
1830 tot 1902)
Vliebergh E. (boekennieuws)

82, 174, 181, 513, 514, 610, 614

Walgrave Al. (gedicht)

167

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1902

Wenthworth Powell (Wiseman)

365

Winkler Johan (Gezelle)

492

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1902

653

III
Boekennieuws.
Lijst der werken in het eerste halfjaar 1902 besproken.
C.S. Adama van Scheltema. Van Zomer 623
en Zon (J.B.)
Annuaire du Conservatoire royal de
musique à Bruxelles 1901-1902

293

Annuaire statistique de la Belgique 1900 83
B. Baas. Help u zelf! (J.v.O.)

516

B. Baas. De Taalvriend (J.v.O.)

516

Antoon Bergman, Ernst Staas, in 't
Duitsch, vertaald door H. Pottmeyer
(J.D.C.)

281

L. Bertrand. Histoire de la Coopération 86
en Belgique (J.V.)
J.C. Bouwmeester en J.V. Berendsen. Het 516
aanvankelijk Spreek- en Leesonderwijs
(J.v.O)
Paul Bureau. Le contrat du travail (E.
Vl.)

610

Dr Heiny. Brück. Geschichte der
katholichen Kirche im neunzehnten
Jahrhundert IV. I (E. Vl.)

181

P.-Jozef Cornelissen en J.B. Vervliet. (Dr 619
Leo Goemans) Idioticon van het
Antwerpsch Dralect
Ludovic de Besse. Le Bienheureux
Bernardin de Feltre et son oeuvre (E
Vliebergh)

614

Karel De Clerq. Bottientjes

290

René De Clerq. De Vlasgaard (E. Vl.)

514

Ed. De Keyzer, Lux in Tenebris lucet
(J.D.C.)

611

Kan. Eug. De Lepeleer. Dertienlinden, 3e 85
uitg.
H. De Raaf. Een Klaverblad (J.v.O.)

516

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1902

Lud. De San, S.J. Tractatus de
Poenitentiae (Dr A. Dupont)

405

L. De Vries. Elk wat wils (J.v.O.)

507

Jos. D'Hooghe. Brabançonne voor orgel 408
geschikt (J.v.d.E.)
Kan. D'Hoop. Sermoenen van (Kan. J.
Muyldermans)

288

Lod. Dryvers. Vlaamsche Volkssprookjes. 521
- De Kruishelden. - De blinde Muziekant
(Kan. S. Daems)
Mgr. Dailhé de Saint-Projet. Apologie
scientifique de la foi chrétienne. (Dr A.
Dupont)

286

A. Ferf. Landbouwvertegenwoordiging 514
(J.V.)
I Fioretti. Traduction d'Arnold Goffin
(J.V.)

291

Flageolet. Science catholique et savants 75
catholiques (Dr A. Dupont)
Dr Er. Frantz. Handbuch der
Kunstgeschichte (Dr Alb.)

401

E.H. Gabriel. O.L. Vrouw van Afflighem 78
(W.D.)
C. Grondhoud en Roorda. Engelsch
Leesboek (V.V.)

505

Guido Gezelle. Verzen

85

Paul Henkes. Lectures Allemandes (X.) 612
P. Fr. Henricus a Ste Familia. Leven van 401
den Z.V. Dionysius a Nativ. en van den
Z. Br. Redemptus a Cruce (G.W.)
K. Hofkamp. Viooltjes (J.v.O.)

507

J. Kalf. Bijdrage tot de geschiedenis der 612
middeleeuwsche kunstweverij in
Nederland (Maere)
't Kersouwken Letterkundige Bijdragen 623
(J.D.C.)
I.M.L. Keuller. Plicht, Schuld en Straf (Dr 407
A. Dupont)

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1902

654

Dr J. Kors. Leerboek der stereometrie
(P.V.d.E.)

506

E.H Laenen. Vlaanderen in het begin der 625
XIVe eeuw en de strijd tegen Philips den
Schoone (V)
Hélène Lapidoth-Swarth. Ernst

625

J. Lemmens. Onze Jeugd en het
Alkoolism

41

J. Lemmens. Voordracht over het
Alkoolism

410

Limburgsch Jaarboek

521

513
Dr Willem Lossen. Der Antheil der
Katholiken am Akademischen Lehramte
in Preuszen (E. Vl.)
Mara. Op Dwaalwegen en Welverdiend 517
geluk
Er. Marcks. Kaiser Wilhelm I (E. Vl.)

174

D. Mercier. Cours de Philosophie I.
Logique (F.V. C)

281

Fritz Mayer. Rhijnsche Legenden (Dr
A.V.d.P.)

522

J. Opdedrinck. I Poperinghe en omstreken 517
tijdens de Godsdienstberoerten der XVIe
eeuw. II Het Mirakelbeeld van Onze
Lieve Vrouw vereerd in St-Janskerk te
Poperinghe. II Poperingana (Dom Bert.
Joye)
Pastor. Geschichte der Päpste seit dem
Ausgang des Mittelalters (Alberdingk
Thijm)

628

Adolf Philippi. Rubens und die
Flamländer (J.V.)

83

H. von Poschinger. Fürst Bismarck und 82
der Bundesrat V. Band (E. Vl.)
E. Pruyssen. Hoe men gemakkelijk en
grondig de tafels leert (P.V.d.E.)

506

Recensement géaéral de la population au 181
31 Déc. 1900

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1902

177
Dr Seb. Reinstadler. Elementa
philosophiae scholasticae (Dr A. Dupont)
Rodenbach's vrienden. Jaarboek 1902
(J.V.)

409

Max Rooses. De Oude Hollandsche en 513
Vlaamsche Meesters in den Louvre en in
de National Gallerij (E.V.L.)
508
Dr M. Scheeben. Handbuch der
Katholischen Dogmatik (Dr A. Dupont)
G.A. Scholten. Bouwkundig rekenboek
van ambachtslieden (P.V.d.E)

506

E.P. Steph. Schoutens. Werken (D.C.)

291

J. Semeria. Etude littéraire et
apologétique sur Quo Vadis (J.D.C.)

85

Th, Sevens. Langs de Leie en de IJperlee 515
(J.V.)
Sociale Studiekring en Sprekersbond der 290
Leuvensche studenten, Tienjarig bestaan
(J.V.)
N. Spaeninck. De opvoedingsleer (J.v.O.) 180
Th.C.A. Stam. Te Wapen tegen het
moderne ongeloof (J.V.)

505

René Van Bastelaer. La rivalité de la
gravuere et de la photographie et ses
conséquences

622

Dr A. Van de Perre. De Melk (Dr F.M.)

183

Dr A. Van de Perre. De Bescherming der 409
kindertjes (J.V.)
Fl. Van Duyse. Het Oude Nederlandsche 86, 290, 541
Lied
Bert Van Mettenyen. 1830 aan mijn
jongens verteld (J. Muyldermans)

179

Ed Van Offel. Evert Larock (J.
Muyldermans)

178

van Uildriks en Dr Vitus Bruinsma's
Plantenschat

622

A. Vermeersch S.J. Questiones de Justitia 175
(Dr A. Dupont)

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1902

H. Viotta. Helden der toonkunst van de 402
zestiende eeuw tot op onzen tijd (P. Alb.
Thijm)
Vivat's geillustreerde encyclopédie (J.V.) 83, 181, 290 409 en 622
W.A. Wisselinck. Debet en Credit
(P.V.d.E.)

506

Fr. Vinc Zapletol. Der Totemismus und
die Religion Israëls (M.F. D)

616

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1902

655

IV
Tijdschriften waarvan in 't eerste haljaar 1902 critisch overzicht gemaakt
werd.
Annales de la société d'archéologie

92, 526

Annalen des historischen Vereins für den 640
Niederrhein
Anzeiger des germ. Nationalmuseums

99, 423

Arbeid (De)

186, 531

Archief voor kerkgeschiedenis (Nederl) 638
Banier (De)

87, 186, 296, 415, 525, 631

Biekorf (De)

184, 295, 525

Bijdragen tot de Geschiedenis, bijzonder 411
van het aloude hertogdom Brabant
Bulletin der Maatsch van Geschieden
Oudheidkunde te Gent

89, 413

Caecilia

96, 419, 639

Cassianusblad (St.)

90

Chronica over Staatkunde en Letteren

190

Contemporary Review (The)

537

Christliche Sozial-Reform (Monatsschrift 639
für)
Democratie chrétienne (La)

99

Deutsche Rundschau

304, 425, 639

Dietschland (Jong)

90, 524

Documente des Socialismus

97, 192 304, 425, 533

Dompertje (Het Nieuwe)

96, 420

Dublin Review

306, 536

Durendal

90, 298, 416, 527, 631

Echo (Das litterarische)

99, 193 303, 422, 532, 639

Economist (De)

92, 191, 302, 422, 636

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1902

Eeuw (Onze

532

Elseviers Maandschrift

532

Etudes des P J

101, 188, 299, 418, 528, 641

Fédération artistique

92, 304, 415, 632

Fortnightly Review (The)

537

Germania

88, 104, 294, 412, 525

Gids (De)

94, 191, 301, 431, 529, 635

Gids (De Katholieke)

95, 190, 299, 419, 530, 633

Handelingen der Maatsch. van Geschied- 414
en Oudheidkunde te Gent
Historisches Jahrbuch van de
Görres-Gesellschaft

640

International Socialist Review (The)

306, 426, 536

Katholiek (De)

93, 300, 638

Katholik (Der)

97, 533

Kunst (Onze)

185, 295, 412 630

Kunstbode (De Vlaamsche)

88, 186 291, 526, 630

Kunst en Leven

413

Lectura (La)

102, 194, 537

Leuvensche Bijdragen

296

Lunburgsche Jaarboek

88

Mouvement Socialiste (Le)

188

Musica sacia

89, 296

Neerlandia

189, 300, 420, 530, 634

Nieuwe Tijd (De)

189, 303, 421, 531

Nineteenth Century (The)

536

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1902

Noord en Zuid

93, 419, 638

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1902

656

Onderwijs (Het katholiek)

88, 294 412, 526

Quinzaine (La)

100, 193, 305, 425, 534 641

Razomy Fe

101, 195, 306, 427, 538

Réforme sociale (La)

298, 416, 535, 642

Revue (De Hollandsche)

95, 301, 419, 535 630

Revue de Belgique

187, 296, 417, 528, 632

Revue d'histoire ecclésiastique

92, 305 643

Revue de l'art chrétien

92, 416, 632

Revue de l'Université de Bruxelles

298, 418, 527, 632

Revue de Paris

385, 426, 536, 640

Revue générale

91, 187, 415, 527

Revue Néo-scolastique

643

Revue philantiopique

249

Revue socialiste

305

Rivista internazionale di Science sociale 103, 194, 427, 538
School (De Vlaamsche)

88

School (De christene)

414

Social Democrat (The)

195

Spectator (De Nederlandsche)

94

Stimmen aus Maria-Loach

98, 303, 640

Studién op Gods-Wetensch, en
Letterkundig gebied

529, 637

Taalstrijd (De)

84

Tijdschrift (Ons)

95

Tijdschrift van het Koninkl. Genootschap 301
voor Munt- en Penningkunde
Tuinbode (De)

630

Van Nu en Straks

632

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1902

Van Onzen Tijd

150, 299, 420, 530, 634

Volkskunde

87, 296, 524

Vragen van den dag

96, 300, 420, 531, 634

Warte (Litterarische)

192, 423

Willemstonds (Tijdschrift van)

185, 295 526

Winckel (Den Gulden)

421, 637

Zanten (Vlaamsche)

295, 412

Zeitschrift für christliche Kunst

97, 303, 423

Zeitschrift für gesamte Staatswisenschaft 98

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1902

5

[Deel 2]
Op wandel.
I. - Armoede.
TENE onbeschrijvelijke ellende!
Zij wonen daar, op die eerste hoogte Tieghemwaarts; voor dat bosselken.
Geen schooner wonen kan men droomen; geen ellendiger huis en huishoud kan
men zien.
Zuidwaarts, overhangen met stille klaarte, in harmonieus klemmen en dalen, in
groen van alle verwen en tinten, - eene symfonie van lijnen en kleuren, - zinkt de
Scheldekom, en rijst dan weder verder, onder den tintelenden bleek blauwgroenen
lichthemel, in blauwe bergen omhoog. Westwaarts strekt de schoone, veie, gulzige
vlakte, met nauwelijks heffende en zinkende velden, vol wonne en weeldig wezen,
met hagen en hier en daar eenen trop boomen, die, zwartgeteekend op rood glanzenden
hemel, in de hooge lucht hun gierige kruine dragen vol sluimerend welzijn.
Oostwaarts, achter en nevens den zinkenden Hellebosch, klemt en blekt de
Tieghemberg in de avondlucht, verlicht uit den westen door de roode schemerende
ondergaande zon.
Hierbij, staat dat bosselken, vol hooge boomen, ranke abeelen, preusche olmen,
en zwarte eeken, gesloten en dicht. Daartegen, tusschen al die schoonheid, weelde
en vrede, het huizeken.
Eene onbeschrijvelijke ellende!
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Nood aan alles.
Het huis, doorzonken, valt uit een. Het staat zwart en vuil, met vuile deuren, vuile
vensterluiken, vuil dak en vuile muren.
Van binnen, armoede dekt alles: de doorscheurde stoelen, de halfrotte tafel, de
uitgeroeste stoof, de beddebakken, den vloer, den zolder.
De Vader woont daar. De Moeder woont daar. De Kinderen.
De Vader zwoegt en slaaft en doet alle werk, zwaar en lastig, altijd altijd voort,
vermoeid, met krachten die eens begeven zullen, overwrocht en overdronken. Want
ja den Zondag, en 's wekedags somtijds bij gelegenheid, drinkt hij, mat en moede,
uit nood van 't is gelijk wat buiten zijn slepen en sleuren; en hij en weet niets anders,
en vindt niets anders als den drank.
Hij is gekleed in lompen en gaat, doorzakt, doorzonken, maar nog sterk stevig en
zwaar, met dikke handen tenden lange armen, en groote platte voeten onder
zwakkende beenen. Hij is ruw. Hij is bot; en spreekt groef en stuur, en scheldt met
harde woorden.
De Moeder, lang en grauw, half gewasschen en niet gekamd, slaaft den dag door;
zorgeloos; zonder orde, zonder beleg, gekleed in slunsen. In haar oog ligt er geen
morgen. Haar wezen, haar stap en gang, haar hand en werk verwachten geene
toekomst. Geen betrouwen, geene hoop schingt door haar leven.
De jongen is mat, een lange bleeke kranke staal, zonder krachten, noch wil; met
nood alleen en onbepaalde doode begeerte. Hij weet niet wat hij zal aanvangen. Zal hij op een ambacht gaan? Er is geen doen aan: Winste staat te verre, en handigheid
is er niet. - Zal hij weven? 't Werk zal te zwaar zijn. Hij is te krank, en heeft geen
rappe handen noch rappe voeten. Hij zal koeiwachter worden. Hij is koeiwachter,
en zal met eenen leeren
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slepen en sleuren. - Hij antwoordt bot, zonder klank in de stem, en scheldt groef, en
gaat buiten al mompen. Hij staat, de handen in de zakken, en kijkt in de verte,
onbepaald, en beziet niets. IJdelte in geest en hert en ziel, en wak wee. - Waar zal
hij zijn genot zoeken en voldoening die als het zout van het leven zijn? Rondom
hem: Niets.
Het meisken: leelijk! kort, met grauw gezicht zonder bloei, met grauwe oogen
zonder glans, met groote handen en platte lange voeten; vuil; haastig maar ordeloos.
Het spreekt ook groef en scheldt, en schreeuwt over de mindere kinderen, en slaat
ze. Het is alzoo gegroeid, droomt niets anders, kent niets anders.
Die mindere kinderen ook, eene bende, een nest, groeien daarin, en zullen daarin
worden.
Die andere betere wereld ligt daar verre buiten, en zij hebben ze nooit gezien.
Zoo leven zij al te samen.
Hebben zij ruwe botte zielen?
Neen!
Zij hebben frissche zielen, nieuwe zielen, goede zielen, onder botte woorden, vuil
kleed, lompen en slunsen, gewenten en onwetendheid.
Zij leven in botheid, in ruwheid, in arm hulsel, onder armoede van geheel het
wezen; leeg en ingebouwd. Maar 't is wonder om zien hoe, gelijk kostelijk metaal,
die ziel aan 't glinsteren gaat, als een zonnestraal van goedheid er op vallen en liggen
mag.
Nu blijft zij binnengesloten en toegedamd onder armoede en ellende, onder
dagelijksch werken en zwoegen, onder huis en kleed en ate en drank, onder opvoeding
en botheid, onder het eenige dat zij kennen: Nood! en wegblijvende vreugde en geluk.
Zij hebben goedheid noodig, Goedheid. Hunne ziel trilt erbij, en weent erbij.
Ik ben er naartoe gegaan, misschien wel om
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ze te berispen. Gebuurs en plaatsevolk hebben mij hun kwaad verteld. Maar als ik
binnentrede, medelijdend wee, gelijk een zwellende zee overzwalpt mij, en eene
avondgoedheid, eene zomerzoelte doorwaart geheel mijn hert en wezen.
Ik spreke ze aan, met beleefde woorden, met goede woorden, met zoete woorden,
met zoete klanken; met woorden van hoop voor later, met woorden van liefde, en
met eene zindering vol genegen medelijden in mijne stem.
Een nieuwe lucht walmt en geurt rondom hen. Een klare hemel gaat open en gloort
boven hun hoofd; en hun zoete ziel breekt uit, al door hunne ruwheid, in stille tranen
en dankbaar woord, vol kiesche edele klanken: een vreemde stille vreugd en
verwondering welt op uit de binnenkanten hunner ziel, omvat geheel hun wezen en
draagt het omhoog.
Zij zullen werken en zorgen.
Hij zal niet meer drinken, nooit meer.
Zij zal opletten en vermanen.
Zij zullen naar schole gaan.
Goedheid.....
Maar hoe droef blijft mijn hert voor die zee van wee die ik niet dijken kan. Ik zou
moeten, ik zou willen bij hen wonen, en goedheid houden als lucht en licht van hun
huis, die zij zien, die zij inademen, waarin en waarvan zij leven.
Ik zou den vader in stille woord dagelijks willen bespreken; hem 's morgends den
‘God beware u’ en ‘tot t'avond’ wenschen; hem 's avonds den ‘welkom’ zeggen; hem
nederzetten en zijne nederige tafel disschen; zijn kleed bezorgen; zijn werkkleed,
zijn zondagkleed, zijne kloefen en zijne zondagschoenen.
Ik zou de moeder willen bespreken; haar raad geven, haar hulpe geven en den weg
wijzen; de hope als een levend licht in haar hert behouden en den ‘morgen’ vol
blijheid in de verte doen schemeren.
Ik zou willen zoeten stillen klank, beleefd genegen
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woord, - niet als vermaning en sermoen, - als gewoonte en leven, in dat huis hangen.
Ik zou willen lichten stap en tast, gang en handeling, in dat huis doen gaan en roeren
en werken, onder die kinderen die, verwonderd nu, kijken en horken en met dankbare
oogen bezien.
Die kinderkes! Zij weten niet.
Zij hebben liefde noodig, stille liefde, zwijgende liefde en zoetsprekende liefde,
vol honingwoorden en vol zang, met koesterende wiegende armen, met kozende
vingeren, met aaiende kaken, met kussenden mond. Zij hebben liefde noodig en
goedheid, en blijven verlaten, gedompeld in armoede van lichaam, van geest en hert,
en van hoogerhelpende ziel.
Dat stondeke klare goedheid doomt immers, achter eenen oogenblik, op en weg;
en zij staan alleen, vóór eigen machteloosheid en ijdelshands.
Armoede.
Daarbuiten: de overprachtige natuur vol rijkdom weelde en wellust.
Hierbinnen: Nood! en lamme droefheid; zorgeloos; helpeloos; in den grond van
een diepe zee.
Ik ga henen en trede voort, door de zoete avondlucht, in de roode schemering van
den prachtigen zonnezet, vol donkere wolken omstraald met bloeiend roode goud,
maar drage angst en pijne meê, en 's avonds nu, in mijne studiekamer, zitte hier alleen
met dat gevoelen van machteloos wee.
Armoede.
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II. - Natuur.
IK wilde wel weten hoe dat bezoek bij veel welhebbende burgerij mij telkens te lande
jaagt naar dat minder volk daar, den koeiboer, den kortweunder, en in mij dien innigen
nood ontwekt van velden en bosschen en eindelooze verten.
Er ligt een verband tusschen dat arm leven en lastig werken van dat minder volk,
en dat gemeen, dagelijksch, uiterlijk, gemaakt burgerwezen, die beiden - dit in nood,
en dát in voldoening, - de verdoken verten der ziel, in de eenige eenzaamheid der
natuur, openspreiden, onder stille avondzon in onuitsprekelijk genieten.
Dezen namiddag ben ik Mijnheer Vanrijckeghem gaan bezoeken.
Hij woont daar op de plaats, in de Kwaâstraat, in ‘een schoon huis’.
Een wijde gang, en groote kamers; geschilderd en behangen, gemeubeld en
gestoffeerd, naar burgerlijken smaak, deftig.
Een half uurken hebbe ik daar in den ‘salon’ gezeten, en ‘fatsoenlijk’ gesproken
met Mijnheer, met Madame, met de twee juffertjes en den jongen knaap.
Zij zaten almaal recht op hunnen stoel, recht en gesloten; de juffertjes en de jonge
heer bijzonderlijk; gemanierd; wakende over hun zelven; gemaakt; ... en ik ook.
Aardig, niet waar? maar in mijnen geest spreekt er geen woord dat peist weerklank
te vinden in hun
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verstand. In mijn hert heft er geene begeerte die meent voldoening te vinden in hun
gevoelen. In mijn lichaam zelfs, en stap en stand en zate, past er niets op zulk huis
en doening en leven. Mijn innig wezen, mijne ziel blijft daar geheel vreemde. Vreemde.
Nooit begere ik daar te gaan en te zijn: - Ongemak; nauwelijks vatbaar nogtans.
Hun verstand ook en gevoelen hebben nooit begeerte naar mij; tenzij als voldoening
van betamelijkheid en bewijs van achting en vereering.
Bij mij halen zij een wezen uit dat hun wezen niet is, spreken zij woorden die
hunne woorden niet zijn, hebben zij manieren die hunne manieren niet zijn, maar de
manieren van anderen die zij achterdoen. Zij gaan niet, zij staan niet, zij zitten niet,
zij zijn niet.
Zij mogen, meenen zij, hunne snaren niet laten klinken; zij mogen hun verstand
en hert niet laten spreken; zij mogen hun wezen, zoo het is, niet laten uitspatten. Die
opvoeding heeft niet volmaakt, volledigd, verheven. Zij is niet doorgedrongen; noch
heeft hoogere inwendige ziel dóór uitwendig wezen doen schingen. Die hoogere ziel
bestaat niet; en zij spelen, onhandig, een spel dat zij niet kunnen.
Zij gebaren; zonder weten; en peizen dat het schoon en deftig is, en gelijk...... van
hooger volk.
Wij leven dus in heel verschillige landen; spreken heel vreemde en onverstaanbare
taal, en passen op dezelfde lucht en zonne niet. Wij zijn vreemde.
Daarom, in dat samenkomen hebben wij nietste zeggen. Wij hebben geene begeerte
die wij samen kunnen voldoen. Wij hebben geene blijheid en vreugde die wij kunnen
deelen. Niets klinkt, van binnen tot binnen. Wij blijven buiten ons, en spreken van
alles oppervlakkig en zonder zin, alleenlijk om te klappen en niet te zwijgen. Wij
moeten ‘betamelijk zijn’. Wij zijn beiden ongemakkelijk en verlangen naar het einde.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1902

12
't Is uit. - Een gevoelen van ruimte spreidt rondom ons, en vrede walmt binnen.
Zij, achter gesloten deuren, zullen weder tot hunzelven komen, braaf volk zijn,
gemakkelijk volk zijn, natuurlijk volk zijn, en verstandig, in den kleenen kring waarin
zij bewegen. Zij zullen gaan, staan, zitten, peizen, voelen, spreken. Zij zullen leven,
en iemand zijn.
Ik, met den eersten stap op de straat, gevoele ook eenen dwang mij van de
schouderen vallen, en er komt mij als een vrije morgendwind over het gezicht, als
een frissche morgendlucht in den boezem. Lucht!
Ik zal nu dien anderen burgerheer ook gaan bezoeken.
Onmogelijk!
Eene vreemde begeerte dwingt mij.
Natuur, natuur en waarheid, ik verlange naar u; ik dorste naar u, en hebbe honger.
Ik hebbe nood aan stillen groei en bloei van natuurlijk landleven, aan geur en frissche
veite van bodem en omgewrochten akker, aan groente en kruid, aan hagen en kanten,
aan veld en vlakte, aan water en grachten, aan geswatel en gepiep en geroep van
vogelen, aan gebas van verre honden, aan gekwak van puiden. Ik hebbe nood aan
geschemer van eenvoudige rechtzinnige geesten, aan gezinder van herten, leeg en
traag genoeg maar waar, aan geluid van zielen, aan klanken van metaal.
En ik ga en stappe, snel eerst; vertrage dan; en ga de velden in. Ik ga voort, altijd
voort, en voldoening van lucht en klaarheid, van land en bosch, vol geur en kleur,
omwalmt mij en brengt rust en vrede, welzijn en lang genot. Ik geniete. Ik geniete
mijn eigen vrij asemen en peizen en voelen, en leven in die vrije natuur.
Dáár, dat wegelken op en links onder boomen,
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tusschen kleenhout en achter vliendertronken bij den waterput, in zijn klein huizeken
woont Jan Craeyenest met zijne vrouw en hunne zes kinderen.
Ik trede binnen, en groete genegen, en zitte wat, en kijke rond.
O vader, o moeder, o kinderen, wat zijt gij schoon.
Uw huis is een klein kotje gewillig, maar het is zoo net, zoo zuiver, zoo passend
en zoo welgezind. Daarbij, en wel 't bijzonderste, het is bewoond. Het is bewoond
door u; niet door uwe meubelen en 't gene gij met uw geld koopt en dan uithangt of
uitzet, voorzichtig en spaarzaam, om 't niet te bederven, maar door geheel uw wezen,
door uwe ziel; en 't is eene voldoening om zien hoe zij er in gaat en staat en zit; hoe
uwe kinderkes er in zitten bachten den deurstijl daar, en in den hoek tegen de rame,
wier klaarte hun lieve ronde gezichtjes en glanzende oogen in licht en donker zet.
O 't lief lief huizeken! Het stoort van waarheid en van wezen; van dát wezen dat
leeft in vloer en balk, in schouw en kateilberd en kannebank, in beelden en
vensterbloemen. Het peist; het gevoelt; het spreekt; het leeft met den vader, de moeder
en het kind. Het is schoon, het is goed, goed om eten en smaken. Het smaakt!
De vader, jong en recht, maar wat vermoeid naar verte en morgen, beziet mij vlak,
en klapt en antwoordt. Hij bewerkt acht honderd lands en kweekt eene veerze. Hij
vertelt van droogte en natte, van hitte en koude, van regen en zomerweer, van groei
en oegst, van op- en afslag, van goede en kwade jaren, van dorp en stad, van vreeze
en hope.
Zijn kop en hert, zijn leven en zijn wezen doorklinken geheel zijn woord. Klank
van waar metaal; glans van licht en donker; geur van velden.
Hij spreekt van zijne kleene kinderen; en daar ik opsta, en voor het weggaan, in
dat wiegske daar dat
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zesde kind ga zegenen, ik luistere naar het woord van die moeder, die brave moeder,
die schoone moeder, die ware moeder:
Het zesde!
Mijnheer de Pastor, 't is veel niet waar! Tot nu hebbe ik altijd gepeisd en gezeid:
't zal wel gaan; maar nu en zie ik er geen doen meer aan; 'k en zie er niet meer door
te geraken. En der komt als eene wakte, een natte ring die heft om de oogleden.
O God!
En ik antwoorde haar, al spreken van Gods milden zegen, en bescherming; van
die gezonde kinderen; van die schoone kinderen, van die goede kinderen, die, door
wat lastige jaren, toch hope medebrengen voor later, en dat het oudste meisken reeds
boven de andere kijkt en moederken is.
En, ontroerd, hoore ik dat woord dat wel angst verraadt, maar altijd levende hope
bewaart: ... 't Is toen nog waar; God leeft die 't al geeft, en, ieder kind brengt zijnen
lepel mede. De man zal een uurken eerder opstaan en ik zal wat nader zorgen.
Tarwebrood; roggebrood; natuur en waarheid; klank van metaal; zindering van
geest en hert door eigen woorden!
Niets liegt, niets bedriegt, niets maakt of wil zijn. Zij leven in hun zelven, in hun
woord, in hun huis, in hun werk, te midden de velden. Hun verstand is gezond, hunne
wil is gezond, hunne ziel is gezond. Hun woord en leven stooren van natuurreuk en
vonken onder christen zonnelicht.
't Is wezen.
‘Al wat ge doet is blomme zijn.’
En als ik buitenga, niets valt weg van mijne schouderen; ik passe met geest en hert
en oog en lijf op die schoone, groote, opene natuur. Zij spelen en zingen akkoord;
en de akkers en de boomen, de zompen en de grachten, de bosschen ginder diep,
water en lucht, zijn het uitwendig wezen van mijn inwendig gevoel.
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Natuur!
Ik ga door wegelingen en straten. De velden liggen wederzijds en heffen hunne
genoegelijke groeikracht rondom mij, in groente; in groen gestruikte tarwe, in groenen
hoogeren rogge, in groene pijlde haver, in groen legwerk van uitkomend vlas. Het
beekske rimpelt en swatelt, neerstig. De stammen kwellen hunne groente uit bruinen
bast en iedere boom prevelt in de lucht zijn eenig woord, en kamt zijne schoonheid
in den frisschen wind. Natuur.
Alles is.
Niets dat liegt: waarheid;
niets dat dwingt: vrijheid;
niets dat krenkt: gezondheid,
en milde wonne die zuilt en droomt onder den zegen Gods.
Natuur!
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III. - Kinderkopkes van te lande.
DEZEN namiddag ben ik gaan wandelen, en ik heb den blauwen hemel gezien en het
groene veld, met, daaronder en daartusschen, koeiplekskes en huizekes; veel huizekes.
- Hebt gij de schoone bocht bezien van den Scheldekom?
- Neen ik. Blauwe lucht en groene veld alleen.
- Hebt gij de schoone helling bekeken en de zoet-klemmende verte tot aan 't
banhout?
- Neen ik. Ik en hebbe niets bekeken.
- Den Tieghemberg en den purperblauwen gezichteinder daar langs den Kluisberg,
en alhier die bleek-grauw groene Leievlakte?
- Ook niet.
Ik heb de blauwe lucht gezien en het groene veld, met huizekes, veel huizekes;
maar er zat mij iets in kop en hert dat vreemd was; eene aandoening, eene zindering,
een droomend gevoelen; en als ik dezen avond te huis kome, brenge ik mede, - ik
en wete niet hoe en waarom - brenge ik mede, en staan voor mij die schoone,
allerschoonste kinderkopkes, die ik zoo dikwijls, sedert zoo lange, en nu wederom,
gevonden hebbe en bemerkt, vóór die huizekes, in dat groen, onder den stillen blauwen
helderen hemel.
't Zijn arme kinderkes: twee zusterkes, van drij en vijf jaar oud. Zij dragen arme
kleêrkes; arme lijvekes en arme rokskes. Zij staan buiten, in 't hove-
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ken, tusschen de violieren, tegen den geluwen muur; en, van onder lang, krullend,
of liever, golvend hair, fijn, glanzend en wat verstreuveld, heffen zij naar mij, van
zijds, met schuchteren genegen blik, hunne schoone, glanzende, bleekblauwe kijkers.
Zoo schoon!
Aardig, niet waar? Dat is nu de tiende maal dat mij dat in de oogen slaat: Ik bekenne
ze; ik kenne ze, dunkt mij, van overouds; ik moete ze entwaar tegengekomen hebben,
ecrtijds. - Waar hebbe ik ze gezien?...
Zij zijn schoon! De lijnen van hun bleek-rood, ovaal gezichtjen zijn zoo zuiver,
zoo net, zoo schoon, dat ik ze bewonderend bekijke; en daar speelt, ginder verre en
diepe in mijnen kop, een zoekend en genoeglijk herkennen.
Zij zijn ideaal! Ja, er ligt in die kinderen een ideaal; niet alleen in de oogen, maar
tot in den vorm van hoofd en mond en kin. Eene zindering van stille, innigdroomende
vedelen hangt te zingen in hunne schoonheid. En dáár, tusschen die violieren en
tegen dien muur, hoe tegenstrijdig dat ook schijne, ligt er als eene eindeloosheid
rondom hen, en eene eenigheid; eene eenigheid die ze doet alleen zijn overal, en
bijzonderlijk onder de wêerspiegeling van die blauwe hemelen over dat groene veld.
Ja, ik bekenne ze:
Het zijn de kinderen van Hemling en Fiesole.
Ik blijve ze vol genegen herdenken bekijken.
De moeder, lang en bleek, en wat doorschijnend van ellende, staat in het deurgat,
en monkelt omdat ik hare kinderen alzoo, bewonderend, bezie.
En dat ander kind daar.
Hoe aardig teekent het voor mij: Het is rond van wezen, met eerder breed en effen
gezicht, en een kleen kinneken dat uitspringt. Schoon toch!
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- Zacht, brain-donker hair, fijn en los; zijde. Groote zwarte oogen, vol matte, blauwe
dampen.
Er ligt in hem eene aardige, eenige, genegenheid en liefde. Het wil bij grootmoeder
staan, bij grootmoeder alleen, en leunt tegen hare knieën; en vandaar bekijkt het u,
zwijgend, met roerlooze oogen. Al met eenen keer staat het recht, en gaat zijn
zusterken bezien, in de wieg, lange bezien, en legt zijn kopken tegen het hoofdeken
van dat lief, lief zusterken, stil. En vader en moeder en grootmoeder bezien dat,
bekijken u, en schudden hun hoofd, verwonderd. - Het wil bij grootmoeder slapen;
bij grootmoeder alleen; die het koestert, koost en beklapt.
Het komt soms uit den boomgaard en hof, de straat op, en steekt van heel verre
zijn ‘poeleken’ uit; en als het bij u is, met zijn poeleken in uw hand, is het nog verre,
heel verre van u, en kijkt, zwijgend, met die donkere oogen, onbeweeglijk. Dan plooit
al met eens een monkel om zijne lippen, en stillekes, zwijgend, gaat het weg.
Het leeft met melk; met melk uit een zuigertje. Het is vier jaar oud, en nog nooit
en heeft het geëten. Als het daartoe gedwongen wordt, het walgt. Er breekt hem iets
in keel en borst; het wordt geheel bleek, en zijne oogen dolen onder halfluikende
wimpers.
Een aardig meisje, met eene aardige liefde.
Wat zal er van dat kind geworden?
En onder die wilgen daar, bachten 't hof, speelt, in dien trop kinderen, dat raar
Marietje.
Het is zwart van haire, zwart van velle, zwart van oogen; en in die oogen waren
er soms gelijk half-donkere gensters. Het is mager en rilde en doorspannen met
zenuwen.
Het draagt in stap en gang, in groet en beweging, een heusch- en liefplooiend
beleefd-zijn. Het
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is preusch, met glazen krans rond zijnen hals en blinkende perelkes aan de ooren, en
voert meesterschap over de andere kinderen,
En kijkt nu: te midden die andere kinderen die ronddraaien op hun eigen, zoo dat
alles schemeren moge, staat het recht, pijlrecht, en wentelt rap en zeere gelijk een
top. Zijn stalen voetjes trippelen. Zijn bloote braan spannen gelijk snaren. Zijn roksken
golft wijd en rond. Zijne armen strekken open met hangende handen, en onder zijn
vlottende hairkrone, zijne oogen half gedoken onder lange wimpers droomen, in de
lucht, leute en geluk en onontleedbaar genot. Het schijvert!
- een princesken, en valt eindelijk en blijft een stondeke liggen, harmonieus, over 't groen, tot dat
het opstaat en den muur zoekt van de schuur, al twijfelen in zijnen gang, met verre
tastende armen; maar ernstig, met een inwendigen monkel vol genoegen.
Een schoon zigeunerkind.
En dat grooter jongentje.
Hoe schoon!
Het is negen jaar oud, en gaat, rilde, lang en slank, op zijn nette voeten en blanke
bloote beenen, rap en licht, met, in den gang, eenen zwak door de leden en de knieën.
Het beziet u, nauwelijks; en groet drooge weg, als onbekend en onverschillig, of
bezig binnenwaarts.
Ja, het is bezig binnenwaarts, en spreekt zoetjes aan zijn zelven, en zegt zijne lesse
op, en vervolgt, al monkelen, spel en leute die het voorziet en in zijn hoofdeken
draagt, zoodat geheel zijn gezicht opklaart, als een morgenstond. In de ‘leering’
antwoordt het half luide aan zijn zelven over hetgene ik zegge; en vertelle ik, als een
voorbeeld, iets dat
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door andere kinderen gedaan wierd, het zegt zoetjes: ik en zou dat niet kunnen... en
schudt traagzaam zijn kopken.
Een schoon kopken! met bruin-zwart, blinkend hair, gezond; met schoon helder
voorhoofd, en lief, schoon, schingend, open en levend, klaar gezicht; een zonnebronne
van inwendig wel-zijn; met lieve, lieve lippekes, en onder groote, diepe bogen, oogen,
oogen die wel verstrooid blijven en verre weg van u, maar somtijds glanzen kunnen
en stralen, zoet en warm, gelijk de zoelte in eenen zomeravond.
De meisjes, de dochters en moeders, als zij dat knaapke mogen aanspreken, hebben,
zonder te weten waarom, nood aan zijn genegen monkel en opkijken, en leggen, als
zij kunnen, eens hun hand op zijn kopken, of streelen zachtjes, in 't voorbij- of
weggaan, zijn blozend zoet wezen.
En die verdoken armoê daar!
Het zijn kinderkes van dat neerstig, ziekelijk huisgezin, waar zoo veel nood duikt
onder wasschen en strijken en versleten netheid.
Zij zijn zoo bleek, zoo doorschijnend; en - hoe dat beschrijven? - hun vel is mat,
maar glanzend; glanzend, niet in, maar boven het vel, dat week en mat blijft.
Het oudste jongentje, met bleek, witblond hair dat nauwelijks zijn hoofdeken dekt
en neêrhangt, pijlde en los, dat men 't afblazen zou, is eer leelijk maar er hangt een
kranke schoonheid over hem.
In zijn bleek of liever wit en mager gezichtjen liggen er blauwe, goede, ijdele
oogen, lijk bloemen die gaan verslensen. Zij zien en bezien in droeve rust en
gelatenheid: - als 't nu alzoo is, en niet anders zijn kan; - en altijd schijnen zij iemand
te verwachten, die nooit en komt.
Het is zoo stille, zoo ingetogen en spreekt zoo
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zoetjes, en heeft bleeke, rappe vingertjes, die met kort mes bloemen kerven, aardig
en sierlijk, op kloefhout.
Er ligt vrede over hem, zielenvrede, vrede aan geest en hert en lichaam; als een
vrede van de dood en een begin van grafrust.
Schoonheid?
Ja, kranke schoonheid, vol goedheid, vol gelatenheid, vol stille zielschemering,
met eene soort van harmonije in kleur en lijnen; in zijne oogen, in zijn lijveken, in
zijn handekes, in zijnen tred, in zijn wezen; in de lucht die walmt en, zelfs in
zomerhitte, schingt uit de vensters als bedoomd, door de droeve kamer, vol stille
wee en stillen angst voor morgen.
De dochterkes, buiten daar, mogen spelen. Zij zijn blank, bleek, met heldere groote
blauwe oogen, zoo helder! onder een veien geluwen hairbos; een schoone vlasvame,
die achterwaarts gestreken over schouders en rug hangt, zwaar. Zij dragen, in lijf en
stap, meer leven en jeugd en opgroeiende begeerte, en een verwachten van betere
dagen, uit de blauwe lucht daar, en 't schoon weder en het zonneken dat blaakt, in
den blijden hemel. Zij kunnen opgroeien in snelle slanke buigzaamheid. - Zullen zij?
- Zij zijn zoo bleek en doorschijnend, met soms een bleekrooden blos op de wangen;
en er blijft altijd, in hun doen en laten en in geheel hun wezen, een schuchter
mistrouwen van levend leven.
Toch ligt er schoonheid in dat blond geluw hair, - terwegoud, - in hun lang slank
lijf, in de lijnen die, lief geteekend, loopen van boven hun hoofd, in lieven wentel,
langs lijf en leên tot aan den lichten terd van vasten voet; in hun wezen vol
marmerpracht, vol leliënglans, innig, met eene witheid waaronder verdoken
donkerheid mat blijft.
En ginder verre... die laatste knaapkes daar.
Zij zijn arm.
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Zij zijn zoo arm! maar niet arm: Zij en hebben nood aan niets, en verlangen niets;
en begeerte naar anders, of meer, komt maar in hen als zij daar hooren van spreken
met beloften voor later. En nog zijn dat geene begeerten, maar een glans van
‘schoonheid’. die een oogenblikje in hunne oogen lacht, met, er nevens, een
ongeloovigen ‘'t en zal geen waar zijn.’
Zij wonen ginder aan de bosschen, onder 't hout.
Een lucht van wilde natuur doomt uit hen, bekoorlijk en benauwlijk.
Benauwlijk?
Er is iets in hen dat mij ontsnapt; dat ik noch geleiden, noch genaken kan; dat
buiten mijn woord en leering ligt; dat als de wilde natuur zelve is, die uit den grond
in groeite werkt, in genietend leven, in boom- en boschwezen.
Zij zijn bekoorlijk.
Beziet ze daar, vrij, los, onbezorgd, buiten menschenoog en menschenwil en
menschendwang... leven, tusschen de boomen, op het mos, of liever op die gladde
groente van sperreboschgrond. Het mos, hier en daar, priemt er door en groeit nevens
en rond de boomen. Zij liggen daar, geheele avonden, somtijds geheele achternoenen,
plat op den buik, het kopken op de handen boven de ellebogen die schooren op den
grond. Zij kijken in de verte onbepaald, en horken in de verte, naar de vogels, naar
het wild, naar den bosch en de boomen.
De wind waait anders voor hen; de hemel spiegelt anders, de vogelen schuifelen
anders, het wild wipt anders onder het sperhout. Zij hooren stemmen en geruchten
van lijze bladeren die kraken en die andere kinderen nooit hooren zouden. Zij zien
een pijlken dat roert en spannen ooge en oore en nek: daar zit het keun!
Zij zijn geboren en gegroeid in die boschstilte, in dat boschgewaai, in die
boschreuke, in die eenig-
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heid, in die verlaten wildheid. Dat ál zit in hun lijf en ziel. Het is een deel van hun
eten en drinken. Zij asemen er in, met borst- en longernood.
‘Zij kunnen veel’ ook, en hun lichaam heeft ander wezen, en groei en bewegen
en veerdigheid. Zij klemmen en klauteren licht en los op de boomen. Hunne armen
en handen, hunne beenen en voeten zijn boomgewend. Het gepeis ervan alleen doet
lijf en leden, spieren en zenuwen, spannen. Zij hebben anderen mond en lippen,
uitgegroeid naar anderen nood en genot en dagelijksche doening. Zij ‘tjoekken’ zij
‘tjierren’ zij ‘tjiepen’ ‘vinken’ en ‘slaan’. en dragen allen vogel- en wildroep in tonge
en keel. Hun lijf schoort en duwt, wipt en stormt, springt en danst, in mager staal.
Natuur doorpriemt hun wilde wezen. Zij zijn bodemvriend, boschvriend,
boomvriend, luchtvriend, vogelen wildvriend en dragen, over hen, gers- en boomen
boschreuke, en in hen, dracht van alle weder.
Beziet ze nog eens:
Hun bloot hoofd en bloote hals teekenen net en mager; hun bleekdonker vel zit
vol roste sproeten, en hunne pereloogen, wijd en zoet, hemelblauw of grauwgroen,
zijn spiegels vol zonneglanzen, vol boomgroeite, vol stille boschdiepten. De vorm
van hun gezicht is vreemd: breed met uitspringende oogen kaak- en kinrame, uitgehold
daartusschen, wijden mond en witte tanden. Goed, en schoon! of hoe zal ik die
lieflijkheid heeten die uit geheel dat kinderlijk wezen zoetjes straalt. Zij strekken
daar, over het gers, barvoets, met magere sterke voeten, en door hun gelapte dunne
broek en blauwgrauw hemde teekent licht en los, rilde en flink, knap en veerdig hun
lichaam. Zij klappen met korte woorden en korte zinnen; en liggen buiten Gods
wereld, onbewust, zoete lucht en natuur te genieten.
Die natuur leeft in hen, ongeraakt. Zij zijn één met dien grond, met die boomen,
met dat wild, en deelen van hunne schoonheid.
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De Zomeravond komt en de zoelte, en natuurwelligheid kreunt en dwaalt door den
bosch.
Ik zit hier in mijne studiekamer, en al die kinderkopkes van te lande komen mijne
eenzame verlatenheid versieren en verblijden.
HUGO VERRIEST.
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Onderwijs(1).
Kijkjes in het Nederlandsch Openbaar Onderwijs van den
middelbaren graad en eene vergelijking met het onze.
HET onderwijzend personeel aan de Nederlandsche gymnasia draagt den titel van
leeraar.
Aan het hoofd van elk gymnasium is een der leeraren geplaatst, die den titel draagt
van rector.
Een der leeraren wordt aangewezen om den rector bij verhindering te vervangen;
hij draagt den titel van conrector.
Het getal der leeraren voor de gymnasia, alsmede het bedrag hunner jaarwedden,
wordt door den gemeenteraad vastgesteld.
De besluiten van den gemeenteraad in dit opzicht, worden aan de goedkeuring der
Gedeputeerde Staten onderworpen, wanneer het scholen geldt, tot wier oprichting
de gemeenten, krachtens de wet op het Hooger Onderwijs, verplicht zijn; aan de
goedkeuring van den Minister van Binnenlandsche Zaken, wanneer zij door het Rijk
gesubsidieerd worden.
In Nederland bestaat, in tegenstelling met België, hoegenaamd geene vaste regeling
der jaarwedden van

(1) Zie nummer 5, eerste halfjaar, blz. 468.
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leeraars, rectors en directeuren van Gymnasia en Hoogere Burgerscholen.
Van geregelde verhoogingen is in het Noorden dikwijls geen sprake(1), soms wel
van vermindering, vergeleken bij de jaarwedden van 25 jaren geleden, zoodat niet
zelden leeraren, die steeds 2500 gld. aan Rijks Hoogere Burgerscholen of Gymnasia
genoten hadden, bij het verlaten van den dienst vervangen worden door opvolgers,
aan wie slechts 1800 gld. jaarwedde toegekend wordt, niettegenstaande deze somtijds
reeds 10 en meer dienstjaren bij het middelbaar onderwijs tellen.
Slechts drie directeuren van Rijks Hoogere Burgerscholen met 5 jarigen cursus
genieten eene jaarwedde van 3500 gld., de overige 3000 gld., en die van Hoogere
Burgerscholen met 3 jarigen cursus 2500 gld.
Wat de leeraren betreft, vormen hunne jaarwedden eene kakelbonte staalkaart van
verschillen, waarin geen regel, doch wel veel tegenstrijdigheid te ontdekken valt,
wat aangaat de verhouding der jaarwedde tot het wekelijksch aantal lesuren, tot den
diensttijd des leeraars, zijn graad van bevoegdheid of het gewicht van het hun
toevertrouwde onderwijsvak.
Mogen er zeer enkele leeraren in Nederland zijn, die eene jaarwedde van 1600
gld. voor 4, of 1800 tot 2200 gld. voor 9 tot 11 wekelijksche lesuren ontvangen, - de
overgroote meerderheid der leeraren geeft 18 tot 24 uren les per week voor jaarwedden
verschillende van 1600 gld. tot 2200 gld. en dat niet altijd met een zeker uitzicht op
verhooging bij langeren diensttijd.
Zondert men enkele steden uit, waar de leeraren regelmatige verhoogingen hunner
jaarwedden genieten bij het klimmen van den diensttijd (van 3100 tot 3400) - dan
kan men van de meeste gemeentelijke hoogere burgerscholen en gymnasia verklaren,
dat de

(1) In de laatste jaren is men hier en daar begonnen geregelde verhoogingen in te voeren bijv.
te Maastricht.
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jaarwedden over het algemeen zich bewegen tusschen 1500 gld. en 2200 gld. voor
20 tot 25 lesuren per week. Het is onnoodig te zeggen, welken heilloozen invloed
op de toewijding en den ijver der leeraren op den duur uitgeoefend wordt door het
vooruitzicht, dat de aanvangsjaarwedde geene verhooging meer zal ondergaan, hoe
klemmend de drang naar bijverdiensten moet gevoeld worden door hen, die bij het
aangroeien van hun gezin, hunne jaarwedde steeds onveranderd zien blijven.(1)
De leeraren der gemeentelijke Hoogere Burgerscholen en gymnasia zijn
daarenboven nog steeds van de deelneming aan de Rijkspensioenfondsen uitgesloten.
Zij zijn verplicht tot aan hunnen dood in beroep te blijven, als zij lichamelijk daartoe
in staat zijn, want de meeste gemeenten geven pensioen noch aan hen, noch aan
hunne weduwen. Wij vernamen echter onlangs uit zeer goede bron dat eene regeling
van dezen toestand in wording is.
Aan onderscheidene dier scholen ziet men daarom heden ten dage niet zelden
leeraren op zeventigjarigen leeftijd, en ouder nog, steeds hun ambt vervullen.
Gelukkig echter mogen tegenover hen nog genoemd worden de leeraren aan de
inrichtingen van Onderwijs, zooals in Belgie, die bij de Rijkspensioenen aangesloten
zijn, want zij kunnen ten minste zonder broodzorg te toekomst te gemoet zien(2).
Waar wij nochtans in ons land ook aan lijden, is, aan de kwaal van een overgroot
aantal lesuren. Ik spreek hier in het bijzonder van de leeraren van moderne talen, van
wetenschappen en van geschiedenis. Deze hebben, tegen alle gezond verstand in, de

(1) Verklaring gegeven door een leeraar zelven in het hieronder aangehaalde tijdschrift.
(2) Tijdschrift van Onderwijs en Opvoeding, I afl. 1.
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talrijkst bevolkte klassen en tevens het grootste aantal lesuren, terwijl de ‘classici’
soms met twee of drie leerlingen niet meer dan 16 uren les geven. Het voorwendsel
hiertoe is: eenheid van leiding aan de klassen te geven. Wij hopen hier later nog wel
eens op terug te komen.
Ziehier wat Francisque Sarcey, Frankrijks beroemde tooneelcriticus en
dagbladschrijver, onlangs overleden, over de leeraarsloopbaan schrijft. In zijne jeugd
was Sarcey leeraar aan het lyceum te Grenoble, en van dezen tijd verhaalt hij onder
anderen het volgende:(1)
Volgens de voorschriften moesten wij per week 24 uur les geven; zoo had het
reglement van het eerste keizerrijk het vastgesteld. De praktijk had echter het te
groote aantal uren doen inkrimpen. Daar er personeel was voor geschiedenis, voor
nieuwe talen en voor de natuurwetenschappen, hadden de leeraren in werkelijkheid
slechts 14 tot 16 lesuren, en men mag er gerust bijvoegen, dat die hoeveelheid reeds
aanzienlijk te noemen is.
De beschaafde standen hebben er eenvoudig geen denkbeeld van, hoe groot de
inspanning van eene les zijn kan, wanneer men met lichaam en ziel er bij is. Ik heb
van mijn leven twee beroepen uitgeoefend: dat van docent en dat van journalist, aan
welk laatste ik in zekeren zin als aanhangsel het houden van openbare
wetenschappelijke voordrachten verbonden heb. De hemel weet hoe afmattend voor
geest en hand het journalistenwerk is, met zijn onophoudelijk weerkeerenden eisch
van dagelijksche artikelen. Thans beschik ik niet meer over de ongelooflijke
werkkracht, die ik toen verkwist heb, zonder ze te tellen. En toch, na eene dertigjarige
journalistenloopbaan, zonder eenig verlofhoegenaamd, gevoel

(1) Annales politiques et littéraires, no 830, pag. 338.
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ik mij opgewekter, geestelijk vaardiger en frisscher dan ik was aan het eind van één
jaar werkzaamheid als leeraar. Wanneer in Juli de groote vacantie begon, gevoelde
ik een zekere afgematheid, een gedruktheid van mijn geheel wezen. Aan den drempel
der vacantie viel ik omver, gelijk een paard, dat te lang aan een stuk in 't gareel
geloopen heeft(1).
Om tot leeraar aan een gymnasium benoemd te worden, wordt gevorderd, behalve
een getuigschrift van goed zedelijk gedrag, afgegeven door het hoofd van het bestuur
der gemeente of gemeenten, waar men gedurende de twee laatste jaren heeft gewoond.
a) voor de Grieksche en Latijnsche talen en letterkunde de graad van doctor in de
klassieke letterkunde;
b) voor de Nederlandsche taal en letterkunde de graad van doctor in de
Nederlandsche letterkunde;
c) voor de Fransche, Hoogduitsche en Engelsche talen het bezit eener acte van
bekwaamheid tot het geven van middelbaar onderwijs in die vakken;
d) voor de geschiedenis de graad van doctor in de klassieke letterkunde of die van
doctor in de Nederlandsche letterkunde;
e) voor de aardrijkskunde de graad van doctor in de Nederlandsche letterkunde of
die van doctor in de wis- en natuurkunde;
f) voor de wiskunde en de natuurkunde de graad van doctor in de wis- en
sterrekunde of die van doctor in de wis- en natuurkunde;
g) voor de scheikunde de graad van doctor in de scheikunde;
h) voor de natuurlijke historie de graad van

(1) Pädagogisch Archiv. Juli 1899.
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doctor in de aard- en delfstofkunde of die van doctor in de plant- en dierkunde;
i) voor de Hebreeuwsche taal- en letterkunde de graad van doctor in de
godgeleerdheid of die van doctor in de semitische letterkunde.
Tot het geven van dit laatste onderwijs zijn ook benoembaar de
Nederlandsch-Israëlitische en Portugeesch-Israëlitische godgeleerden van den eersten
en tweeden rang en godsdienstonderwijzers van den hoogsten en middelsten rang.
k) voor de gymnastiek het bezit eener acte van bekwaamheid tot het geven van
middelbaar onderwijs in dat vak.
Tot het geven van het onderwijs hierboven vermeld onder a, b, e, f, g, h en i zijn
ook benoembaar zij, die het examen, laatstelijk voorafgaande aan dat ter verkrijging
van den doctoralen graad, met goed gevolg hebben afgelegd. - Deze dragen gewoonlijk
den titel van doctorandus.
Tot het geven van het onderwijs, hierboven vermeld onder b, d, e, f, g en h, zijn
ook benoembaar zij, die in het bezit zijn van acten van bekwaamheid tot het geven
van middelbaar onderwijs in die vakken aan eene hoogere burgerschool met vijfjarigen
cursus.
Tot zoover de Nederlandsche wet op het Hooger Onderwijs. Wat ons als leeraar
van geschiedenis hierin het meest in het oog valt, is, dat dit vak of door doctoren in
de klassieke of door doctoren in de Nederlandsche letterkunde moet onderwezen
worden, en ik weet stellig, dat dikwijls noch de eersten noch de tweeden voldoende
op de hoogte zijn of ten minste maar weinig lust hebben, om dat vak te geven. Die
leeraars beschouwen zich als gestraft door die geschiedenislessen en de leerlingen
zijn dikwijls gestraft met zulke leeraars. Ondanks talrijke protesten in de
Nederlandsche schoolwereld, is er hierin tot nu toe nog geen verandering gekomen.
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Wel is er eens eene wijziging voorgesteld geworden; ziehier in welke omstandigheden:
Bij koninklijke Boodschap van 29 Aug. 1878(1) werd aan de Staten-generaal een
wetsontwerp ingediend, waarbij werd voorgesteld littera d, die betrekking heeft op
de bevoegdheid tot het geven van geschiedenis, te lezen als volgt:
‘Voor de geschiedenis, de graad van doctor in de geschiedenis of die van doctor
in de klassieke of in de Nederlandsche letterkunde’. Alsmede om in de eerste zinsnede
van het laatste lid van dit artikel achter de woorden; ‘klassieke letterkunde’ in te
lasschen de woorden ‘of in de geschiedenis’.
Bij de beraadslagingen in de Kamer over dit onderwerp grondde de Nederlandsche
regeering deze wijziging op de volgende redeneering:
‘Eene ruime plaats zal zoowel in de gymnasiale opleiding als aan de hoogere
inrichtingen van middelbaar onderwijs de geschiedenis bekleeden. Meer dan een
ander vak heeft zij docenten noodig, die eene zuiver wetenschappelijke leermethode
weten te volgen en een onderwijs dat, tot feiten en jaartallen bepaald, alle waarde
verliest, zoo te geven dat het een belangrijke factor in de algemeene ontwikkeling
wordt. Het moet daarom beschouwd worden zoo al niet als verzuim dan toch als eene
dwaling, die bij het vaststellen der wet op het hooger onderwijs begaan werd, dat
daarin niet een afzonderlijk doctoraat voor geschiedenis werd opgenomen.
De faculteit der letteren en wijsbegeerte omvat eigenlijk drieërlei wetenschap, de
philologische, de philosophische en de historische. Het ontbreken van een doctoraat
in de geschiedenis is dus eene leemte, die als het gevolg van eene vergissing moet
worden

(1) Zie Handelingen der Tweede Kamer 1878-79, bl. 604-627 en 633-634.
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beschouwd, begaan doordien aan het doctoraat in de wijsbegeerte zich de
buitengemeen gewichtige vraag naar het behoud of de opheffing der theologische
faculteit vastknoopte en hierdoor de aandacht van minder belangwekkende
onderwerpen werd afgeleid. Wel las men in het Verslag van 16 April 1875 de
opmerking: vooral echter werd er ook met het oog op het wetenschapelijk onderwijs
aan de gynasiums en hoogere burgerscholen, op aangedrongen, dat er een doctoraat
in de geschiedenis zij; doch dit bleef onbeantwoord en er werd sedert niet meer op
teruggekomen. Misschien ware dit geschied, zoo de art. 104 en 108 van het onderwerp,
dat in beraadslaging gebracht werd, inderdaad in omvraag waren gekomen. Daarbij
toch was, én voor den doctor in de klassieke én voor dien in de Nederlandsche
letterkunde, de algemeene geschiedenis onder de vakken, waarover het tweede
gedeelte van het doctoraal examen zou loopen, begrepen. Doch door de plotselinge
wending, waardoor de regeling der examens uit de wet verdween en aan het
akademisch statuut werd overgelaten, werd dit belet.
Het gevolg hiervan is geweest, dat bij het akademisch statuut de oude geschiedenis
gemaakt is tot bijvak voor den doctor in de klassieke letterkunde en de algemeene
geschiedenis van de middeleeuwen en den nieuwen tijd tot bijvak voor den candidaat
in de Nerderlandsche letterkunde. Terecht werd dit door den Utrechtschen Senatus
academicus in zijn advies gewraakt, en alleen door het alsnog in de wet opnemen
van een afzonderlijk doctoraat in de geschiedenis kan het middel tot herstel worden
verkregen.
In de gymnasiale opleiding, zal zij een harmonisch geheel uitmaken, heeft elk
hoofdbestanddeel aanspraak op goede verzorging. En de geschiedenis, waaraan het
gymnasiaal leerplan 17 lesuren wekelijks toekent, is zulk een hoofdbestanddeel
evenals de humaniora
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of de wiskunde. Zij heeft niet minder dan deze hare eigene methode. Kennis van de
gansche geschiedenis en van hare hulpwetenschappen zal van den doctorandus niet
worden geëischt, want dat zou de krachten van den menschelijken geest te boven
gaan. Maar hij zal de blijken moeten geven, dat hij vertrouwd is met de methode,
die den wetenschappelijken beoefenaar der geschiedenis kenmerkt, en aan het
gymnasium althans het onderwijs in dit vak moet bezielen. Waar de Wet een
afzonderlijk doctoraat in de wijsbegeerte opneemt, kan tegen het opnemen van een
doctoraat in de geschiedenis het bezwaar, dat dit slechts door zeer enkelen zal worden
gezocht, geen gewicht in de schaal leggen’(1).
Verder stelde de Regeering nog voor voormelde littera e, die betrekking heeft op
de bevoegdheid voor het geven van aardrijkskunde, aldus te veranderen: ‘voor de
aardrijkskunde de graad van doctor in de geschiedenis of die van doctor in de
Nederlandsche letterkunde of van doctor in de wisen natuurkunde.’
Na uitvoerige beraadslaging(2) werden deze nieuwe bepalingen met het geheele
wetsontwerp, dat ze bevatte, verworpen met de meerderheid van ééne stem, en zoo
komt het dat nu nog in Nederland Geschiedenis en Aardrijkskunde onderwezen
worden door leeraren, die er weinig of niet toe bevoegd zijn.
Om rector of conrector te worden van een gymnasium wordt de graad van doctor in
de klassieke letterkunde gevorderd. Zoo luidt de wet op het Hooger

(1) HUBRECHT. De onderwijswetten in Nederland en hare uitvoering, Dl. I, 1ste afdeeling.
(2) Zie Handelingen Tweede Kamer, 1878-79 bl 604-613 en 614-634.
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onderwijs en zij voegt er bij, dat, indien er soms een conrector mocht wezen, die
bedoelden graad niet zou bezitten, de Regeering in dat geval tijdelijk van het bezit
van den doctoralen graad kan vrijstellen. Met andere woorden een rector mag nooit
iemand anders zijn dan een doctor in klassieke letterkunde, maar een conrector mag
er nog tijdelijk door zonder dien titel.
Wij hebben ons altijd afgevraagd, wat die titel bijzonder rectoraal en conrectaal
maakte; tot nu toe is ons dat nog niet duidelijk geworden.
Het baarde ons ook geene verwondering toen wij onlangs lazen, dat een tiental
professoren en een zestal neerlandici(1) eene beweging gevormd hadden, welke ten
doel heeft het rectoraat der gymnasia ook voor andere dan klassieke literatoren open
te stellen. Dit streven naar hervorming vond in Nederland veel meer steun dan men
zich aanvankelijk had voorgesteld; achttien hoogleeraren, een gelijk getal klassieke
doctoren, veertig doctoren in de Nederlandsche letteren en acht en veertig leeraren
in de moderne talen bij het gymnasiaal onderwijs sloten zich bij die beweging aan.
Maar, zooals altijd, ontbrak het niet aan tegenstanders. Het waren de.... beati
possidentes zelven die hunne kaste verdedigden. Op de laatste bijeenkomst van
rectoren en conrectoren werd de wenschelijkheid betoogd een tegenadres in te dienen,
om de openstelling van het rectoraat voor neerlandici te voorkomen, tenzij het
candidaatsexamen voor de doctoraten in de klassieke en Nederlandsche letteren gelijk
werd gemaakt. De bedoeling van dezen maatregel was, door meer gelijkvormigheid

(1) Nederlandsche ‘professoren’ zijn altijd hoogleeraars; door neerlandici verstaat men de
doctoren in Nederlandsche taal en letterkunde.
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in de voorbereiding der classici en neerlandici en daaruit voortspruitende uitbreiding
van het ‘jus docendi’ op taalgebied, het gebrek aan samenhang in het onderwijs, een
der hoofdfouten van den bestaanden toestand, te verminderen(1).
In België hebben wij in dit punt, zooals dikwijls het geval is, de wet voor, maar
de werkelijkheid tegen ons. De wet op het hooger onderwijs in ons land maakt in de
benoemingsvoorwaarden geen onderscheid tusschen de klassieke en de andere
doctoren, maar in de practijk is het anders gesteld. Het is een zeldzaamheid wanneer
een niet-klassieke doctor prefekt wordt; men wijst hem aan als een ‘rara avis’. Terecht
vraagt men zich af, waarom dat zoo moet wezen. Dat in Nederland een rector uit de
‘classici’ gekozen wordt, is nog eenigszins uit te leggen door de omstandigheid, dat
het gymnasium toch nog altijd eene Latijnsche school is, maar onze Athenea vormen
eene dubbele inrichting, eene Latijnsche en eene ‘Lateinlose’. om eene Duitsche
uitdrukking te gebruiken. Zou een ‘Lateinlose’ prefekt daar niet evengoeden dienst
kunnen verrichten als een ‘classicus’. te meer daar de moderne afdeeling in onze
middelbare staatsscholen soms drie tot viermaal meer leerlingen telt dan de
Latijnsche?
De leeraren der gymnasia worden benoemd door den gemeenteraad, die vooraf eene
aanbevelingslijst van benoembaren ontvangt. Deze lijst wordt opgemaakt door de
curatoren, na verhoor van den inspecteur der gymnasia, wiens advies aan den
gemeenteraad moet worden overgelegd.

(1) A. VAN BERKUM, Het eindexamen op de Duitsche gymnasia. (Tijdschrift voor Ond. en Opv.)
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Bij de gymnasia, welke door het Rijk gesubsidieerd worden - en bijna alle zijn in dat
geval - is voor elke benoeming de goedkeuring noodig van den Minister van
Binnenlandsche zaken.
De leeraren kunnen door burgemeester en wethouders worden geschorst. Deze
zijn nochtans verplicht zoo spoedig mogelijk rekenschap van hun besluit te geven
aan den gemeenteraad.
Ontslagen kunnen de leeraars alleen worden door den gemeenteraad na advies van
burgemeester, wethouder en inspecteur.
Is de schorsing volgens het oordeel van den inspecteur noodig en zijn burgemeester
en wethouders nalatig of weigerachtig om daartoe over te gaan dan kan de schorsing
uitgesproken worden door de Gedeputeerde Staten.
Is het ontslag van een leeraar noodig volgens het oordeel van burgemeester en
wethouders of van den inspecteur, en is de gemeenteraad nalatig of weigerachtig
daartoe over te gaan, dan kan in dat geval ook de zaak door de Gedeputeerde Staten
beslist worden.
De schorsing van een leeraar geschiedt hoogstens voor drie maanden. Het besluit
tot schorsing moet bepalen, of deze geschiedt dan wel met gedeeltelijk of geheel
verlies der bezoldiging. Schorsing of ontslag mag niet uitgesproken worden, dan
nadat de belanghebbende is gehoord of opgeroepen.
Van al deze besluiten, zelfs van die welke door de Gedeputeerde Staten genomen
zijn, kan bij de Regeering in beroep worden gegaan door den belanghebbenden, en,
voor zoover ieder in het ongelijk is gesteld, door burgemeester en wethouders, den
gemeenteraad en den inspecteur(1).

(1) Wet ter regeling van het Hooger Onderwijs (28 Apr. 1876), met hare wijzigingen.
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Ter tegemoetkoming in de kosten der gymnasia kan van iederen leerling eene bijdrage
gevorderd worden, die echter het bedrag van 100 gld. 's jaars voor alle lessen niet
mag te boven gaan.
In Breda is het schoolgeld voor ieder jaar en voor elken leerling 100 gld., in Arnhem
70, in Zutphen 80, in Doetichem 100, in Tiel 70, in Rotterdam en 's Gravenhage
(beide niet gesubsidieerd) 100, in Leiden 100 gld., maar voor elk van twee of meer
leerlingen uit een gezin 75, in Delft 80, maar voor den tweeden leerling uit hetzelfde
gezin 60, in Amsterdam (niet gesubsidieerd) 100, in Haarlem 100, in Middelburg
100, in Utrecht en in Amersfoort 100, in Maastricht voor het eerste studiejaar 30,
voor het tweede 40, voor het derde 50, voor het vierde 60, voor het vijfde 70 en voor
het laatste 100 gld. De schoolgelden zijn dus in Nederland in het algemeen veel
hooger dan bij ons.
In het jaar 1897-98 werd van de 29 gymnasia, slechts in 5 vrijstelling van betaling
van het schoolgeld voor een of meer leerlingen verleend. Het waren de volgende: te
Arnhem aan 3 leerlingen, te Amsterdam aan 16, te Middelburg aan 1, te Groningen
aan 4, te Maastricht aan 1 leerling. In het geheel voor het geheele land aan 25
leerlingen.
Ik geloof, dat men in België daarentegen maar zeer weinig Athenea zou vinden,
waar minder dan 25 leerlingen per Atheneum vrijstelling van betaling genieten.
Ziehier voor de belanghebbenden eenige cijfers aangaande de kosten van een
Nederlandsch gymnasium: Voor het jaar 1897 heeft het gymnasium van Maastricht
gekost 21,297 gld., 88 c. aan personeel, 1210 gld. 33 c. aan materieel, 25 gld. voor
de commissie van toezicht, samen 22,533 gld. 31 c. Deze kosten werden bestreden
door 9871 gld. subsidie van het rijk, door 2637 gld. 50 c. aan schoolgelden, zoodat
bij slot van rekening de gemeente nog moest bijstorten 10025 gld. 71 c.
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De uitgaven der gemeente Breda voor het gymnasium bedragen jaarlijks ongeveer
7500 gld., die van den Bosch ongeveer 9000 gld., Arnhem, Dcetichem, Nymegen,
Tiel en Zutphen betalen voor hare gymnasia tusschen de 8 en 9000 gld. jaarlijks; het
rijkssubsidie bedraagt ongeveer ook zooveel, Nymegem uitgezonderd, dat 10,634
gld. toelage ontvangt.
Het gymnasium van 's Gravenhage kost aan de stad jaarlijks meer dan 30,000 gld.,
dat van Rotterdam meer dan 36,000 en dat van Amsterdam bijna 60,000 gulden. Er
dient echter bijgevoegd, dat deze drie laatstgenoemde steden geen rijkssubsidie
ontvangen.
De schoolgelden van den Haag beloopen per jaar meer dan 16.000 gld., die van
Rotterdam ongeveer ook zooveel en die van Amsterdam kwamen in 1897 tot 23,250
gld. Indien men hierbij de onbeduidende schoolgelden van onze Belgische Athenea
moest vergelijken, zou men tot verassende uitkomsten komen.
Het geheele bedrag van de uitgaven voor Gymnasia en Latijnsche scholen in 1897
gedaan door het Rijk (subsidiën en jaarwedde van den inspecteur) was 232,862 gld.
45 c., door de gemeenten 611,000 gld. 62 c., samen 843.863 gld, 7 c. In 1896
bedroegen de gezamenlijke uitgaven slechts 822,865 gld. 77 c.(1).
Ten slotte nog een woord over het bestuur en het toezicht der gymnasia, en op de
eerste plaats over de curatoren, waar wij reeds meermalen over melding gemaakt
hebben.
Bij elk gymnasium bestaat er een collegie van curatoren, benoemd door den
gemeenteraad. Het is in zekere opzichten te vergelijken met onze besturende bureelen.
Dit collegie ontvangt jaarlijks uit de gemeentekas eene zekere som voor bureelkosten.

(1) Verslag over den staat van de hooge-, middelbare en lagere scholen gedurende 1897 en 1898.
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De curatoren hebben te zorgen voor de getrouwe nakoming der wet op het hooger
onderwijs en van alle verordeningen krachtens deze uitgevaardigd. Zij moeten den
inspecteur de veranderingen mededeelen, die in het gymnasium hebben plaats gehad,
en zijn ook bevoegd tot het doen van voorstellen aan het gemeentebestuur, die zij in
het belang der inrichting noodzakelijk achten.
Voor 1sten Maart van elk jaar moeten de curatoren aan den gemeenteraad een
beredeneerd verslag doen omtrent den toestand van het gymnasium in het vorige jaar
en vóór 1sten September aan den inspecteur een dergelijk verslag over het afgeloopen
studiejaar.
Het toezicht op de gymnasia is, onder het oppertoezicht van den Minister van
Binnenlandche Zaken, opgedragen aan een of meer inspecteurs. Tot nu toe is er in
Nederland maar een inspecteur en ik begrijp waarlijk niet hoe deze alleen in staat is
eene goede inspectie uit te oefenen op de 29 gymnasia, die onder zijn toezicht staan.
België bezit daarentegen een algemeenen opziener, drie opzieners voor algemeene
leergangen, en drie andere voor bijzondere leergangen. Deze zeven hooge ambtenaren
hebben wel is waar het toezicht over een grooter aantal en meer talrijk bevolkte
scholen, maar toch, zevenmaal sterker dan de Nederlandsche inspectie, is de Belgische
zonder twijfel steeds overladen met werk.
De inspecteurs worden in Nederland door de koningin benoemd en ontslagen. Zij
genieten uit 's Rijkskas eene jaarwedde, benevens vergoeding voor reis- en
verblijfkosten. Zij mogen geen ambten of bedieningen bekleeden zonder de
toestemming der Regeering. Voor zoover de gymnasia betreft zijn de inspecteurs
bevoegd, in geval van overtreding der wet op het hooger onderwijs of alle krachtens
deze uitgevaardigde verordeningen, proces-verbaal op te maken.
Zij hebben vrijen toegang tot alle gymnasia, die
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onder hun toezicht geplaatst zijn. De curatoren en rectoren zijn daarbij gehouden aan
den inspecteur de verlangde inlichtingen te geven omtrent de school en het onderwijs.
Jaarlijks moet hij voor 1sten Nov. aan den Minister van Binnenlandsche Zaken een
verslag geven omtrent den toestand van het onderwijs aan de gymnasia(1).
Wij sluiten hier onze eerste reeks ‘kijkjes’. waarvan sommige - wij geven het toe
- wel wat meer uitlegging en verklaring verdienden; wij hopen echter naderhand tijd
en gelegenheid te vinden, om zekere punten nog eens nader te bekijken en ze dan
steeds zoo te behandelen, dat de Belgische vakman in de gelegenheid blijve er zijn
nut uit te trekken.
Hasselt, Jan. 1902.
Dr A. HABETS.

(1) Wet op het Hooger onderwijs.
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Het samenwonen in steden.
Een maatschappelijk vraagstuk.
WELISWAAR hebben de oudheid en de middeleeuwen aanzienlijke steden zien ontstaan
en aangroeien; maar nooit hebben de steden zich zoo krachtig en tevens zoo algemeen
uitgebreid als in onze eeuw, - nooit heeft de ontwikkeling van de stedelijke
menschengroepen zoo'n klaarblijkend overwicht gekregen tegenover die van de
bevolking.
In zijn Inleiding tot de maatschappelijke wijsbegeerte heeft Mackenzie kunnen
zeggen dat ‘de aangroei van de groote steden het belangwekkendste vraagstuk heeft
opgeworpen van de hedendaagsche beschaving’. Waarom? Omdat de vermeerdering
van de stadsbevolking in onze eeuw, hoe meer en in steeds wassende verhoudingen,
de vermeerdering van de landelijke bevolking heeft overtroffen.
In 't begin der eeuw, toen Europa 175 millioen inwoners telde, waren er maar 21
steden van meer dan 100.000 inwoners, en het getal van de samengestelde bevolking
dier steden klom niet tot 4.700.000. In 1800, waren er op 1000 bewoners van Europa
maar 15 in de groote steden; in 1850 waren er nog maar 34; in 1870 echter was de
verhouding 63 en heden 100.
De eerste vraag welke ik voorneem bondig te behandelen is de volgende: wanneer
houdt een
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bevolking op landelijk te zijn, en wordt ze stedelijk?
In de oudheid, in de middeleeuwen en tot in het begin van de pas afgeloopen eeuw
was het onderscheid tusschen steden en landelijke gemeenten zeer scherp afgeteekend.
In de oudheid waren het enkele schaarsche menschengroepen die als steden
doorgingen, ‘omdat kunsten en wetenschappen, de staat en nijverheid, met een woord,
al de maatschappelijke beschavingsfactoren zich in de hoofdsteden hadden vereenigd.’
In de middeleeuwen was de scheidslijn niet minder duidelijk: de steden waren van
het platteland teenemaal afgescheiden. En dit krachtens de wet die aan de steden,
(bij stedelijke keure) bijzondere voorrechten toekende. Ook hadden de steden, zooals
we later zullen zien, en zij alleen, handel en nijverheid in hun macht.
De heele 16e eeuw door hield dit onderscheid in Europa stand. Maar in de 19e
eeuw brachten het stoom en stoomtuigen deerlijk in de war. In zekere landen drong
de invloed van deze nieuwe krachten evenwel vrij langzaam door, en het is eerst
omstreeks 1830 dat in Frankrijk en in België de steden inderdaad op het platteland
beginnen in te werken. Er is waarheid in het overdreven gezegde van een
Amerikaansch schrijver: ‘de steden waren - zelfs nog in 't begin van de 19e eeuw de oases van de beschaving; de overige bevolking beleefde nog dezelfde toestanden
als in de oudheid.’
Vooral sedert het midden van de verleden eeuw, hebben al de hedendaagsche
beschavingsfactoren meegewerkt om een einde te stellen aan de afzondering der
veldbewoners: de vestingen werden gedeeltelijk gesloopt; de spoorweg, de pers, de
vrijheid van verhuizen, en andere factoren - die we zullen bestudeeren - hebben de
bevolking getrokken uit hetgeen men hun ‘geestesstilstand’ heeft genoemd.
De nijverheid is buiten de grenzen van de steden
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getreden: het middeleeuwsch onderscheid heeft voortaan in gevorderde landen zijn
beteekenis verloren. Bij voorbeeld: het oud onderscheid bestaat nog in de statistiek
van Pruisen, en in de volksoptelling van 1895, zijn 192 gemeenten van 5000 tot
50.000 inwoners door de wet als landelijk aangezien. In Hongarijë - een nochtans
betrekkelijk verachterd land - waren er bij de laatste optelling 13 wettelijk erkende
steden van minder dan 3000 inwoners, en 38 gemeenten van meer dan 10.000
inwoners, werden van rechtswege als landelijk beschouwd.
Er dient dus een ander grondslag gezocht voor 't indeelen van de bevolking in
stedelijke en landelijke.
De algemeen aangenomen, en overigens, ingezien den huidigen toestand der
beschaving, eenig mogelijke grondslag, is, zooals men weet, het getalsverschil. Maar
de verschillende landen zijn het niet eens over de grens van 't getal: De eene aanzien
als steden, gemeenten van meer dan 8000 inw.; de andere geven deze benaming aan
gemeenten van 2000 inw.; andere nog, aan gemeenten van 5000 inw. Deze
oneenigheid over een kwestie van zoo groot belang is te betreuren, en 't ware
wenschelijk spanden statistici, economisten en sociologen zoowel als de besturen
samen om de getalsgrens te bepalen.
Slaan we een blik op de ontwikkeling der steden in eenige van de voornaamste
landen der wereld.

Vereenigde Staten.
In de Vereenigde Staten beschouwt men als stedelijke bevolking die welke gemeenten
bewoont van ten minste 8000 inwoners.
In 1800(1), waren er 6 steden met 210.873 inwo-

(1) De geheele bevolking van de Vereenigde Staten bedroeg in 1800, 5.308.000; en in 1890,
62.622.250.
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ners; dus 3.97% van de totale bevolking; in 1890, waren er 416 met 17.936.801
inwoners; dus 29.20%, d.i. een bevolking 87 keer sterker dan in 1800, terwijl de
totale bevolking slechts 12 keer grooter is.
Men heeft zooeven de cijfers uitgegeven betreffende de stadsbevolking in 1900:
er zijn 517 meer van 8000 inw., dus, een aanwinst van 101 steden in 10 jaar.
De stedelijke bevolking is geklommen van 17.936.801 tot 24.703.709, dus, een
aanwinst van 6.419.324 inwoners.
De verhouding in den aangroei van de landelijke bevolking neemt af sedert 1800,
behalve in het tijdsverloop 1870-80, waar ze 27% is, maar ze valt weer op 15% in
de jaren 1880-90.
De verhouding in den aangroei van de stedelijke bevolking is zeer wisselvallig
geweest. In 1810-20 was ze 33%; in 1840-50, 99%; driemaal zoo groot. In 1880-90
was ze 61%. De oorzaken van deze wisselvalligheid moeten klaarblijkend gezocht
worden in de huishoudelijke toestanden van de Vereenigde Staten. Van 1880 tot -90
b.v., heeft men als bij tooverslag ontelbare nijverheidsgestichten uit den grond zien
oprijzen: nooit was 't getal der steden van 8000 inw. en meer zoo hoog. In 1880
waren er 286; in 1890, 416!

Frankrijk.
De Fransche statistiek is belangwekkend inzonderheid daar ze een land raakt waar
de bevolking blijft wat ze is.
Inderdaad, in andere landen trekt het te-veel van de plattelandsbevolking naar de
steden ofwel wijkt uit; maar het te-veel van de Fransche buitenbevolking komt op
zooveel als niets neer.
Evenwel is ook hier de ontwikkeling der steden merkwaardig en onevenredig met
de landelijke bevolking.
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In Frankrijk worden als steden aangezien, gemeenten van meer dan 2000 dicht bij
malkaar wonende menschen, of liever gemeenten waarvan de dicht bijeen wonende
bevolking het getal 2000 overtreft.
In 1846 waren er 8.646.743 menschen in dien toestand levende, dus 24% van de
totale bevolking.
In 1851 waren er 9.135.459, dus 25.5%.
In 1861 waren er 10.789.766, dus 28.9%.
In 1871 waren er 11.234.044, dus 31.1%.
In 1881 waren er 13.096.542, dus 34.8%.
In 1891 waren er 14.311.292, dus 37.4%.
Indien de stedelijke bevolking in deze verhouding aangroeit, zal in 1920 meer dan
de helft van de Fransche bevolking stedelijk zijn.
Maar het spreekt vanzelf dat vele van de als stedelijk aangeziene gemeenten inderdaad
landelijk zijn. En er dient dus onderzocht of de uitbreiding van de meer dan
2000-zielige gemeenten vooral de groote steden betreft:
In 1801 waren er 90 van meer dan 10.000 zielen, of 2.600.000 - 9.5% van totale
bevolking.
In 1851 waren er 165 van meer dan 10.000 zielen, of 5.173.500 - 14.4% van totale
bevolking.
In 1871 waren er 232 van meer dan 10.000 zielen, of 9.939.852 - 25.9% van totale
bevolking.
De verhouding van de bevolking der 2 à 10.000-zielige gemeenten, met betrekking
tot de geheele bevolking, heeft van 1801 tot 1891 maar afgewisseld van 11.0% tot
11.5%.
Daaruit blijkt dat de vermeerdering uitsluitend in de aanzienlijke steden plaats
grijpt. Van 1891 tot 1901 (jaar der laatste volksoptelling) schijnt de aangroei niet te
hebben afgenomen. N.B. dat het nog onmogelijk is bijzonderheden te geven, of een
vergelijking te maken met de boven aangegeven cijfers. Nochtans, het Verslag van
den Minister, dat
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onlangs verscheen, geeft eenige aanduidingen, en wijst op de aantrekkingskracht die
de grooter steden hoe langer zoo meer uitoefenen:
Inderdaad, sedert de laatste optelling, is het gezamenlijk getal van den algemeenen
bevolkingsaangroei slechts 444.613 zielen, en de bevolking van de meer dan
30.000-zielige steden heeft 458.376 inwoners bijgewonnen. Nu, dit cijfer is merkelijk
hooger dan datgene, bij de voorgaande optelling voor dezelfde steden vastgesteld,
t.w. 327.009.
Wat meer is, het aantal steden is sedert de laatste optelling met 11 toegenomen,
en bedraagt thans 71.
Zelfs in zekere departementen, waar de bevolking vermindert, zijn de steden
aangegroeid.
Wat Parijs betreft, daar was in 1881 een aanwinst van 280.217 zielen; in 1886 van
75.527; in 1891 van 103.417 en in 1896 van 88.877.
In 1901 waren er 177.234 meer: blijkbaar een teeken van vooruitgang. Gedurende
de laatste 20 jaren bedroeg de volle aangroei van Parijs 726.262 zielen. De
vermeerdering is nog aanzienlijker in de voorsteden.
Inderdaad, terwijl de aangroei van Parijs op 2.714.068 inwoners slaat, slaat de
aanwinst van de rest van het departement, die 152.082 bedraagt, slechts op 955.862
zielen.
Onder de voorsteden, zijn er in 1901 tien van meer dan 30.000 inwoners, terwijl
er in 1896 maar 6 waren van die soort en in 1901 maar 4. - Bij de laatste optelling,
waren er in Frankrijk 12 steden van meer dan 100.000 inwoners; in 1901 is dit getal
gestegen tot 15.

Engeland.
't Loont de moeite den aangroei van de Engelsche steden na te gaan. De nijverheid
ontstond er z e er vroeg, en op dit oogenblik kan Engeland als

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1902

47
toonbeeld van nijverheidsland worden aangezien. 't Is ook bij uitstek het land der
steden. In geen ander land ter wereld is de eigenlijk landelijke bevolking, d.w.z. de
landbebouwende bevolking zoo beperkt.
In 1801 waren er in Engeland 106 steden van meer dan 5000 inwoners, met een
gezamenlijke bevolking van 2.314.515 zielen; in 1851 waren er 263 met 8.028.011
inwoners; in 1891:622 met 19.763.264 inw. Sedert 1801 is de Engelsche bevolking
met 20.000.000 zielen vermeerderd. Nu, terwijl de landelijke bevolking van 6.600.000
op 9.200.000 zielen kwam, klom het bevolkingsgetal der steden van 2.314.515 tot
19.800.000. Waaruit volgt dat de steden 80% van de geheele bevolking hebben
ingenomen.
Dan, de landelijke aanwinst geschiedt in de eerste helft van de voorgaande eeuw.
Sedert 1851 is er verlies.
Want in 1851 stond het bevolkingsgetal van het platteland 1 millioen hooger dan
thans.
Vooral in de groote steden is de aangroei merkwaardig en toont hij op welsprekende
wijze hoe de levensvoorwaarden zich in Engeland hebben gewijzigd. Sedert het begin
van de XIXe eeuw is de bevolking der steden van meer dan 20.000 zielen
vertiendubbeld; in het overige gedeelte van het land daarentegen is de bevolking
maar verdubbeld.
En deze ontzaglijke aangroei is niet voornamelijk in Londen waar te nemen. Van
1801 tot 1841 is de Londensche bevolking geklommen van 864.845 tot 4.232.118,
dus een aangroei van 489%.
Steden van 100.000 zielen en meer bestonden er niet in 't begin van de eeuw; in
1811 waren er 2; in 1841, 23. Hun bevolking is gestegen van 210.484 z. tot 5.021.856,
een aanwinst bijgevolg van 2385%. In 1801 waren er 14 steden van meer dan 20.000
inwoners; in 1891, 161. Hun bevolking is geklommen van 641.331 tot 6.309.860,
een vermeerdering dus van 484%.
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Duitsch Keizerrijk.
In opzicht van getal en bevolking der steden komt het Duitsch keizerrijk onmiddellijk
na Engeland, en in geen ander land van Europa, is de bevolking zoo snel gewassen
sedert 30 jaar.
In 1871 had Duitschland maar 8 steden van meer dan 100.000 zielen, en hun
gezamenlijke bevolking bedroeg geen 2 millioen inwoners.
In 1885 zijn er 21 met 4.462.000 inwoners.
In 1895: 28 met 7.261.000.
De verhouding van de stedelijke bevolking tot de totale was in 1871, 5.34%; in
1895, 13.83%.
Tot in 1840 waren er op het tegenwoordig gebied van het Duitsch keizerrijk maar
2 steden van meer dan 100.000 zielen (Berlijn en Hamburg).
Wat de steden van 20.000 tot 100.000 zielen aangaat, zoo waren er in 1871, 75
met 3.147.000 inw.; in 1875 waren er 142 met 5.297.000; hetgeen, bij de gezamenlijke
bevolking geteld der steden van + dan 100.000 z. een som geeft van 12.568.000 z.,
met ander woorden het vierde van de Duitsche bevolking(1).
Het cijfer der gezamenlijke stedelijke bevolking rijst steeds hooger: van 1871 tot
1890 vermeerderde het met 8.453.000 zielen, terwijl de landelijke bevolking(2) bleef
staan en slechts 53% vertegenwoordigde van de geheele bevolking, in plaats van
63.9% in 1871.

België.
In ons land nemen de groote steden toe in getal en bevolking.
De gemeenten van meer dan 5000 zielen waren in 1846 ten getalle van 112, in
1890 ten getalle van 191

(1) In 1895 was Berlijn driemaal zoo bevolkt als in 1860.
(2) In Duitschland noemt men landelijk de gemeenten van minder dan 2000 zielen; die van 2
tot 5000 z. heeten landelijke steden.
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In 1884 hadden ze 1.415.000 zielen of 32.7% van 's lands bevolking.
In 1866 hadden ze 1.781.000 zielen of 34.9%.
In 1890 hadden ze 2.895.000 zielen of 47.8%.
In 1900 hadden ze 3.499.618 zielen of 52.31%.
Meer dan de helft van onze bevolking verblijft dus in gemeenten van meer dan
5000 inwoners.
Voor den aangroei van de bevolking staat Antwerpen aan het hoofd.
Ik geloof echter dat de boven aangegeven cijfers overdreven zijn en dat er, vooral
in de beide Vlaanderen, verscheiden meer dan 5000-zielige gemeenten zijn die niet
als eigenlijke steden staan aangeteekend.
Dat de meeste van deze groote gemeente landelijk zijn, blijkt overigens uit het
afnemen van hun betrekkelijke belangrijkheid. In 1846 vormden de strikt Vlaamsche
gemeenten van meer dan 5000 zielen 40% van de bevolking van al de soortgelijke
gemeenten uit geheel België; tegenwoordig geven ze maar weinig meer dan 20%.
De cijfers zijn vertrouwbaarder indien men als stedelijk aanziet alleen de gemeenten
van ten minste 10.000 zielen, omdat - enkele schaarsche uitzonderingen daargelaten
- het karakter van zulke onbetwijfelbaar stedelijk is.
Nu, we stellen vast dat deze groote volksgroepen alleen in 1846, 20.21% van de
geheele bevolking uitmaken; in 1876, 20.76%; in 1900, 38.23%.
Er hoeft nochtans gezegd dat, over 't algemeen, de beide Vlaanderen door de
talrijke groote buitengemeenten afsteken, en, uit mijn studie van vóór 3 jaar over de
Belgische stedelijke en landelijke bevolking blijkt, dat men als stedelijk - op enkele
uitzonderingen na - moet beschouwen de gemeenten van meer dan 5000 z. gelegen
in Antwerpen, Brabant, Henegouw en Luik.
En 't is vooral in die gouwen dat de volksvermenigvuldiging merkwaardig is; en
men mag
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zeggen dat b.v. Henegouw hoe langer hoe meer op weg is één groote stedengroep te
worden.
De stedelijke bevolking van de 4 zooeven genoemde gouwen is van 1846 tot 1900
vermeerderd in de verhouding van 54 tot 150% en meer.

Holland.
Holland heeft, evenals België, een betrekkelijk groot getal steden; de verhouding
van de bevolking der steden van meer dan 20.000 z. tot de algeheele bevolking, is
er zelfs sterker dan in België, (31.5% in plaats van 22.8%)(1). Maar de aangroei der
steden volgt denzelfden regel niet in de beide rijken.
Bij ons, overtreft de uitbreiding der steden steeds merkelijk de uitbreiding van het
rijk, en dit wegens de macht der nijverheid. In Holland, is 't verschil veel geringer.
Van 1830 tot 1849 is de aangroei van het Hollandsch Rijk en van zijn steden van
meer dan 20.000 z dezelfde; in het volgend tijdvak (1849-1869) liggen de steden nog
maar weinig boven; maar van 1869 af staan zij voorgoed aan 't hoofd. In hun geheel
zijn ze van 1830 tot 1869 met 112% vermeerderd en het koninkrijk met 73%.
In 1830 was er een totale bevolking van 645.000 z.: daarvan vertegenwoordigden
de steden 24.7%; in 1859 is de verhouding omtrent dezelfde (23.7%); maar in 1889
klimt ze tot 31.3%, en de gezamenlijke bevolking der steden bedraagt meer dan
1.400.000 inwoners. (72% van de totale bevolking der 24 steden van meer dan 20.000
z. bevindt zich in de twee provincies Holland: daar zijn ook 3 steden van meer dan
100.000 z.)
Iets merkwaardigs: Amsterdam is minst aan-

(1) Ik neem de verhouding van 1890; 't is de jongste die we van Holland bezitten.
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gegroeid van de 3 steden: in 't begin van de verloopen eeuw, was ze, dank zij den
bloei van den Hollandschen handel, een van de grootste steden van Europa; ze kwam
onmiddellijk achter Londen, Parijs en Weenen.
Rotterdam en Den Haag waren maar tweederangssteden.

Zwitserland.
Zelfs in dit door en door landelijk gemeenebest neemt men in de steden een krachtige
strekking tot aangroei waar(1).
In Zwitserland is er maar één stad van meer dan 100.000 z.: Zurich, waarvan de
bevolking in 1845 op 106.000 werd geschat.
De stedelijke bevolking ontwikkelt zich echter merkelijk.
Bevolking der meer dan 10.000-zielige steden:
1850:8 - 176.120

7.33% der totale bev.

1860:9 - 246.000

9.80% der totale bev.

1870:12 - 313,950

11.70% der totale bev.

1880:15 - 421.320

14.80% der totale bev.

1888:15 - 480.380

16.38% der totale bev.

Vier steden: Zurich, Geneve, Bazel, Bern (de eerste drie zijn brandpunten van
handel en nijverheid) vertegenwoordigen alleen 61% van de gezamenlijke stedelijke
bevolking.

Italië.
Onder al de Europeesche staten is 't Italië dat van oudsher de sterkste stedelijke
bevolking heeft gehad.
‘Men kent de rol door zijn steden gespeeld in de oudheid en in de middeleeuwen;
in 't begin van de eeuw nog, had het 5 steden van meer dan 100.000 z.

(1) Zwitserland aanziet als stad de gemeenten van meer dan 10.000 z.
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- de hoogste verhouding in heel Europa - en die steden hadden alleen, nagenoeg 1
mill. inwoners, een cijfer dat door soortgelijke steden in geen ander Europeesche
staat werd bereikt.’
Heden telt Italië 12 steden van 100.000 z. (zooveel als Frankrijk); van 1871 tot
1891 zijn ze, te zamen genomen, met 36.2% vermeerderd, terwijl het rijk 12.5%
heeft bijgewonnen.
De bevolking van deze groote steden staat gelijk met 1/10 van de geheele
Italiaansche.
Wat de kleiner steden aangaat: in Italië worden doorgaans als steden aangezien
enkel de centri van meer dan 6000 z. Al het overige gaat door als buitenbevolking.
't Is eerst sedert 1861 dat Italië een nauwkeurige statistiek heeft: er valt evenwel op
te merken dat het in Italië enkel de groote steden zijn die werkelijk zeer aanwassen.
('t Vervolgt).
ADOLF RUTTEN.
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De feestcantate voor Groeninge.
OP 17 Augusti 1902, worden te Kortrijk de Helden gevierd die, in 1302, op het
nabijgelegen Groeningveld, de vrijheid van hun land verwierven.
Ter gelegenheid van dit zeshonderdjarig eeuwfeest, waar gansch Vlaanderen zal
aanwezig zijn, diende, naar oud Vlaamsch gebruik, eene ‘cantate’ gezongen. Er
bestaat misschien geen volk op aarde dat, met meer voorliefde, de muziek beoefent
dan het Vlaamsche: in Vlaanderen, het land der beiaarden, is een feest zonder muziek,
geen feest.
Het feestcomiteit heeft het vervaardigen der cantate opgedragen aan twee
uitstekende kunstenaars, beiden Vlamingen tot in 't merg hunner beenderen: dichter
Theodor Sevens, van Kortrijk, de draaispil van gansch dit eeuwfeest, - en toondichter
Karel Mestdagh, bestuurder der Brugsche Muziekschool, wijdvermaard vooral als
voorname liederentoondichter, op wien, evenals op Guido Gezelle, de naam
‘zoetgevooisde liederenzanger’ past.
Het inzicht bij het schrijven van dit artikel is niet eene volledige ontleding van de
cantate te geven: de letterkundige verdienste heb ik hier niet te onderzoeken en wat
de muziek betreft, ik beoog enkel met den lezer een overzicht der opvatting en der
groote lijnen van het werk te maken voor zooveel
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eene haastige inzage der orkestpartituur dit toelaat, met het doel vooral de aandacht
op sommige bijtzonderheden te vestigen, die anders, op het eerste gehoor, misschien
zouden ontsnappen.

Algemeene eigenschappen dezer Feestcantate.
Eene eerste bijzonderheid die de aandacht verdient: eene cantate, geschreven om in
open lucht, dus met groote massa medewerkers uitgevoerd te worden, onderscheidt
zich noodzakelijk van vele andere muziekvormen. Men hoeft hier geene verfijnde
versiersels te zoeken, die in een opera of eene symphonie, door kleine figuren van
een speeltuig of van eene stem in 't bijzonder, kunnen geschetst en verveelvuldigd
worden. Er dient daarenboven rekening gehouden met deze bijzondere omstandigheid,
dat men te Kortrijk over geene sterke, geoefende koormassa's beschikt, en dat dus
de zangpartijen niet met moeielijkheden of hooge technische vereischten mochten
doorweven zijn.
Sommigen die Mestdagh - niet door zijne prachtige orkest- en koorwerken - maar
door zijne beroemde ‘liederen’ kennen, waarin hij zoo verfijnd en zoo kiesch is,
vroegen zich af of hij wel den gepasten toon voor eene volkscantate zou weten aan
te slaan.
Zij kenden Mestdagh niet. Zij vergaten dat de kunstenaar die het hoofdzakelijke,
den sprankel, de ingeving bezit, deze heel gemakkelijk in allerlei vormen kan
benuttigen. En ja, Karel Mestdagh kan dit beter dan wie ook, omdat hem een geluk
te beurt viel dat op de vorming van den kunstenaar van het grootste gewicht is, en
bij vele muzikanten ontbreekt; hij genoot in zijne jongelingsjaren eene volledige
opleiding, hij deed zes jaren humaniora.
In al zijne werken, - tot in zijne minste liederen, waarvan elk een meesterstuk is
- kan men die
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regelmatig ontwikkelde redeneeringsgave gadeslaan; in deze feestcantate is het
wonderbaar hoe hij elke gemoedsstemming ontleed, elken toestand begrepen, elk
woord gewikt, elk vers gewogen heeft, om er wonderlijk werkende tegenstellingen
uit te scheppen, die onmiddellijk den aanhoorder aangrijpen.
Zijne muziek is Vlaamsch, daalt en klimt en wentelt in de toonsafstanden die ons
volk het best in 't geheugen houdt, overeenstemmig met zijne taal en aard - en zingen
is toch hoofdzakelijk spreken met verhoogde uitdrukking.
Deze cantate is volksch, omdat zij Vlaamsch is en omdat zij geschikt is grooten,
onmiddellijken indruk op het volk teweeg te brengen. Met dit laatste doel werden
alle versierende beuzelarijen weggelaten; de levendige en afgewisselde
orkestschildering werd doorgaans met gansche groepen gelijkslachtige kleuren
gepenseeld; zelden treedt een speeltuig in 't bijzonder op den voorgrond, omdat dit
in open lucht klankkracht mist; 't zijn gewoonlijk al de trombonen te zamen, al de
hoorns te zamen, al de snaartuigen, al de houten- of koperen blaastuigen te zamen
die, elk op gepaste beurt, eene rol te vervullen hebben.
En vooral, deze cantate stelt zoo net afgeteekend die persoonlijke natuur vooruit!
Mestdagh blijft Mestdagh in al zijne gewrochten, eene bevoordeeligde natuur; met
tien noten schept hij een meesterwerk, ontdaan van alle gezochtheid; uit zijne fijn
afgewerkte kunst, geneigd tot springlevendigheid en landelijkheid, straalt waarheid,
inbeelding, doorzicht en - vooral - voornaamheid. Mestdagh blijft zich zelf omdat
hij in elk werk met volle rechtzinnigheid en zonder terughouding zijne zingende ziel,
zijn vatbaar hart, zijn goedgewikten geest, met één woord gansch zijn wezen uitstort,
en dat dit wezen een man is uit één stuk, opgegroeid en gesterkt in die schoone natuur,
waarin hij t' huis van kindsbeen af
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met volle longen leeft en loopt, tusschen ritselend blad, geurende bloem, machtigen
eik, brandende zon, drijvende wolk en bingelende klok!
In deze cantate gebruikt de toondichter geene motieven, verstaan in den zin dien
men er gewoonlijk aan hecht, bijna zelfs geene figuren; nochtans verwezenlijkt hij
op ideale wijze de overeenkomst van woord en klank, of liever van geestgedachte
en toongedachte door een bijzonderen rythmus, door eene onderscheidene kleur, en
door de zoo natuurlijke als ongezochte en passende inkleeding of harmonisatie der
verscheidene deelen. Dit is niet de geringste hoedanigheid dezer cantate: door dit
voorbeeld heeft Mestdagh - eene zeldzaamheid in onze dagen, - bevestigd dat de
schoonheid niet in het uitpluizen der kleinigheden noch in ultra-chromatieke
gezochtheid, niet in éene school, in éene richting, in éen gegeven vorm, besloten ligt,
maar wel in de zuivere ingeving, in de eigen persoonlijke melodie, door een
schranderen en juist redeneerenden geest haar bepaald doel gewezen!

Korte ontleding.
De dichter heeft de cantate, ‘De zege van Groeninge’ getiteld, in vier deelen gesplitst,
die in de muziek zonder scheiding noch tusschenruimte op elkaar volgen:
I.

Zegezang.

II.

De Strijd.

III.

Hymnus.

IV.

Volkslied.

Om de cantate goed te begrijpen, dient men noodzakelijk den volledigen tekst te
bezitten: ik acht het echter onnoodig hem hier vooraf te laten volgen en zal hem
liever in achtereenvolgende brokken onder de andere beschouwingen schuiven.
Alhoewel in de cantate geene eigenlijke leidmotieven voorkomen, denk ik het
nuttig verscheidene muzi-
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kale aanhalingen in te lasschen om den grondtoon of den bijzonderen aard der deelen
beter te betuigen.
Men weet dat in een orkest de speeltuigen in vier voorname groepen verdeeld
worden: 1o de groep der snaartuigen, die alle speeltuigen bevat welke met den boog
gespeeld worden, dus viool, altviool, cello en contrebas; (harp niet); 2o de groep der
houten blaasspeeltuigen, namelijk: fluit, hobo, clarinet, basson en hunne verwanten;
3o de groep der koperen blaasspeeltuigen: trompet, trombone, hoorn, tuba enz.; 4o
de groep der speeltuigen die geslagen worden: trommel, groote trommel, keteltrom
(timbales), cimbel of schijven (cymbales), triangel, tam-tam enz.
Om die groepen niet gedurig te moeten opsommen zal ik ze aanduiden door de
benamingen: snaren, houten, kopers, slagspeeltuigen.

I. - Zegezang.
De cantate vangt niet aan met een openingstuk, maar enkel met eene korte inleiding
van 20 maten samengesteld uit het sonneriemotief

I. - Inleiding.

dat aanstonds een vroolijken toon aanslaat, maar tezelvertijd iets majestatisch en iets
feestelijks, eene triomfantelijke grootheid in zich besluit. Dit motief met zijne
verkortingen maakt eene machtige figuur uit, die dan eene tierce hooger door gansch
't orkest herhaald wordt.
Nu heffen de mansstemmen, ondersteund door de snaren en houten den machtigen
zegezang aan:
Triomf in Vlaanderland (bis)
In wijk en dorp en stede,
In wijk en dorp en stede,
Triomf, triomf, triomf in Vlaanderland
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De vrouwen vervoegen zich bij hen om samen op denzelfden voois, de reden van
den triomf te bezingen
Triomf in Vlaanderland (bis)
Verbrijzeld is de band,
Dien ons een vijand smeedde!
Triomf, triomf, triomf in Vlaanderland!

Nu volgt het refrein van den zegezang
Bevestigd is de vrede
Na jaren leed en schand!

De stemmen prevelen deze woorden heel stil, alsof zij er zelf nog aan twijfelden,
doch den triomf staat reeds vast, hun hart gaat weder open, eene klimmende
notenreeks in 't orkest schildert het plotselijk uitbarsten van hun vreugdegevoel, en
met vollen mond, bij groot orkestspel, trommelgeroffel en triangelgeringel, roepen
zij uit
Triomf in dorp en stede (bis)
Triomf, triomf, triomf in Vlaanderland

De muzikale zin op deze laatste twee verzen, geeft een concreet gedacht van den
algemeenen indruk en den grondtoon in dezen zegezang, omdat hij bijna gedurig
erdoor sluipt; hoe kruimig en volksch is hij!

II.
Be-ves-tigd is de vre - de na ja-ren leed en schand, triomf in dorp en ste - de, tri - omf in dorp en ste - de, triomf, tri - omf, tri - omf in Vlaan-der - land!
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Zelfs in het laatste deel der cantate, waar de indruk nagenoeg dezelfde is als hier,
schijnt mij het blijlied er eenigermate mede verwant.
2de stroof. Nu stijgt in hun geest een terugblik op het verleden.
Zij snoefden in hun waan:

De toondichter heeft dit vers gekneed in eenen recht opgeblazen zin, rijk getooid
met inkleeding der houten, en gezongen door de tenors en 1e sopranen; hij loopt uit
op een zoo trotschen als bitsigen ‘waan’ en beeldt eene klare tegenstelling met het
stil gefluisterde
Die dorpers zijn verloren

om hierdoor de twijfelende vrees te schetsen die hen aangrijpt, den angstklop hunner
harten, terwijl zij snoeven. Die zin wordt eene tweede maal, een toon hooger,
hernomen.
Doch, als eene oorlogstrompet, schettert de herhaalde forsche kreet der mannen
Wij stormden moedig aan
En wonnen gulden sporen.

belevendigd door eene krijgshaftige begeleiding der bassons en altviolen, door een
krijgssignaal der trommels en trompetten.
En weder prevelen zij het stille refrein ‘Bevestigd is de vrede’ gevolgd door het
machtige ‘Triomf in in dorp en stede’ (II)(1).
3de stroof. Doch het tooneel stijgt nog plechtiger, tot eene machtige muziekfresque...
En Roelands bronzen mond
Zingt ons de zege tegen;

(1) Dit cijfer verwijst naar de muziekale aanhaling nr II.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1902

60
De contrebassen, cellos en de bastuba bootsen het zwaar bonzend, plechtig geluid
van klokke Roeland na. De violen schilderen wonderschoon de klimming der
gevoelens; zij beginnen in een ondervragenden tremolo te trillen: het volk meent
Roeland's stem gehoord te hebben en luistert met gespannen, ontroerde
nieuwsgierigheid; die tremolo gaat in positieve octaven over: ja, 't is geen bedrog, 't
is wel Roeland's stem die zij hooren; de noten van het geluid dalen tot op de violen
zelf: geen twijfel meer! En nu vangen de violen een vroolijke huppeling aan...
De stemmen die, tot dan toe, meestal gelijkmatig werkten, beginnen nu, als een
verrukte volkswarreling, dooreen te loopen om aan elkaar te vertellen hoe Roeland
dreunt; de hoorns verbeelden het antwoord op Roeland's lied van de klokken uit de
naburige torens, al de slagspeeltuigen trillen en jubbelen, 't is alles vreugde en
aandoening, 't is hooggetij in Vlaanderland! Want in Roeland ligt gedreven: ‘Als ic
luide, is 't triomf in Vlaanderland.’
En thans, dat Roeland luidt, is 't met volle vuur en kracht dat het refrein galmt:
Het lied dreunt machtig rond
Door straten en door stegen:
Bevestigd is.... enz.

nu dreunt machtig de ‘Triomf in Vlaanderland’ (II), die nog door eene eindfiguur
verlengd wordt, om in volle plechtigheid, met een langgehouden ‘triomf,’ dien
luisterrijken zegezang van Vlaanderen te sluiten!

II. - De Strijd.
Na dien juichenden triomfkreet, beleven wij het verhaal van den strijd en den slag.
Om de aaneenschakeling tusschen den zegezang en het strijdtafereel te verduidelijken,
werden hier vier verzen
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tusschengeschoven, die in de eerste uitgaaf van den tekst der cantate (Jaarboek van
het Davidsfonds) niet voorkomen.
Onmiddellijk na de eindnoot van den zegezang slepen de basspeeltuigen: trombone,
cello, contrebas en tuba snijdende, langgerekte, als verdrukte zuchten en op eene
weemoedige melodij

III.

klagen de vrouwen:
Het waren bange tijden,

Stil blazen de hoorns een oproep die versterkt bij het volgende vers:
Tijden van ruw geweld
En bitter lijden
Het vaderland was in gevaar.

Dezelfde stroof wordt eene tweede maal hernomen met meer nadruk en schildering
in de begeleiding, terwijl de stemmen schranken in hunne weewoorden; in de violen
en de houten stijgen pijnlijke verzuchtingen, barsche, tegentijdig wringende
notenreeksen, die eindelijk uitloopen op een droog, als met appogiaturen gegispt
accoord; met krachtige stem, bevestigd door vier stevige accoorden der trompetten
en trombonen, verklaren nu de vrouwen:
Maar de klauwaarts
Reedden zich ten strijd.

Onmiddellijk brommen de cellos, altviolen en trompetten, een in de verte naderend,
nauw merkbaar geplof en gewrijf van paardenhoeven; stil, geheim-
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zinnig slaan trommel en trompet den oproep; de bende nadert, en in de violen
vernemen wij weldra een levendig rid, dat luider en nader opkomt, en alhoewel niet
vergezeld van de traditioneele bazuinaankondiging, van zeer forsigen strijdlustigen,
daarbij opgewekten aard is en gedurig in kracht en uitbreiding toeneemt; nu blazen
de trompetten, dan de hoorns hun strijdgeschal:

IV. - Krijgsgeschal der Klauwaarts.

De trommels slaan met klem en kracht, snaren en houten stormen een wild,
medesleepend opjagen, want
Zij kwamen op, van wijd
En zijd,
Vol moed
En gloed
Ten grooten strijd:
Voor 's graven troon en vaan,
Voor eigen recht en vrij bestaan.

Deze zin, waarvan het begin stil aangeheven wordt, stijgt tot de grootste vervoering,
de violen door hun gedurig gekap, schilderen ons den lust, de houten den gloed, de
trombonen, de kracht der klauwaarts, de keteltrommen bonzen onstuimig, hoorns en
trompetten schallen gedurig (IV) en machtig en plechtig vraagt het mannenkoor:
Wie kent hun liefdelied
Hun doel en pogen niet?

Met fierheid en overtuiging zeggen zij ons,
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met den blik op de toekomst, en prophetisch zinspelend op de huidige
omstandigheden:
In ons ontwaakt de Vlaamsche macht:
Door ons ontluikt het Vlaamsch gedacht.

Zij herdenken de eerste uiting van de macht en deze gedachte; die herinnering vervult
hen met innig, aandoenlijk genoegen, - deshalve klinkt zij stil Wij wonnen in den Metten-nacht;

en scherpt en schaaft hunnen moed; op eenen kernachtigen, zoowel in klank als in
toon stijgenden volzin, roepen zij vastbesloten:
Nu moet, - nu moet ons werk volbracht.

En zie, de volbrenging begint!
't Ruischt in de muziek een zacht, harmonieus trillen: de zon, de schitterende zon
van dien heeten strijdensdag, de zegezon, zoomt het oosten met eene blanke streep
morgenlicht, zij zien het ontwaken dier schoone Vlaamsche natuur, die beemden en
boomen, velden en bosschen, welriekend in den morgendauw; de torens der stad; de
gildevanen, het blazoen van Vlaanderen; met één woord hun vaderland, hun alles,
en dit zicht doet hen sidderen van moed en vaderlandsliefde. Hoe treffend geeft de
muziek al die gevoelens weder, eerst trillend als de lichtvibratiën, dan traag opklarend
door 't gedurig bijtreden van verschillende speeltuigen, glanzender en rijker zich
uitspreidend, bij het vroolijk beven der snaren en de mollige warme harmonie der
houten:
En stijgend aan den hemeltrans,
Bij zoet geneur
En bloesemgeur
Goot de zon haar schemelglans
Door een grijzen nevel rond.
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Bij 't zien van dien prachtigen vadergrond, en terwijl de muziek der zangstemmen
hunne beweging realistisch schildert,
Allen - edelman en knecht Knielden zwijgend neer,

Hier ruischt een machtig accoord op de harp, het speeltuig uit den Bijbel, het
zinnebeeld van wat heilig en plechtig dient aangezien, want zij
Kusten als vervoerd den grond.

En hoort, stil ruischen chromatische accoorden geheimzinnig en aandoenlijk, die ons
de psychologische uitwerksels ontleeden welke deze kus in hunne gemoederen te
weeg brengt. 't Is als een tooverzang die gansch hun wezen doordringt. Die daad
heeft in hen tot dan toe onbekende gevoelens opgewekt, en daar straalt eene
nabootsende chromatisch klimmende notenreeks: zij waren nu gesterkt
En sprongen weer
Koen recht.

De strijd vangt aan. Het koor zingt in tweetijdigen rythmus, terwijl de begeleiding
voor 't algemeen drietijdig klinkt; 't geen te beter het geharrewar nabootst. De
trompetten en de houten slaan onstuimig door, terwijl de trombonen zware slagen
bonzen. De mannen en vrouwen, in wilde mengeling en woedende drift, schreeuwen
polyphonisch dooreen, terwijl de speeltuigen het klimmende ongeduld en de stijgende
ophitsing der strijdlustige gemoederen schilderen op den kreet ‘Valt aan’.
Daar galmde een forsche kreet: Valt aan,
Om bee noch traan
Begaan!
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Eindelijk wordt hun krijgswensch vervuld; in eene stormende maat 6/4, met lange,
kruimige, rollende, botsende volzinnen, zingt woedend het koor ons het gevecht.

V.

De bassen en 2e sopranen schreeuwen eerst dien volzin, die daarna, met machtige
begeleiding der kopers, door gansch 't koor versterkt wordt.
En nu rukten de drommen
In dichte kolommen
Verwoed
Elkaar te gemoet....

En het gevecht, in zijne middeleeuwsche akeligheid, begint:
Pijlen
Sisten en snorden snel;
Bijlen
Kneusden en kloofden fel;
Lansen staken,
Braken....

Hier bewonderen wij een tafereel van de schoonste muzikale beschrijving: door eene
lange noot, gevolgd door eene haastig klimmende notenreeks, schilderen de houten
het in den boog zetten en het door de lucht sissen der pijlen, terwijl de violen het
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klieven en kloven der bijlen, en de kopers het droge steken en breken der lansen
weergeven.
En te midden van die joelende, woelende wenteling.

VI.

klinkt de machtige stem van Breidel; dit gebod is tot driemaal toe, met telkens sterkere,
verhoogder klem door eene bijkomende zangpartij aangekondigd, om des te beter
die heldenfiguur en hare toovermacht op het volk te doen uitschijnen.
Breidel gebood:
Slaat met uw knodsen
Op ridders en rossen,
Staat als rotsen,
Vrij of dood!

Deze woorden, reeds zoo kernachtig uit hun eigen, winnen oneindige kracht en
uitwerksel door de kneedige, stormende en toch ridderlijke muziek:

VII.

Breidels aanwakkering werpt nieuw vuur in den strijd. Het muzikaal tafereel wint
ook in kleurenrijkdom. De contrebas en de cello bootsen het stampen, de bastuba
het plompend pletteren der paarden na, terwijl de violen door de figuur VIIIa, den
slag der
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VIII. - Kletteren der zwaarden.

zwaarden gevolgd door het kletteren, door de figuur VIIIb het kletsen bij 't kruisen
der zwaarden schilderen.
Wee, wee! en de paarden
Stampten en pletterden;
Wee, wee! en de zwaarden
Bonsden en kletterden,
Stroomen bloed verplassend,
Lijken op lijken
Tassend....

Op eens vatten al de speeltuigen denzelfden dalenden rythmus aan om het verplassen
der stroomen bloed aanschouwelijk te maken.
Vuriger en heviger groeit de strijd, totdat al de stemmen, bij 't zien van gansch
dien weedom op een hartverscheurenden ‘ach!’ uitloopen.
Er daagt een onweerswolk in dien zonnegloed: bij levende bassenbegeleiding
verhalen de Tenors
In de hitte van den strijd
Scheen ons heir te wijken,
Maar Gwijde kreet den Hemel aan:
‘Maria, goed altijd
En machtig mede,
Laat Vlaanderen niet vergaan!’

Men kan zich verbeelden welke ijzingwekkende rilling den veldheer moet aangrijpen,
wiens leven en eer en goed van den uitslag des strijds afhangen, als gedurende eenige
stonden hij langzaam zijn heir ziet wijken! Dit gebed van Gwijde is een radeloos
handen hartewringen, een gebed dat aan de wanhoop grenst, en daardoor eene
onverklaarbare uitdrukking wint. En toch, 't is vooral op de lettergreep Vlaan-
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deren dat zijne bede het vurigst klinkt: voor hem niet, voor Vlaanderland roept hij
bijstand. Zijne bede is zoo eenvoudig, 't is als een psalm, en toch hoeveel uitdrukking
ligt er niet in besloten, vooral in de derde aanroeping:

IX.
Laat Vlaan-dren niet ver-gaan. Laat Vlaan-dren niet vergaan. Laat Vlaan - dren niet ver - gaan.

Intusschen trillen de violen zijn hartekloppen mede, terwijl de cellos den
hartverscheurenden, zuchtenden nadruk zijner bede, en de houten zijn volle betrouwen
in Maria kenteekenen.
Zijn gebed wordt verhoord.
Bij de bede
Kort en goed,
Vatten de mannen weer moed.
Zij stonden pal
Langs sloot en wal,
Verwoed
Hakkend
En rijtend,
Smakkend
En smijtend,
Gedreven door de kracht
Die nood
En dood
Veracht...

Hun terugijlen in den strijd, met nieuwen, kalmen moed, ligt begeleid van eenen
vasten strijdrythmus der trombonen, tuba en houten, die eene volkomene gerustheid
uitspreekt over hun ‘pal’ staan. Dan
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hervat het gevecht met nieuwe kleuren: de kopers verbeelden het hakken, de violen
het ritselend rijten; op het woord ‘gedreven’. stijgt, als een medesleepende gloed,
een lange notenreeks die volledige kalme accoorden aanbrengt.
Hoezee! Daar blazen de bassons, hoorns en trompetten de zegebazuining (IV),
tezelvertijd huppelen de violen in volle vreugdebetoon, gansch het orkest spant samen
om den machtigen triomfkreet te uiten:

X.
Vlaan-der - land den Leeuw! Vlaan-der - land den Leeuw!
Vlaan - - der land den Leeuw!

Daar viel de tergende overmacht;
En krachtig dreunde nu de schreeuw,
Die galmen zal van eeuw tot eeuw:
Vlaanderland den Leeuw!

Doch na die juichtonen loopt in gansch het orkest een dalende klacht, die de
verandering der gevoelens laat raden: de vreugde ruimt hare plaats voor het
medelijden, bij 't zicht van hunne broeders voor 't vaderland gesneuveld.
Hier ook werd de tekst der cantate eenigszins gewijzigd:
Velen werden neergeveld
Op het bloedig eereveld;
Velen liggen wreed gewond
Kil en roerloes op den grond.

De speeltuigen, waaronder de overdekte trommel en keteltrommel, slaan, bij die
woorden, een tragen treurigen doodsrythmus; de hobos en clarinetten,
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weldra vergezeld door de hoorns, weenen het treurthema, dat niet enkel droevig,
maar tevens met een gevoel van vereering voor de vaderlandsliefde en den
heldenmoed dier dapperen doorweven ligt:

XI. - Treurthema.

en zeer aangrijpend klinkt, vooral wanneer het in de hoogte der violen overgaat,
terwijl de kopers sombere, echt wonderbare uitdrukkingsvolle harmonie aanbrengen
en de stemmen eene chromatisch dalende weeklacht murmelen.
Door eene zoo eenvoudig en korte als kunstige modulatie verloopt de muziek van
den droeven toon do # mineur naar den vroolijken fa majeur:
Doch zij maakten door hun dood
Vlaandren vrij en schoon en groot.

Met deze hulde aan de koene kampers, in groote majesteit en plechtigheid, maestoso,
door al de stemmen hun toegezwaaid, sluit dit prachtig tafereel dat voorzeker op
elken toehoorder eenen geweldigen indruk zal nalaten, zoo door de verscheidenheid
der ingeving en de goedgeslaagde natuurnabootsing, als door de hooge technische
kennis van orkesting en den keurigen keus der speeltuigkleuren.

III. - Hymnus.
Na die hulde aan de dapperen, richt de massa haren bezielden groet tot ten grond
waarop die heuglijke slag geleverd was, die heldenmoed gestraald had, en dat bloed
gezijpeld;
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O Groeninge, heilige grond,
Waar Vlaanderen strijdend stond,
Voor vrijheid en eigen bestaan
Uw naam zal nooit vergaan!

Eene onweerstaanbare breedheid en plechtigheid vervult hier de muziek.
Het orkest heft juichend eenen zegerythmus aan:

XII. - Zegerythmus.

Hoe machtig en statig rolt uit die kloeke borsten, nu van dwang en lijden verlost,
deze toespraak vol bewondering, dit gebed, die knieval voor den verlossingsgrond!
Het breekt los als gulpen van dank en vreugde, het dreunt als 't golven van eene
ontembare zee, met gansche baren menschenharten die alle kloppend bonzen van
liefde voor hun land en van fierheid over den zege; die hymnus is een der machtigste
en aangrijpendste massa-effecten die ik niet enkel in de Vlaamsche, maar in gelijk
welke muziek, te zien kreeg.

XIII.
O Groe - nin-ge, hei - li - ge grond, Waar
Vlaan-de- ren strij - den - de stond.

En bemerk in dit thema XIII, welk verschil van indruk er reeds besloten ligt tusschen
het eerste vers, dat aandoenlijk klinkt als een gebed, en het tweede,
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de hoekige strijdfiguur, alhoewel beide gelijkslachtig zijn.
De stemmen juichen den naam van Vlaanderen toe, en de gedachte aan de grootheid
van dien naam, die nu gered werd, verdubbelt hun liefdegevoel voor den
geboortegrond; terwijl de stemmen gedurig hunne gevoelens lucht geven door den
kreet ‘uw naam! uw naam!’ schildert ons de muziek den inwendigen gang dier
gevoelens van klimmende bezieling. De violen en de golvende, gulden harpen heffen
dit liefdethema aan, dat in opgewekte, sierlijke wentelingen voortzweeft, terwijl de
cellos en bassons het met het teederste medegevoelen begeleiden en de kopers hem
kracht en kruim bijvoegen.

XIV. - De liefde voor Vlaanderen.

En nu volgt de zedeles, die het aanschouwen van dit eereveld in ons moet opwekken.
Manhaftig en gespierd spellen de Tenors en 1e Sopranen die les; bassen en 2e sopranen
bevestigen intusschen ‘hij leert ons’
Hij zegt ons na jaren en dag
Wat mannelijk pogen vermag;
Hij leert ons te zijn wat we zijn,
In laten en doen - niet in schijn!

Bij dit laatste vers schalt weer den feestrythmus (XII) eerst in de snaren, dan in de
houten en de kopers, de violen herhalen eenen naklank van
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het liefdethema (XIV), en gansch die oploop botst eensklaps wonderlijk uit op ‘niet
in schijn’.

XV.

Als een orakel, in statige tonen, verkondigen de mansstemmen, hier in vier partijen
gedeeld, de bepaling van ‘te zijn wat we zijn’: na elke bepaling schalt een bevestigend,
onderstrepend accoord; 't is als de afkondiging van eenen middeleeuwschen
wapenbode:
Getrouw aan het moederlijk woord
Gehecht aan het vaderlijk oord;

De begeleiding wordt nu teeder en lief:
Vol eerbied voor Vlaanderens schoon,

ja zelfs innig en godsdienstig:
Vol liefde voor Outer en Troon.

Indien wij die kenmerken van onze eigenzelvigheid getrouw blijven, zal de toekomst
ons heerlijk zijn; de zegetoon (XII) der kopers en houten treedt weer op den
voorgrond, en overtuigd en met innige stille aandoening, koesteren zij de zaligste
hoop en herhalen hun zucht naar toekomstige grootheid.

XVI.
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Zoo blijven wij machtig en groot
Ontembaar in leven en dood,
Zoo zwaait op het ouderlijk graf
Geen dwingeland zijn staf.

En bij de gedachte dat al die weldaden, die vrijheid, dit zelfsbestaan, die grootheid
aan Groeninge te danken zijn, barst weer de machtige kreet los, doormengd in 't
orkest met het motief der liefde voor Vlaanderen (XIV):
o Groeninge, heilige grond,
Waar Vlaanderen strijdende stond,
Voor vrijheid en eigen bestaan,
Uw naam zal nooit vergaan!

Ditmaal zijn al de krachten van 't orkest samengebracht om een allermachtigste
tafereel in den geest te roepen; terwijl de stemmen gedurig dooreenloopend herhalen
‘Uw naam zal nooit vergaan!’ klinken reeds vroolijke tonen in de begeleiding en
brengen reeds de blijde stemming aan, die ons voert tot het blijlied of Volkslied.

IV. - Volkslied.
Het volk viert feest om de gewonnen zegepraal. 't Is kermis en uitbundige
vroolijkheid! Elkeen kent de ‘Vlaamsche kermissen’ van Breughel, waar alles zingt
en springt, draait en drinkt, danst en deunt: 't is een dergelijk tafereel dat thans de
muziek moet schilderen. Het Volkslied bevat drie gelijke koepletten, gevolgd door
een slotkoor.
Hoor! op eens in het slotaccoord van den hymnus jubelen de snaren en houten een
vroolijk signaal, waarop de contrebassen en cellos antwoorden. 't Is als het
feestgeklingel van een kleinen, rudimentairen beiaard; die oproep klinkt luider, en
een vroolijk huppelende groep jonge meisjes, gebloemd en getooid, zingen in volle
vreugd de blijdschap in Vlaanderen.
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XVII.

De eerste harpen tokkelen hier vroolijk als een bellenspel, de tweede harpen slaan
dreunende accoorden, gansch 't orkest zingt de blijdschap mede, en de houten geven
het klingelend orkestantwoord;
De Beiaard zingt zoo schoon hij kan,
De vreugde heerscht alom
Met bloemen kroont de vrouw haar man,
De bruid haar bruidegom.
De vogel kweelt zoo hel en blij,
Het windje speelt zoo vrij;

Hier wordt de muziek stiller, van gansch bijzondere bevalligheid, terwijl de
violoncellen eenen zeer volkschen bas spelen, als het (hier veredeld) ‘pompen’ der
harmonica-spelers.
En vrij en blij, ons volk ter eer
Is Vlaandren weer!

En met nieuwe kracht roepen zij uit, terwijl de harpen hier nu breed en machtig
opjagen:
Men strooie kruid
En palmen uit
Bij klank
En zang:
Hou eeuwig stand,
o heilig Vaderland.
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Deze laatste twee verzen zijn gebouwd op het ‘triomf, triomf’ van thema (II).
2e koeplet. Een tweede groep feestvierders komt op de dorpsplaats aangerend: de
jonge mannen, die den strijd medeleefden, en nu met joelende lust en vroolijke scherts
vervuld zijn, bij het ronkend en snerpend gezoef der doedelzakken; het uitwerksel
der doedelzakken ligt met veel natuurlijkheid in het orkest nagebootst door clarinet,
basson en altviool, waarop ditmaal de contrebas en cello het antwoord huppelen.
Voor goed vergeven zij de hoon,
Vergeten ook het wee!
Nu schalle uit slot en poorterswoon
Het lied van heil en vree!
De vogel kweelt zoo hel en blij
Het windje speelt zoo vrij; En vrij en blij, enz.

Op deze woorden vangen de snaren eene medegaande begeleiding in sixten aan, die
de vreugde nog scherper en uitbundiger voorstelt; en de basson trippelt nu de vroolijke
volksche basnoten.
3e stroof. Gansch Vlaanderen is in feest: dat nu het blijlied schalle uit aller mond:
de kinderstemmen vervoegen zich bij die der ouderen, de trompetten schallen nu het
huppelend antwoord, gansch het orkest vermengt zijne klanken bij het koor, en van
uit den toren speelt de beiaard in klingelende klokkeklanken het blijlied mede:
Het schalle boven veld en woud,
En over land en zee:
Genot en heil aan jong en oud:
Aan allen vreugde en vree!
De vogel kweelt zoo hel en blij,
Het windje speelt zoo vrij;
En vrij en blij, enz.
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Dit volkslied is eene ware vondst. Het klinkt zoo echt vroolijk en Vlaamsch, dat men
het niet kan aanhooren, zonder te glimlachen van genot en vreugde: en het is zoo
eenvoudig van noot en rythme, dat elkeen het onmiddellijk kan nazingen! Wat het
onderscheidt van alle andere volksliederen in onze cantaten aangetroffen, is dat het
niet een oud, eenigszins gewijzigd volkslied, maar een gansch nieuwe vinding is;
het klinkt ook, - als echt Mestdagh-werk - veel verhevener en verfijnder dan alle
andere soortgelijke voortbrengsels. 't Is een waar Vlaamsch volkslied, en wij hopen
dat - nu de groote cantatencomponist Benoit niet meer onder ons leeft, - zijn waardige
en stellingen deelende leerling Mestdagh dikwijls de gelegenheid zal vinden om aan
ons volk zulke juweelen te schenken.
Hier in de cantate groeit uit dit lied een wemelend, roerend volkstooneel, niet meer
eene muzikale fresque, maar een waar, gothisch, Brugsch kantsieraad...
Na de derde stroof wordt het vers ‘hou eeuwig stand, o heilig vaderland’ in een
zeer majestatisch choraal ontwikkeld, eerst door de stemmen alleen, dan met kopers
begeleid, en eindelijk door alle speeltuigen ondersteund. Samengesteld uit
verbreedingen of vernauwingen van het triomfmotief (II) galmt het eerst traag en
plechtig, om eindelijk met klimmende geestdrift naar het slot te huppelen; - een
oogenblik volledige stilte - en dan als een triomfeerende kreet - zoowel op die heerlijke
cantate als op het verloste vaderland passend - dondert een machtig, langgehouden
‘Houd eeuwig stand’ waarop de trompetten nog een laatst beslissend triomfgeschal
blazen, de zege van Vlaanderen!
JOZ. VANDEN EYNDE.
Leuven, 11 Juli 1902.
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Het oorbeeld in de kunst(1).
III.
TOT hiertoe zagen wij het schoone in zijn eigen, zonder acht te geven op de
verschillende gebieden waarin het zich vertoont: zonder onderscheid tusschen natuuren kunstgewrocht. Dit laatste alleen dient nu onze aandacht te vestigen.
Kunst, in 't algemeen, verraadt menschenhand, en komt in tegenstelling met hetgeen
wij ‘natuur’ noemen. Gelijk de éenerzijds-bepaalde krachten en gedwongen drift der
natuur eigen wezens voortbrengen, zoo levert de vrije menschenhand werken van
een ander merk en die ‘kunstig’ genoemd worden. Ons Vlaamsch woord ‘kunst’
wordt echter zoo algemeen niet genomen, maar enkel tot het gebied der schoonheid
beperkt: Zoo bediedt het anders niet dan de voortbrenging van het schoone door den
mensch(2).

(1) Zie het eerste deel in 't nr van 15n Maart bl. 233 en volg.
(2) Graaf Tolstoi teekent hiertegen hevig verzet aan. ‘Ontelbare kunststelsels - bekent hij zelf zijn het eens om de schoonheid tot doel der kunst uit te roepen.... Die bepalingen zijn maar
vooruitgezet om de tegenwoordige kunst te rechtveerdigen: Zij zijn alle valsch, omdat zij
hunne opvatting der kunst op die der schoonheid bouwen.’ bl. 51. - ‘'t Is immers aprioristisch
eene kunsttheorie te steunen op gewrochten die vooraf als kunstwerken aanveerd worden;
in plaats van eerst eene opvatting over de kunst voor te stellen, en volgens deze al de
gewrochten te oordeelen’ bl. 48. - Welke manier van handelen zou wel meest ‘a priori’ zijn?
Ten andere geheel zijne kunstverklaring steunt op een vooringenomen wereldstelsel van
socialistische strekking; hetgeen niet belet dat zijn werk menig gepaste opmerking bevat.
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Men vinde er nu echter geen erg in dat wij nog aan den mensch de macht toekennen
tot die voortbrenging na aan het schoone zijnen zuiver voorwerpelijken aard te hebben
geweigerd. Vooreerst, men moet daarom niet noodzakelijk tot eene
zuiver-onderwerpelijke stelling overgaan: de schoonheid vereischt toch nog altijd
zekere hoedanigheden des voorwerps. Niettemin blijft onze persoonlijke geschiktheid
de beslissende partij in het schoonheidsoordeel en behoudt de moeilijkheid in het
kunstveerdigen.
Gewis, zoo hetgeen den éenling eigenlijk tot éenling maakt hoegenaamd met
anderen niet kan gemeen zijn, dan moet ook de grond waarop die eenlingmakende
kenteekens steunen het minst gelegenheid geven tot algemeenheid en overeenkomst
in oordeel en gevoel. 't Is het stoffelijk bestanddeel, het lichaam, dat aan den mensch
die beperking tot enkeling bijbrengt; 't zijn dan ook de vermogens die het nauwst
aan dit deel verbonden zijn, die meest verscheidenheid doen ontstaan. Er zijn echter
nog vermogens die niet innerlijk van dit deel afhangen, en alzoo de gemeenzaamheid
der menschelijke natuur verraden. Daaruit komt dat een zuiverzinvleiend
kunstvoorwerp, een prachtmeubel bijvoorbeeld, veel meer verscheidenheid van
oordeel verwekt, dan een gewrocht dat gedacht en gevoel uitdrukt, tot hoogere
kenvermogens sprekend.
Er zijn dus eigenlijk twee soorten van kunstgewrochten te onderscheiden; en alleen
deze, die klaarlijk een gedacht wedergeven, worden onder den naam van schoone
kunsten begrepen, en in eene studie als deze in aanmerking genomen. Op dit gebied
en met de reeds gewonnen kennis, blijft er nu niets anders over, tot oplossing van 't
vraagstuk, dan de korte ontleding van het kunstgewrocht.
Beziet dit penseelgewrocht, of vervolgt dit dichtverhaal en die dramahandeling,
of aanhoort het golvend voortrollen der muziekale phrasen: wat vindt gij daarin?
Menschen, gebeurtenissen, een dooreenwroeten van driften en verwikkelingen, gelijk
zij ons dagelijks voorkomen. Rubens plaatse ons op Calvarie, Shakespeare toone ons
de duivelsche kuiperijen van eenen Jago, zelfs mag Fra Anglico ons de hemelpoorten
schijnen te openen: altijd zijn het menschenvormen en handeling die ons worden
voorgesteld. 't Schijnt dus wel waar te zijn dat de kunstenaar gedurig de oogen moet
gevestigd houden op de natuur om ze nauwkeurig na te maken.
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Ware het zoo, dan zou de meest slaafsche afschildering de prachtigste werken
voortbrengen(1). Shakepeare, Schiller, Vondel moet onderdoen voor eenen snelschrijver
ten Assisenhove of zelfs in 't Parlement; en een Van Dyck of een Rembrandt zou het
bij geen lichtbeeld kunnen halen.
Maar. hoe natuurlijk ook de kunsten ons voorkomen, toch vinden wij niet ten volle
in de natuur hetgeen zij ons voorstellen. Kunst bevat iets meer en datgene wat haar
tot kunst maakt. De kunstenaar neemt uit de natuur verhoudingen van vorm en
handeling: hij geeft ze echter niet weder zooals hij die vond; maar schikt ze, zelfs
wijzigt ze nog.. om in het stoffelijk tafereel, dat de natuur hem levert, de prent te
slaan van zijn gedacht, van zijn eigen geestes- en zieleleven. Dat mogen en moeten
wij van den kunstenaar eischen: namelijk dat wij in zijn werk de hand van den mensch
zien, van dat wezen begaafd met de edelste geestelijke vermogens, hem oneindig
verheffend boven den dierlijken rang(2).
Kunst is namaking: Ja! Maar in zekeren zin. De namaking is niet voor haar een
doel, maar enkel een middel. Haar doel dan? Wel! wij zelven spreken het uit in ieder
onzer kunstbeoordeelingen. ‘Hoe machtig en wild die Leeuwenjacht, bij Rubens!’
Forschheid en woestheid: dat was het immers wat de schilder hier beoogde. ‘Welke
hemelzoete geuren walmen uit Angelico's tooneelen!’ Zijne ziel is 't die de meester
van Fiesole erin uitstorten wilde. Ieder waar kunstwerk verraadt noodzakelijk
gelijksoortige uitdrukking. Alles wordt om dit doel geschikt en gewijzigd: van het
karakter der hoofdwezens tot den minsten der bijstanders, alles draagt bij om het
gewilde gedacht beter te doen uitkomen.
Niets anders is dus het kunstwerk dan een geheel van verhoudingen, ontleend aan
de natuur, doch gewijzigd door de menschenhand, om een bijzonder gedacht of
gevoel zoo hevig en klaar mogelijk uit te drukken en voor anderen aanschouwelijk
te maken. Niets anders ook is het oorbeeld! Niet dat het oorbeeld het kunstwerk zelf
is, maar hetgeen dit laatste, eens verwezenlijkt, zal voorstellen: Het kunsttooneel dat
in de inbeelding staat voorbereid.

(1) TAINE, Philosophie de l'art. t. I, ch. 1.
(2) Die vereischte moet ons, in het onderhavig onderwerp, niet ophouden. Zij zal echter verder
nog aangeraakt worden.
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Want de kunstenaar begint zijne uitvoering niet blindelings en op goed geluk af. Hij
heeft alreeds het einddoel voor oogen, en mag zelfs zijn werk afgewrocht verklaren;
juist gelijk Racine zijn drama voltrokken achtte, toen hij de verzen nog maken moest.
Gedurig geleidt het den schilder in 't schikken van lijnen en kleuren, den dichter in
't volgen der handeling, den toonkundige in 't vloeien van rhytmus en akkoorden. De
kunstenaar - de ware - teekent niet af wat hij buiten hem ziet, maar beeldt uit wat er
binnen hem zelf alreeds werd samengesteld. Toch maakt hij dit inbeeld niet ten volle
uit eigen grond, maar met de stukken die de natuur hem heeft geleverd. Oorbeeld
zegt ons dus niet een duister en onvatbaar wezen uit geheimzinnige hemelsferen,
noch een gedacht alleen van hooge zedelijke weerde; maar wel een gedacht door de
veerdige scheppingskrachten in eigen beeldrijken vorm gekleed. Feitelijk, wat is de
klaarste en eerste zin des woords? Neemt het Fransche ‘Idéal’. Niets anders vindt
men daarin dan: gevormd in den geest, gebeeld volgens een gedacht,
overeenstemmend met een gedacht(1). En ons Vlaamsche ‘Oorbeeld’ (oir-beeld)? Dit
oorspronkelijk, eerste beeld kan niet anders zijn dan hetgeen de verbeelding heeft
voortgebracht om ter tweede beelding veruitwendigd te worden. ‘Oorspronkelijk’
wijst op zijn eerste inwendig ontstaan, ‘beeld’ bediedt zijne uitdrukkende kracht
gelijk het Fransche ‘Idéal.’
Hier zien wij dus verwezenlijkt eene eigenschap die wij in 't begin aan 't ideaal
hebben toegekend: namelijk dat het moet van inwendige en geestelijke opvatting en
natuur zijn.
Maar wij zagen ook in het eerste deel dat de algemeene bepaling van het ideaal
luidt: het volmaakste dat wij opvatten. Dit laatste echter: ‘dat wij opvatten’ wordt
omzeggens meestal uit het oog verloren, zoodat men dan voor het oorbeeld een
gansch voorwerpelijk volmaakste aangeeft. Dit zagen wij, voor het schoone, uitloopen
op ‘éen meest verheven, volmaakte schoonheidsidée,’ iets naar vaste regels dus en
voorwerpelijke wetten aan den kunstgeest op te

(1) D'après son idée, l'artiste transforme l'objet réel. Cet objet ainsi transformé se trouve conforme
à l'idée, en d'autres termes, idéal.’ - TAINE. op. cit. II, bl. 258.
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dringen. Hoe vinden wij nu dit Volmaakste in ons kunstideaal? - Waar zijn hier
immers die vaste regels? Waar zijn die wetten die aan den kunstenaar opleggen: Ons
zult ge volgen, wilt ge de Schoonheid baren? Die regel is hier niets anders dan 's
kunstenaars persoonlijke geschiktheid zelve! Zijn innige vorm of bepaling is 't, die
de schoonheid uitwerkt, die in 't kunstwerk zijn eigen en ondeelbare prente slaat,
bijna buiten de wete van den scheppenden persoon. En wat zal er nu voor den
kunstenaar volmaakter schoon zijn, dan hetgeen met hem geheel overeenstemt? Wat
zal hij ook natuurlijker uitwerken, dan hetgeen op den vorm van zijn eigen wezen
past, en aldus in hem groeiende zijne uitwerkende krachten ter daad aandrijft?
Iets uitwendigs dus, door den geest enkel voorgesteld om nagemaakt te worden:
dàt is 't kunstoorbeeld niet! Maar wel iets inwendig door den geest zelven op eigen
grond gevormd. Wat eigenlijk te verwerpen valt, is de al te sterk voorwerpelijke kant,
het buiten en boven ons bestaande dat het oorbeeld van zelf zou bevatten. Wat wij
erin erkennen is het in ons gevormde en gegroeide, zonder stipt navolgen van
voorbekende schoonheidregels, als schoonheidregels.
Wij spreken van idealisatie. Maar wat verstaan wij daardoor? Een kunstenaar
idealiseert als hij geenszins met brutale namaking of slaafsche natuurafschildering
tevreden is, maar in zijn werk een leven van hooger sferen schijnt te beoogen. Wat
doet hij dan anders, tenzij de tusschenkomst van den geest openbaren? Wat is dit
hooger leven tenzij het uitschijnen van een persoonlijk gedacht? De gedachtenwereld
echter schijnt ons toe als iets dat ons wezen ver overtreft en beheerscht. En toch is
ze maar de bijzondere werkkring van ons geestelijk bestanddeel: wij zelve zijn er de
oorsprong van. Daaruit komt het ook dat het Oorbeeld zoo gemakkelijk aanveerd
wordt als iets buiten en boven ons. Een ander feit geeft daar niet min aanleiding toe.
Een kunstwerk heeft ons bevallen en 't schoonheidsgenot doen opkomen; gedeeltelijk
toch liet het ons onvoldaan. En aanstonds zal ons oordeel luiden: ‘Dat zou moeten
alzoo uitgedrukt zijn: Het ideaal ware het aldus te verbeelden’. Geen twijfel of wij
oordeelen hier naar eenen vastgestelden regel die alleen de volmaaktheid kan
bewerken. Seffens wordt dus die regel als een hooger wezen aangezien uit de
volmaakte schoonheidswereld. En hij is niets anders dan onze persoonlijke opvatting.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1902

83
Met andere vermogens en geschiktheden begaafd dan de kunstenaar die 't werk
voortbracht, vinden wij ook in andere uitdrukking de volkomene overeenstemming.
Niets anders begeeren wij hier dan onze eigen persoonlijke opvatting vóór die des
kunstenaars te plaatsen.
Persoonlijke opvatting is dus het Oorbeeld! Maar om het in zijnen vollen zin te
verklaren en duidelijk te maken moeten wij de opvattende kunstwerking zelve nagaan
en tot in haren oorsprong onderzoeken.

IV.
Hoe werkt de kunstenaar?
Als de vakman iets uit te voeren heeft, zal hij eerst in zijnen geest, die reeds met al
de vereischten van het ambacht door dagelijksche ondervinding bekend is, de natuur
van 't werk onderzoeken, den aard van 't voorgestelde doel vaststellen en de noodige
en doelmatige middelen tot diens verwezenlijking schikken. Het einde van 't werk
goed overwogen, de dracht der toereikende middels goed ingezien: dit alles zal een
geheel uitmaken, zooniet meestal op plank of blad, toch ten minste in den geest
beredeneerende wijze net afgebeeld. Welnu, zoo op de kunst den voorwerpelijke zin
van 't ideaal waarlijk moet toegepast worden, als zijnde het volmaaktste schoone dat
men dient na te streven, dan zal de kunstenaar op gelijke wijze als de vakman te werk
gaan. Het doel der kunst is de verwezenlijking van 't schoone door menschenhand.
Wat dit doel nu bedraagt en vereischt, in welke hoedanigheden of schikkingen het
schoone gevonden wordt: dát zal de kunstenaar goed bestudeeren. Ook de zinnelijke
beelden, die hem als middelen voorstaan, moet hij uitkiezen en hunne geschiktheid
goed wikken en wegen vooraleer ze tot zijn werk te mogen bezigen. Niet anders gaat
het kind te werk, dat met voorbereide passende stukken een geheel opnieuw wil
samenstellen.
Wie teekent heden daartegen geen verzet aan; wie eischt niet voor den kunstenaar
het natuurlijke en ongedwongene, in plaats van vernederende naäping en
in-vorm-gegoten verbeelding? De kunstenaar moet vrij zijn! Men binde hem niet
aan handen en voeten met de wetten eener schoolsche verslaving? Maar hier ook
loopt men op eene uiterste stelling.
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Geene beredeneering! Geene regels door den geest vastgesteld! Wat? Hoegenaamd
geene geesteswerking! Men dient ons heden te allen kante de kunst op als eene soort
van zuiver-zinnelijke werkdadigheid, zeer ingewikkeld wel is waar, maar toch even
onbewust en noodwendig als gelijk welk ander physiologische ‘reflex.’ Het
zenuwgestel zal alles uitleggen. Men kent nog maar bitter weinig van zijne werking,
bijzonder in hoogere kringen: dat verontrust onze wijsgeeren niet; zooveel te beter
zal die ingewikkelde kunstwerking duister blijven. Een ding vooraf: ‘alle uitlegging,
die van ziel spreekt of van 't is gelijk wat anders dat niet rechtstreeks onder de zinnen
valt, is buiten questie gesteld als ongegrond en het onderzoeken niet weerd’(1). De
zinnelijke aandoening, die de klank- en lichtvibraties reeds in 't buitenzintuig tot
éenheid bracht, wordt voortgevoerd door den zenuwstroom naar de verbindingskringen
der hersens. Zij komt in den levensloop, deelt de éenheid van 't levend wezen door
zelf een harmonisch geheel samen te stellen van zuivere verbeeldingsvruchten, geheel
dat voort in 't kunstwerk veruitwendigd wordt dank aan eene noodzakelijke betrekking
tusschen inbeeld en beweging.
Als men dan nog 't woord ‘Gedacht’ behoudt - zoo het onder anderen H. Taine
doet - 't is waarschijnlijk om niet al te zeer met oude gewoonten af te breken. Want
‘Gedacht’ heeft bij die hedendaagsche wijsgeeren geenszins den zin dien de gemeene
man eraan hecht. Zulk geloof aan een geestelijk bestanddeel was goed voor de
Middeleeuwen. ‘Tegenwoordig - dank waarschijnlijk aan de “Evolutie” of
ontwikkelingswet - heeft men den mensch, en althans voor ons onderwerp, den
kunstenaar, van dat nutteloos sieraad ontdaan. Ziedaar dus twee uiterste en gansch
tegenkantende stellingen, gelijk twee afgronden tusschen dewelke wij een voorzichtig
wegelken dienen in te slaan.
De werking des kunstenaars, schrijft men(2), is eene uit natuurdrift gedwongen
werking; niets anders! Uit den kunstenaar komen muziek-, schilder- en dichtstukken,
even

(1) MARIO PILO. - Psychologie du Beau et de l'Art. - De schrijver had toch beter ‘physiologie’
gezet om zijne platheden uit te kramen.
(2) M. KUFFERATH - Musiciens et philosophes, bl. 20.
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als uit de plant bloemen en vrucht, door organische noodwendigheid. Dit is bij hem
niets dan een gansch gewoon en noodzakelijk verschijnsel. Meestal weet hij zelfs
niet door welke kracht, door welk geheimzinnig vermogen hij schept, en waarom
eerder op deze wijze dan op gene. Indien de rede hem soms verlicht, indien zij hem
lichten moet, is 't nochtans de natuurdrift die hem vooruitstuwt en zijne schoonste
ingevingen zal opwerpen. Niets kan hij buiten die natuurdrift, buiten die gansch eigen
vermogens die hem als kunstenaar werken doen. Kunst, in éen woord, is
levenswerking.’ Die woorden toonen voorzeker al de natuurlijkheid en ‘Spontaneïteit’
der kunstwerking aan, maar zij kunnen ook den schijn dragen Geest en Wil uit te
sluiten om 's kunstenaars opvatting even laag te stellen als 't onvrije spijsverteren.
Zonder het behulp van verstandelijke tusschenkomst, zonder het geleide der
wilskracht wordt het oorbeeld of het opgevat kunststuk niet verveerdigd; maar toch
vindt het zijnen oorsprong in spontane en ongedwongen natuurdrift.
Vooreerst, onloochenbaar is het groot aandeel der zinnen in de kunstveerdigheid.
Neen! de kunstenaar gaat zijne ingevingen niet putten uit eene geheimzinnige en
verholene bron. Zijn oorbeeld zit niet in den sterrenhemel, noch ontwaakt op eens
in zijnen boezem als een wezen met hem geboren. De dichter, als de lieveling der
goden voorgesteld, die op hemelsche gezangen wordt vergast, is maar in poëzij te
verontschuldigen. Maar de natuur gelijk zij voor zijne oogen openligt is eene mijn,
rijk genoeg om de volle breedheid zijner opvattingen te voeden. Wat kenmerkt vooral
den kunstenaar tenzij een verfijnd zintuig? Wat is geheel het kunstwerk tenzij een
zinnelijk kleed aan de uitdrukking gegeven? Een scherp en volgevoelig gezicht is
het dat iemand tot schilder maakt, een verfijnd gehoor tot toonkundige. Ook is zij
van 't grootste belang die physiologische waarneming dat de kring in de hersens, die
de gevoelskringen van gehoor, gezicht en tastzin verbindt, bij den kunstenaar soms
buitengewoon ontwikkeld is(1).

(1) VAN GEHUCHTEN. - Anatomie du système nerveux. - t. II, bl. 315. - Men heeft die ontwikkeling
der kruinlob gevonden onder andere bij BACH en BEETHOVEN.
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Langs die zinnenwegen is het dat in den kunstenaar de opvatting opkomt om dan
door machtige verbeeldingskracht voortgezet te worden. Dat de verbeelding eene
groote rol speelt, is immers al te klaar: dat spreekt ten ander uit ieder kunstwerk,
waarin op heerlijke wijze tafereelen worden voorgesteld, waarbij de verveerdiger
nooit tegenwoordig was.
Maar is het dan niet uit zuivere beelden dat de opvatting samengroeit? Die de
tusschenkomst van het geestelijk bestanddeel verwerpen moeten noodzakelijk
verschillende feiten onverklaard laten. Het kunstwerk is geen bloote verzameling
van beelden, maar een geheel van éenheid en orde. En de reden? Omdat al zijne
deelen samengeschikt zijn tot de uitdrukking van een gedacht. Beroept u op al de
mogelijke zenuwstroomingen en levenswerkingen, altoos blijft het vast dat wij in
een kunsttafereel een gedacht grijpen in beelden veruitwendigd. Geheel natuurlijk
dus besluiten wij dat de kunstenaar eerst dit denkbeeld heeft moeten opvatten, daar
het van zijn werk de reden van bestaan en van éenheid uitmaakt. Geheel natuurlijk
ook moet dan den geest zijne eigen werking worden toegekend: namelijk de abstractie.
Als wij in de Vinci's ‘Laatste Avondmaal’ op ieder aanschijn de bevreesde verbazing
lezen, na het woord des Meesters: ‘Iemand van u zal mij verraden,’ als wij de rustende
maagden op den grafzerk der Medicis ons hooren toefluisteren: ‘laat ons slapen;’
dan in 't erkennen dier uitdrukking de afdragende werking weigeren aan den
kunstenaar, is met onszelven overhoop liggen.
Die afdracht schijnt echter aan menigeen vrees en achterdocht in te boezemen,
zoodanig dat men zou geneigd zijn eer alle geesteswerking uit te sluiten dan dit
gevolg te moeten aanveerden. Wat! de kunstenaar beginnen met een afgetrokken
denkbeeld, dat hij dan door middel van redeneering met beelden omkleedt! Verbeeldt
u het drama dat de Liefde of de Heerschzucht op het tooneel brengt. Goethe in zijne
‘Die natürliche Tochter’ heeft het betracht tot groote vreugde der Duitsche wijsgeeren,
maar tot doodelijke verveling der menigte(1).

(1) M. SÉAILLES. - Essai sur le génie dans l'art. - blz. 168. - Dat er hier wel zulkdanige verwarring
voorhanden is, dat toont hij zelf aan: ‘Qu'un poëte veuille représenter le Stoïcisme d'une âme
obstinée, l'ambition d'un homme de génie peu scrupuleux, a Jalousie sauvage; il ne peindra
pas des idées abstraites; il mettia en scène Caton, César, Othello:’ bl. 179. - En nochtans is
't onloochenbaar dat afgetrokken gedachten hier het doel der uitdrukking uitmaken volgens
zijn eigen woorden.
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Er is hier echter eene verwarring van begrippen door het woord abstractie veroorzaakt.
Beginnen met de abstractie, als de eigen werking van den geest, is geenszins hetzelfde
als afgetrokken denkbeelden willen voorstellen. Er is een aftrekken van alle
concretiseerende omgeving dat niets meer dan een zuiver denkbeeld overlaat om bij
verdere werking des verstands veralgemeend te worden; maar er is ook een afzonderen
in een tegenwoordig indrukmakend voorwerp. Uit een tooneel, eene gebeurtenis, een
verhaal, wel bepaald en omschreven en tegenwoordig in zijne verbeelding, ontluikt
voor den geest des kunstenaars een gedacht; het schijnt hem toe en hij neemt er enkel
kennis van, zonder het van zijne bepaalde omgeving weg te nemen om het door
redeneering naderhand aanschouwelijk te maken. Als wij eene voor ons staande plant
als boom beoordeelen, hebben wij in onzen geest het afgetrokken denkbeeld (boom)
gevormd, niettegenstaande de bepaaldheid van dit oordeel en van het wezen, waarop
het hier en nu wordt toegepast; geheel anders ware het nochtans den boom gansch
afgetrokken te beschouwen.
Zoo schijnt de aftrekkende werking van 't verstand ook de kiem van 't
kunstgewrocht uit te maken. Maar is het dan niet meer van zuiver gevoel dat de
kunstenaar leeft? Is het niet het gevoel dat de kunstopvatting doet ontstaan, ja zelfs
ze leidt en volmaakt? - ‘Het gedacht van den schilder, van den dichter is geen
afgetrokken gedacht, maar een gevoel(1). Gedacht, gevoel, opvatting 't is al éen!’ Zeker werkt alles eensgezind en gelijktijdig te zamen; maar het één sluit daarom het
ander niet uit. Heden steunt men veel op het gevoel als zijnde de bron der opvatting;
en inderdaad 't is als de spoorslag die de kunstdrift tot werking opjaagt. Bij velen
echter zou men welhaast vermoeden dat de geest en zijne tusschenkomst daardoor
zelve moet uitgesloten worden. Hetgeen eigenlijk tegen het gevoel strijdt, is de
redeneering: het opmaken eener opvatting gelijk

(1) SÉAILLES. - Op. cit. bl. 169.
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eene strenge bewijsvoering. Zeggen van iemand dat hij op het gevoel oordeelt, is
enkel bedieden dat hij niet genoegzaam op den inhoud zijner denkbeelden steunt,
dat hij meer de vruchten zijner vluchtige verbeelding betrouwt dan de kracht der
logische ontleding.
Hoe zou ten andere de kunstenaar een gevoel kunnen volgen en aan anderen
mededeelen zonder te weten hetwelk? Te zamen met het gevoel ontstond in hem het
gedacht. Als Shakespeare in het geschiedkundig verhaal den inhoud van zijnen
‘Macbeth’ vond, hoe kwam hem eerst zijn drama voor tenzij in 't gedacht der
heerschzucht met hare wreede dwingelandij en noodlottige gevolgen. De machtige
aandoening, aan die voorstelling verbonden, had hij nooit even machtig aan anderen
overgezet, ware zij niet bij hem met het gedacht der heerschzucht te zamen
opgekomen. Neen! 't gevoel verdringt niet alle werking van den geest; het roept ze
integendeel tot stand om er zelf een steunpunt in te vinden.
Evenmin als blind en zuiver stoffelijk, is de edele kunstwerking in haar opvattend
deel noodwendig en onweerstaanbaar: d.w. zeggen buiten den invloed en 't bestier
van den vrijen wil. Zoo wij den waren kunstenaar gadeslaan, dan zien wij hem, in
plaats van voortgestuwd en als door een noodlot gedwongen, zijne opvattting onder
zijne macht houden en er in volle vrijheid op terugblikken. Dan is het wel duidelijk
dat de wilskracht ten minste moet tusschenkomen om dit terugschouwen te gebieden
en in werking te houden. - ‘Ik laat de voorwerpen in mij rustig werken, zegt Goethe,
dan beschouw ik die handeling opmerkzaam en druk ze haastig getrouwelijk uit.’ Nog uitdrukkelijker zegt Leonard de Vinci in zijn boek over Schilderkunst(1): ‘Ik heb
nog ondervonden dat het zeer nuttig is als men 's nachts te bedde ligt, de omtrekken
te hervormen der beelden die meer aandacht vereischen: dat verlevendigt de
verbeelding der dingen en versterkt den indruk dien ze op ons gemaakt hebben.’
Bijzonder leerrijk is echter zijn eigen voorbeeld. Daar zien wij dat de kunstenaar niet
alleen zijne

(1) Naar de schoone studie over dien vermaarden meester, door EUG. MüNTZ, bl. 236. Paris,
Hachette.
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beelden in zich kan opnieuw aanschouwen, maar - wat vooral belangrijk is - dat hij
de macht en de vrijheid behoudt éen en hetzelfde gedacht, als doel nagestreefd, door
verschillende verbeeldingen heen te vervolgen. De eerste schetsen van zijne
‘Aanbidding der wijzen’ toonen ons klaar dat de Vinci niet de vereering der wijzen,
maar eerst die der herders beoogde. In de verschillende proeven, te midden de
menigvuldige veranderingen in houding en kleeding der personen blijft toch altijd
éen enkel vast doel: 't zij de personen herders verbeelden, 't zij ze koningen
voorstellen, 't is onveranderd het gevoel en gedacht van diepe vereering voor den
mensch geworden God dat doorstraalt. Een punt blijft bij den meester onzeker: zal
hij eenvoudige lieden rond het kribbeken scharen in eenen oogenblik van gansch
natuurlijke en verwonderingsvolle aanbidding? Of zal hij prinsen verbeelden, die
door gemaakte teekens van diepen eerbied, door kniebuigingen en voetkussen hunne
Oostersche afkomst verraden?(1)
‘Er heerscht nochtans in de kunstwereld een vooroordeel: dat de ingeving maar
op bijzondere stonden kan opkomen. Buiten die gezegende oogenblikken moet men
geen opvatten wagen: 't ware verloren werk! Van daar is men gemakkelijk overgegaan
tot die ongelukkige dwaling dat de kunstenaar zijn eigen daden niet meester blijft en
aan het noodlot niet kan gebieden’(2). De overgang is immers spoedig gedaan. Terwijl
de groote meesters ons door woord en werk overtuigen dat hunne gewrochten na
eigen zoeken in geschiedkundige verhalen door eigen krachtinspanning werden
opgemaakt, beweren onze Jongeren de ingeving niet te moeten te gemoet gaan, maar
wel het gunstig oogenhlik af te wachten. Onnoodig hun te vragen de verergerende
tooneelen weg te laten: de wil immers kan geenszins de kunstwerking beheerschen.
Zoo spreekt ook de teugellooze drift die zijn slachtoffer door herhaalde overwinningen
van onmacht schijnt te overtuigen. Het is integendeel een sterke wil alleen, die een
duurzaam kunstgewrocht kan baren. De grillige gevoeligheid verdelgt zelve hare
kortstondige voortbrengsels: deze zijn

(1) Ibidem, bl. 65. Dit werk bleef een ‘Carton’ en werd nooit tot eene volledige schilderij
opgemaakt.
(2) M. FIERENS-GEVAERT: Essai sur l'art contemporain, bl. 127.
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veel te onbestendig en veranderlijk. De wil moet kampen tegen de al te groote
gevoeligheid, tegen de ontelbare verstrooiïngen, die van buiten komen en welhaast
het opgevat kunstgewrocht te niet zouden doen, hield geene gedurige krachtinspanning
het gedacht voor den werkenden geest en verbeelding. Gaan wij enkel onze bekrompen
scheppingskracht te rade: hoe ongestadig en vervliegend is de voortbrengst niet onzer
verbeelding.
De mensch is het die werkt in zijne algeheelheid van redelijk wezen, met zinnen,
geest en wil in het edel kunstopvatten. En hoe zou het anders zijn kunnen! Al te
dikwijls, als er spraak is van kennisverwerven, stelt men eenen verren afstand tusschen
zinnelijke en verstandelijke kennis; als waren het twee afzonderlijke werktuigen die
de mensch, nu eens dit, dan eens geen, te werk kan stellen. Neen, als de mensch
handelt als mensch, handelt hij in de éenheid van zijn wezen. Als ik dien bepaalden
boom gadesla, is 't niet eerst het oog dat op zijn eigen werkend, er een zinnelijk beeld
van neemt, en enkel naderhand de geest die uit dit zinnelijk beeld en eveneens op
zijn eigen een denkbeeld krijgt. Neen 't zijn zin en geest, te zamen werkend, die aan
mij, éenling en persoon, de kennis van dien boom geven. Zij zijn immers in éene
daad vereenigd waarin ieder volgens eigen aard zijn aandeel neemt. Zoo is 't ook met
den kunstenaar. Dezen enkel zinnelijk doen werken, terwijl het verstand ledig te
wachten staat, is hem tot dier of tot krankzinnige verlagen. Zoohaast hij geraakt
wordt in zijn fijngevoelig zintuig, treedt hij geheel en gansch in werking. Of is zijn
wezen minder éen dan dat der andere menschen? Van zoohaast de zintuigen handelend
optreden ziet de geest wat hij uitdrukken zal.
Ook waarom wil eenieder den kunstenaar beoordeelen? Waarom wil men hem
ondanks het pochen op zijne onverantwoordelijkheid, rekening vragen over zijne
gewrochten? Of zou het misschien de hoogmoed zijn die, om aan den gemeenen man
de beoordeeling te ontzeggen, den kunstenaar wil tot plant verlagen! Hem wijzigingen
opleggen en tot zijn hoofddoel terugroepen, ware iets uitzinnigs, bleve het niet in
zijne macht die veranderingen te doen. Dat kon hij echter niet, had het verstand geen
klaar besef van 't kunstwerk en kwam de wil als geleider niet tusschen. De kunstenaar
wil aan anderen zijne gevoelens mededeelen om ze
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eveneens te doen genieten bij het aanschouwen van het tooneel, dat hem zelven hevig
ontroerde. Zijn werk spreekt echter tot geheel den mensch. Streelt het den zin door
het fijn-bewrocht beeld, het voldoet ook tevens onze hoogere strekkingen door den
inhoud dien het aanschouwelijk maakt. Maar zoo de natuur van het uitwerksel
onvermijdelijk wijst op de natuur van de oorzaak, dan wijzen hier ook de vermogens
die in ons worden aangedaan op huns gelijken in den voortbrengenden kunstenaar.
En toch, al eischen verstandelijke opvatting en vrijwillige leiding hun aandeel in
't kunstgewrocht, toch behoudt dit laatste al zijne natuurlijkheid: eene levende plant
gelijk die sproot uit eigen grond, en geenszins eene gemaakte bloem met valsche
blâren versierd. Of zou het misschien niet meer natuurlijk zijn, dat een wezen naar
eigen aard werken en voortbrengen zou! Zoo de mensch iets meer is dan een brutaal
werkend zenuwgestel, zoo zal de geest en wil de ‘spontaneïteit’ van 't veroorbeelden
niet beletten.
Dat de kunstenaar zich in 't veld bevinde, op dat plechtig oogenblik dat alles aan 't
dalen is in avondschemering en eenzaamheid! Geheel dit tooneel doordringt hem:
door de fijn gebaande zinwegen treedt het in hem, voldoet en ontroert geheel zijn
wezen. Is het alleenlijk omdat hij aangename kleuren heeft aanschouwd; of omdat
uitstervend gefluister zijn oor heeft gestreeld? Te zamen met die ontroering is zijn
geest in werking getreden. Van die schaduw die allengskens in duisternis vergaat,
van het gedurig verminderend gerucht blijft hij het afgetrokken gedacht overhouden
van vergetelheid, van dood. 't Staat klaar te lezen op 's schilders landschap; maar
veel uitdrukkelijker nog zingt het ons de dichterlier.
Op dit gedacht, het uitgangspunt zijner kunstwerking, blikt hij nu terug: maar
gelijk het hem is voorgehouden in de zinnelijke materialen der verbeelding. De
fantasie is het immers die hier de groote rol speelt door de krachtige maar duistere
werking der verbindingen of ‘associatiën’. Zijn eerste blik droeg rechtstreeks op het
natuurtafereel, nu is het reeds zijn beeldenwerk dat hij beschouwt. Denkt immers
niet dat een echt kunstenaar, al houdt hij ook de oogen gevestigd op een hoeksken
der natuur, niet anders doet dan het namaken. Ziet de landschappen van Ruysdael:
telkens hou-
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den zij ons eenen bepaalden indruk voor, waartoe al de deelen zijn uitgewrocht.
Verbeelden ook de werken der grootste meesters geene gebeurtenissen, waaraan zij
nooit tegenwoordig waren; maar die enkel voortspruiten uit eene reusachtige
verbeeldingskracht? Ziet de tooneelen van eenen Van Dyck en van Rembrandt, de
beelden van eenen Michel Angelo, de machtige drama's van eenen Shakespeare of
de stoute samenstelling van Vondel's Lucifer. In alle vinden wij een vast denkbeeld
dat in de verbeelding eenen rijkdom van zinnelijke vormen in 't leven riep. Hier zijn
het gezichtsbeelden, bij den toonkundige zijn het aandoeningen van den gehoorskring
die herleven. Dat een gevoel hem ontroere, en eene volle tonenharmonie biedt zich
seffens ter uitdrukking aan.
Dit alles gaat natuurlijk, ongedwongen. Het ontstaan van het denkbeeld brengt
oogenblikkelijk de ontwaking teweeg van inkleedende zinnebeelden. Daartoe moet
er niet berekend, noch gepast en herpast worden. 't Is daarin dat de kunstenaar van
eigen aard kunstenaar is: Immers waar een ander bij macht van wilskracht en
beredeneering nog niets bijzonders voortbrengen kan, ziet hij, als ongewild en
ongezocht, eene pracht van beeldenvormen oprijzen.
Tusschen die twee werkkringen, geest en verbeelding, tusschen het gedacht en het
herleven van gezichts- of gehoorsaandoeningen wordt het werk der veroorbeelding
verdeeld en door beide opgemaakt. Met traagheid en moeite gaat het vooruit;
geenszins in koelheid en ongevoeligheid. 't Is immers geheel het innig leven van den
kunstgeest dat zich daarin uitstort. Geheele jaren soms vergaan zonder tot een net
afgewrocht oorbeeld te geraken, en gewoonlijk staat de duur van 't werk in
evenredigheid met de verhevenheid van 't genie. Is dit immers rapper en machtiger
in 't opvatten, 't is ook veel moeilijker voldaan en tevreden. Terwijl gansche tooneelen
van handelende beelden hem gedurig voor de fantasie zweven, nu eens levendig
opkomend, dan weder in halve schemering terugtrekkend, moet de kunstenaar van
tijd tot tijd op proeven vaststellen het al te vergankelijk voortbrengsel zijner
verbeeldende krachten. De wil moet gedurig en krachtdadig tusschenkomen om dit
wisselvallig en onstuimig werk een en hetzelfde gedacht vóor te houden, opdat de
verbindende of ‘associative’ werking van de kunstdrift niet gedurig hare
samenstellingen verdelgen zoude in 't najagen
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van een nooit netbepaald einddoel. Terugblikkend op het gedurig ontwikkelen der
opvatting, doet de geest deze trekken verdwijnen die de uitdrukking belemmeren,
kiest er andere die machtiger of geschikter zijn, verbetert gene die 't gedacht
vervalschen zouden. Eindelijk, door eene hevige ontroering aangegrepen, staakt de
kunstenaar zijne opvattende werking om het voltrokken oorbeeld vreugdevol aan te
staren.
Wat is er dan eigenlijk te gelooven van die onbewustheid en noodwendigheid,
welke men bijna als een sieraad aan den kunstenaar wil toekennen? Gewis een groot
deel van hetgeen in hem omgaat ontsnapt volkomen aan zijne opmerkzaamheid.
Alles wat de kunstenaar eigenlijk ondergaat, de indrukken die hij lijdend (passief)
ontvangt moeten buiten de grepe vallen zijner bewustheid. De tallooze luchtvibraties
die in zijn oor tot éenen toon samenslaan, de duizende lichtzinderingen die aan het
oog de kleuraandoening brengen, worden voorzeker niet afzonderlijk nagespoord.
Onmogelijk is 't immers dat zijn orgaan iets gewaar worde zoolang het zuiver lijdend
is; 't is enkel wanneer het zelf werkdadig optreedt dat het van zijn uitwerksel kennis
kan nemen. Dat geldt bijzonder voor de verbeelding. Daar is eene dubbele werking
van ontleden en weder samenstellen die met wonderbare snelheid zichzelf voltrekt
en door den kunstenaar, die ze onbewust ondergaat, onmogelijk kan nagespeurd
worden. Maar blijft de manier hem onbekend waarop zijne prentslaande inbeelden
door inwendige verbeeldingen hun wezen hebben gekregen, toch treden de vruchten
dier werking in 't veld zijner bewustheid. En dat alleen is 't wat hem aanbelangt: met
die beelden waarvan hij kennis neemt moet hij zijn kunstgewrocht maken. Hoe het
gedacht in hem oprijst, hoe het met zulke of zulke vormen op eens voor hem wordt
gebracht: dát weet hij niet; maar welkdanig zijn gedacht is, welkdanig ook hun
beeldvorm: dát kent hij. Hier is er dus waarlijk geen andere onbewustheid voorhanden,
dan deze die bij iedere aftrekkende werking des verstands voorkomt. Weet wel iemand
hoe hij zulk of zulk denkbeeld heeft gevormd? Hoe dikwijls ook gebeurt het niet dat
de verbeelding ons onverwachte tooneelen voor oogen brengt, die wij niet weten
waaraan te verbinden!
De noodzakelijkheid nu volgt natuurlijk de maat van het onbewustzijn. De wil
kan hem tot geen doel richten
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dat niet vooraf gekend is; ook is de manier van werken der verbeelding, evenals de
abstractie van 't verstand aan zijnen invloed onttroken. Wat eerst en vooral
noodwendig is en buiten 't bereik van alle wilskracht, is, dat alles werke volgens
eigen aard en bestemming: ieder der zinnen volgens zijne eigene geschiktheid; de
verbeelding, zelfs zonder buitenzijdsche zinsaandoening, volgens hare losbandige
onstuimigheid; de geest eindelijk volgens zijn afdragend vermogen. Ieder kunstenaar
dus zal voortbrengen noodzakelijk naar de mate en den stempel van eigen vorming
en bekwaamheid die hem door de natuur werd ingedrukt. Zoo God hem dichter
schiep, zal hij geheel natuurlijk als dichter handelen; gaf Hij hem het oog van den
schilder of het oor van den toonkundige, 't zal kleur of klank zijn, dat in hem zal
opkomen. In dien zin mag men waarlijk van den kunstenaar zeggen, dat zijn gewrocht
uit hem groeit even natuurlijk als de bloemen uit de plant.
Ja! De eerste kiem der scheppingsdaad is onvrijwillig(1); maar eens men op het
gebied der bewustheid komt, daar waar de kunstenaar zijne uitgewrochte beelden
als kennistermen uitmaakt, dan kan er geene spraak meer zijn van noodzakelijkheid
en onweerstaanbaren dwang. In zijne macht ligt het integendeel beelden af te wijzen
die hem niet voldoen, en zoó de scheppingskracht tot nieuwe verbindingen te nopen.
Ah gewis! Daar is in hem eene macht die zich schijnt op te dringen, er is in zijne
verbeelding een geweldig verzet tegen al zijne zweepslagen. Moeilijk is het soms ze
in te toomen en haar weerstand te bieden; maar dat heet geen onweerstaanbare dwang
meer; dat is enkel eene sterke geneigdheid, een wenken en aanlokken waartegen de
kunstenaar moet kunnen kampen, wil hij ooit meer dan eerste onsamenhangende
proeven tot stand brengen.
Dit alles is echter nog het kunstoorbeeld niet; want wij gewaagden tot hiertoe nog
van geene schoonheid. Er mag immers wel een onderscheid gemaakt worden tusschen
het tooneel, in het kunstwerk veraanschouwlijkt en door

(1) Men noeme het echter geen ‘Acte de volition inconscient!’ KUFFERATH. - Op. cit. bl. 24. Dat is de tegenspraak in de woorden zelve stellen.
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eenieder zichtbaar, en de schoonheid die alleenlijk door eenigen eraan wordt
toegekend. Hoe komt nu echter die schoonheid in het oorbeeld? Wordt er niet een
bijzonder vermogen of eene nieuwe werking vereischt om dien schoonheidstempel
in te prenten?
Het is geheel natuurlijk dat die stellingen, die een zuiver voorwerpelijk schoone
aanveerden, ook eenen bijzonderen schoonheidszin inroepen. Zoo de schoonheid
buiten ons staat, dan moet daarop in ons eene bevattingskracht beantwoorden, die
de gemeenschap mogelijk maakt. Het ware wordt gevat door den geest; de wil heeft
het goede tot bijzonder voorwerp; blijft dan nog, zoo 't schijnt, een zeker vermogen
voor het schoone. En wezenlijk de stelling vinden wij klaar voorgehouden bij den
heer Töppfer(1), terwijl nog menige andere kunstverhandeling een instinktmatig geloof
verraadt aan dusdanigen schoonheidszin. ‘In ieder meesterstuk, schrijft Töppfer, kan
ik wel vermoeden en onderscheiden de bijkomende en ondergeschikte rol van oordeel,
geest en geheugen, gevoeligheid en verbeelding. Maar, noch uit hunne afzonderlijke
kracht, noch zelfs uit hun samenwerken kan ik het oorspronkelijk ontstaan des
kunstwerks verklaren. Een nieuw vermogen is afzonderlijk beschikt om het te baren
in de schoonheidswereld.
Eene verscheidenheid van vermogens kan hier geene rekening geven van eene
Schepping zoo innig een als de schepping van 't kunstoorbeeld. Tot het verstand
alleen kan men ook niet opzien: het heeft de waarheid voor werkkring en kan dus
als oorsprong van het schoone niet aangewezen worden; immers een gansch bijzonder
uitwerksel eischt eene gansch bijzondere oorzaak. En men duide hiervoor de
redeneering niet aan! Er is eene bijna rechtstreeksche tegenstelling tusschen den
kunstveerdigen geest die meer in aanschouwing en gevoel leeft en de syllogistieke
rede die bij afleiding werkt en ontleding. Niet door studie en ontleding, maar door
aanraken van het gevoelde schoone wordt de jonge kunstenaar in zijn eerste opvatten
opgeleid.’
Niets van dit alles nochtans noopt ons tot het aanveerden van eenen bijzonderen
schoonheidszin. Dat de

(1) ‘Menus propos d'un peintre Genevois’ - Paris, Hachette, zeer aantrekkelijk en smaakvol
geschreven.
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redeneering aan het echte kunstoorbeeld vreemd blijft daarover stemt eenieder met
Töppfer's gegronde opmerkingen in. Dat de geest alleen niet de schoonheid in 't leven
roept, ja er zelfs niet over beslist, dat ook mag men gerust aanveerden, ofschoon wel
niet om dezelfde reden die Töppfer aanhaalt. Maar waarom zouden verscheidene
samenwerkende vermogens het verwezenlijken van 't schoone niet kunnen uitleggen?
Ware de schoonheid éen en enkelvoudig, iets dat men grijpen en in zijn wezen
beschouwen kan, gelijk het oog de kleur vat en het oor den toon; dan ja verstaat men
de noodzakelijkheid van éene enkele vatkracht. Maar is zij uiterst ingewikkeld en
betrekkelijk, deels objectief, deels subjectief, iets dat én aanschouwd én gevoeld
wordt, dan zou veeleer eene verscheidenheid van vermogens niet aanveerdelijk maar
noodzakelijk worden. En wat is er immers dat het kunstgewrocht belet grondig éen
te zijn, als die vermogens harmonisch samenwerken?
Een afzonderlijk kunstvermogen is volkomen onnoodig. Hetgeen eigenlijk den
kunstenaar als kunstenaar werkdadig maakt, is niets anders dan eene geheel bijzondere
stemming en geschiktheid zijner vermogens, geenszins eene nieuwe kracht. Geen
eigenaardig vermogen bezit hij buiten andere menschen. Zijn wezen is echter zoo
gemaakt dat het natuurlijk tot kunstwerking of schoonheidsvoortbrengst zal overhellen,
evenals een ander bijzondere neiging heeft tot andere werkzaamheid. Men mag zelfs
met waarheid zeggen dat eenieder, de eene meer, de andere min, met kunstveerdigheid
begaafd is. Hebben wij ook onze oogenblikken niet van verheven opvatting en
verrukkende, helaas vervliegende, verbeeldings-werkzaamheid? De landman die
s'avonds bij het heerdvuur de eenvoudige legenden der streek in schilderende woorden
weder ophaalt, geeft al zoowel bewijs van kunstveerdigheid als de groote meester
die in de hooge verbeelding zweeft(1).
Maar hoe ontstaat nu eigenlijk de schoonheid in het oorbeeld? Gewis niet door
redeneering! En hier zijn allen eensgezind om verzet aan te teekenen tegen kunstwerk
dat syllogistiek wordt opgebouwd. Altijd waren zelfs de fijnste en klaarste logische
verbindingen onmachtig, niet om eene

(1) KUFFERATH. Op. cit., bl. 27.
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schoonheidsopvatting tot stand te brengen, maar om ze te verbeteren als ze eens
onvolmaakt was verwezenlijkt. Men ziet klaar, men beknibbelt de gebreken van een
dichtstuk, maar de beste redeneering ter wereld kan er niets aan veranderen. Nochtans
schijnt eene al te voorwerpelijke stelling over schoonheid de redeneering te moeten
inroepen. Als het schoone alleen in buitenzijdsche hoedanigheden der zaken ligt, als
het door objectieve regels is vastgesteld, wie zal er oordeelen of die hoedanigheden
aanwezig, of die regels nagekomen zijn? Dat schijnt toch wel het eigen werk te zijn
van eenen redeneerenden geest.
Al te gemakkelijk stellen wij ons de kunstopvatting of veroorbeelding als
tweevoudig voor: wij zien langs den eenen kant den geest eenen zekeren inhoud
opmaken te zamen met de verbeelding, en langs den anderen kant de voorbereiding
van eenen schoonheidsvorm om dien inhoud in te kleeden. Dat is echter het kunstwerk
vernietigen. Feitelijk worden de ziel van 't gewrocht en het lichaam die ze aantoont
gelijktijdig geschapen. De eene kan zonder het ander niet bestaan, noch ervan
gescheiden worden.
De schoonheid komt even natuurlijk op als geheel het kunstwerk: Zij is immers
geheel het kunstwerk zelf. Wat is anders de reden van bestaan van het verbeelde
tooneel, tenzij de schoonheid? Waarom wordt het zóo of zóo verbeeld terwijl andere
trekken het ook hadden doen uitkomen, tenzij om reden nogmaals der schoonheid?
En schoonheid spruit uit overeenstemming van voorwerp met kennisvermogen!
Gelijk de kunstenaar in de natuur de schoonheid vindt, daar waar hij met de natuur
in overeenstemming treedt, zoo zal ze hier ook in het kunstwerk voorkomen uit zijn
eigen stemming en geschiktheid. Voorzeker zal hij niet opvatten en uit eigen grond
vormen hetgeen tegen zijn eigen wezen strijdt, maar wel zulk beeld dat met zijn innig
leven als 't ware samenvloeit.
Een gedacht bevalt hem. En dat gedacht zelf is alreeds te wijten aan een eerste
overeenstemmen. Zijnen geest heeft hij eigen vorming en rijkdom gegeven: volgens
die overtuigingen en opvoeding zal hij den zin van 't natuurtafereel vatten. Zien wij
niet onzen meester Gezelle zijne priesterziele in ieder gezang uitstorten? En onze
grootste schilders, van den Renaissancetijd zelf, niettegenstaande den heidenschen
invloed, richten zij niet hunne uitboezemingen bijna uitsluitend naar den zin van het
middeleeuwsch kristelijk Geloof, dat
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nog in hunnen kunstgeest staat vastgeprent? Een afstootende onzin is het te beweren
dat het grootste deel dier godsdienstige werken maar schoon zijn als men ze ontdoet
van het godsdienstig inzicht, om alleen de uitdrukking over te laten van het zuiver
menschelijk gevoel’(1).
Neen. Maar de zin van het werk toont ons de geaardheid van den kunstgeest.
Zoohaast nu in hem een gedacht ontstaat, roept het eene macht van beelden ter
uitdrukking voor. Geene bijzondere inspanning is hem noodig om de geschikte
vormen uit te zoeken en ze als termen eener bewijsvoering aan te passen. Of hebben
wij ook misschien de redeneering noodig om een gansch tooneel te verbinden met
een denkbeeld door een enkel woord opgewekt? Volgens de verbindingswetten staat
een gedacht in betrekking met eene menigte beelden, die als zijn nasleep voorkomen;
en ieder dier beelden staat nog in verwantschap met eenen schat andere, waarmede
het bij toeval door tijd en plaats of door gelijkvormigheid eens verbonden werd. Doet
een toon voor een snaartuig weerklinken, en al andere tonen die met hem akkoord
slaan zullen antwoorden. Zoo is 't ook met de verbeelding. Wat dus voorkomen zal
is hetgeen eigen geworden is aan den geest des kunstenaars, zijn de beelden die in
en met hem leven. Niets anders zou toch de verbeelding leveren of opnieuw
samenstellen dan de elemen-

(1) KUFFERATH. Op. cit. blz. 50. - ‘La plupart des oeuvres religieuses de la Renaissance...... ne
sont véritablement belles que lorsque, en dépit du but religieux, et au-dessus de lui (?), elles
expriment le pur sentiment humain. L'art véritable est même le plus souvent en contradiction
décidée et consciente avec la religion en tant que formule précise et étroite d'un ensemble
de doctrines et de croyances.’ - Dat is - om niet meer te zeggen - eene uitzinnigheid, die
enkel haren uitleg vinden kan in de dwingelandij der ‘Anticlericale’ vooroordeelen. Wilt gij
het bewijs? Het voorbeeld aanhalend van Michel-Angelo, schrijft hij (bl. 51): ‘Sa grande
âme emportée et généreuse de justicier proteste contre l'asservissement(!) des consciences
par la papauté, contre la corruption sociale du monde clérical et aristocratique (waarschijnlijk
door 't schilderen van halve naaktheden?), contre la tyrannie et l'injustice s'élevant
triomphantes sur les ruines de la liberté et de la patrie italienne courbées sous le sceptre de
l'Eglise, interprête attitrée et infaillible de la Religion du Christ.’ - 't Is jammer van dien
schoonen vorm voor zulk een arm gedacht.
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ten die haren eigendom uitmaken. De verschillende deelen van het werk worden
echter niet afzonderlijk gemaakt en dan, min of meer behendig, samengenaaid. Al
de deelen in eens komen op; het gewrocht wordt gewijzigd en verbeterd, verbreed
of verminderd in zijne geheelheid, op iederen stond der opvatting. Ontwikkelt zich
echter onverwachts een kant op buitengewone wijze, dan veranderen de overige
eveneens om 't samenstellen te beletten van een wangewrocht dat den kunstgeest eer
zou pijnigen dan het beoogde en verlangde schoonheidsgenot schenken.
Geheel natuurlijk is dus alles tot overeenstemming bereid. Over het geheel oordeelt
de kunstenaar naarmate het in hem aangroeit, niet koudweg en ontledenderwijze,
gelijk de kunstcriticus, maar met éenen samenvattenden blik door het hem aangrijpend
gevoel. Tot eenheid en passende uitdrukking moet alles geschikt zijn. Eenheid is de
vereischte van alle genotgevende geesteswerking; uitdrukking is het doel van het
kunstwerk zelf. Onmogelijk dus dat hooger geestesleven vrede sluite met een
aanstootend beeldengewrocht van lagere vermogens. Wilde hij er nog de oogen voor
luiken, toch zou hem 't machtig genot der schoonheid ontbreken, daar in zijn eigen
wezen tweedracht zou heerschen. Zoolang er een punt overblijft dat niet ten volle
met zijne stemming strookt, zal hij zich ontevreden verklaren en telkens nieuwe
werking van de scheppingskracht eischen. Als hij nu bij eene hevige ontroering de
opvatting staakt om tot uitvoering over te gaan, 't is dat het voorhanden zijnde gedacht
tot volkomen overeenstemming werd uitgewrocht. Die innige ontroering is het eerste
aangrijpen van 't schoonheidsbehagen, dit behagen spruit uit de overeenstemming,
de overeenstemming uit persoonlijke, natuurlijke en ongedwongen werking. Een
uitvloeisel is het van zijn leven, als een weerschijn van zijn eigen wezen, dat hem
voorwerpelijk in den geest wordt aangetoond.
Het oorbeeld is dus wel een geestesgewrocht gegroeid in den kunstenaar volgens
den innigen aard dien hij van de natuur heeft ontvangen. Dat het zelfs aan 't algemeen
gedacht der volmaakte schoonheid beantwoordt, spreekt van zelf: niets kan toch
vollediger overeenstemming teweeg brengen dan de vermogens met hunne eigen
uitwerkingen. Daardoor worden nochtans geene graden of opklimming uit-
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gesloten; het een onderwerp immer zal meer genot bijbrengen dan het andere; den
kunstenaar zal het toch niet aanstaan zoolang er iets min passend in overblijft. Dit
oorbeeld, naar persoonlijke vorming uitgemaakt, kan dus geene schoonheidsregels
inzien? O ja! men roept op alle tonen dat de kunstenaar moet vrij zijn; zelfs dat ‘het
ware kunstwerk een hevig verzet is aangeteekend tegen alle godsdienstbanden door
de onafhankelijke en levende natuur, die opkomt tegen alle wetten die zij zelve niet
miek!’(1) Maar die zoogezeide onafhankelijkheid der natuur is echter de ware....
dwang. De dwang van het zinnelijk onderdeel over het hooger zieleleven: de dwang
der verdierlijkende losbandigheid, die de echte oorzaak is onzer hedendaagsche
kunstarmoede.
De ware vrijheid is dat de kunstenaar werke als mensch! Ontslagen is hij voorzeker
van alle voorwerpelijke schoonheidsregels, die hem eenen vastgegoten vorm
opdringen: zijn oorbeeld moet immers persoonlijk zijn. Maar in dien persoon zelf
ligt de opperste wet waaraan hij niet ontsnappen kan, wil hij den naam van kunstenaar
verdienen: dat hij werke naar de volheid van zijn eigen zedelijk wezen! Wat vraagt
het oorbeeld, tenzij volmaakt schoonheidsbehagen? Wat eischt volmaakt
schoonheidsbehagen, tenzij volledige overeenstemming? Volledig dus, dat is: met
geheel het menschelijk wezen. Kunstwerk en natuurtooneel staan tegenover elkander
gelijk de aard der bronnen waaruit zij spruiten. Een kunstenaar zal dus alleenlijk
veroorbeelden als hij werkt, niet gelijk eene machine die slaafsch namaakt, niet gelijk
een zenuwgestel dat slechts lage aanprikkelingen zoekt, maar volgens de eigen natuur
van een schepsel dat geest en wilskracht van zijnen Schepper ontving. Dat bij ieder
waar kunstgewrocht het oordeel luiden moge: Daar zit het merkteeken van een redelijk
wezen!
Dr. J. EREMBOUT.

(1) KUFFERATH. Op. cit. bl. 50.
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Daar zijn er wel!..
Het dichten is van God gegeven,
maar niet aan elk ende een in 't leven,
De kunst is niet gemeen.
G. GEZELLE.
Daar zijn er wel, zegt men,
die traag en steen voor steen
het lastig bouwsel van
hun liegend rijmwerk metsen.
Daar zijn er, zegt men, die,
nooit met het pramen van
den barensnood bekend,
hun dorren boezem kwetsen,
om 't afgedwongen bloed
hun zieketerend kroost,
hun dichtwerk, in te geven,
en dus een korte wijl
hun kinders van de dood,
als eenen lijkenstoet,
te dwingen in het leven!
Maar andere zijn er toch,
die gieten 't gutsend woord
zooals het borrelt uit
de zwangre bron des herten,
staande immer stroomensvol
met zachte zielenwee
of met de wrange vrucht
van langgedragen smerten.
Zij klagen! Of 't is haat
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die hun het bitter bloed
doet, nijdig zwart, van 't hert,
maar van het hert toch, stroomen,
of beeft hun boezem van
't geliefkoosde angstgetril,
't zoetzalig smerten om
veel lange liefdedroomen.
Vol kracht als 't leven zelf
woelt hun de wilde vloed
van 't hert op naar den mond;
ter lippen uitgedreven
stort hij in pereldans,
waarin de liefde of haat,
de blijdschap of het wee
lijk zonnestralen beven!
Dat 's dichten, dat alleen,
dat is die gunste Gods,
en zoo ons die bezielt,
waarom niet losgelaten
den slaanden gorgel dan,
de vrije luchten in,
hoog boven 't ijl gezwets
van die beneên daar praten.
Zingt niet de nachtegaal
in 't zwartste van het woud
met God daar gansch alleen
in 't stille van de nachten?
Wat raakt al 't zeggen ons?
Ons leven is ons lied
en zoo wij 't kroppen zal 't
ons vroeg of laat versmachten.
CAES. GEZELLE.
Witte Donderdag 1902.
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De trusts in Amerika,
NAAR aanleiding der boodschap van den heer voorzitter Roosevelt, waarin deze aan
het Congres der Vereenigde Staten bericht dat aan de trusts eene wettelijke
behandeling zal ten deel vallen, schrijft de heer H.W. MACROSTY in het ‘Archiv für
soziale Gesetzgebung und Statistik’ een artikel dat een breedvoerig overzicht verdient:
De oude individualistische, op de vrije mededinging berustende inrichting der
nijverheid wijkt steeds meer voor eene nieuwe inrichting, welker grondlagen het
genootschap en de vereeniging zijn, terwijl de mededinging der nijverheidsvolkeren
onder elkander steeds meer toeneemt.

Oorzaken.
Onder de oorzaken die tot het vormen van zakenvereenigingen geleid hebben, wordt
voornamelijk de mededinging genoemd, die zoo heftig werd dat bijna alle
mededingende ondernemingen zonder winst moesten arbeiden...... In het natuurlijke
verloop van den concurrentiestrijd drukken de verbruikers, door hunne vragen naar
goedkoope waren, op den kleinhandelaar. Zijnerzijds drukt deze op den groothandelaar
die, op zijne beurt, op den fabrikant drukt. Om nu goedkooper zijne voortbrengselen
te kunnen leveren schaft de fabrikant den groothandelaar af en treedt rechtstreeks
met den kleinhandelaar in verbinding. Ja, het gebeurt, zooals bij de makers van
rijwielen en naaigetuigen, dat de twee genoemde handelaarsgroepen vervallen en
dat de fabrikant aan den verbruiker verkoopt. Blijkt die dubbele afschaffing der
tusschenpersonen, of althans die der groothandelaars onmogelijk, zoo moeten de
fabrikanten, hunne toevlucht tot
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vereeniging nemen.... Het komt echter ook, ja zelfs veelvuldiger voor, dat de trust
er niet naar streeft den tusschenman af te schaffen, maar de zaken zoodanig zoekt te
regelen dat hij dien tot agent kan gebruiken. Tegenover de gesloten vereeniging
immer is de tusschenman geheel machteloos; en daar zijne winsten onder den druk
der mededinging en de macht der kleinhandelaren, immer geringer worden, moet hij
zich op genade overgeven. Naar eene overeenkomst, in Amerika als ‘factors
agreement’ (factor-agent) bekend, verbindt zich de agent zijne waren voor den vasten
prijs te verkoopen waarvoor hij die zelf ontvangt. Kan hij, na eenigen tijd, bewijzen
dat hij zijne verplichtingen nagekomen is, zoo bekomt hij op dien prijs eenen afslag
die zijne eenige winst is.

Verschillende vormen.
De eerste fabrikantsbonden, die ‘pools’ (kartellen) heetten, bestonden uit fabrikanten
die overeenkwamen hunne voortbrengselen voor door hen gemeenschappelijk
bepaalde, uitnemend hooge prijzen te verkoopen, om zoodoende spoedig de schade
in te halen die de lage prijzen aan de fabrikanten berokkend hadden. De overdreven
winst, door die vereenigingen alzoo verwezenlijkt, gaf aanleiding tot het onstaan van
nieuwe mededingers, ofwel de bonden beperkten de vraag naar waren en
veroorzaakten daardoor het verlaten der vereeniging door een aantal leden. Dan zeide
men dat de ‘pool’ zijnen grond verloor, de prijzen daalden, de bond werd ontbonden,
totdat later weer een nieuwe gevormd werd.
In 1882 werd de ‘Standard oil-trust’ (petroleumbond) op geheel andere grondslagen
gesticht. De vennootschappen die in dergelijke bonden zouden treden, gaven het
grootste deel hunner aandeelen aan de dusgenoemde ‘trustees’ over, die daardoor
een volkomen nazicht op de verschillende ondernemingen konden houden. De trustees
gaven dan in plaats der hun toevertrouwde aandeelen certificaten uit, die dikwijls de
waarde van het oorspronkelijk kapitaal meermalen overtroffen. Deze nieuwe vorm
had evenwel maar een kort bestaan, want in verscheidene Staten werd hij onwettig
verklaard en de trusts moesten ontbonden worden. Door die ontbinding werden de
werkzaamheden van den
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petroleumbond echter niet onderbroken. Onmiddellijk vervormde hij zich tot twintig
vereenigingen en de trustcertifikaten werden door een overeenkomend getal aandeelen
der enkele vennootschappen vervangen. Het eenheidsnazicht werd daardoor verzekerd
dat het meerendeel der aandeelen van elke vennootschap in de handen van den zelfden
persoon berustte.
De thans gewoonlijk gevolgde wijze tot het vormen eener consolideering van
verschillende firmas of vennootschappen bestaat in het tot stand brengen eener nieuwe
maatschappij, die de bestaande zaken (nijverheden, enz.) opkoopt. In Engeland wordt
deze doenwijze uitsluitend gevolgd.

De trusts benadeeligen de verbruikers.
In 1888 werd de wholesale grocers association opgericht om de zaken op te beuren.
Dit moest geschieden door prijsverhooging eeniger waren die door den druk der
mededinging voor den kostenprijs waren verkocht geworden. 15 maanden lang dreef
die vereeniging eene prijsverhooging door van 1/4 cent per pond, totdat het
verschijnen eener nieuwe firma den prijs weer deed dalen. Ten jare 1895 sloot zij
zich bij den suikertrust aan en na eenige onderhandelingen stemde deze er in toe hun
de suiker voor 5 3/16 cents in plaats van 5 cents het pond te leveren. Deze opslag
moest de verbruiker betalen, ofschoon de trust zeer hooge winsten deed.

Antimaatschappelijk karakter der trusts.
Indien de trusts, zij het ook binnen zekere palen, de macht bezitten om de prijzen te
doen stijgen en zoo zij ook de prijzen eenigszins hooger dan de concurrentieprijzen
handhaven, zoo kan men het er toch voor houden dat eene poging tot overdreven
opslag niet te vreezen is, en dat de prijzen onder de trusts althans lager zijn dan zij
het onder de heerschappij der pools waren, toen de nijverheid het nog niet tot de
consolideering had gebracht. In zooverre als de prijsverhoogende strekking der trusts
verwezenlijkt wordt moet men hunne macht als antimaatschappelijk kenschetsen.

De trusts tegenover de werklieden.
Waarschijnlijk bezit de trust de macht om de arbeidersbonden te vernietigen en de
loonen tot op het peil
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der uiterst noodige levensbehoeften neder te drukken. Men kan echter als vrij zeker
aannemen dat zij van die macht, althans in een democratisch land als Amerika, geen
gebruik zullen maken. De arbeider toch kan het lijden dat hem in de fabriek wordt
aangedaan op den verkiezingsdag wreken.
De heer Macrosty besluit zijn artikel met de volgende mededeeling: ‘The Economist’
(Londen) van den 30 November 1901 vermeldt een eenvoudig feit dat evengoed het
werkelijk van de trusts uitgaande gevaar, als de oorzaak van het onduidelijk, maar
diep gevoeld mistrouwen, dat tegen hen heerscht, teekent. Vijf mannen, J.D.
Rockefeller, E.H. Harriman, J. Pierpont Morgan, W.K. Vanderbilt en G.J. Gould
vertegenwoordigen te zamen eene som van 800 millioen dollars. Zij arbeiden te
zamen en hebben te dien einde eene nieuwe handelsuitdrukking ‘Zakengemeenschap’
uitgevonden. Te zamen met hunne bondgenooten beheerschen zij een kapitaal van
7.963.000.000 dollars, terwijl het gezamenlijke kapitaal, dat in banken, spoorwegen
en nijverheidsvereenigingen der Vereenigde Staten belegd is, 17.000.000.000 dollars
bedraagt. Zij vormen eenen nieuwen Staat in den Staat, eene groote macht, die
tegenover de regeering staat en die met haar strijdt om de uitoefening der heerschappij
over de Noordamerikaansche republiek.
K.D.
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Nieuwe werken over beeldende kunst
van Sörensen(1) en Kraus(2).
ER bestaat voorwaar nog een andere dan alleen eene uiterlijke aanleiding de beide
bovengenoemde werken te zamen aan het hoofd van dit artikel te plaatsen, eene meer
ernstige, dan dat zij bij denzelfden ondernemenden en alom bekenden uitgever
verschenen zijn; namelijk, zij beoogen een en hetzelfde doel, doch zoeken dit met
vasthouden aan gemeenschappelijke grondbeginselen op verschillende wijzen te
bereiken(3).
Wij betreuren alleen dat Kraus' werk onvoltooid is gebleven en wij daardoor ook
zoowel een kort overzicht van den inhoud, als eene tafel moeten missen, welke,
zooals Böhmer in der tijd zeide, bij elk ‘goed werk’ onontbeerlijk is.
De streng methodische orde van Sörensens arbeid, zoowel als van de ‘Kunstlehre’
in 't algemeen, heimelt ons an bij den eersten oogslag in 't werk, en vergemakkelijkt
ongemeen het gebruik daarvan.
De hoofdverdeeling is de volgende: A. Die Malerei. 1. Das Wesen der Malerei.
b. Die Arten der Malerei. B. Bildnerei und schmückende Kunst. 1. Die Bildnerei. 2.
Die schmückende Kunst. a. Der Schmuck der Kirche. b. Der Schmuck der Wohnung.
c. Persönliche Kunst, weder onderverdeeld in Goldschmiede kunst en Das Email.
Hierin vinden wij reeds eene handleiding voor het geheele werk, dewijl de nummers
der bladzijden ook bij elke onderverdeeling nauwkeurig worden opgegeven, terwijl
de tafel aan het einde des werks verwijst

(1) Kunstlehre in fünf Teilen von G. Gietmann, S.J. und J. Sörensen, S.J. 4. Teil. Malerei,
Bildnerei und schmückende Kunst, von J. Sörensen mit 2 Farbendrucken, 92 Abbildungen
auf 40 Tafeln, gr. 8o (XIV en 334 blz.) mk. 6. (fr. 7.50), geb. in halfleder, fr. 10. Freiburg
i/B. Herder, 1901.
(2) Geschichte der christlichen Kunst von Franz Xaver Kraus, II. Die Kunst des Mittelalters,
der Renaissance und der Neuzeit. 2e Abtheilung. Renaissance und Neuzeit. Erste Hälfte. Mit
132 Abbildungen. Freiburg i/B. Herder, 1901.
(3) Men vergelijke vooreerst wat over de Kunstlehre in Dietsche Warande en Belfort, D. II,
1901, bl. 531, en over Kraus' Kunstgeschichte, t.z.p. 1896 bl. 520 is gezegd.
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naar de verschillende paragiafen, waarin de aangegeven zaken worden besproken.
In de eerste hoofdstukken vinden wij de schilderkunst gekarakterizeerd tegenover
de oude plastische kunsten: Ruimte, Kleur, Gedaante, Werking des lichts enz., waarbij
al dadelijk Rembrandts half-duister wordt te pas gebracht; volgen de losse figuren,
de groepen, enz.
In het volgend gedeelte, handelende over het portret, de historieschildering, de
genie-schildering, en het landschap, wordt onder no 2 ook de opvatting van het naakte
besproken. De schrijver is van meening dat bij de voorstelling van geheele naaktheid
‘die Glut des Lebens in dem Aether reiner Schönheit’ niet geheel afgekoeld kan zijn,
‘ohne die Phantasie zu reizen,’ enz.; want bovendien, zooals Springer zegt: ‘Ein
nackter Leib hilft nichts dazu die Geistesrichtung und den Charakter einer
Persönlichkeit anschaulich zu machen.’
Ter gelegenheid van het volgende hoofdstuk: Religiöse Kunst, komt de schrijver
vooral op tegen de pogingen van Uhde, Weretschagin, Gebhardt, e.a., aan de
voorstellingen uit de gewijde geschiedenis een alledaagsch karakter te geven; ofschoon
b.v. Rembrandts realisme de uitdrukking van oprecht christelijk geloof niet uitsluit,
terwijl daarentegen de sentimentaliteit von Gethsemane van Böcklin, die aan
‘Laissemoi admirer ton visage’ uit Gounods Faust, herinnert, moet afgekeurd worden.
Met eene macht van voorbeelden stelt ons de schrijver ook zijne begrippen omtrent
dergelijke onderwerpen voor oogen en gaat dan over tot de Schmückende Kunst.
Sörensen plaatst dit vak tusschen de ‘hohe Kunst’ en de ‘industrielle Kunst’, omdat
het aan het practische voorwerp gebonden is. Wat mij betreft bestaat er geen wezenlijk
onderscheid, hetwelk de ‘versierende kunst’ als met eene groeve van de ‘hohe Kunst’
afscheidt.
De gedachte der eenheid dezer vakken is volkomen de onze. Wij hadden die wel
tot hoofdbeginsel van deze afdeeling uitgewerkt willen zien. Weinigen, zeer weinigen
begrijpen haar(1).
Wij zeggen: waar begint de versiering ‘versiering’ te worden? 't Is immers geheel
rationeel, dat de zoogenaamde ‘versiering’ een organisch, integreerend deel uitmake
van het voorwerp wat zij geacht wordt te versieren. Porseleinen vogels, die aan een
zoutvat gehecht, hunne bekken daarin steken, porseleinen rozen rondom een of
anderen steenen bloempot zijn geene ‘schmückende Kunst’, al hebben zij als
beeldwerk eenige waarde. Het zijn eenvoudig miswassen, hors-d'oeuvres. De
versiering make deel uit van het versierde voorwerp - gelijk de deur het huis, gelijk
de neus en de ooren den mensch versieren en niet kunnen gezegd worden tot de
zoogenaamde ‘schmückende’ deelen te behooren. Het monument zij als GEGROEID,
gelijk het menschelijk wezen, gelijk de boomen, die geene ‘versiering’ kennen.
Schmuck is een AANHANGSEL en niet meer dan een aanhangsel. Alle aanhangsel is
voor een harmonisch kunstwerk ontbeerlijk. Aan deze Schmückende Kunst sluit de
schrijver ook bl. 287: Die persönliche Kunst en kiest, om zijne gedachte

(1) Dit is toe te schrijven aan den invloed der Italiaansche ‘renaissance’, welke vele harer
onderdeelen aan heidensche, Romeinsche voorbeelden en overleveringen ontleende. In het
noorden was dit geheel anders (Zie Kraus, bl. 174).
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te verduidelijken, als voorbeeld een Italiaansche zeer zwierige en overladen
17e-eeuwsche schenkkan, die wegens den vorm volkomen onbruikbaar is tot schenken,
tot aanvatten in zijn versiering, maar als Zierstück een meesterwerk.
De schrijver maakt hierbij echter de verstandige opmerking dat zulke voorwerpen
‘zunächst ohne Beziehung auf die Wohnung, abgeschlossen für sich (slechts) einen
persönlichen Genuss gewähren.’
Merkwaardiger wijze vinden wij de afbeelding van de kan op het zelfde blad als
een draagaltaar van bisschop Egbert uit den kunstschat van Triër, waardoor ons zoo
recht het onderscheid wordt voor oogen gesteld tusschen het tijdperk dat alle
‘versiering’ een natuurlijk en organisch geheel uitmaakte van elk kunstwerk, en dat
waarin de jacht naar pracht en effect de kunstwerken voor het leven volkomen
onbruikbaar maakten.
De schrijver had reeds veel vroeger (bl. 245) getoond hoe het echte kunstbeginsel
uit de natuur des menschen en zijne behoefte als van zelf uit het heiligdom van het
menschelijk genie ontsproten is, en hoe de bouwmeesters (de aartskunstenaars) hier
meester waren. Wij zijn den schrijver voor deze evenals voor vele andere
beschouwingen, uiterst dankbaar en bevelen de naleving daarvan allen beschaafden
geesten ernstig aan.
Doch van de eenvoudige naar de natuur des menschen ingerichte woningen en
hare veelzijdige met de behoefte wassende vormen en kleuren is de mensch, deels
door de verbastering van richting, deels door daaruit voortspruitende zucht naar
verandering, deels ook door ondoordachte bewondering voor zinstreelende
uiterlijkheden, voor zwierige vormen, voor min ascetische voorstellingen en
begrippen, gekomen tot het miskennen der oorspronkelijke natuur der kunstvormen
gebruikelijk omtrent 1350 en van populairen verstaanbaren aard, gekomen tot het
omhelzen van uit het Zuiden ingedrongen, of deels daarin van ouds behouden gebleven
kunstoverleveringen, welke een meer aristocratischen geest over de geheele
beschaving van Zuid- en Midden- en eindelijk ook van Noord-Europa gingen
verbreiden. Wij bedoelen de zoogenaamde Renaissance, waarover het tweede
bovengenoemde werk met zooveel kennis van zaken handelt.
Kraus geeft in het 21e boek vooreerst een beeld dezer groote kunstbeweging in 't
algemeen, welke de schrijver karakterizeert met de woorden: ‘die mächtigste
Revolution, welche der menschliche Geist und die menschliche Seele seit der
Umwandlung der Gesellschaft aus der heidnischen in eine christliche erlebt haben.’
Moge men dit oordeel ook te algemeen achten, men kent de beteekenis ervan uit
Vasari's voorreden der Vite, welke die Umwandlung het eerst Rinascita noemde en
vergeleek bij de ontwikkeling van het menschelijk lichaam.
Nietzsche is van meening dat door de ‘Renaissance’ het ‘zwaartepunt’ van het
‘Lebensinstinct’, door Christus in het bovenaardsche (Das Jenseits) verlegd, weder
naar de aarde (ins Diesseits) terug is gebracht, hetgeen, volgens Kraus, op de
heidensche, epicureïsche richting van het humanismus volkomen past, doch aanleiding
geeft tot miskenning van de edelste vertegenwoordigers der beweging.
De schrijver doorloopt de meeningen van Burckhardt, Springer, E. Müntz, Bartoli,
P. Alberdingk Thijm, Gebhardt, Janitschek, Venturi, om de rechte oplossing te vinden
van hetgeen wij door Renaissance hebben te verstaan, en komt tot het besluit dat
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taal en letteren. Die taal is de schepping van den Italiaanschen volksgeest in historische
ontwikkeling.
Gebhardt en Janitschek kwamen in 1879 te gelijker tijd in hunne
Renaissance-studiën tot het besluit, dat het begin der Renaissance te zoeken is in de
overwinning der algemeene volkstaal op vreemde elementen behaald, en dat de
zelfstandigheid daarvan, die zich in de moderne beschaving vertoont, geboren is in
Dante's Vita nuova. De genius van Dante, welke aan Italië eene zekere eenheid
schonk, zou dan de eigenlijke vader der Renaissance-beweging zijn en het verhaal
betreffende zijne jeugd zou dan te gelijker tijd het voorspel van de Vita nuova, of
van het nieuwe leven der geheele Europische menschheid schilderen (bl. 3, noot 3).
De invloed van de h e i d e n s c h e beschaving deed zich volgens Venturi, eerst in
de zestiende eeuw recht gelden en werd eene oorzaak van v e r v a l (bl. 3, onderaan)
der oorspronkelijke kunst.
Uit de vermenging der Italiaansche volkstaal (Volgare), met de uit Griekenland
enz. binnengevoerde vormen en gedachten, is een oneindig tal verwarringen ontstaan.
Uit Italië noordelijk weggereisd, vernietigde de Renaissance vervolgens, in hare
ontwikkeling, den nationalen stijl onder het vreemd beginsel, hetgeen, volgens Kraus,
de aanleiding werd tot de miskenning van de geheele beweging.
De gewijde kunst nam den draad weder op, die de Grieken hadden moeten laten
schieten, omdat de antieke mensch het zedelijk ideaal zonder het licht des
Christendoms niet kon bereiken; de oudste Renaissance s c h e e n dien te kunnen
verder spinnen. Zij spon van Giotto tot aan Raffaëls dood, zegt Kraus, eene Víta
nuova, terwijl de Fransche geest, wat men er ook van zegge, den aard der Italiaansche
Renaissance n i e t k o n v a t t e n (bl. 6 en 7).
Dan wordt verder uiteengezet, hoe Dante's invloed voortdurend tot op Raffaëls
dood de kunstbeweging in Italië beheerscht en welke verhevene gedachten de dichter
van de kunst in 't algemeen koesterde; een aantal plaatsen van zijn Paradiso helderen
dit op.
De schrijver bespreekt dan verder de verschillende elementen der oudste
Renaissance en hoe de toenadering der Italiaansche standen de stoffelijke welvaart,
de godsdienstige richting, het ‘Mäcenatenthum’ enz. van wezenlijken invloed werden
op de kunstbeweging (25).
In het 6e hoofdstuk schetst de schrijver de verschillende meeningen, welke omtrent
het gebruik en 't m i s b r u i k van heidensche schrijvers van de 7e tot de 10e en 11e
eeuw vooral in Italië heerschte. Van den pauselijken stoel uit werd tegen de pecudes
philosophorum gewaarschuwd en Alcwijn zelf reeds zegde de oude Latijnsche
schrijvers vaarwel, nadat hij ze ijverig had gepleegd. Vele geleerden maakten zich
gewetensbezwaar uit het lezen der oude Latijnen, andere legden zich met ijver er op
toe. Ja, de scholastiek riep zelfs de hulp van Aristoteles in.
De gedachte der staatsalmacht ten tijde der Staufen werkte de studie van het
Romeinsche recht in de hand (waartegen ondertusschen voor de Germaansche volken,
paus Eleutherius, in de 4e eeuw reeds gewaarschuwd had(1). Vergilius werd al vroeg
bij eenen waren propheet vergeleken (bl. 47). Van Rienzi's tijd af (hoe dol deze ook

(1) ZÖPFL, Rechtsgeschichte. D. I, bl. 124, noot 11.
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droomde de oude Romeinsche republiek te herstellen) (1327) werd, volgens den
schrijver, de kunst der Romeinsche oudheid door het volk opgevat en de grondslag
van eene geheel nieuwe beschaving gelegd (49).
Doch weldra vertoonden zich vele hoofden der Latijnsche richting alleen als
‘naäpers’ van de oudheid met alle ondeugden daarvan; waar tegenover toch eene
meer christelijke richting stond, die langen tijd het overwicht behield. Ook heerschte
eenigen tijd de invloed van enkele, Grieksche overgekomen geleerden; maar voorwaar
de denkbeelden van Gemisthos Plethos en zijne mystisch, nieuwplatonische dweperij,
na de verovering van Constantinopel door de Turken naar Italië overgekomen, bleven
zonder langdurig gevolg. Zoo is het dan ook eene soms nog weer opkomende dwaling
te beweren dat sedert 1453 de Grieksche invloed machtig inwerkte op de ontwikkeling
der humanistische studiën in Italië.
In hoofdstuk VII komt de schrijver over de verhouding tusschen Kerk en
Renaissance te spreken; hij verdedigt de meening dat onder andere het optreden van
Luther tegen het pausdom verhinderde de ‘antikisirende’ beweging in de kunst
rechtvaardig te beoordeelen en dat de invloed van het protestantisme sedert dien tijd
tot eenzijdige beoordeeling der Renaissance leidde. Daardoor zijn dan, volgens Kraus'
meening, Montalembert en Didron, Reichensperger en Joh. Janssen, door te weinig
gevoel voor de Italiaansche kunstontwikkeling, tot uiterste verheerlijking der
voor-renaissancistische kunst vervallen; terwijl van de andere zijde F.v. Kugler en
zijne aanhangers geen' open zin hadden voor de kerkelijke kunst, om die naar waarde
te schatten. Bijzonder wenscht de schrijver de vraag toe te lichten, welken invloed
de ‘Renaissance’ en het ‘Humanismus’ op het kerkelijk leven uitgeoefend hebben,
omdat de schrijvers ‘mit mehr Eifer als Verstand’ tot heden die vraag hebben
behandeld.
Kraus hecht er aan te verklaren, dat van het woord ‘Kirchlichkeit’ geene rechte
definitie bestaat en dat geene kerkelijke uitspraak ooit eenen of anderen bouwstijl
als ‘niet kerkelijk’ heeft veroordeeld.
Hij toont vooreerst dat in de dertiende eeuw nog geene eigenlijke tegenspraak met
de nieuwe, humanistische studiën wordt verheven.
Ook eene lange lijst van humanisten in pauselijken dienst laat zich van de 14e
eeuw af samenstellen; Maffeo Vegio, onder Eugenius IV, was een der enkele en
oudste, hoogere, pauselijke ambtenaren, die zich in de 15e eeuw met de studie der
c h r i s t e l i j k e o u d h e d e n bezighielden (bl. 68). Paul III, dien wij den laatsten
der ‘Renaissance-pausen’ zouden kunnen noemen, had eene groote schaar humanisten
om zich heen, en Pius II drong in 1443 er niet minder op aan, dat Sigmond, hertog
van Tirol, niet te zeer de Scholastik, maar wel bijzonder Augustinus, Ambrosius en
de wereldlijke Latinisten bestudeeren mocht(69).
Wel vond men verzet tegen die ultrahumanistische richting van de zijde der
Dominikanen, doch, zegt Kraus, ‘aan het hof van Nicolaus V, waar het humanismus
zijn toppunt bereikte, stiet zich niemand eraan, dat de kerkelijke plichten (Aufgaben)
‘geheel op den achtergrond werden gedrongen, en meer aan boeken en gebouwen,
dan aan godgeleerdheid en ascese werd gedacht’.
In 1468 eerst verbood Paul III h e t g e b r u i k d e r o u d e d i c h t e r s in de
scholen; dat verbod was daarom niet radikaal; maar toch, de humanisten ‘verademden
bij 's Pausen dood’.
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Van S. Marco te Florence uit, in de dagen van Fra Angelico, vormde zich eene
beweging tegen zulke humanisten welke de Grieksche
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buitensporigheden ten toon stelden en anderen leerden door de heidensche lustboeken
van Valla, Poggio, Beccadelli, enz. Maar de heilige abt Antonio stond vrij eenzaam
daar; bij zijn dood had hij geene school van navolgers gevormd (73) en Savonarola's
hartstochtelijke waarschuwingen vervlogen als assche. Zoo bleef toch de ontwikkeling
van het humanistische streven, ‘wellicht’, zegt Kraus, de grootste weldaad, welke
de Renaissance aan de wereld geschonken heeft.
De schrijver dezes houdt het voor onnoodig nog eens uit een te zetten, welk ongeluk
de eenzijdige studie der Oudheid en het misbruik van den geest der Ouden over half
Europa heeft gebracht. Wat voor Italië dienstig was en zelfs gegrond in de oudste
volksoverleveringen, was dit volstrekt niet voor noordelijker gewesten. De woede
waarmede de beste koppen onzer dichters, onze begaafdste plastische kunstenaars
zich op het nabootsen der Oudheid hebben toegelegd, heeft het grootste gedeelte van
onze nationale volkskunst te gronde gericht. Wij waren naäpers; mogen de Italianen
het niet zijn geweest!
Kraus schetst verder den tegenstand, welke zich in Italië ten koste der humanistische
studiën kond deed: ‘want het was menigmaal beter de aarde te ploegen, din de
heidensche schriften te bestudeeren’, zeide Dominico di Giovanni. Maar de schrijver
komt tot het besluit: Het. opnemen der Renaissance in den kring der kerkelijke
uitingen beduidt eene uitbreiding der middeleeuwsche gedachten tot volle en echte
‘Katholicität’, hij gaat zoover van te zeggen: het is ‘eene groote schrede, die te
vergelijken is bij het paulinische heidenchristendom, hetwelk de gemeente uit den
beperkten kring van het joodsch-christelijke standpunt voerde’.
Dat wij ons met deze voorstelling volstrekt niet kunnen vereenigen willen wij
heden niet verder toelichten. Ook heeft Kraus zelf daar op alreeds bl. 75 gewezen,
en komt daarop terug. Met het begin der zestiende eeuw ‘die erste fröhliche
Empfindung eines neuen nationalen Lebens war dahin’. Rome was geplunderd onder
Karel V en Clemens VII. Urbaan VIII wierp de schoone, oude christelijke
kerkhymmen weg; het buitenland ging nu leven van Italiaanschen afval. In Italië trad
de décadence op.
Kraus doorloopt nu de geheele kunstgeschiedenis der 13e tot de 14e eeuw, vooral
die der schilderkunst, om de vruchten der planting van vroeger dagen te proeven, te
verheerlijken. Deze beschouwingen, met overvloed van historische bewijzen gegrond,
vervullen het geheele overige gedeelte van dit boekdeel en sleepen ons vooral mede
door de toegevoegde verlichting, als eene historische galerij voor ons geopend en
uitgelegd.
Dit geschiedt bovendien gesteund op de staatkundige gebeurtenissen der 12e en
13e eeuw, waardoor wordt bewezen dat ook in de politiek de overleveringen van het
Romeinsche rijk en diens middenpunt wel werden gepleegd door de hohenstaufsche
vorsten.
Van alle zijden vertoonen zich de herinneringen aan de Oudheid, in streven, in
woord en beeld. Daardoor ontvangt de lezer een sprekende voorstelling van den
samenhang tusschen de vroegste middeleeuwen en de Romeinsche overleveringen,
wel te verstaan in Italië, en een duidelijk begrip van hetgeen waarom het den schrijver
te doen is, van de wijze waarop hetgeen men Renaissance belieft te noemen, in Italië
eigenlijk grootendeels is eene ontwikkeling en dan verval van nationale
overleveringen.
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De heerlijkheden van Siëna, Assisi, Pisa, Orvieto, Florence, de kunstenaars
Cimabue. Giotto, Orcagna trekken aan ons voorbij. Vervol-
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gens wordt de bouwkunst besproken, te beginnen met Bruneleschi (1377-1446),
Alberti, enz., om den invloed der Romeinsche overleveringen op dit tijdperk nader
te doen kennen.
Doch daarna komt de achteruitgang (bl. 179). In de kerkelijke bouwkunst was de
terugkeer tot de oudheid, een stap achteruit, ofschoon zulk geval in Italië te
verontschuldigen is, door dat de draden van samenhang met de oudheid nooit geheel
waren afgebroken. Maar de Italiaansche Renaissance moest voor het Noorden eene
exotische plant blijven... zij veroorzaakte eene onzekerheid (in de bouwkunst) die
heden nog voortduurt.
Het monumentale werk (nog onvoleindigd) sluit met eene geestvolle beschouwing
van Fra Angelico, die door Eug. Muntz een aanhanger der ‘Renaissance’ wordt
geheeten, doch daartoe door Kraus niet wordt gerekend, al behoort hij ook tot het
midden der vijftiende eeuw.
In Umbrïe wordt de ondergang van het tijdperk voorbereid. Melozzo da Forli voert
naar Raffaël, Signorelli naar Michel Angelo. De Medici komen op en Savonarola
liet zijne aanhangers den natuurlijken grond der kunst verlaten, om hunne werktuigen
alleen in den dienst zijner democratische gedachten over godsdienst te stellen, gelijk
hij ze in zijn geheel leven had nagejaagd; hij was de man niet om een nieuw
kunstbeginsel te vestigen.
Aldus verliep de heerlijkheid der eeuwen van 1250 tot 1450 en de noordelijke
gewesten gingen zich verzadigen aan den afval der koninklijke tafels.
Voor de ontdekking en toelichting dezer gedachte, welke dit boek beheerscht,
verdient de schrijver onze grootste erkentelijkheid. Het is eene kostbare bijdrage tot
de kennis der kunstgeschiedenis in Italië, doch stoot niet het minst de denkbeelden
om, welke men zich te recht van de verderfelijkheid des misbruiks der studie van de
oudheid in andere landen, vroeg en laat heeft gemaakt.
P. ALBERDINGK THIJM.
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Boekennieuws.
De taak der Nederlandsche Philologie
De taak der Nederlandsche Philologie, door Dr J.W. MULLER.
Rede bij de aanvaarding van het hoogleeraarsambt aan de Rijks-Universiteit te Utrecht
den 24n Februari 1902 uitgesproken. - Utrecht, 1902, C.H.E. Breyer.
Ik kan niet genoeg het lezen van deze weldoordachte en sierlijk geschreven
voordracht aanbevelen. Vooreerst aan philologen en toekomende philologen; maar
ook, en misschien vooral, aan niet-philologen. De toestand zal in België wel omtrent
dezelfde zijn als bij onze noordergeburen; het ‘groote publiek’ te onzent is al even
weinig bekend met het woord ‘philologica’ en zij die het reeds hoorden, hebben
daarom nog geen juiste voorstelling van wat er door bedoeld wordt. Ja, onder de
gestudeerden zelf heerschen aangaande de philologie nog allerlei verkeerde begrippen,
en wel grootendeels ten gevolge van de verschillende beteekenissen die sommigen
aan het woord hebben gegeven.
Wat is dus ‘philologica’? De historische beoefening der taal en der letterkunde,
antwoordt Schr. Velen verwarren philologie met taalstudie, wat al even verkeerd is
als de philologie tegenover de studie van de literatuur te stellen. Ik vind echter Prof.
Muller's bepaling niet onberispelijk; mij dunkt, dat hij de philologie binnen te enge
grenzen sluit. Immers, het ‘groote einddoel’, waar volgens hem de Nederlandsche
philologie moet naar streven, nl. ‘de geschiedenis der Nederlandsche taal en
letterkunde in haren vollen omvang’, is eigenlijk geen einddoel. Het ware einddoel
is door middel van die geschiedenis sommige zaken te verklaren, tot betere en
volledigere kennis te geraken van het bestudeerde volk, een getrouw beeld te bekomen
van de voornaamste uitingen van zijn intellectuëel leven, en - zoo er zijn - de wetten
te bepalen die er de ontwikkeling van beheerscht hebben. Muller zelf wijst ter loops
op de aanrakingspunten tusschen philologie en beschavingsgeschiedenis, en wijdt
uit over de nationale zijde der Nederlandsche philologie. Bovendien, de geschiedenis
van de taal en de letterkunde zijn niet te begrijpen en nog veel minder te verklaren
zonder bij de studie er van die van vele zaken te betrekken, die er buiten liggen.
Doch het is hier de geschikte gelegenheid niet om daar verder over uit te weiden;
laat ons met de gegeven bepaling vrede hebben. Alle philologisch onderzoek moet
uitgaan van de studie der bronnen; alvorens dus de taak der philologie nader te
omschrijven, moet Schr. eerst handelen over de uitgave, de critiek en de interpretatie
van teksten. Daarin bestond oudtijds, zegt hij, het hoofdwerk der philologie.
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De bronnen kunnen dezen begrijpen en verklaren, de waarde er van vaststellen, enz.,
dat alles is het formeele gedeelte der philologie; het staat tegenover de reëele vakken
in de verhouding van middel tot doel. Er kan een tijd komen waarop al die
voorbereidende werkzaamheden zullen verricht zijn, en er dus niets anders meer zou
moeten gedaan worden dan de bronnen te gebruiken; maar dat is een bloote
mogelijkheid, niet eens een waarschijnlijkheid. De philologen zullen zich altijd
moeten bezig houden met het onderzoek van de materialen die zij van doen hebben;
dit zal niet altijd hoofdwerk van de ‘philologie’, maar toch wel van een zeker getal
‘philologen’ blijven. Dat kan niet anders. Men mag daarenboven niet vergeten dat
de grondleggers der Nederlandsche philologie, terzelvertijd als zij zorgden voor het
bekomen van betrouwbare teksten, ook wel - om de door den Schr. gebruikte beeld
te gebruiken - het gebouw zelf begonnen op te trekken. Het zou niet aangaan te
beweren dat men met het bouwen maar zou kunnen beginnen nadat al de bouwstof
netjes klaargemaakt lag. De twee werkingen waren niet te scheiden, zijn het nu
evenmin, en zullen het wel nooit zijn.
Wat nu de taak van de philologie is, hoe zij bij de studie van de taal en de
letterkunde moet te werk gaan, dat wordt door Schr. op heldere, bondige en toch
genoegzaam uitvoerige wijze uiteengezet. Vele punten worden natuurlijk slechts
ternauwernood aangeraakt; maar toch is het overzicht daaromtrent volledig, en moet
iedereen bevredigen. Misschien had de Schr. wel iets meer mogen zeggen over de
betrekking tusschen de literaire critiek en de philologie. Er zijn nog altijd lieden die
zich voorstellen dat een philoloog iemand is die zijn leven lang zit te turen op klinkers
en medeklinkers, die de spelling van een verouderd woord of het plaatsen van een
leesteeken als levensvragen beschouwt, enz., iemand die ten eenen male ongeschikt
is om een oordeel te vellen over de waarde van letterkundige werken. En nochtans
is in vele opzichten de literaire critiek afhankelijk van de philologie. Prof. Muller
doet dat wel uitkomen. De philoloog zal goed doen, zegt hij, ‘met te luisteren naar
de stem der critici, die, doorgaans nauwer verwant aan de eigenlijke kunstenaars,
krachtens hun artistieken aanleg, het innerlijk leven en de bedoelingen van een dichter
bij intuitie levendiger en juister zullen gevoelen, den klank zijner verzen, de muziek
zijner taal zuiverder zullen hooren en in hunne eigene taal wedergeven. Kunst eischt
immers om goed begrepen te worden zekere overeenstemming in denken en gevoelen,
die men zoo al niet uitsluitend, dan toch het eerst en het meest bij die critici zal
aantreffen. Maar omgekeerd zal de literaire critiek ook aan de philologie het woord
dienen te laten, waar 't op historische studie aankomt: doet zij dit niet, dan loopt zij
gevaar iets in estetische verrukking aan te staren, iets te verguizen of te verwaarloozen
of ook iets zoogenaamd te verklaren, dat zij eigenlijk niet kent of begrijpt’.
Ik zie echter niet goed in waarom ‘beide partijen’ alleen op het gebied der oudere
letterkunde elkander de hand kunnen reiken, waarom ‘het heden en het jongste
verleden’ door de philologie aan de literaire critiek als ‘privatief jachtterrein’ moeten
overgelaten worden. Al is de philologie eene historische wetenschap, mag zij zich
daarom niet met het tegenwoordige bezig houden? Geen philoloog zou aarzelen
toestemmend te beantwoorden waar het de studie van de taal geldt; waarom wordt
die van de tegenwoordige literatuur uitgesloten? Of gebeurt het niet, dat critici
tegenover letterkun-
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dige voortbrengselen van onzen tijd de houding aannemen daareven zoo treffend
geteekend, ophemelen of verguizen wat zij soms maar half begrijpen, of maar met
één oog gelezen hebben? Om niet te spreken van het gemis van oprechtheid dat men
bij meer dan een criticus aantreft. Ja, luisteren naar de stem der critici zal de philoloog
doen; maar daarom moet hij hunne uitspraken niet voor onloochenbare waarheden
aannemen.
Na gehandeld te hebben over de taak der philologie als vak van wetenschap, vraagt
de Schr. zich nog af welke waarde zij heeft als vak van academisch onderwijs,
bespreekt nog kortelijk de nationale zijde van de Nederlandsche philologie, nadat
hij even de vraag heeft aangeroerd zonder er echter antwoord op te geven, in hoeverre
zij zich moet inlaten met den strijd voor de zuiverheid der taal. Deze bladzijden
verdienen alleszins gelezen te worden, als het beste wat over de besproken vragen
zou kunnen gezegd worden, en de beschouwingen van den Schr. behouden hare volle
waarde, ook voor anderen dan zijne landgenooten.
C.L.

La Sociologie positiviste. Auguste Comte
La Sociologie positiviste. Auguste Comte, par MAURICE DEFOURNY. Louvain,
Institut Supérieur de Philosophie. Paris. F. Alcon, 1902, gr. 370 bl. 6 fr.
Veel menschen spreken en schrijven over Sociologie zonder er een klaar denkbeeld
van te hebben. De naam van Comte is in den mond of in de pen van alle ‘Sociologen’,
maar op de vingers zoudt ge ze kunnen tellen dezen die de dorre werken van den
vader der Sociologie van dichtbij hebben bestudeerd. Defourny heeft nuttig werk
verricht met diens leeringen uit een te zetten in eene bevattelijke taal en met tevens
aan te wijzen wat de wetenschap aan Comte eigenlijk te danken heeft. Er valt niet
op te denken dat wij hier schrijvers samenvatting samenvatten. Eenige woorden
enkel:
De ‘ruggraat’ van Comte's stelsel is zijne beruchte wet der drie staten. In den
aanvang was de theologische staat, 's menschen geest zocht het innerlijk wezen der
zaken te kennen, de eerste oorzaken van wat hij ontwaarde, en, daar deze voor de
zinnen niet vatbaar zijn, schreef hij alle verschijnselen toe aan de werking van
bovennatuurlijke wezens.
Maar weldra verstond de geest dat hij daarmee niets uitgelegd had, hij wilde de
oorzaken vinden in de wezens zelve, dat is de metaphysische staat. Zegde men in
den theologischen staat: ik slaap omdat de god van den slaap mij doet slapen, in den
2en staat schrijft men den slaap toe aan een slaapverwekkend vermogen dat in ons
is.
Eindelijk is men gekomen tot den werkelijken, den wetenschappelijken staat waar
de geest niet meer bovennatuurlijke oorzaken gaat zoeken, maar zich tevreden stelt
met wat de zinnen vatten, wel wetende dat de eerste oorzaken der dingen onkenlijk
zijn.
De menschheid heeft zich door de twee eerste staten tot den wetenschappelijken
staat ontwikkeld, de eene staat is uit den anderen gegroeid, is het gevolg ervan. Elke
instelling moet aanzien worden in hare omgeving. Zij is wat zij zijn moet met
betrekking tot wat vroeger was en wat rondom haar is.
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De rol der Sociologie bestaat in niets anders dan in 't vooruitzien, zij leert wat de
toekomst zijn zal en wat men doen moet, niet om de instellingen der toekomst te
bewerkstelligen, vermits zij van zelfs en onvermijdelijk komen, maar om ze te
bespoedigen, om hun den weg vrij te maken.
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Te recht doet Defourny opmerken dat zulke Sociologie de zieke samenleving niet
zou kunnen genezen, dat zij zich bepalen moet met den gang der ziekte na te gaan,
ziekte-bulletijns op te stellen en de laatste sluiptrekkingen te voorzeggen.
Comte, om zijne ontwikkelingsleer te bewijzen, heeft de geschiedenis der
bijzonderste instellingen willen schrijven, maar hierop is veel af te dingen, hij kende
de feiten niet.
Men heeft Comte voor zinneloos in zijnen ouden dag willen doen doorgaan en
beweerd dat er geen verband bestaat tusschen het eerste deel van zijn arbeid: het
positivisme en het tweede waar hij aan theologie doet en den godsdienst der
Menschheid aanpredikt. Deze nieuwe godheid moest ook haren eeredienst en hare
priesters hebben. De Sociologen zijn de priesters en hij, Comte, was de eerste
grootpriester.
Met vele geleerden meent schrijver dat Comte in zijnen laatsten tijd niets heeft
gescheven dat niet reeds in zijne eerste werken bevat was.
En nu het besluit ‘De son oeuvre il restera la notion de la sociologie - quelques
grandes idées générales - des cadres à remplir... L'originalité de Comte est assez
mince. Il se propose d'appliquer aux faits sociaux la méthode d'observation. Sans le
déclarer formellement, d'autres écrivains avaient appliqué avant lui cette méthode à
certaines catégories de faits moraux... Le mérite de Comte est d'avoir arrangé en
systéme une foule de notions éparses dans l'intellectualité de son époque: il a réussi
à les fondre en une synthèse pafaitement cohérente. Il est un arrangeur non un
créateur... Mais bien que son oeuvre soit cohérente, elle n'est pas scientifique car ses
prétendues lois sont rarement la fidèle expression des faits.
J.V.

Littérature anglaise
Littérature anglaise par Edmund Gosse. Traduction de HENRY-D. DAVRAY. Armand Colin, Paris, 1900. - 5 fr.
Dit boek, nette druk op kloek papier, bevattend XIV-428 bl. is een nummer uit de
reeks Histoires des littératures die op dit oogenblik door den Colin'schen boekhandel
wordt uitgegeven.
De schrijver heeft ons een denkbeeld willen geven ‘van de beweging der Engelsche
letterkunde, van haar ontwikkeling in den letterlijken zin van dit woord, van het
langzaam en regelmatig zich-ontvouwen der letterkundige inkleeding.’ Hij heeft
voor zijn werk het karakter van geschiedkundig overzicht behouden; maar daarbij
vooral het oog gevestigd op de uitdrukking, vorm en techniek meer dan op levenslot
gevallen, maatschappelijke verhoudingen of toevallige bespreking. Alle namen heeft
hij niet willen noemen - dat zou zijn gang te zeer belemmerd hebben - maar enkel
de voornaamste. Bij zijn letterkundig onderzoek past hij - hij zegt het achteraan in
zijn Besluit - de methode van Darwin en Häckel toe. Hij erkent ‘deux critériums de
jugement littéraire. L'un est primordial et sert à débarrasser le terrain; on pourrait
ainsi le formuler: L'oeuvre, l'auteur que nous étudions accomplit-il ce qu'il s'est
proposé avec une habileté particulière, suivant la direction dans laquelle s'exercent
ses facultés? Si non, il ne présente aucun intérêt pour la critique sérieuse; si la réponse
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est affirmative, alors s'impose la seconde question: Quelle est sa place dans le système
vaste et toujours changeant de l'évolution littéraire? dans quel rapport se trouve-t-il,
non pas avec ceux qui lui ressemblent le moins, mais avec ceux qui sont ses propres
parents et amis?’
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Om praktische redenen, begint hij zijn letterkunde daar waar het Engelsch voor
alleman verstaanbaar wordt t.w. in de 14e eeuw. Er is dus geen spraak van Beowulf
of Coedmon. Ook al wat in of na de 14e eeuw in 't Fransch of in 't Latijn werd
geschreven, laat hij achterwege als slechts weinig betrekking hebbende met de
geschiedenis der zuiver Engelsche letterkundige vormen.
Hij verdeelt zijn geschiedenis in elf tijdvakken waarvan de grenzen bij benadering
door ronde jaartallen worden aangegeven. Aldus: I. Tijd van Chaucer, 1350-1400;
II. Einde der middeleeuwen, 1400-1560 III. Tijd van Elisabeth, 1560-1610; IV.
Verval, 1620-1660; V. Tijd van Dryden, 1660-1700; VI. Tijd van Anna, 1700-1740;
VII. Tijd van Johnson, 1740-1780; VIII. Tijd van Wordsworth, 1780-1815; IX. Tijd
van Byron, 1815-1840; X. Tijd van Victoria, 1840-1870; XI. Tijd van Tennyson.
Het boek beantwoordt ten volle aan de bestemming van Colin's
lettergeschiedkundige uitgaven. Die uitgaven willen immers niet bestudeerd maar
gelezen worden. Dank zij de afwezigheid van allen geleerden ballast, dank zij de
duidelijkheid der voorstelling en het eenvoudigboeiende van den schrijftrant kan
men dat werk bijna zonder inspanning lezen. Studenten en al wie zich een der
voornaamste, om niet te zeggen de voornaamste, Europeesche letterkunden een juist
en meer dan oppervlakkig denkbeeld wil vormen, zullen Gosse's boek met zeer veel
nut gebruiken. Voor hem die de zaken dieper wil bestudeeren bevat de ‘Note
bibliographique’ goede wenken. Een alphabetische lijst der vermelde schrijvers,
zooveel mogelijk met opgaaf van het jaartal hunner geboorte en dood; bovendien
een dito lijst van de schrijvers en werken met opgaaf van de bladzijden waar ze
besproken werden, bevorderen zeer het gemak van de raadpleging.
Daarom zij dit boek warm aanbevolen.
J.D.C.

Zwei Gefangene
Zwei Gefangene, Novelle van PAUL HEYSE, no 1000 der Universal-Bibliothek van
Philipp Reclam, Jun., Leipzig. Prijs: 20 Pf.
Paul Heyse (geb. 1830 te Berlijn) is een van de beste moderne Duitsche novellisten.
Wie met hem kennis wil aanknoopen kan deze novelle lezen. 't Is zijn beste niet. De
karakters zijn niet aantrekkelijk; de fabel is niet verkwikkelijk. 't Zijn daarvoor ook
uitzonderingsmenschen die hier worden voorgevoerd, ‘problematische naturen’
zooals Spielhagen die heet. Maar die fijne ontleding der gemoedstoestanden - al is
er hier en daar iets b.v. de al te overijlde kennismaking der ‘twee gevangenen’ of
verstootelingen van 't levensgeluk, dat onwaarschijnlijk voorkomt -; dat teer, vluchtig
wasempje van poezie overal uitgespreid; die door bezadigd overleg getemperde
schildering der hartstochten; en dat alles vervat in bedaarde, afgeronde,
vastelijnen-trekkende volzinnen, verloochenen den Heyse niet die aan de Duitsche
novelle zoo'n bewonderenswaardige vormschoonheid heeft geschonken.

Geschichten und Gestalten aus den Alpen
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Geschichten und Gestalten aus den Alpen von PETER ROSEGGER. no 4000. Philipp
Reclam. Jun. Leipzig. - Pr. 20 Pf.
In haar reeks opstellen over het landleven in de letterkunde heeft mej. Belpaire de
lezers van D. War. met den Stiermarkschen boerenzoon, Peter Rosegger (geb. 1843)
reeds bekend gemaakt. Hier hebben ze nu in een boekje van 95 bl. tien schetsjes te
zamen. Daaronder zijn pereltjes. Al de gaven van den voortreffelijken dorpsnovellist
komen
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hier aan den dag: frissche natuurschildering, levendige volksche taal, eigenaardige
karakters, gezonde humor. Hoe aangrijpend die ‘Weichenwächter (baanwachter);
hoe gul-luimig die ‘Windlicht-Friedel’ en die ‘ordentliche Augustin’; hoe
koddig-aandoenlijk dat ‘Maigewitter!’ Het novelletje ‘Zum wunderbar geretteten
Jäger’ zou wonderschoon zijn indien de tragische wending van de tweede helft den
idyllischen indruk van de eerste niet bedierf. Hier en daar breekt het ook wat te
duidelijk door dat de schrijver vijandig staat tegenover sommige instellingen van de
‘beschaafde’ maatschappij. Des niettemin blijft de slotsom: aangename lezing.
J.D.C.

Le ministère de Botta-Adorno dans les Pays-Bas autrichiens pendant le
règne de Marie-Thérèse (1749-1753)
Le ministère de Botta-Adorno dans les Pays-Bas autrichiens pendant le règne
de Marie-Thérèse (1749-1753) par Dr Jos. LAENEN. Anvers, La libr. Néerl. 1891,
8o, 297 bl.
Het is dikwijls 't lot van de vorsten hun bestuurswerk te zien verrichten door
onderhoorigen, mits dan zelf de dankbare hulde vanwege de onderdanen op te strijken.
Alzoo ten tijde van Karel van Lotharingen, was alhier werkzaam de gevolmachtigde
minister van Maria-Theresia. Markgraaf Antoniotto Botta-Adorno. Land en leven
deed hij wederom in krachten toenemen. Die de eer verwierf was de lustzieke
landvoogd Karel van Lotharingen, die den naam behield was keizerin Maria-Theresia,
doch die vergeten is geworden was de minister Botta-Adorno.
Nu komt E.H. Jos. Laenen hem uit de vergetelheid redden waar hij verstoken zat
bij Piot en Discailles, Briavoine, Th. Juste, Desmet en Villermont. Achtereenvolgens
laat Schrijver ons den minister kennen in het wezen, en in de beoefening van zijn
ambt. Botta had last het Oostenrijksch beheer te helpen wederom opkrijgen in aanzien
en in macht. Daartoe zou hij in onze gewesten, de wanorde bannen buiten het
krijgswezen, buiten uit- en inwendige staatkunde, ook buiten het geldwezen; den
bloei zou hij behertigen van handel en nijverheid, van kerkelijke aangelegenheden
en van 't onderwijs. Dit alles heeft hij inderdaad betracht. Alleen was de landbouw
verzuimd. Het doel evenwel bleef achter; want Pruisen en Frankrijk waren Oostenrijk
te machtig.
Een van de bijzonderste verdiensten van E.H. Laenen is te hebben geput uit de
wijdgezaaide verslagen over ons land opgesteld door de alhiervertoevende
gezantschappen. Aldus wordt de gewezen staatkunde uitgelegd door de staatkundige
mannen die ze bedreven. Dergelijke bronnen te baat nemen was nog niet veel gepleegd
in ons land. E.H. Laenen heeft eenen weg in geslagen, en eene soort geschiedenis
aan gevat, waarin hij is 't te hopen, zal meester worden. Zijn verleden staat borge
over zijne bekwaamheid.
Nu heeft iemand mij gezegd: ‘dat de taal van E.H. Laenen verre is van onberispelijk
te zijn’. Daarom is zijn werk niettemin een degelijk geschiedkundig stuk. Toch heb
ik geantwoord. ‘Ja E.H. Laenen is Vlaming; ook zijn onderwerp is Vlaamsch. Dan,
zijn werk is in 't Fransch. Daarom is de taal minder wel. Maar te naaste keer zal 't in
't Vlaamsch zijn.’
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W.D.

Sermons de S. Alphonse de Liguori.
Sermons de S. Alphonse de Liguori. Analyses, Commentaires, exposé du système
de sa prédication, par le R.P. BASILE BRAECKMAN,
de la Congrégation du T.S. Rédempteur. (Rousselare, Jules De Meester, 1901; 2
boekdeelen van samen ongeveer 1000 bladz., 5 frs.)
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Zou ons tijdschrift niet bijdragen tot het bekendmaken en het verspreiden van dit
werk, dat zoo niet van algemeen, toch van ongemeen belang is, - althans voor
kanselredenaars?
Aanbevolen werk bevat hoofdzakelijk drie deelen: 1o eene inleiding van een
vijftigtal bladzijden waarin twee vragen opgelost worden: wat de sermonen van den
H. Alphonsus weerd zijn, en hoe P. Braeckman die uitgeeft. Het eerste dier punten
wordt bij de ontwikkeling eene puike les over kanselwelsprekendheid, welke tot eer
strekt van den man die lange jaren belast bleef met de opleiding zijner
kloosterbroeders tot het predikambt. Uit het andere wordt ons bekend dat de uitgever
exordia stelde voor de sermonen, hunne volgorde naar zijn eigen plan wijzigde, en
de aaneenschakeling der gedachten hier en daar beter deed uitkomen.
Het tweede deel bevat de eigenlijke sermonen. Menigeen die den H. Alphonsus
als godgeleerde en als schrijver hoog waardeert en dezes begrippen aankleeft, kent
niet eens de verdiensten des Leeraars op het gebied van den kansel, noch het nut dat
er heden nog kan getrokken worden uit het raadplegen en beoefenen der sermonen
van den Apostolieken man. Die sermonen werden bij de voordracht opgeteekend in
het Italiaansch, en nadien in het Fransch vertaald. Die vertaling is hier voorhanden.
Elk sermoon - en daarin juist ligt het voordeel dezer uitgave - wordt opgehelderd
door allerduidelijkste kantteekeningen, door ontledingen, door inleidingen over het
belang der stoffen, enz. Kortom, het is gesneden brood. Zoo handelt P. Braeckman
in het eerste deel over de bekeering, en onder die hoofding schikt hij reeksen sermonen
over de zaligheid, de zonde, de groote waarheden, de bermhertigheid Gods en de
liefde Gods. In het tweede boekdeel is de volherding het hoofdthema. Daar komen
aan de beurt sermonen over de noodzakelijkheid der volherding, over hare vijanden,
over de middelen ter volherding, over de deugden en ten laatste over het doeleinde
der volherding. De uitgever heeft ook gezorgd dat een dier sermonen dienstig zou
kunnen wezen op iederen zondag van het kerkelijk jaar.
De welverzorgde druk en de goede gehalte van het boek zijn daarenboven
aanlokkelijk.
C.C.

Uitgaven van Philipp Reclam
Uitgaven van Philipp Reclam jun., Leipzig. (Universal-Bibliothek).
Die Dorfkokette is een novelle (20 Pf.), en Was die Schwalbe sang een roman (60
Pf.) van Friedrich Spielhagen. Spielhagen is een van de voornaamste en een van de
vruchtbaarste Duitsche romanschrijvers. De personen die in zijn verhalen optreden,
vertegenwoordigen al de klassen der samenleving, en alle zijn gewonnen en geboren
op Duitschen grond. Doch Spielhagen is rijkelijk bedeeld met schoonheidsgevoel.
Daarom verzuimt hij nooit vooraf de kleeren van zijn personages uit te borstelen en
in de rechte plooi te leggen. Wanneer dat gedaan is, plaatst hij ze in de mooie lijst
van een schilderachtig Noordduitsch landschap, bij voorkeur aan de kust van de
Baltische zee. De frissche land- en zeelucht waait door meest al zijn romans. Is
Spielhagen dichter, hij is ook wijsgeer - daarvoor is hij immers Duitscher. Vandaar
dat dat er nogal gedroomd, overwogen, geredeneerd wordt in zijn werken - en dat
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men soms ongeduldig een paar bladzijden overslaat. In dit opzicht is de
bovengenoemde novelle beter dan de roman. De taal is dichterlijk maar wat slepend.
Vruchtbaar en zeker verdienstelijk is ook Konrad Telmann (1854-97).
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In menig fraaie bladzijde van de novelle Unheilbar (20 Pf.) openbaart zich een
degelijk talent. Het onderwerp is echter onbehaaglijk. Bij een brandramp wordt de
vrouw van een advokaat krankzinnig. ‘Ongeneesbaar!’ verzekeren de bestuurders
van 't gesticht waar ze opgesloten wordt. 't Gesticht brandt af, en de doodsangst
brengt het verstand weer. Doch intusschen heeft zich de advokaat wettelijk laten
scheiden en de boezemvriendin van zijn vrouw gehuwd. In 't geheim naar huis
teruggekeerd, wordt de genezen vrouw gewaar dat ze overbodig geworden is voor
't geluk van haar man en kind, en springt in 't water. - Een veel opwekkender lezing
verschaft de in viervoetige blanke trocheën en gek pathos geschreven novelle In
Reichenhall (20 Pf.): een dolle geschiedenis tintelend van geest en luim en
overmoedigen levenslust. De titel zou kunnen luiden: Hoe een dorre professor en
een lustige schilder in een badplaats aan een vrouwtje geraken.
Terecht roemt R. Kleinecke in A. Stifter's verhalen ‘de dichterlijkheid, het zedelijk
gehalte, de meesterlijke taal, de fijne gemoedsschildering, de prachtige
natuurtafereelen.’ Al die voortreffelijkheden treft men aan in Der Hochwald (20 Pf.),
en in Bergkrystall en Brigitta (20 Pf.). Echter ook de gebreken van Stifter. Het is
bekend dat Stifter een hartstochtelijk natuurvorscher en -minnaar was; wat hem
dikwijls er toe verleidde al te rijken overvloed van natuurtafereelen in zijn
geschiedenissen te weven. Daaronder verloren zijn verhalen noodzakelijk aan
handeling, aan spanning.
Wie heeft er niet hooren spreken van dien wonderen kwant die Amedeus Hoffmann
heette, herbergprins, magistraat en schrijver tegelijk? En wat schreef die schrijver?
Dingen zoo grillig, zoo vreemd, zoo verrassend, zoo spookachtig, zoo ijselijk dat
men ten slotte niet meer weet wat denken of voelen. Wie er op belust is onder het
lezen te griezelen en 's nachts van de merrie te worden bereden, neme Die Elixire
des Teufels (60 Pf.); hij zal meteen een staaltje hebben van Hoffmann's gansch
eigenaardige, alleenstaande schrijversgave.
't Is jammer dat O. Ludwig niet meer novellen heeft geschreven: dat was misschien
wel zijn ware roeping. Het populair gebleven Zwischen Himmel und Erde is een
meesterstukje van kunstvol doorgezette zielsontleding. Ook Die Heiterethei (60 Pf)
is een zeer verdienstelijke novelle. 't Is de geschiedenis, om met Geiger te spreken,
van ‘een Brunhilde en een Siegfried op het dorp’, die eerst, als twee vijandelijke
machten, hatend tegenover elkander staan en zich ten laatste, daar ze zich voor
malkaar geschapen gevoelen, vereenigen. - Bij Die Heiterethei is nog een lustig
verhaaltje gevoegd: Aus dem Regen in die Traufe.
De lof van Goethe's Hermann und Dorothea (20 Pf.) hoeft niet meer gemaakt.
Van den dag van zijn verschijnen af tot op heden heeft het buitengewonen bijval
genoten. Dit tegen Goethe's gewoonte, in één adem geschreven gedicht, behandelt,
in Homerisch gebouwde verzen, een eenvoudig, idyllisch onderwerp. Een meisje,
samen met veel anderen, uit Frankrijk (in 1787) naar Duitschland gevlucht, wordt
in een herberg opgenomen en trouwt met den zoon. Op den achtergrond van deze
idylle is een episch tafereel opgehangen van de Omwenteling. Dit gedicht loopt over
van warme, levende poëzie: een perel.
Wat Percy voor Engeland gedaan had, deden Arnim en Brentano in 't begin van
de 19e eeuw voor Duitschland. Ze verzamelden ‘alte deutsche Lieder’ en gaven ze

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1902

uit onder den titel van Des Knaben Wunderhorn (1.20 M.). 't Was geen uitgaaf voor
geleerden, maar voor
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heel het Duitsche volk inz. voor dichters. Vandaar dat vele liederen werden bekort,
bijgewerkt, gewijzigd, enz. Goethe onthaalde de verzameling zeer gunstig, beval ze
aan, ontleedde ze. Dien bijval verdiende ze ook: 't was en is een schat van echte,
frissche, natuurlijke volkspoëzie, waarin later meer dan één dichter ingeving heeft
gezocht.
J.D.C.

Het Licht in onze Beeldspraak
Het Licht in onze Beeldspraak, door AM. JOOS. Gent, A. Siffer, 1902.
Dit opstel is een uitgaaf van de Koninklijke Vlaamsche Academie. Op de eerste
van de 17 bladzijden stelt de schrijver zich zelf de vraag: ‘Wat is het licht in onze
beeldspraak?’ en hij antwoordt: ‘Het licht is vreugde’. En dat antwoord staaft hij
door een macht van teksten waaruit 's schrijvers vertrouwdheid met enkele
Zuid-Nederlandsche dichters (en met Vondel) ten overvloede blijkt. Tusschen de
citaten heen heeft hij zijn eenvoudig, klaar proza gevlochten dat de psychologische
verklaring van het besproken beeld tracht te geven.
J.D.C.

Vraagstukken der Zielkunde.
Vraagstukken der Zielkunde. Onstoffelijkheid en Onsterfelijkheid door IS. VOGELS
S.J., professor te Maastricht. Amsterdam, C. Van Langenhuysen, 1902.
Even als het vroeger verschenen werkje Verstand en Vrije Wil van denzelfden
schrijver kunnen wij bovenstaand boekje ten zeerste aanbevelen vooral aan
ontwikkelde leeken, welke geene gelegenheid hebben gehad een philosophischen
cursus te volgen. Dikwijls zullen zij naar aanleiding der talrijke dwalingen in
tijdschriften en dagbladen verspreid hun gebrek aan eene wijsgeerige opleiding
ontwaren en betreuren. De Z.E.P. Vogels biedt hun een geschikt en gemakkelijk
middel aan om in dit gemis te voorzien en de noodige kennis te verkrijgen, ten einde
met juistheid en oordeel over de vraagstukken der zielkunde te kunnen spreken.
Met een niet alledaagsch talent weet hij de degelijkheid van onderwijs aan een
bevattelijken, glashelderen, populairen vorm te paren; hij bereikt in de moeilijkste
vragen, een eenvoud, eene klaarheid van voorstelling en bewijsvoering, welke alleen
bij eene diepgaande kennis der zaak, bij aanhoudende studie en eene langdurige
ervaring op het gebied van het onderwijs kan verkregen worden.
In het eerste hoofdstuk (bl. 1-33) rechtvaardigt de schrijver door duidelijke
voorbeelden, aan de natuurwetenschappen ontleend, zijne methode bij het onderzoek
naar het bestaan der ziel en naar haar wezen. Vervolgens wordt het begrip
‘onstoffelijkheid’ bepaald en nauwkeurig omschreven, waarna hij het bewijs voor
de onstoffelijkheid der ziel, - uit den vrijen wil - ontwikkelt, de tegenwerpingen
afwijst, om met een overzicht van de opkomst en het verval der materialistische
school te besluiten.
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Het tweede hoofdstuk (bl. 33-71) behandelt het gewichtig vraagstuk der
onsterfelijkheid. De lezer zal zich overtuigen dat ook hier de schrijver de bewezen
waarheid in het volle licht plaatst. Hij splitst zijne stelling in twee deelen: de ziel
treedt na dit leven een ander leven in; de ziel leeft in het andere leven met bewustzijn
voort en ontvangt loon of straf naar verdiensten.
Omtrent de zielsverhuizing oordeelt de schrijver in dezer voege: ‘dat de ziel bij
den dood de eeuwigheid ingaat, en niet meer met
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een ander lichaam vereenigd wordt is eene waarheid die wij niet alleen door het
geloof kennen, maar die het gezond verstand met eigen natuurlijke middelen ook met
zekerheid mij toeschijnt te kunnen bewijzen’. Moge het degelijk en nuttig boek veel
lezers vinden.
Dr. A. DUPONT.

Het levensrecht der ongeboren vrucht.
Het levensrecht der ongeboren vrucht.
Strijdschriften van prof. HECTOR TREUB, Dr. H. VAN OPPENRAAY S.I. en prof. Dr.
Th.M. VLAMING. Haarlem. De erven F. Bohn, 1901.
Dr. H. Treub, professor in de verloskunde aan de Hoogeschool te Amsterdam
schreef in het Tijdschrift voor Strafrecht een opstel, waarin hij de wenschelijkheid
bepleitte van een nieuw wetsartikel van de volgende strekking: ‘Degene, die een
ander verbiedt en daardoor, of op eenige andere wijze, verhindert voor zijn lijden
geneeskundige hulp aan te nemen, wordt, wanneer dat lijden den dood ten gevolge
heeft, gestraft met gevangenisstraf of hechtenis van ten hoogste negen maanden’.
De professor tracht de noodzakelijkheid van dit artikel af te leiden uit de herhaalde
bewering der katholieke geestelijken, dat de provocatio abortus, als middel om het
door de zwangerschap bedreigde leven der moeder te behouden, ongeoorloofd is,
welke bewering op verscheiden beslissingen van het H. Officie steunt.
In zijne toelichting van het gewenscht artikel laat de hoogleeraar zich verleiden
tot gezegden en uitdrukkingen welke men niet zou verwacht hebben: ‘bekrompen
opvatting van het H. Officie’; ‘een college van priesters te Rome dat beschikt over
leven en dood van vrouwelijke Nederlandsche ingezetenen’; ‘een kerkelijk voorschrift
dat den godsdienst doet ontaarden in een Molochsdienst, welke menschenoffers
vraagt’.
Dr. Van Oppenraay S.I. en prof. Dr. Vlaming hebben het strijdschrift van den
hoogleeraar nauwkeurig onderzocht. gewikt en gewogen en te licht bevonden, en
daardoor de voorzichtigheid en het goede recht van de beslissingen van het H. Officie
verdedigd.
Krachtig treedt Dr. Vlaming op voor de onschendbaarheid zoowel van het recht
Gods over leven en dood, als voor het levensrecht der ongeboren vrucht. Meesterlijk
weet hij op de drogredenen van prof. Treub te antwoorden, en het gezag van beroemde
geneeskundigen tegenover het gezag van anderen te stellen. Het betwiste verbod
steunt niet alleen op Gods openbaring en de uitspraken van het kerkelijk leergezag,
maar ook op beginselen der natuurlijke zedenleer, welke ook door prof. Treub worden
aangenomen.
Het H. Officie veroordeelde in 1895 de opwekking van abortus ook voor gevallen,
waarin de medische wetenschap daarin het eenige middel ziet om eene (met hare
vrucht) in doodsgevaar verkeerende zwangere vrouw te redden.
De reden der veroordeeling blijkt uit de vergelijking met eene reeds in 1889
gegeven beslissing. Het H. Officie ziet daarin eene operatio directe occisiva foetus.
Uit het gebruikte woordje directe volgt dat het H. Officie ook operaties mogelijk
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acht, die, ofschoon eveneens doodelijk voor de vrucht, den dood niet dan indirecte
veroorzaken er daarom niet absoluut ongeoorloofd zijn.
De schrijver verklaart op wetenschappelijke en tevens zeer bevattelijke wijze het
groot verschil tusschen eene handeling, welke den dood van een geboren of ongeboren
mensch tot onmiddelijk gevolg heeft, en eene rechtmatige handeling, in welke men
haar goed gevolg willend en volbrengend, het onvermijdelijke noodlottig gevolg
eenvoudig toelaat.
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Om echter te voorkomen dat deze onderscheiding tusschen rechtstreeksche en
niet-rechtstreeksche dooding, welke den sleutel tot oplossing biedt, als ‘spitsvordig’
worde verworpen, stelt hij eenige voorbeelden, waarin datzelfde onderscheid door
ieder redelijk mensch gemaakt wordt. Stel, zegt Dr. Vlaming (bl. 91), dat in een
wettigen oorlog de rechthebbende partij uit strategische noodzakelijkheid een fort
in de lucht moet laten springen. Niemand zal dan den veldheer veroordeelen, die tot
dien maatregel overgaat, ook al weet hij, dat zich binnen dat fort weerlooze vrouwen
en kinderen bevinden, die daarbij indirect aan den dood worden prijsgegeven. Wel
echter veroordeelt een ieder den soldaat die van een veldtocht o.a. ook gebruik maakt
om de weerlooze vrouwen en kinderen van den vijand rechtstreeks te vermoorden.
Prof. Treub beriep zich ten onrechte op de leer van P. Lehmkuhl in zijne Theologia
moralis. De geleerde moralist wijzigde zijne opinie van vóór 1895 op het gezag van
het H. Officie, zoo als blijkt uit zijn naschrift op de artikelen van Dr. Gassert, in den
Katholischen Seelsorger (Mai 1901). In zijne theologie (Edit. IX, n. 844) zegt hij
uitdrukkelijk, dat uit het decreet van het H. Officie voor hem de rondborstige
bekentenis moet volgen, dat de zooeven aangevoerde redenen niet krachtig genoeg
zijn om de geoorloofdheid van medischen abortus waarschijnlijk te maken.
De lezer zal met vrucht en genoegen met deze brochure (114 bladz.) kennis maken,
welke, volgens de woorden der Voorrede nog eens openlijk aantoont, hoe, bij
diepgaand verschil in principe en levensopvatting en bij scherpe bestrijding van
elkanders meeningen persoonlijke welwillendheid en hoogachting over en weer kan
bestaan.
Roermond.
Dr. A. DUPONT.

Catalogue de la Bibliothèque de la Commission Centrale de Statistique.
Catalogue de la Bibliothèque de la Commission Centrale de Statistique. Tome
I, Ouvrages Généraux. Bruxelles, HAYEZ, 1902, in 8o, XX - 587 pp.
In het Ministerie van Binnenlandsche Zaken beslaat deze bibliotheek, op het
hoogste verdiep, drie groote onvriendelijke kamers, en voorts al de (donkere) gangen.
Het is te hopen dat er in 't kort zal gezorgd worden om deze merkwaardige
verzameling een lokaal te geven gelijk haar toekomt. Wanneer men uit de boekerij
der Kamers of uit die van 't Ministerie van Financiën komt, kan men het in de krochten
der B.C.C.S. niet gewend worden.
De Statistische Bibliotheek bevat twee afdeelingen: 1o de algemeene werken, die
geen enkel land in 't bijzonder of verscheidene te gelijk betreffen; 2o de afdeeling
der landen.
Van deze eerste afdeeling is nu de kataloog verschenen; hij vermeldt 4470 werken.
Het meerendeel, wel 3000, heeft betrekking op sociale wetenschappen, en in dit
opzicht is geene enkele boekerij in België zoo volledig. Daarom heeten wij de
verschijning van deze boekenlijst eene gebeurtenis van belang voor alle vakmannen,
vooral degenen die zich met staatswetenschappen bezig houden. Voor velen zal dit
ongetwijfeld eene groote ontdekking zijn, want, ofschoon het getal bezoekers der
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B.C.C.S. sedert weinige jaren aanzienlijk toeneemt, toch is het bestaan ervan te
weinig gekend.
De kataloog is opgesteld volgens het decimaal stelsel, dat sedert eenige jaren in
Amerika door den boekbewaarder Melvil Dewey is algemeen gemaakt, en in België
bezorgd wordt door het in 't Museum gevestigde Institut International de
Bibliographie. Al de wetenschappen zijn verdeeld in tien vakken: 0, algemeenheden;
1, wijs-
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begeerte; 2, godsdienst; 3, maatschappelijke studiën; 4, taalkunde; 5, wetenschappen;
6, toegepaste wetenschappen; 7, kunsten; 8, letterkunde; 9, geschiedenis en
aardrijkskunde. Elk van die vakken wordt dan zoo dikwijls men wil onderverdeeld,
door bijvoegen van cijfers b.v. in het derde (maatschappelijke studiën): 31, statistiek;
32, politiek; 33, staathuishoudkunde; enz.; verder: de verschillende hoofdstukken
der staathuishoudkunde, 331 arbeid; 332 geld; 333 onroerende eigendom; enz. De
volgorde dezer getallen is: 3; 31; 312; 32; 33; 331, dus alles vóòr 4, omdat men moet
lezen alsof zij waren voorafgegaan van eene nul en komma (daarom ‘decimaal’). In
dezelfde afdeeling worden de boeken geschikt volgens het jaartal der uitgave.
Zoo bekomt men aanstonds antwoord op de twee volgende belangrijke vragen:
a) Wat bezit de B.C.C.S.b.v. aangaande alcoolism?
Alcoolism staat onder nr 178(1) zoo vinden wij daar (blz. 26-30) alles bijeen.
b) Wat is er in de laatste jaren zooal verschenen betreffende dit vraagstuk?
Vermits de chronologische orde gevolgd wordt, hoeft men slechts de lijst van
achteraan te lezen en op te klimmen zoover men wil.
De kataloog bevat eveneens de alphabetische lijst der schrijvers. Zoo kan men
onmiddelijk de vraag oplossen;
c) Bezit de B.C.C.S. het werk van DEMOLINS: A quoi tient la supériorité des
Anglo-Saxons? In de alphabetische lijst vindt men dat DEMOLINS vermeld staat op
blz. 380, 491, 509. Op blz. 509 is men gediend.
Wij meenen dat de drie aangehaalde vragen omtrent alles zijn wat een vakman
noodig heeft bij zijn werk, en achten dus dat deze kataloog wel naar het best mogelijk
stelsel is. De decimale catalogen hebben nog dit voordeel tegen de andere, dat zij,
als cijfers, dezelfde zijn in alle talen, en alle zinverwante namen bijeen brengen. Zoo
heeft men elders: association, société, coopération, enz. enz.; - misère, poverty,
Armuth, ellende, paupérisme: hier komt dit laatste onder 339,4, en zoo kan men er
in alle decimale bibliotheken recht naartoe gaan.
Het opstellen van dezen kataloog, aangezien den toestand der bibliotheek, is geen
gemakkelijk werkje geweest, en het moet geene verwondering baren dat alles nog
niet juist in den haak is. Wij moeten nog de zeer belangrijke uitgave afwachten van
de Partie Spéciale, die volgens de voorrede, 17.120 (waarschijnlijk eene missing
voor 7.120) werken bevat. Daar zijn er veel onder, die de afdeeling der Ouvrages
genéraux moeten verrijken. In den besproken kataloog zijn er ook die in de latere
boekdeelen hunne plaats moeten vinden. Sommige werken verschijnen niet op al de
plaatsen waar zij thuis behooren; dat is bijzonderlijk het geval in de afdeeling der
talen. In de alphabetische lijst der schrijvers staat: LEROY-BEAULIEU (P.) en er is
verwarring tusschen de werken van PIERRE en PAUL, wat de opzoekingen langer
maakt.
Doch wij achten het onnoodig, verder op die lichte onnauwkeurigheden aan te
dringen. Zij schaden niet aan het boek en wij zijn al lang van gedacht, dat eerst de
tweede uitgave daar zou kunnen vrij van zijn.
Als drukwerk is 't een echt meesterstuk.
ERIK DAL.

(1) Men moet natuurlijk de lijst der decimale verdeeling in handen hebben.
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Geschiedenis der Noord-Nederlandsche Letteren in de XIXe Eeuw.
Geschiedenis der Noord-Nederlandsche Letteren in de XIXe Eeuw.
Door Dr JAN TEN BRINK, 2e druk, grootendeels herzien door den auteur. Verder
bezorgd en bijgewerkt door TACO H. DE BEER. Rotterdam, D. Bolle.
Ten Brink's standaardwerk, volledig tot op onze dagen en dus ook de nieuwe
richting behandelende, zal drie boekdeelen vormen, samen omstreeks 90 vel druks
en worden uitgegeven in dertig afleveringen tegen 20 cents ieder. De eerste aflevering,
48 bl., is ons toegekomen. In de Inleiding worden vluchtig behandeld: De romantiek
in Nederland, den invloed van Engeland, van Duitschland en van Frankrijk. Daarna
wordt de studie over Isaac Da Costa aangevangen. Wij hopen dat de drukproeven in
't vervolg beter zullen nagezien worden.
J.V.

De Zaaier.
De Zaaier.
Handboek der zaaiingen en plantingen die mogen uitgevoerd worden in den hof
gedurende de verschillige maanden van het jaar door B. WIEMER, hofbouwkundige
en zaadhandelaar. Siffer, Gent.
De schrijver deelt hier de uitslag mede zijner ondervinding. Hij wil bijzonder de
niet-vakmannen inwijden in 't zaaien en planten van groenten en bloemen.
J.V.

Vocabulary containing such Words and familiar phrases as are often used
in conversation by the late
Vocabulary containing such Words and familiar phrases as are often used in
conversation by the late, J.-N. VALKHOFF. Fifth edition. Groningen, P. Noordhoff,
1902. 164 bl., fr. 0,80.
Een vrij handig en nuttig boekje om gemakkelijk de meest gebruikelijke Engelsche
woorden en uitdrukkingen aan te leeren. Deze staan, Engelsch tegenover
Nederlandsch, in kleine kapitelkes gerangschikt b.v.: Toilet, bed, kleermaker,
schoenmaker, bierbrouwer, boer, soldaat, zeevaart, spoorweg, dansen, concert,
scheikunde, geschiedenis, enz. Deze woordenlijst is aan haar 5e uitgaaf: bewijs dat
ze deugdelijk is.
J.L.

De Leerplichtwet.
De Leerplichtwet.
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Wet van 7 Juli 1900. Tekstuitgave. 3o druk. Groningen, P. Noordhoff, 20 bl. 10 cent.

Flandria's Novellen-Bibliotheek.
Flandria's Novellen-Bibliotheek.
Nrs 18 tot 22 zijn ons toegekomen: Het vervolg van Gust. Segers' De Beren, Omer
Wattez' De Koorknaap en De Zwalm, Elena Tortorella van Ernst Houdet, Mandus
van Mevr. Cl. Cogen-Ledeganck en Haar Zoon van H. de Marez.
Reeds meer dan eens hebben wij de gelegenheid gehad te toonen dat wij Flandria's
Novellen-Bibliotheek genegen zijn; juist daarom meenen wij nu ook te mogen zeggen
dat Elena Tortorella en Mandus ons in 't geheel niet aanstaan. De novelle van Houdet
is geen lezing voor ons volk; de beschrijving van de toebereidselen voor de processie,
in Mandus, is noch natuurlijk noch godsdienstig.
J.V.

Annuaire statistique de la Belgique 1901. Bruxelles, J.-B. Stevens, 1902.
Het jaarboek voor 1901, uitgave van het Ministerie van Binnenlandsche Zaken en
Openbaar Onderwijs, is zooeven verschenen.
Al wie met staathuishoudkunde of politiek bezig is kent dit jaarboek waarin zooveel
nuttige, ja onontbeerlijke inlichtingen verzameld zijn.
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Wij knippen eenige wetenswaardigheden uit ‘Si l'on envisage toute la période de
1846 à 1900 on constate que seuls les arrondissements de Thielt et Ath ont perdu
une partie de leur population (1 p.% pour Thielt et 2 p.% pour Ath). Dans les autres
arrondissements la population s'est accrue dans des proportions fort diverses qui
varient entre 2 p.% (Virton et Aulenarde) et 188% (Charleroy).
In 1900 waren er 1,329.504 haizen, bewoond en niet bewoond. - In 1900 waren
er 193,789 geboorten, 28,95 voor elke 1000 inwoners, en 105,04 jongens voor 100
meisjes. Het grootste getal kinderen komt ter wereld in de maand Maart, het minste
in November. Van 1891 tot 1900 waren op 100 geboorten 8,41 buitenechtelijke,
9,001 kinderen werden dood geboren, 't zij 1 of 21,5 geboorten.
J.V.

Wie zijn de Ware Volksvrienden door Jules Laurens. Drukkerij
St.-Augustinus, 1902.
Tien bladzijden, waarin de schrijver aan de werklieden wil aantoonen waarom zij
geen gehoor mogen geven aan de beloften en de opruiende taal der socialisten.
J.

Aan Kruger en zijne Helden.
Aan Kruger en zijne Helden. Dithyrambische Lierzang door HUBERTINO. E. Sele,
Hochstetterstraat 2, Antwerpen. 1,25 fr.
waarvan 20% voor de slachtoffers van den Z. Afrikaanschen oorlog.
Vijf zangen: inleiding; de oorlog; vloekzang: aan de Britten! Huldelied: aan de
Boeren; aan de wereld.
Vol verontwaardiging heeft Hubertus zijn pen gegrepen en gedicht. Hij dicht
gemakkelijk, wat te gemakkelijk soms, en zoo is zijn werk niet overal van grootspraak
vrij te pleiten, maar er zit vuur in en overtuiging. Sommige deelen, in den tweeden
zang bijzonder, zijn wel geslaagd. Een brokje:
Of men de Britten kent! - Met honderd tegen tien,
En dan, dan nog den Boer in 't oog niet durven zien!!
Ellendig beven nog, als lamme dwergendrommen,
Door schrik vernietigd en verplet;
Maar, buiten 't oorlogsperk der vliegende kolommen
Van d'onbevrozen held, den grooten Piet de Wet,
Daar, - fier en trotsch als Britsche hanen,
Op pantsertreins, langs blokhuisbanen,
Verschanst gelijk een kind en honderd tegen tien,
Daar aan de gansche wereld
In 't gruw'lijkst schouwspel laten zien,
Dat er slechts muggenbloed in hunne borsten perelt;
Ja, daar als 't eerloost rot, daar als het laagst gespuis;
Van lafheid tot in 't merg doortrokken,
Zich bergen achter vrouwenrokken,
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Wegvluchten achter 't Roode Kruis,
En dáár dan, stout en onverschrokken,
Aanvuren op het ras dat zich met bloote borst
Vlak over zooveel lafs in 't strijdperk wagen dorst,
Ja, daar hun menschennaam met zooveel slijk besmeuren,
En zich, met lijf en kop, door zooveel schande sleuren
Dat zij, heel de aarde rond, tot in het verst gewest,
Als Kaïns zijn vervloekt, verafschuwd als de pest:
Afgrijselijk is 't niet waar? afgrijselijk voor de Boeren!
En dàt, dàt heet de Brit: als Ridders oorlog voeren!
J.V.
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Overzicht van tijdschriften.
Het Katholiek Onderwijs. - Juni 1902.
Vervolg van De Opvoeding bij de Grieken uit den ouden tijd. Ontleding van ‘de
Phedon.’ - Begin van een goed artikel Muziek leeren aan de kleintjes. - De strijd der
Vlamingen tegen de Franschen in 1302. Voorts officieele stukken.

De Vlaamsche Kunstbode. - Juni 1902.
Begin eener schets van A.V. Bultynck: Met Goud gekocht. - Edward Peeters beklaagt
dat ‘alhoewel er een dudynen in onze taal bestaat, wij nochtans niet dudynen mogen.’
Hij zou willen de oude vormen du en dy door onze schrijvers weer gebruikt zien. Verzen van Jac. Stinissen, W. Kerremans en A. Ruyffelaert.

Vlaamsche Zanten. - Mei 1902.
Vervolg van het artikel Huwelijksgebruiken. - C.V. Liezele deelt 4 oude liedjes mee:
Hoort toe gij ijdel mensch; Devote herten wier vreughden roepen; Driekoningenlied
en Hoe dat men in teghenspoedt syselven draghen sal. - Van Vrouw Weyn een
vertellingske Van eene verwenschte prinses en van J.B. Vervliet het vervolg van
Kermisgebruiken.

Tijdschrift van het Willems-Fonds. Mei-Juni 1902.
De onderwijzeres. Een hedendaagsch verhaal door Em. Franckx, eerder liberaal dan
letterkundig. - Aan Th. Sevens wordt verweten dat hij voor zijn Reisjes in
Zuid-Vlaanderen wat veel geput heeft in O. Wattez, Een Hoekje van Zuid-Vlaanderen.
- Van Alf. Van Geluwe een artikeltje over Vuurspuwende Bergen. - Voorts verzen
van Nelly Hoekstra-Kapteyn en van Tobie Jonckheere.

Bulletijn der Maatschappij van Geschied- en Oudheidkunde te Gent. 10e jaar, nrs 4. 5 en 6.
L. Maeterlinck pleit ten voordeele van den Vlaamschen oorsprong van den schilder
Rogier Van der Weyden, geboren te Doornijk, maar volgens Maeterlinck zoon van
den Brabander Hendrik Van der Weyden, een der beeldhouwers van het paleis van
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den hertog Jan den IVe te Leuven. - Paul Fredericq meent dat men ‘een zeer
betreurlijken mislag’ heeft begaan, toen men het Groot Begijnhof te Gent gedeeltelijk
verwoest heeft, hij zou willen bewaard zien wat nog niet verloren is. - A. Van Werveke
is beschaamd over den staat waarin het secreet van het Belfort te Gent verkeert en
vraagt dat verbetering aan dien toestand gebracht worde. - Voorts nog eene
lezenswaarde bespreking over het Gravenkasteel te Gent, moet het voort hersteld
worden of moet men zich enkel bepalen met te bevestigen wat er nog is, en wat is
hiertoe noodig.
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Biekorf. - 15 Mei 1902.
Slot van R. Huysman's opstel over Luchtmaren. - Mijn Moederspraak, vrije en goede
vertaling van Klaus Groth's bekend gedicht. - Maar waarom niet moedertaal? Spraak
beteekent immers in 't Ned. het vermogen om te spreken. - J. Van den Woude handelt
over Oude Bijgeloovigheid: een belangrijke bijdrage tot de kennis van de
volksgeneeskunde. Mingelmaren, waaronder 3 gelegenheidsgedichten van A.D.
- 1 Juni.
Van E.V. 't begin van een artikel over Gebruiken op Cinxen. I. Godsdienstige: 't
is zeer belezen. - Te Lande, verzen van C. Gezelle: op menige plaats is de zinbouw
te gewrongen, te onnatuurlijk. - Vervolg van Het Kuipersambacht te Brugge, een
goed stuk plaatselijke geschiedenis door E. De Vos. - De rest, allemaal verzen van
A.D.
- 15 Juni.
Vervolg en slot van Godsdienstige gebruiken op Cinxen, - over Volksgebruiken,
later. - Gesnoeid, een vers op zijn Gezelle's van F. De Jonghe. - Begin van een opstel
over het Edelhert (M. Vande Poele). - De Vlamingen en de Vlaamsche Eilanden:
Tegen J. Mees houdt V.E. vast ‘aan de oude meening, te weten dat de Vlaamsche
volkszetting op de Vlaamsche Eilanden, zoo voor 't getal uitwijkelingen als voor de
uitwerksels, waarlijk belangrijk mag heeten en een roemrijk feit is in de geschiedenis
van Vlaanderen.’

De Banier, Juli 1902.
Dr. Ed. Peeters schrijft een keurig en belangrijk artikel over: ‘Wetenschap in 't
Nederlandsch.’ - Segher, Een Stalen Banket. - De Muizer, Eene gewichtige letter
(G.). - H.H. betoogt in zijn schrijven: Limburg of het land van Loon in den Gulden
Sporenslag’ ook deelnam.
- De Zieke Maagd. - Gedicht (door Neofilig). - H.M. komt nog eens terug op de
vroegere verklaringen ‘over het XIVe hoofdstuk der Genesis’.
- De Demer. - Gedicht (door Lambrechts). - Noorland's rotsen - H.D.B.

Christene School. 1 Juli 1902.
De Guldensporenslag. Rassenstrijd of Klassenstrijd, meestal volgens Pirenne: Histoire
de Belgique. - Voorts een artikel over Het Ontwerp-Verhaegen dat ‘in grondbegin
vrijwel verwezentlijkt wat het Christen Onderwijzersverbond altijd gevraagd heeft:
Gelijkstelling van alle ernstige ingerichte scholen, gelijke behandeling voor alle
onderwijzers.’
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Revue de Belgique. 15 Juni 1902.
I. Une enquête sur la réforme de l'enseignement moyen en Belgique. Hier volgt het
oordeel van tal van opvoedkundigen (vervolgt). - II. Fernand Blondeaux. - Le
contrebandier, eene novelle. - III. Léon Wery. - L'art et la vie, (vervolgt). - IV. Gabriel
de Sart. - Cul-des-Sarts a fait des siennes (einde). - V. Simon Frédéricq. - Voyages
en Suisse (einde). - IV. Kunst-dramatisch-politiek overzicht.

Durendal. - Juni 1902.
De twee eerste akten van L'imposteur Magnanime, een drama
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van Georges Eekhoud. - Charles de Sprimont ontleedt het nieuw drama van Maurice
Maeterlinck Monna Vanna onlangs opgevoerd in den Muntschouwburg te Brussel
‘un drame d'espèce nouvelle (van Maeterlinck) dégagé du destin, orienté vers la vie
ardente et chantante... un drame admirable de force et de vie. Maeterlinck a
victorieusement prouvé qu'un grand artiste peut changer sa manière et rester aussi
grand.’ - Arnold Goffin bespreekt uitvoerig L'Ombre et le Vent van Blanche Rousseau
en E.H. Moeller looft het ‘prestigieux talent’ van Leopold Courouble, schrijver van
La famille Koekebroek en van Pauline Platbrood ‘un des plus grands artistes de nos
auteurs belges.’ Hij had er mogen bijvoegen dat die boeken niet in iedereens handen
moeten gegeven worden. - In de Natules wordt met titel Une infamie hevig uitgevallen
tegen ‘la conduite odieuse’ van het kerkfabriek van St.-Gervais te Parijs, dat opzegging
gedaan heeft aan het bekend Koorgezelschap van St.-Gervais onder leiding van Ch.
Bordes. De muziek was te kerkelijk, niet theatraal genoeg. ‘Et voici que l'abbé Mailles
chasse à son tour du jubé de Saint-Gervais, Carissimi, Vittoria et Palestrina, auxquels
il préfère le Stabat Mater de Rossini, et l'Ave Maria, de Gounod!... Tout cela est
d'une bêtise trop éclatante pour qu'il soit nécessaire d'ajouter quelque commentaire.’
Voorts verzen van Fern. Severin en Ch. de Sprimont.

De Gids. - Juli 1902.
Begin van een Indischen roman van Augusta de Wit: De Godin die wacht. - M.F.A.
van Hall als minister. Mededeelingen en herinneringen door J.G. Gleichman. - Een
lezenswaard, artikel van P.J. Van Löben Sels, oud-consul der Nederlanden te San
Francisco, over De Boerenbeweging in Amerika. Er wordt betreurd dat in de
diplomatiek der Boeren in 't geheel niet in Amerika vertegenwoordigd waren. - Dr
N.J. Singels schrijft over Reizen in de oudheid, zeer belangrijk: hoe de Romeinen
reisden, de drukte van hun reizen, naar waar ze reisden en met welk doel. - De
uitbreiding van den invloed van Nederland in Borneo door Dr A.W. Nieuwenhuis. T.(utein) N(olthenius) schijft over het boek van den Voorzitter van de Republiek der
Vereenigde Staten, Roosevelt: Amerikanisme.

De Katholieke Gids. - Juli 1902.
Vervolg van Dimondo's studie Griekenland's Letterkundig Verleden. Enkele stukken
van AEchylus en Sophocles worden vluchtig besproken. - Chateaubriands' Graf,
een niet onaardige vertelling van Norbert Van Reuth. - Vervolg van Julie Russel:
Pob. - Verzen van H.W.J. Schouten: Bij het afkondigen van den vrede tusschen
Engeland en Transvaal.

Germania. - Mei en Juni 1902.
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In Der Dreibund und der Reichskanzler, meent Kard. von Strantz ‘Der Dreibund is
nicht mehr unsere einziger, doch bisweilen schwankender Hort, sondern unsere
selbstbewusste Stellung unter den Weltmächten, zu denen Oesterreich und Italien
kaum zählen. Die Klugheit und das eigene Interesse dieser beiden Grossmächte
gebieten aber den Anschluss an uns und wir haben keinen Anlass diese
Rückendeckung gering zu schätzen, ohne jedoch auf sie angewiesen zu sein.’ Tweede en derde bedrijf van Jef Hinderdael's drama De Nieuwe Geest. Schrijver
heeft zijnen held, Dr Frederik, zoo ideaal willen voorstellen dat deze belachelijk
wordt. - Vervolg van Dr W. Vallentins belangrijke studie Das ‘humane’ Engeland.
Er wordt bijzonder gewezen op de wreedheid waarmede de Engelschen de Kaffers
tegen
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de Boeren in 't veld joegen, op hunne handelwijze tegenover de Boerenvrouwen en
kinderen en op de folterkampen. ‘Thatsache ist, dass bisjetz etwa 35 Prozent
sämtlichen Burenfrauen und Mädchen in Transvaal und Freistaat von britischen
Offizieren und Soldaten vergewaltigt sind, darunter Mädchen von 10 Jahren!’ Vervolg van M.W. Thelen's In en om IJsland; hierin bijzonder opgemerkt de inrichting
van het rechtswezen in IJsland. ‘Processen, en vooral strafzaken zijn hier een zeldzaam
iets. De IJslanders zijn doorgaans eerlijke, brave lieden. Dit heb ik zelf dikwijls
kunnen ondervinden en het volkomen gebrek aan voorzorgsmaatregelen tegen
boosdoeners is daarvan ook weer een bewijs. Een enkele deurwaarder woont te
Reykjavik en de geheele gewapende macht bestaat uit drie politie-agenten die
vreedzaam, verguld en gehandschoend de paar straten van de hoofdstad gemoedelijk
op en af kuieren.’ - Een schoon artikel van Dr Reismann, Epilog zum Burenkrieg.
Als hoofdfouten der Boeren worden aangegeven: hun te blind vertrouwen op de
Voorzienigheid, wel gelijkende op fatalisme, hun ontoereikende legerinrichting en
gemis aan eenheid en regeltucht. De verschillende voorwaarden van den vrede worden
besproken en het slot luidt droef: ‘Afrika is dem Deutschtum verloren, auch in Afrika
wird das Deutschtum nur Völkerdünger sein. Diese Zeit ist so traurig wie jene von
der Körner sang:
Die Zeit ist schlimm, die Welt ist arg,
Die Besten weggerafft;
Die Erde wird ein grosser Sarg
Der Freiheit und der Kraft.’

Van Onzen Tijd. - Juni 1902.
Een sprook van geluk, door Albertine Smulders. - Th. Molkenboer bespreekt het
artikel van A.J. Derkinderen in De Gids van Juni over Ambachtsonderwijs. Schrijver
vindt, even als Derkinderen, de praktijk die men aan de ambachtscholen beoefent
aan critiek onderhevig, en daarom lijkt het voor de hand te liggen, den jongen naar
de werkplaats te zenden, zooals in De Gids voorgesteld wordt. ‘Maar als nu in die
werkplaatsen slechte praktijken, gewoonten zijn, waar vindt men dan de goede school
voor den toekomstigen handwerkman?’ Het artikel sluit met die vraag. - In de Literaire
Kroniek van Maria Viola, die vervolgd zal worden. is er spraak van Guido Gezelle,
naar aanleiding van de uitgave Verzen met inleiding van prof. Dr Verriest. Er wordt
o.a. gewezen op Gezelle's gemeenschap met de middeleeuwsche dichters ‘geen
gemeenschap van woorden alleen, maar een diep - wezenlijke als van ziel tot ziel,
die hem even als hen, met strakke bewustheid trachten deed naar een devoot doel:
de leering en stichting der medemenschen om God, - maar onbewust bereiken een
reinheid en klaarheid van klank als waarnaar menig bewustwerkend woordkunstenaar
tevergeefs streefde.’ - Verzen van A.M.J.I. Binnewiertz en Ed. Brom.

Neerlandia. - Juni 1902.
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Al over de Boeren natuurlijk, geen nieuws. ‘Men zag geen einde aan den oorlog en
de dood hield te groote opruiming onder het kleine volk. Dan maar vrede gesloten.
Er is hoop - misschien meer dan hoop - op algemeene amnistie. De gevangenen
komen terug. Deze vrouwen en kinderen kunnen uit de kampen des doods weg.
En Schalk Burger en Botha richten tot het Transvaalsche volk een roerende
opwekking om te berusten. Zoo is het het beste geweest.’ Deze winst is er toch.
‘Vijf-en-twintig jaren geleden wisten de Boeren
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nauwelijks wat een vaderland, wat nationaliteit was. Dat hebben zij nu eerst geleerd.
Deze oorlog heeft het volk te zamen gesmeed. En niet alleen het Transvaalsche volk
en het Vrijstaatsche volk, maar het Afrikaander volk over geheel Zuid-Afrika tot
een.’

De Hollandsche Revue. - 25 Juni 1902.
In de rubriek Wereldgeschiedenis wordt o.a. gehandeld over het einde van den
Zuid-Afrikaanschen oorlog. De aan Dr Kuyper vijandige bladen wijten hem de schuld
van het plotseling sluiten van den vrede. Netscher zou deze bewering niet gaarne
onderschrijven; toch meent hij ‘op het gebied van buitenlandsche politiek hebben
we de laatste jaren fiasko op fiasko gemaakt.’ - Vrij anti-klerikaal wat gezegd wordt
over Spanje en over het nieuw ministerie in Frankrijk. De twee groote ‘bloedzuigers’
van Spanje zijn de kerk en het leger. Het verlies der koloniën is te danken aan ‘het
onzettende wanbeheer der monniken, die overal de baas waren!’ De Fransche wet
op de vereenigingen ook wordt goedgekeurd. - Karakterschets: Dr J.W. Gunning,
director van het Zendelinghuis. Van zijn karakter krijgen we niet veel te weten tenzij
dat hij ‘geen godsdienstige dweper is,’ maar ‘een godsdienstig man... een man met
een concilianten geest.’ Het is er bijzonder om te doen de belangstelling in het
Zendelingswerk te verlevendigen en op te wekken, om het krachtig te steunen in zijn
moeilijken financieelen toestand. - Als boek van de maand: Amerikanisme, door Th.
Roosevelt.

Vragen van den Dag. - Juli 1902.
De eeuw van ijzer en staal, met portret van Alfried Krupp. Een blik over de
ontwikkeling der ijzernijverheid, voornamelijk gedurende de laatste honderd jaar,
met belangrijke bijzonderheden over het opkomen der firma Krupp te Essen. - H.
Blink schrijft Iets over het onderwijs en de opvoeding onzer kinderen naar aanleiding
van De lagere school. Inleiding tot de studie der poedagogie door Joh.-A. Leopold.
- Een lezenswaard artikel van H.-N. Ouwerling, Drankbestrijding in vorige eeuwen.
De aandacht wordt hier gevestigd op een weinig bekend werkje uit de 15e eeuw van
pater Hellynckx, religieus van de Orde der Eremijten van den H. Vader Augustinus
te Mechelen, een traktaat tegen den brandewijn. Van Aug. Gittée, Op en om het
‘Hooge Veen.’ Aan de grens der Ardennen. - De Physiologie van den Angst, uit het
Fransch van Cam. Melinaud. - In de rubriek Van Maand tot Maand wordt eene goede
brok meegedeeld uit het artikel van E.-H.-J. Jacobs (D.W. en Belf. Mei 1902). Het
leven van een Noorman in de tiende eeuw.

De Economist. Juni 1902.
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Mr. Pierson in een merkwaardig artikel handelt over ‘het waardeprobleem in een
socialistische maatschappij’. Schrijver beschouwt het Socialismus uit drie oogpunten.
Vooreerst hebben wij het Socialisme in hope, dat een afkeer heeft voor de bestaande
toestanden doch het waarom niet opgeeft. Ten tweeden hebben wij het communisme
dat bij de verdeeling van het maatschappelijk inkomen den band losmaakt tusschen
dienstbetoon en loon. Ten derden hebben wij nog een eigenlijk leefbaar Socialismus
dat het waardeprobleem wil wegcijferen.
Doch het internationaal ruilverkeer en de verdeeling der inkomsten in den
socialistischen staat vergen het noodzakelijk bestaan van een waardeprobleem. M.
Philips geeft eene kritische beschouwing over het begrip ‘bedrijfsongeval’ naar
aanleiding van eene studie van M. Del
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Baere over de ‘praktijk der ongevallenwet’ onlangs in de Economist verschenen. M.
Van Reesema vervolgt zijne geschiedenis van het Liernurstel in Nederland. M.
Roozenraad is van gevoelen dat het sluiten van den vrede een verbetering zal brengen
in handel en nijverheid. - Economische en staatkundige kroniek.

Den Gulden Winckel
Den Gulden Winckel
geeft eene levensbeschrijving met portret van Otto Hauser, den Duitschen poliglotte,
die over Nederlandsche dichters schreef en Nederlandsche poëzie vertaalde.

De XXe Eeuw
De XXe Eeuw
bevat vooreerst brieven van Huet aan Van Vloten door Albert Verwey met eene
belangrijke inleiding.
Everts geeft eene flinke schets uit het boerenleven.
Buiten de verzen van Van Eden, Henriëtte Drabbe, Rensburg, Vandewater en
Albert Verwey, geeft Koopmans eene studie over Cats' Sinne-en Minnebeelden.

Onze Eeuw
Onze Eeuw
geeft Poëziekritiek en gedichten.
G.F. Haspel handelt over den Russischen schrijver Merykofski.
Waarom vinden de Russische schrijvers thans zoo een aantal lezers?
‘Omdat nu de Russen het voorrecht hebben de dingen als voor het eerst te zien:
omdat zij nu een eersten, d.i. een beslissenden blik op de dingen slaan en daarom
hun woord zoo frisch, zoo onbevangen en zoo zeker klinkt. Want eindelijk is Rusland,
na een bijna onbehoorlijk langen slaap, ontwaakt en nu beleeft het zijn morgenstond.
Nu is het zijn ure van klaarheid der oogen en onversaagdheid des harten, van
frischheid der indrukken en begrijpen der gedachten, van hoopvol zien in de toekomst
en krachtsbewustzijn tot den strijd’.
De Heer Haspels beoordeelt als volgt Merykofski:
‘Merykofski is een geestelijke aristocraat, die, als hij in een bijzonder goede bui
is, zijne lezers onthaalt op onvertaalde latijnsche verzen; ook is hij een brutale realist,
die, als hij de onthoofding van een Caesar moet vertellen, zijn lezers als binnenleidt
in een abattoir en hen kalm laat bespetteren met het lauwe bloed - en ons dan stil
voor de puzzle laat zitten, hoe zoo'n realist zal bereiken het idealisme, waar hij als
geestelijk aristocraat van nature heenstreeft.
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Merykofski is een taaie, internationale verstudeerde, die de Grieken en de Patres,
de Humanisten en Positivisten en natuurlijk ook Nietzsche las - en tegelijkertijd de
onvermoeide novellist en frische schetser, die de dingen fleurig ziet en ze weet te
beschrijven, als ware dat nog nooit gedaan en als zag hij ze voor het eerst, zoodat
we ons afvragen: of zijn studie wel diep ging daar hij zoo frisch bleef, dan òf zijn
belletristisch geschrijf niet maar namaak zou blijken daar zijn studie zoo echt scheen
dan òf - en dit zou een heuchelijke ontdekking zijn - hij daarom zoo frisch schreef
omdat hij zoo vlijtig gestudeerd had, en daarom zoo vlijtig studeerde omdat hij zoo
frisch wilde schrijven.’

Das litterarische Echo. 15 Juni.
C. Busse duidt een middel aan om de pogingen van Junge Lyriker te ondersteunen,
namelijk bloemlezingen uit die dichters, zooals hij er een uitgeeft bij Grote, te Berlijn.
- M. Saltykow-Schtschedrin, zegt G. Polonsky, is Ein russischer Satiriker die waarlijk
geniaal mag heeten (1826-1889). ‘Die Gouvernementsskizzen’ zijn een van zijn
voornaamste werken. - M. Meyerfeld houdt een praatje Aus der englischen
Bücherwelt. - Voorts 6 onuitgegeven Briefe an eine Freundin van G. Freytag; Gustav
Freytag als Essayist (L. Geiger); Baudelaire in deutscher Uebersetzung (O. Hauser);
das verlorene Gewissen, een hekelsprookje van Saltykow.
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- 1 Juli.
Bijna geheel deze aflevering is aan het Rijnland gewijd. Eerst geeft L. Kiesgen
een overzicht van de letterkunde uit Das Rheinland. Talrijke verdienstelijke schrijvers
zijn daar aan 't werk o.a. den lierdichter W. Kreiten S.J. († 1902), den romanschrijver
J. Lauff, den tooneelschrijver H. Eulenberg, om niet te spreken van de
eersterangsschrijvers Cl. Viebig en K. von Perfall. - Over Ein düsseldorfer Roman
van Cl. Viebig, Die Wacht am Rhein namelijk, weidt Er. Schmidt met veel
lofbetuigingen uit. - In Neues von Josef Lauff herstelt M. Kretzer den Wiesbadener
majoor in zijn eer door op de uitstekende hoedanigheden te wijzen van ‘Kärrekiek’,
eine niederrheinische Geschichte (1902). - Een Dusseldorfer katholiek, Th. Herold,
velt een streng en niet onverdiend vonnis over de wel stichtelijke maar niet gevoelde,
persoonlijke Katholische Lyrik. Zoo loopt hij b.v. niet hoog met de
‘Himmelsgedanken’ van den ‘Duitschen Leo Taxil’ Karl May; maar spreekt met lof
van de ‘Einkehr’ van H. Keiter's talentvolle weduwe, M. Herbert. - Herodes een
‘phantastische Geschichte’ van den Rijnlandschen novellendichter Fr. Zilcken. Voorts letterbrieven en boekennieuws.

Der Katholik. Mai 1902.
Dr. Martin Grabmann. Die Theologie der eucharistischen Hymnen des Hl. Thomas
von Aquin.
Na eenige woorden over de hooge dichterlijke waarde van Sint-Thomas' hymnen
doet de schrijver zien hoe de wijsbegeerte en godgeleerdheid van den ‘Doctor
Eucharisticus’ overeenkomen met den inhoud zijner lofzangen. ‘Deze geven in
dichterlijke taal volkomen het geloof, de hoop, de liefde, de bewondering weer van
eenen katholiek bij het overwegen van het Allerheiligste Sacrament’.
Chauvin Pletl. Ein Blatt paulinischer Theologie.
Schrijver verklaart het 15de hoofdstuk van Paulus' eersten brief tot de Corinthiërs,
waarin de Apostel over de verrijzenis des vleesch handelt. Hij doet ons de kracht der
bewijzen voelen waarmede Paulus eene leer verdedigt die al de toenmalige stelsels
omverwierp, die in Athene de beroemde Areopagieten aan het lachen gezet had en
die zelfs bij de Joden eene tegenstrijdige secte vond.
G. Weber. Katholicismus und moderne kultur.
De schrijver geeft eene reeks bemerkingen op het boek van Dr. Albert Ehrhard,
professor aan de hoogeschool te Weenen: Der Katholicismus und das zwanzigste
Jahrhundert in Lichte der kirchlichen Entwicklung der Neuzeit, boek dat in
Duitschland veel opgang maakte. De schrijver, die ten andere een overtuigde katholiek
is en alleen den bloei der kerk beoogt, schijnt een te hoog gedacht van de moderne
beschaving te hebben, en de ware werking van den godsdienst te vergeten. Zoo schijnt
hij onder andere uit het oog te verliezen dat, indien de kerk altijd de beschaving
bevorderd heeft, zij toch niet alleen als ontwikkelingsfaktor kan beschouwd worden,
dat de moderne ontwikkeling hare menigvuldige zwarte kanten heeft waar de kerk
zich niet moet mede verzoenen. Zonderling ook is de opsomming der vier groote
hemelsgaven: volgens hem door de katholieke kerk aan het volk geschonken:
Goddelijke Waarheid, Zedelijkheid, Esthetisch genot en Godsdienst.
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Monatschrift für christliche Sozial-Reform. 1902, nr VI.
Het begin van een belangrijke studie over de zondagrust in Zwitserland door Dr Hans
Abt. Men moet onderscheiden tusschen de
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bondswetgeving die enkel geldt voor de ijzerenwegen, dampschepen, posten en
fabrieken en de wetgeving van de afzonderlijke cantons. De bondswetgeving wordt
hier kortbondig uiteengezet. - Grootkapitaal, handwerk en handwerkerswet, eene
voordracht van Dr Kraidl, secretaris van de midden-frankische handwerkerskamer
te Nurenberg. Geen nieuws; als bijzondere vijand van het handwerk wordt het
grootkapitaal aangewezen. Spreker overdrijft wanneer hij spreekt over het verdwijnen
van het handwerk. Het beste deel der voordracht is wel het slot waarin aangeduid
wordt welk nut uit de Duitsche Wet van 26 Juni 1897 kan getrokken worden. - In
zijn Wirtschafliche Tagesfragen bespreekt Sempronius o.a. den raad aan de boeren
gegeven in de Landwirtschaftliche Zeitung, medecijnkruiden te winnen; om de boeren
te redden zouden wij volgens dat blad zeker allen, heel 't jaar door, moeten ziek zijn!
Eenige woorden worden ook gewijd aan de Oostenrijksche wet van 10 Mei ll.
betrekkelijk de beroepsgenootschappen voor landbouwers. ‘Es macht den Eindruck
des ‘ut aliquid fecisse videamur.’

La Quinzaine. 16 Mai 1902.
Em. des Essarts: Les Deux Romantismes. - Daar zijn in Frankrijk twee soorten van
Romantieken geweest. De eerste school met Mme de Staël en Constant, droomden
van niets anders dan van vreemden na te volgen; de tweede, met Chateaubriand, had
eerbied voor de overlevering, wist tevens veel nieuws in te voeren, maar bleef altijd
Fransch in haren geest.
L.P. Faure. Etudes dantesques. - Béatrice dans la Divine Comédie.
P. Harel. - Mademoiselle du Harnay, II.
H. Joly. Sur l'avenir des classes moyennes. - De burgerij heeft met een inwendig
en een uitwendig gevaar af te rekenen. Een uitwendig: de afgunst der lagere klassen;
een inwendig: 't leger dergenen die niet weten van wat hout pijlen maken.
G. Fonsegrive. - L'Ascension sociale: à propos de l'Etape de M. Paul Bourget.
O. Gaultier. - Le Rire dans la caricature (fin).
L. Dimier. - Claude Lorrain et le Paysage historique.
- 1 Juin 1902.
J.P. Heuzei. - Du dilettantisme à l'action. - Is eene fijne karakterschets van A.
France en J. Lemaître voor en terwijl ‘L'Affaire’.
Ch.-M. Des Granges. - Le théâtre d'Alfred de Musset.
Dit artikel geeft eenige gedachten over: ‘Le théâtre d'Alfred de Musset’, welke
niet altijd overeenstemmen met de meening van eenen schrijver, die onlangs een
boek over hetzelfde onderwerp liet verschijnen. Het is als kritiek van dit boek dat
Des Granges het artikel schrijft.
P. Harel. - Mlle du Harnay. III.
J.-E. Fidao. - La portée actuelle de la doctrine de Saint Simon. - Toont Saint Simon
als ‘l'homme d'une méthode qu'il n'a jamais abdiquée’. In dit opzicht was Saint Simon
weinig of niet gekend.
L. Flandrin, - Procès de tendances. Réflexions sur les deux salons.
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H. Turmann. - Microbes et thèses sociales.
A. Coquard. - Critique musicale. Peleas et Melisande.
P. Philippon, - Volcans et tremblements de terre.
- 16 juin 1902.
A. Kannengieser. - L'envers d'un savant catholique d'Allemagne. - Le professeur
Kraus.
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Schrijver onderzoekt de houding van Kraus, onder den deknaam ‘Spectator’ in de
Allgemine Zeitung, tegenover de Fransche katholieken, de Duitsche katholieken en
het Pauselijk Staatsbestuur.
Paul Harel. - Mademoiselle du Harnay (Fin).
Camille Mouclair. - L'artiste riche et l'artiste pauvre.
George Fonsegrive. - Comment lire les journaux (Fin.)
Abbé Vercesi. - Les catholiques sociaux d'Italie.
Emile de Saint-Auban. - Chronique dramatique. Le masque - Lucette. - Petite
Amie. - La critique et la question des répétitions générales.
Emile de Saint-Auban. - Chronique musicale: La troupe de Jolicoeur.

Revue Générale. Mei, 1902.
V. du Bled: ‘De groote damen der Fronde’.
V. Brants: ‘De werklieden vereenigingen in Duitschland in 1901.’ - Duitschland
beoordeelt die vereenigingen niet even gunstig als andere landen, en in 1899, toen
beklag gedaan werd over het weinig recht hun vergund, bleven nog vele banden
ongebroken. De eischen der werklieden duren voort, en misschien is men niet ver
meer van eene uitkomst. Hetgeen er vooral, door niet-werklieden, gevraagd wordt,
is dat eene wet voor heel het keizerrijk nopens de inrichting der vakvereenigingen
gestemd worde, die geen winstgevend doel beoogen.
F. Loise. - ‘Welsprekendheid van Lamartine.’
Ch. de Berkeley. - ‘Markies van Louvancourt.’
G. Lecointe. - ‘Belgische koopvaardijvloot.’ Schrijver die als onderbevelhebber,
de expeditie naar den Zuidpool meêmaakte, bestudeert de noodzakelijkheid eener
vloot voor den koophandel, de voorwaarden noodig aan hare ontwikkeling; de
middelen om het onderwerp ten uitvoer te brengen, en het hooge nut.
Florend Everard. - ‘In Tunis.’
A. Nerincx. - ‘Het onderwerp der schoolwet in Engeland.’ Tot in 1870 hing alle
onderwijs af van vrije onderneming. Dan is de Staat tusschen gekomen, en daar waar
het persoonlijk initiatief niet voldoet, heeft de Staat een ‘School Board’ ingesteld,
die volmacht heeft het onderwijs in te richten. In vele distrikten echter is de ‘Board’
een middel om het vrije onderwijs te onderdrukken. Van daar het nieuwe wetsvoorstel,
om die onrechtvaardigheden te voorkomen. Minister Balfour stelt voor: de school
Boards af te schaffen, het schooldistrikt door de administratieve verdeelingen, het
schoolcomiteit door het graafschapcomiteit te vervangen.
J. Leclercq. - ‘De koloniale Loopbaan van Cecil Rhodes.’
Dr G. Verriest. - ‘Over het voorbereidend onderwijs tot de hooge studiën.’
H. Davignon. - ‘Een boek voor de Jongelieden.’
- Juni, 1902.
Graaf K. d'Ursel. - ‘Een zeeschip, school voor de Belgische Koopvaardijvloot.’
F. Collard. - ‘Het Grieksch in de XXe eeuw.’ Professor Collard stelt vast dat
niettegenstaande de anti-Grieksche strekking, deze taal toch bloeit. Zoo in
Duitschland, waar heur bestaan bedreigd scheen, troont zij opnieuw. - Wat het
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onderwijs aangaat moet uit de spraakleer al het onnoodige geweerd worden, en de
geest der leerlingen moet niet vermoeid worden door ongewone en zeldzame vormen
als de ‘duel’ enz. Men bestudeere in de scholen geene brokken, maar een geheel
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werk waarover de leeraar letterkundig, geschied- en zedekundig onderricht geve.
Ch.L. Legrand. - ‘Zoete Brief.’
H. Vanhoute. - ‘De moderne staathuishoudkunde en de strekkingen der
hedendaagsche staathuishoudkunde.’
F. Buel. - ‘Parijssche stukken.’
J.-G. Freson. - ‘Eene Bedevaart van Natuur en Kunst.’
Kanunnik A. Cauchie. - ‘De Hoogescholen van vroeger.’ Parijs en Bolonia in de
eerste tijden van hun bestaan.
L. Antheunis. - ‘Over herder-dichtkunst in Engeland.’
E. de Ghelin. - ‘Sociale Mededeelingen, Vlasspinnerijen, Verplichtend onderwijs.’
E. Gilbert. - ‘Een Belgisch dichter.’ - ‘De ci de là parmi les livres’ van Paulin
Brogneaux.
A. Dutry. - ‘De zaal der Maatschappij van Schoone Kunsten.’
L. Bossu. - ‘De wijsbegeerte der Natuur bij de Ouden.’

Etudes. 5 Juin 1902.
Le chemin de fer de Bagdad, la nouvelle route des Indes (H. Lammens). - Les fêtes
Mariales de 1904 (2de artikel). - A l'école d'Auguste Comte (X. Moisant), ter
gelegenheid der onthulling van diens denkmaal, onthulling welke een ‘antiklerikaal
feestje’ geweest is. - A. Comte's werk is goddeloos doch bevat menige beoordeeling
niet gemakkelijk te slikken door de ‘antiklerikalen’. - Les élections de 1902. (P.
Dudon). Hoe zwaar het vijandelijk juk de katholieke schouders nog drukt, in welke
mate het verlicht werd, wat er te doen valt om het van den hals te werpen. - Le Roman
des Panamistes (H. Brémond) over een boek van M. Barrès.
- 20 Juin 1902.
Les vies de la Bienh. M.-M. Alacoque (A. Hamon) critische studie. - Le chemin
de fer de Bagdad, vervolg. La réforme de l'enseignement secondaire (J. Burnichon).
Sedert 30 jaren, reeds 5 hervormingen; eene zesde is in aantocht. Men verliest meer
en meer uit het oog het ware doel; de vorming van den mensch; en men bereikt niet
wat men zoekt; men wil nijveraars vormen, planters, landbouwers; men verbreedt
meer en meer den weg tot het baccalaureaat. - La catastrophe de la Martinique (J.
de Joannis). De feiten, de uitleggingen. - Canrobert en Crimée (H. Chérot), Le décret
de 1680 concernant le Probabilisme (J. Brücker). Geschiedkundige verhandeling.
Te lezen, het officieel decreet.

La Réforme sociale. 16 Juni 1902.
I. Vigoureux eindigt zijne zaakrijke studie: la Constitution française et les lois
anti-françaises. Uit zijn geleerd onderzoek blijkt dat, de Fransche Katholieke burgers
van hunne rechten geen wettig gebruik mogen maken, alhoewel de grondwet hunne
rechten waarborgt. - Il. Pierre Verhaegen, vervolgt zijne studie over: l'industrie
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dentellière en Belgique. - III. Société d'économie sociale. Une réforme municipale
de la contribution mobilière, à propos du remplacement de l'octroi, communication
de M. Duval-Arnould suivie d'observations de Chassaigne-Goyon Fontaine. Dr.
Jacques Bertillon, Hubert-Valleroux et des Cilleuls. - IV. La jeunesse prévoyante du
diocèse de Paris. - V. Maatschappelijk en Staatkundig overzicht.
- 1 Juli 1902.
Deze aflevering is gewijd aan de verhandelingen van de jaarlijksche
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vergadering der ‘Société d'économie sociale’. Belangrijke punten worden er
besproken, bestudeerde verslagen afgelezen, goede uitkomsten medegedeeld, nieuwe
richtingen en plannen ontworpen.
Tusschen al de redevoeringen stippen wij deze slechts aan van Gaston David en
René Bazin.

La Revue de Paris. 1 Juli 1902.
André Cherrillon, wijdt een lezenswaardig artikel aan de jeugd van den grooten
Franschen schrijver Taine. - Marcelle Tinayre geeft het vierde deel van zijn boeiend
verhaal: La maison du Péché. - Pierre de Ségur roept ons met levendige trekken voor
den geest: Rostopchine, die Napoleon's graf te Moscou dielf, zijn Vaderland redde
en later ondankbaarheid inoogstte.
Om zijn mannenmoed, zijn gouden hart, zijne vastberadenheid en zijn fijn doorzicht
blijft hij een der mooiste figuren uit Rusland's geschiedenis. - A. Suares, geeft ons
de indrukken weer zijner reis ‘En Cornuailles’. Plaatsen, personen en zaken worden
ons aanschouwelijk voorgesteld. - Paul Fourchille in zijn artikel ‘Comment se
préparaient des élections en 1818’ stelt vast dat men eerst de kiezers moet kennen:
hun streven en hunne wenschen.
Naar gelang de eischen der kiezers moeten de kandidaten zich gedragen en zoo
noodig goudbergen belooven.
Met Guizot mogen we zeggen:
‘Ce qui fait les élections, c'est le vent qui souffle et l'impulsion que les événements
impriment aux esprits et non la volonté et le savoir-faire du pouvoir qui n'y ont qu'une
influence secondaire’.
Maurice Albert vervolgt zijne studie: ‘Napoléon et les théâtres populaires’ en
besluit ingezien de dwangmiddelen: ‘La tragédie et le drame de la nouvelle école ne
sont guère autre chose que les mélodrames des théâtres populaires, relevés de la
pompe artificielle du lyrisme.’ - Antonin Lavergne. La lettre de convocation (eene
novelle). - Léopold Lacour geeft eene kritiek over Georges de Porto-Riche - ‘Théâtre
d'amour’. - ‘C'est la philosophie de Musset transposée de la poésie psychologique
dans une psychologie encore lyrique, mais d'observation’ (moderne).

La Lectura. Madrid. April 1902.
La Reforma de la administracion local, Ant. Maura. Redevoering uitgesproken in
de koopliedenvereeniging te Madrid. Spreker kampt heftig tegen het kiesstelsel
tegenwoordig overal in zwang: onder voorwendsel van den wil van het volk uit te
drukken, zijn de kiezingen inderdaad slechts de uitdrukkingen van politieke driften
en partijhaat. Ieder gekozene heeft aan zijne kiezers plaatsen en posten beloofd en
tracht zooveel mogelijk eenige personen te bevoordeeligen, ten nadeele van de
volksklassen. Het eenige rechtvaardige stelsel is een parlement samengesteld uit
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vertegenwoordigers van handel en nijverheid die de algemeene belangen van het
volk zoude behartigen.
Pellicer, Apeles Mestres. Gedurende eene halve eeuw had Pellicer als
kunstteekenaar een buitengewonen bijval in Spanje. Ter gelegenheid zijns afsterven
werden zijne meest gekende werken te Barcelonne verzameld en ten toon gesteld,
zij genoten veel bijval.
La Cuestion China, L. Cubillo. De lange onderhandelingen tusschen de
Europeesche machten voor 't vredesluiten waren slechts een sluiksche strijd om aan
wien 't meest handel, nijverheid en vrijgebied in China te overweldigen. Schrijver is
overtuigd dat de vrede slechts
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een wapenstilstand is, en de haat, dien de Oosterling immer tegen den Europeaan in
't hart draagt, zal onvermijdelijk nogmaals de vervolging doen losbarsten.
- Mei.
El periodo de la Regencia, M. Troyano. Den 30 Dec. 1885 zwoer de koningin
Maria-Christina trouwe aan de Spaansche grondwet. Het begin harer regeering scheen
gelukkig. Pas aan het hoofd gesteld van een liberaal ministerie, had Sagasta eenige
nuttige wetten weten door te voeren; doch had bijzonder vele nieuwe plaatsen
geschapen om er partijgangers te plaatsen, en zich vaster aan 't bestuur te houden.
De gevolgen bleven niet achter: in 1888 beliep het deficiet 112 millioen pesetas. In
1890 viel Sagasta en Canoval de Castillo nam zijne plaats in. Hij werd vermoord;
het bestuur ging over aan de liberalen: de Cubaansche oorlog brak los en bracht
Spanje in eenen haveloozen toestand. Te midden dezer moeielijkheden is de
socialistische partij groot gegroeid en machtig geworden, en de bloedtooneelen van
Barcelonne toonen maar al te wel waartoe zij bekwaam is.
Thans stijgt een nieuwe koning op den troon. Zal hij Spanje zijnen invloed en zijne
grootheid wedergeven?
El problema Social en España, A. Buylla. De werklieden zijn sterk vereenigd door
de ‘Union General’ gesticht in 1880 in Barcelona, en die over geheel Spanje
uitgestrekt, omtrent 150000 leden telt. De ‘Union generaal’ beoogt een economisch
doel: de verbeteringen der betrekkingen tusschen kapitaal en arbeid, door wettelijke
regeling en onderlinge hulp.
Tegenover haar staat de Socialistische werkliedenpartij die, reeds zeer machtig,
geene verbetering zoekt, maar vernietiging wil, en collectivismus en klassenstrijd
aanpredikt.
De patronen staan in 't algemeen vijandig tegenover de werklieden, willen niets
met hen gemeens hebben en weerstaan aan al hunne eischen.
Querol, J.-R. Melido: eene studie over den beeldhouwer Querol. Eenige
afbeeldingen zijner kunstwerken steken vol leven.

Razon y Fe. Madrid, Mei.
La Jura de Alfonsa XIII, J.-M. Aicardo: over de kroning en den eed des konings.
La Metafisica y el Empirismo, J. Espi. Na eenige voorafgaande opmerkingen
nopens het eigenlijke voorwerp der metafisiek - in thomistischen zin opgevat - toont
schrijver het verbond aan dat bestaat tusschen deze wetenschap aan de eene, en de
natuur- en mathematische wetenschappen aan de andere zijde.
El Marques de Mora, L. Coloma, schrijver van ‘Pequeñeces’.
Las Huelgos ante la Moral y el Derecho, V. Minteguiaga. Alhoewel sommige
omstandigheden de werkstakingen kunnen verrechtvaardigen, slaan zij, onder leiding
der heethoofden, maar al te licht over tot aanslagen op personen en eigendommen.
- Juni.
La Coronacion de los Reges, R. Miado: historisch overzicht der plechtigheden,
sinds de middeleeuwen.
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Un nuevo sistema para explicar cl dogma de la transubstacion, M. Martinez. Ons
dunkt dat buiten de thomistische uitlegging moeielijk eene andere te vinden is.
Las naciones latinas en nuestros dios, L. Murillo. Voortzetting
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der polemiek tegen Prof. Sergi van Rome over den achteruitgang der Latijnsche
volkeren. Veel is over deze vraag geschreven. Het feit is klaarblijkend: de Latijnsche
volkeren staan ten achter niet alleen op stoffelijk maar ook op wetenschappelijk en
letterkundig gebied. De Latijnsche landen hebben in 't algemeen den katholieken
godsdienst bewaard. De vervolging is er nochtans heviger dan in welk ander land en
het volk schijnt bewusteloos en niet in staat zijne vervolgers te verdrijven in de
kiezingen. Men mag zich wel afvragen of de godsdienstige overtuiging in de
Latijnsche landen zoo diep in de ziel van 't volk is geworteld als in de niet-katholieke
Anglo-Saksische rassen.

La Scienza Sociale (Marzo.)
1) Perchè fu grande Venezia, Prof. Francesco. Cosentino.
2) L'idea di Patria e l'umanitarisme a proposito di un Libro di G. Goyau. Vercesi
prijst het moeilijk en toch wel geslaagd werk van schrijver G. Goyau. Deze laatste
meent en beweert dat de hachelijke tijden die wij beleven slechts beteren kunnen
door eene algemeene wereldverbroedering onder de landen. Ja, zeker, wij hebben
behoefte van h u m a n i t a r i s m u s : te veel wordt dit grootsch en heilbelovend ideaal
door de machtige vertegenwoordigers van 't menschdom in den wind geslagen:
Amerika blikt op Spanje en Engeland moordt de Boeren uit.

Rivista Internazionale (Maggio 1902).
1) Le Sviluppo del Cattolicismo sociale dopo l'Enciclica Rerum Novarum. Prof.
Toniolo staat vol bewondering voor 't schrander bestier van den Paus en den
zegenrijken invloed van zijne staatkunde op de katholieke maatschappijen.
2) Gli Instinti secundo la Theorie dell' evoluzione G. Tuccine.
3) Le Origine del suffragio Universale. Tot Athene werd op de agora alles
algemeenstemmig en zelf eenstemmig beslist. Te Rome kwamen de Plebeiers na
langen strijd en hardnekkig pogen tot het stemrecht: door de vermaarde Lex Hortensia,
werd het gepeupel ontslagen van het goedkeurend stemmen der Patriciers in de
Comiciis. De Germanen die geheel ons westgedeelte overrompelden haatten alle
bestier waar het volk zijn woord niet te zeggen had.
Eenigen tijd nochtans ging de volksmacht verloren, en binst de vijftiende en
zestiende eeuw vinden wij overal eenen almachtigen koning aan 't beheer met 's lands
teugels in de hand, maar later ontwekten de onlusten op godsdienstig gebied het
wettig streven van het volk. De koningen katholiek gebleven, werden bestreden en
bekampt, door hunne groote hertogen die het Protestantismus toegeneigd waren. In
alle landen ontstond er strijd tegen de koningen en de koningsgezinden. 't Was een
langdurige toch gewisse toegang tot de groote omwentelingen met Marat, Robespierre,
Elie Blanc enz. 't Is de volksmacht die onweerstaanbaar voortstoeit. En nu dat de
staat de godsmacht mist die de Romeinsche keizers bezaten, nu dat de sterkte van
een land al de burgers, kleine en groote vertegenwoordigt, is het algemeen stemrecht
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eene behoefte, eene noodwendigheid geworden, bekwaam om alleen de volkeren op
den weg der beschaving te vorderen.
Kovalewsky dél' Universita Nuova di Bruxelles.
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Omroeper.
Reclam. - Te Leipzig, in de Kreuzstrasse, verheft zich het boekenpaleis van Philipp
Reclam junior, de Universal-Bibliothek. Het grootsch dertigvensterig gebouw prijkt
met het oud geslachts- en beroepswapen en de leus: Veillez sans peur! Van hier is 't
dat die roode keurige ingenaaide boekskens komen die maar 20 Pfennig per nummer
kosten en die ons toelaten bijkans voor niets kennis te maken met de voornaamste
voortbrengselen van de Duitsche letterkunde niet alleen, maar ook met die van de
uitheemsche, d.i. Engelsche, Fransche, Italiaansche, Spaansche, Portugeesche,
Hongaarsche, Nederlandsche, Russische, Poolsche, Noorweegsche, Deensche,
Zweedsche, IJslandsche, Amerikaansche, Grieksche, Romeinsche, Arabische,
Japaansche, Chineesche enz. En niet enkel letterkunde, ook allerlei wetenschap komt
hier onophoudelijk uit de 35 bestendig werkende persen gegleden. Nauwelijks zijn
de 30 jaar om die het schrijverseigendom beschermen of het drama, de roman, de
wijsgeerige verhandeling en wat weet ik al wordt door Reclam aangegrepen en bij
duizenden exemplaren onder het volk geslingerd. Hier kan men nagaan welke
schrijvers den toets van het gezond volksoordeel doorstaan, en in welke richting de
smaak van het lezend publiek zich beweegt. Laten we de cijfers spreken. Den
grootsten aftrek beleefde Schiller's Tell: 619.000 exemplaren. Dan komt Goethe's
Hermann und Dorothea: 490.000 ex.; Faust, 1e deel, 290.000. Shakespeare wordt
zooveel verkocht als deze twee groote Duitschers. Uhland, Lenau, Heine, Ludwig
en Hebbel zijn door Reclam's bemiddeling in 't volk gedrongen. Evenzoo Turgenjew,
Ibsen, Tolstoï en Daudet. De ‘Ivanhoe’ van W. Scott vond 45.000 lezers en Dickens'
‘Pickwickler’ 40.000. De snelheid waarmee de Universal-Bibliothek in omvang en
bloei heeft toegenomen, wekt verbazen. In Mei 1902 drukte Reclam reeds het 4310e
nummer. - Waarlijk, aan den Duitschen boekhandel mogen wij een lesje nemen.
Het is met sommige waarheden lijk met sommige nagels: ge moet er dikwijls op
slaan eer ze willen indringen. Dat het onderwijs moet vervlaamscht worden is zoo'n
waarheid; en zoo'n hamerslag is de voordracht door Hoogl. De Ceuleneer in den
Nederduitschen Bond te Antwerpen gehouden over het ‘Wetsvoorstel-Coremans
betreffende het Vrije Middelbaar Onderwijs.’ Die redevoering kan niet genoeg
aanbevolen en verspreid worden. Zonder stemgebulder of armgezwaai, met bedaard
overleg, welsprekend door de kracht van zijn redeneering en den gloed van zijn
overtuiging, bewijst de hooggeachte professor, met de Grondwet in de hand, dat ‘het
Wetsvoorstel-Coremans inbreuk maakt noch op de vrijheid van onderwijs, noch op
de vrijheid der talen’. Indien men er aan hecht dat hoe eer hoe beter de noodlottige
kloof gedempt worde die tegenwoordig bestaat tusschen volk en hoogere standen;
indien men er aan hecht dat de Katholieken uit Vlaanderen niet vergeefs werken op
‘zedelijk, godsdienstig, politiek en sociaal gebied’, dan ‘moet de vervlaamsching
van het onderwijs, het vrije zoowel als het officieele, doorgedreven worden.’ En
daarom moet het Wetsvoorstel-Coremans zonder dralen worden aangenomen en
uitgevoerd.
De redevoering van prof. De Ceuleneer is uitgegeven te Antwerpen, bij H. en L.
Kennes, Markgravestraat, 17.
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Een Congres van Kerkelijk Muziek zal te Brugge gehouden worden van 7n tot 10n
Oogst, onder voorzitterschap van dom Pothier, Edgar Tinel en Charles Bordes, met
de medewerking der Scola Cantorum uit Parijs.
De kaart van lid van 't Congres kost 6 frank; de eereleden betalen 20 frank en
hebben recht op twee plaatsen. Men schrijft in bij M. Jos. de Brouwer, Ezelstraat 24
te Brugge. Wij knippen uit het programma:
Den 7n Augustus om 5 uur lof in St-Salvators; om 8 uur in de groote zaal der Gilde
van Ambachten, geschiedkundig concert van kerkzang, onder leiding van Ch. Bordes,
door de zangers van St-Gervais uit Parijs.
Den 8n: om 11 uur in de Heilig Bloed Kapel, gregoriaansche mis door de kinderen
der Scola te Blankenberghe samen met zangers van St-Gervais; te 4 uur, in de Gilde
der Ambachten, voordrachten met zang door dom Pothier, P. Aubry en Am. Gastoné;
te 8 1/2 uur, in de Gilde, voordracht door H. Cochin, volksvertegenwoordiger van
het Noorderdepartement over ‘l'Ame flamande’.
Den 9n: om 11 uur in de kerk van 't Begijnhof: mis met zang; te 4 uur in de gilde
redevoering door Edg. Tinel, voordracht met zang door Ch. Bordes; te 8 uur, in de
gilde, groot concert met medewerking van den quatuor der Scola Cantorum (Jufr.
M. de la Rouvière, Mme J. de la Marc, Jan David en Alb. Gébelin), de zangers van
St-Gervais, de koren en het orkest van de Brugsche muziekschool.
Den 10n: om 11 1/2 in St-Salvator, O.-L. Vrouw van Lourdesmis, in 5 stemmen,
van Edg. Tinel, onder diens leiding.
Eene zaak spijt ons: alles is Fransch.
Bij H.D. Tjeenk Willink en Zoon te Haarlem, verschijnt de 4e druk, goedkoope uitgaaf
van Busken Huet's Het Land van Rembrand, studiën over de Noord-Nederlandsche
beschrijving in de 17e eeuw, 2 deelen; ingenaaid fl. 4.50, in linnen band fl. 5,50.
Benoeming. - Eenige dagen geleden is de benoeming van den heer Delooze tot
inspecteur van het zangonderwijs in het Staatsblad verschenen. In die hoedanigheid
oefent hij toezicht uit over de Athenea, de gemeentecolleges, de gepatroneerde
colleges, de middelbare scholen en de normaalscholen van het Vlaamsche land, waar
een aanzienlijk gedeelte van het muziekaal onderwijs, krachtens de wet (en het gezond
verstand) in 't Vlaamsch gegeven wordt. De heer Delooze draagt wel is waar eenen
Vlaamschen naam, maar is in het Walenland opgebracht, en kent geen woord
Vlaamsch: dit laatste heeft hij, bij de bezoeken die hij reeds verleden jaar in de
staatsgestichten afgelegd heeft, stellig bewezen, en hij was ten andere eerlijk genoeg
om het zelve te bekennen. Op welke wijze hij toezicht zal houden over leergangen
waarvan hij de voertaal niet verstaat, weet de lieve God; doch zeker is het dat de
leeraars, uit vrees voor ‘Monsieur l'Inspecteur’, de voorschriften van de wet in de
wind zullen slaan, en de Vlaamsche liederen, die zijne Waalsche ooren onaangenaam
zouden kittelen, door zoetluidende Fransche ‘romances’ vervangen zullen. Wij hopen
dat al de Vlaamsche maatschappijen tegen deze benoeming verzet zullen aanteekenen,
en vooral, dat het Davidsfonds en het Willemsfonds, die zich zooveel moeite
getroosten om den Vlaamschen zang te bevorderen, hun edel
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streven niet zullen laten verijdelen, maar krachtdadig eischen dat het toezicht over
de scholen van het Vlaamsche land aan eenen Vlaamschen Inspecteur toevertrouwd
worde. Artikel 11 van het koninklijk besluit van 1n Februari 1896, betreffende de
bekwaamheidsakte der kantonale Inspecteurs van het lager onderwijs luidt als volgt:
‘Niemand kan tot Inspecteur benoemd worden in een schoolkanton dat Vlaamsche
gemeenten bevat, tenzij hij bewezen hebbe dat hij de Vlaamsche en de Fransche taal
machtig is’. (EMILE GREYSON, Lager Onderwijs, bl. 248.)
Waarom wordt deze bepaling niet op het Middelbaar Onderwijs toegepast?
Geschiedenis der Vlaamsche Letterkunde van het jaar 1830 tot heden door Th.
Coopman en L. Scharpé. Wij ontvingen zooeven de 6e aflevering.
Van F. Van Duyse's standaardwerk Het oude Nederlandsche lied verscheen de 11e
aflevering. De studie over Ik zag Cecilia komen wordt vervolgd; muziek en tekst van
20 liederen, met critische aanmerkingen, worden meegedeeld.
Van E.H. Flamen verscheen Het grooi Vaderlandsche Mimodrama van Groeninghe
ofte van de Gulden Sporen. In zeven tafereelen. Brugge, St. Augustinus' Drukkerij.
Vlaamsche Academie. - Donderdag 26 Juni had in de feestzalen van het Provinciaal
Hotel de jaarlijksche plechtige algemeene vergadering plaats.
De heer bestuurder Prof. Obrie hield eene flinke redevoering waarin hij bewees
dat de Vlaamsche Beweging tevens strijdend en wetenschappelijk moest zijn.
Hoogleeraar Kern van Leiden hield eene geleerde voordracht over den Duitschen
taalgeleerde Grimm. Beide redevoeringen zullen in de Verslagen verschijnen.
De heer Secretaris Fr. de Potter doet den uitslag kennen van de prijskampen van
1902. Geschiedenis van het rijm: Deze prijs wordt weggedragen door den eerw. heer
J. Geurts, professor aan het St. Jozefcollege te Hasselt. Critische studiën over de
bronnen der geschiedenis van den Gulden-Sporen slag: bekroond de heer V. Fris,
professor aan het Atheneum te Oostende. Zuivere uitspraak der Nederlandsche taal
bij het onderwijs: bekroond de heer Prenau, onderwijzer te Aalst-bij-St. Truiden. De
heer Taco De Beer, te Amsterdam, is buitenlandsch eerelid der Academie benoemd.
In de zitting van 16 Juli las de eerw. heer Dr Claeys een puik gedicht voor over
den Guldensporenslag en de heer Dr W. De Vreese werd werkend lid verkozen in
vervanging van wijlen J. Van Droogenbroeck.
Davidsfonds. - Zele vierde met luister den 11 Juli: Concert en gelegenheidsrede door
Odilon Nelis. Vele andere afdeelingen herdachten op hunne beurt den
Guldensporenslag. Te Zomergem zal het
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feest, den 27 Juli, luisterrijk zijn: historische stoet, lichtbeelden, uitvoering eener
cantate geschreven door den eerw. heer Dr Claeys en voordracht in open lucht door
Adolf De Visschere van Brugge.
- Een nieuw werk is aan de inschrijvers gezonden: Droevige dagen, tafereelen uit
den ‘Beloken tijd’, door Honoré Staes.
† Markgraaf Anatole de Ségur, broeder van Mgr de Ségur en kleinzoon door zijne
moeder van graaf Rostopchine, gouverneur van Mouscou tijdens den brand dezer
stad in 1812.
Hij bekleedde hooge bestuurlijke en staatkundige waardigheden onder het keizerrijk
en onder de derde republiek. Hij schreef: Vie de Rostopchine, Vie de Mgr de Ségur,
Histoire populaire de St. François d'Assise, verder studiën over rechtsgeleerdheid,
militaire en godsdienstige verhalen enz. Hij is ook de dichter van den prachtigen
lofzang: Le ciel a visité la terre.
† Bret Harte, Amerikaansche dichter en romanschrijver. Eenvoudige werkman
ontwikkelde hij zich, werd onderwijzer, uitgever, gazetschrijver, medewerker aan
tijdschriften (Overland Monthly) en eindelijk leeraar van moderne letterkunde aan
de hoogeschool van San Francisco. Bijzonderste werken: Condensed Novels, Gabriel
Conray, East and West-Poems, Dedlow enz. enz. Zijne beschrijvingen van de sierras
uit Californië zijn wereldwijd bekend. Hij was 65 jaren.
† Me Durand geboren Alice Fleury, die onder den deknaam van Henry Greville
vele romans schreef. Bijzonderste werken: Dosia, l'Expiation de Saveli, La Princesse
Ogheiof, Les Koumiassine, Sovia, Le voeu de Nadia, Les Epreuves de Raissa.
Meest al die verhalen schetsen Russische toestanden, hetgeen zijne oorzaak vindt
in het feit dat de schrijfster haar vader naar St. Petersburg gevolgd was. waar hij
leeraar van Fransch was.
† Priester Hyacinthe Verdaguer, Catalaansche dichter van hooge verdiensten.
- Me Emmeline Raymond, Fransche romanschrijfster. - Lord Acton, Engelsche
geschiedschrijver. Destijds kleefde hij eenigszins de scheuring van Döllinger aan,
doch bleef katholiek. - Uuterbergen, kunstschilder van Insbrück, doch te Brussel
verblijvende. - Benjamin Constant, Fransche schilder van grooten naam. - Hervé
Saye, sterrekundige te Parijs en schrijver van vele wetenschappelijke werken over
zijn vak. Hij ontdekte de staartster die zijnen naam draagt. - Albéric Coppieters,
schilder-beeldhouwer te Parijs. Hij was geboortig van IJper. - Antokolsvky,
vermaarde Russische beeldhouwer.
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Tentoonstelling van oude Vlaamsche kunst, te Brugge.
DE tentoonstelling van Oude Vlaamsche Kunst, te Brugge, werd plechtig door den
Koning en Prinses Clementina geopend op 15n Juni laatstleden.
Het denkbeeld in eene tentoonstelling de verspreide werken onzer oude meesters
bijeen te brengen, gaat eigenlijk uit van den kunstlievenden staatsminister Aug.
Beernaert. P. Wytsman stond hem krachtig terzijde. Eerst dacht men op de hoofdstad
om die tentoonstelling te houden, maar zóó kon het niet gaan. Brugge wilde zijn
kunstschatten niet uitleenen.
Bon H. Kervyn de Lettenhove vatte het ontwerp weder op, en voerde het door, God
weet ten spijte van wat al hindernissen. Dank aan hen stroomt het sedert eenige weken
vreemdelingen en kunstkenners in het oude Venetië van 't Noorden, dat als het ware
voorbestemd was voor dergelijke onderneming.
De tentoonstelling wordt in twee kunstgebouwen gehouden: in de bovenzalen van
het Gouwhof bevinden zich de oude schilderijen; in het hersteld Gruuthuusehof, de
oude kunstvoorwerpen.
De bijeengebrachte tafereelen, alhoewel alle geen meesterstukken, kunnen nochtans,
door hunnen samen-
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hang, eenig licht werpen op de ontwikkeling der Vlaamsche schilderschool van in
de 14de eeuw tot de 16de, der Nederlandsche schilderschool zou James Weale zeggen.
Vele paneelen uit het stedelijk museum van Brugge, uit het museum van Sint-Jans'
Gasthuis, uit de Brugsche kerken enz., beslaan eene belangrijke plaats. Het Museum
van den Staat zond eenige stukken. - Maar wat voor de meeste Vlamingen eene
openbaring mag heeten, zijn de schilderijen uit Duitschland, uit Engeland en uit
Frankrijk toegezonden. De verzameling maakt een geheel uit, en laat toe de
kunstwerken onderling te vergelijken, vooral de erkende werken van oude meesters
met de paneelen waarvan de toewijzing aan dezen of genen nog immer niet vaststaat.
De rangschikking had kunnen volmaakter zijn; doch, naar 't schijnt, hebben
sommige besturen hunne bijtreding maar verleend op voorwaarde dat hunne
schilderijen bijeen zouden blijven; en er mag dus aan de Regelingscommissie geen
verwijt worden gedaan.
De eerste schilderijen, die men bij het binnentreden aantreft, zijn van voorgangers
van Van Eyck. Eene Kruisiging, op goud gebloemd veld, behoort toe aan St Salvators,
Brugge's hoofdkerk.
Daarboven hangt een voorstelling van de Heilige Maagd, aangeroepen door Joris
Brids en Yolande van Belle, beschermd door hunne patronen. Deze schilderij behoort
toe aan de burgerlijke Godshuizen van Yper; men houdt ze voor het werk van den
Yperschen schilder Melchior Broederlam (14de eeuw) die olieverwe bezigde lang
vóór den tijd waarop men gemeenlijk aanneemt dat het schilderen met olieverf
opgekomen is. Is deze toewijzing aan Broederlam gegrond, dan is ook het paneel
met de Kruisiging van hem.
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Nu volgen verschillende schilderijen van mindere kunstweerde van de school vóór
die der Van Eyck's. Men heeft zeer voorzichtig gehandeld met ze toe te schrijven
aan onbekende meesters; de geschiedenis der Vlaamsche kunst is immers nog te
schrijven. Vele schilderijen prijken met namen die voorzeker de ware niet zijn. De
inrichters zullen wel de namen gezet hebben, zooals de bezitters die opgeven; zoo
wordt het klaar dat vele schilderijen groote namen dragen, maar onverdiend.
Verder houden we stil voor een vrouwenportret, uit het stedelijk museum, bekend
als de vrouw van Jan Van Eyck. Eene ware kunstperel: fijne en gemakkelijke
uitvoering, en krachtige kleur. Een beeldje treffend van waarheid en leven.
Insgelijks aan het museum der stad behoort het groot tafereel toe, - onbetwistbaar
een meesterwerk van Jan Van Eyck († 1440), - de H. Maagd verbeeldend aangeroepen
door kanunnik Joris de Pala; naast dezen de figuren van zijn eigen patroon en van
S. Donaas, den patroon van Brugge's vroegere hoofdkerk, voor dewelke het stuk
bestemd was. Al de veerdigheid van den beroemden meester blinkt er in uit; 't is een
der juweelen die hem op den eersten rang plaatst onder de Brugsche schilders.
Omstandige beschrijving is echter geheel overbodig: lichtdruksels en beschrijvingen
van dit beroemde gewrocht zijn overal te vinden.
Het tafereel van de Drij heilige Vrouwen bij het graf van Christus na zijne
verrijzenis, dat ernevens hangt, wordt toegeschreven aan Hubrecht Van Eyck
(1366-1426), naar men zegt Jans oudsten broeder.
Zonder te miskennen dat er kunstweerde in zit, vraag ik mij af waarop men zich
steunt om het toe te kennen aan Hubrecht Van Eyck, over wien zoo weinig bekend
is, en van wien er met zekerheid maar één werk bestaat, of liever, een gedeelte van
een werk.
Eene schilderij, de Wijding van eenen bisschop
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voorstellend, die wij verderop ontmoeten, wordt aan Jan Van Eyck toegeschreven,
maar is dien meester niet weerdig.
Thans volgt een drieluik. Men vermoedt dat het 't werk is van Jan Van Eyck, Het
middenstuk verbeeldt een kanunnik der Sint-Maartenskerk van Yper, welke de H.
Maagd-aanroept. De zijluiken zijn niet afgewerkt. Vroeger bestond dergelijk tafereel
van Jan Van Eyck in de voornoemde kerk; de meester stierf vooraleer de deuren
voltooid te hebben. Is dat de schilderij die wij voor ons hebben? Hierover werd hard
getwist. In 't midden der verledene eeuw was het tentoongestelde drieluik in 't bezit
van den heer Bogaert-Dumortier, drukker, te Brugge, en werd verkocht aan eenen
heer van Leuven. Nu nog is het eigendom van een Leuvenaar.
Sommige deelen van dit gewrocht zijn onweerdig van Jan Van Eyck; andere deelen
integendeel zijn zeer schoon. Misschien is de ongelijkheid te verklaren uit de
omstandigheid dat deze schilderij veel schade geleden heeft en herhaaldelijk hersteld
werd.
Een schoone droom was het de Aanbidding van het Lam, volgens
St.-Jans-Openbaring, die reusachtige polyptiek van twintig nu rechts en links
verspreide tafereelen, met 250 personen, te dezer gelegenheid bijeen te kunnen
brengen. Hoe jammer dat die heerlijke kunstenaarsdroom niet kon verwezenlijkt
worden!
Deze polyptiek, een meesterstuk zonder weerga, werd begonnen door Hubrecht
Van Eyck en voltooid door Jan, zijn broeder. De Sint-Baafskerk, te Gent, bezit vijf
middenpaneelen; de Museums van Brussel en van Berlijn, zes luiken. Alleen de
stukken van Brussel, - de natuurgroote figuren van Adam en Eva, - kan men te Brugge
bewonderen: meesterstukken van kleur, van teekening en van uitvoering; doch weinig
‘ideaal’.
Eene andere schilderij, ook eigendom van het
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Staatsmuseum, stelt de Afdoening van 't Kruis voor. Zij is merkweerdig in alle
opzichten en gelijkt eenigszins op de gewrochten van Dirk Bouts (1420-1475).
Achter een raam zitten verscheidene kleine schilderijtjes der navolgers van Jan
Van Eyck; de eene beter dan de andere. Het is nochtans moeilijk te begrijpen dat
men in eene zoo ernstige tentoonstelling een dezer tafereeltjes durft toeschrijven aan
Margriete Van Eyck. Het is niet heel zeker dat ze bestaan heeft, en nog veel minder
dat ze schilderde. In alle geval dagteekent het gewrocht dat men op haren naam
uitstalt van zoowat vijftig jaar na de Van Eyck's; 't gebruik en de samenstelling der
verwen is reeds geheel anders dan in hunnen tijd.
De werken van Pieter Cristus (XVe eeuw) zijn nieuwigheden voor ons. Deze
meester leefde in den tijd der Van Eyck's; hij was geboren te Baerle, een gehucht
van Drongen bij Gent. Het is niet bewezen, zooals sommigen beweren, dat hij leerling
was van Hubrecht. 't Was een krachtig schilder, een goed teekenaar, een knap
kleurverwerker.
In het Stadel-museum te Francfort, bevindt zich, naar Dr. Waager mededeelt, eene
schilderij van dien meester, dagteekenende van 1419.
Pieter Cristus kwam Brugge bewonen in 1443, dus tijdens het leven van Jan Van
Eyck. Het merkweerdig gewrocht dat hier tentoongesteld is maakt deel uit der
verzameling van Bon A. Oppenheim, van Keulen. Het verbeeldt St-Elooi en de heilige
Godeberta; het draagt het handteeken van den meester en het jaartal 1449. 't Is een
der pronkstukken der tentoonstelling. In de nabijheid hangt een wonderschoon portret
dat aan denzelfden schilder toegeschreven wordt.
Bewijst zulks niet dat er naast de gebroeders Van Eyck, andere voorname meesters
alhier leefden en streefden, dat er, met een woord, eene Brugsche schilderschool
bestond? Neen, onze meesters hebben
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niet moeten in 't Limburgsche of in 't Duitsche hunne kunst gaan leeren, gelijk
sommigen beweren, die Brugge's roem willen verduisteren en alles willen
vernederlandschen.
Tot nu toe zagen wij de voornaamste werken van de voorgangers en de tijdgenooten
van de Van Eyck's. Onze wandeling in de tentoonstelling heeft ons nu gebracht bij
de gewrochten van Hans Memlinc (? † 1495), de bloem der Brugsche school.
Veel is er geschreven geworden om te bewijzen dat Memlinc geen Bruggeling
was en maar op lateren leeftijd onze stad bewoond heeft.
Is Memlinc te Brugge niet geboren, hij was alleszins toch Bruggeling van hert en
ziel, door opvatting en strekking. De geest zijner werken, de manier zijner schildering
zijn die van onze school. Zijne meesterstukken zijn alle in onze stad ontstaan, werden
alle gepenseeld voor Brugsche gestichten of voor Brugsche kooplieden. Hier woonde
hij met zijn huisgezin; hier bracht hij zijne kinderen groot; hier stierf hij; hier rust
hij. Tot nu toe kon niemand het bewijs leveren dat hij in een ander kunstoord geleefd
heeft.
Het meerendeel zijner uitgestalde schilderijen behooren toe aan de openbare
gestichten onzer stad - vooral aan de burgerlijke Godshuizen - of zijn er uit afkomstig.
Ik zal ze hier niet beschrijven. Wie heeft ze niet gadegeslagen in het museum van
Sint-Jans'-Gasthuis? Zij worden jaarlijks door duizende en duizende kunstminnaars
bezocht en herbezocht, telkens met onverzwakt kunstgenot.
Van in de vijftiende eeuw bewonderden de schilders de gewrochten van Memlinc.
De groote meester Pourbus (1513-1583) - nog een wien men den naam van Bruggeling
zoekt te betwisten - ging ze iedere week beschouwen en kon niet ophouden ze als
nooitvolprezen modellen te prijzen. Het schijnt mij dat zij minder
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DE H. MAAGD MET HET KIND, OMRINGD DOOR ENGELEN EN HEILIGE MAAGDEN door
GEERAARD DAVID (Museum van Rowaan).
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goed uitkomen in de tentoonstelling dan in hunne gewone verblijfplaatsen. Die zalen
van 't Gouwhof zijn te groot, te hoog. Memlinc's tafereelen zijn er als verloren, te
midden van al die andere, en meest grooter schilderijen. Het licht dat ze beschijnt is
een ander, dan zij noodig hebben. Evenals Pourbus zal ik blijde zijn ze op hunne
gewone plaats opnieuw te mogen bewonderen.
Zekere werken die van uit den vreemde toegezonden werden, en die men aan
Memlinc toekent, komen mij twijfelachtig voor.
Nu spreek ik met eene zekere voorliefde over het onbetwistbaar meesterstuk van
Geeraard David (? † 1523). Dat kunstwerk is herkomstig uit het oud Brugsch klooster
der Karmelitersen van Sion; het is nu de eigendom van het Museum van Rowaan.
Men kan deze schilderij vergelijken met andere gewrochten die in onze stad berusten
of van elders naar de tentoonstelling gezonden werden en welke men, met min of
meer grond, aan Geeraard David toekent.
Tot korte jaren geleden was de naam van dezen grooten meester die, uit zekere
oogpunten, voor Memlinc niet moet onderdoen, weinig bekend.
Guicardini, een Italiaan, die in 1582 over ons land en zijne kunstschilders schreef,
- niet zoo heel lang dus na den dood van meester Geeraard, die in 1523 gestorven
was - zegt dat onze schilder geboortig was van Brugge. Vasari vermeldt hem onder
de beroemde waterverwschilders. Karel Van Mander (1548-1606), die in de
zeventiende eeuw het leven der Nederlandsche schilders schreef, en naar Brugge
kwam om inlichtingen, verklaart dat hij over meester Geeraard niets heeft kunnen
vernemen, tenzij dat Pieter Pourbus, voorzeker een fijne kenner, hem hoogschatte.
James Weale beweert dat de oorkonden van Brugge bewezen hebben dat Geeraard
David geboortig was van Oudewater, eene Hollandsche stad. Men kent, zegt hij,
David's meester niet.
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Is David geen Bruggeling van geboorte, stellig is hij dat in zijne kunst; zijne wijze
van schilderen heeft hem, te allen tijde, vooraleer zijne geboorteplaats bekend werd,
onder de Brugsche schilders doen rangschikken.
Wat de schilderij van Rowaan betreft, - onbetwist een echte Geeraard David, ziehier hoe zij, ao 1570, beschreven staat in den inventaris van bovengemeld klooster
der Karmelitersen:
‘Item een schoon tafele van olijvarwe staende op den hooghen outaer, Maria met
haer kindeken in zijn handekens hebbende eene druve, daerbij twee engelkens ende
vele heleghe maechdekens: gemaect ende gegheven bij meester Geeraert David.’
Dat is eene juiste beschrijving; onnoodig er iets bij te voegen.
Het is een echt meesterstuk. De juistheid der teekening, de fijnheid en de
uitdrukking der wezens, de sierlijkheid der houdingen, de schoonheid der kleuren
gaan alles te boven. Met dit overheerlijk gewrocht neemt Geeraard David plaats
nevens Memlinc. In het spel van schaduw en licht haalt David zelfs de palm.
David's meesterlijk tafereel hangt tusschen twee paneelen. Het eene stelt de
Veroordeeling van den onrechtvaardigen rechter Sisames door koning Cambyses
voor, het andere de voltrekking van het Vonnis, namelijk de villing van den nog
levenden rampzalige. Beide tafereelen dagteekenen van 1498.
Wie is de schilder? Daarover werd zeer veel geredetwist. De schilderij van Rowaan
lost allen twijfel op; ze zijn van ééne en dezelfde hand als zijzelf.
Het is een liefhebberij van de eigenaars van schilderijen, dat ze een Geeraard David
in hun verzameling hebben. Ook is het getal zijner vermoedelijke werken zoodanig
vermeerderd dat, hadde
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David dubbel zoolang geleefd, en met een heel stel helpers gearbeid, hij ze nog lang
niet alle had kunnen klaar krijgen. Ziedaar hoe het komt dat ook op de tentoonstelling,
vele werken hem ten onrechte toegekend zijn.
Enkele hebben wel degelijk verdienste. Zoo eene Onze Lieve Vrouw met het kind
Jesus in een prachtig landschap gezeten; en wat verder de weergade ervan. Waren
deze twee schilderijen van meester David, dan zou de H. Maagd omringd door andere
heiligen, SS. Barbara, Katharina, Agnes, Cecilia, Agatha, enz., ook met zekerheid
van denzelfden schilder zijn. Het is dezelfde trant van schilderen, hetzelfde kennelijke
gele en groene gebladerte. Deze laatste schilderij is de eigendom van het
Staatsmuseum te Brussel, en draagt voor opschrift ‘Ecole Allemande’. Zij is nochtans
van onze Vlaamsche school, waarschijnlijk van de Brugsche. Op het einde der
vijftiende eeuw werd ze geplaatst in de O.L. Vrouwekerk, te Brugge, op het altaar
der Rederijkkamer: de drie Santinnen, wier patronessen er verbeeld staan. Zij bleef
daar tot op het einde der achttiende eeuw en werd toen vervangen door eene schilderij
van Garemyn (1712-1799), dezelfde heiligen voorstellende. Tot heden toe zit deze
laatste nog in den zelfden altaar van O.L. Vrouwekerk alhier, in de noordbeuk.
De rederijkers plaatsten het oud stuk in hunne vergaderzaal. De Gilde werd, tijdens
de Fransche omwenteling, ontbonden en hare oorspronkelijke schilderij werd in
bewaring gegeven aan eenen pastor van Sint-Gillisparochie te Brugge. Later, na wat
vergeten te zijn geraakt, werd zij verkocht aan eenen koopman van Parijs, en deze
verkocht ze voort aan het Museum te Brussel.
Een ander drieluik verbeeldt, in het middenstuk, de heilige Anna; op de zijstukken
bevinden zich andere heiligen. Nog menige andere werken staan mede op den naam
van den zelfden meester,
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Geeraard David. Vele schijnen ten minste van zijne school te zijn, want voorzeker
heeft hij eene school gevormd. Te zijnen tijde waren al de vroegere Brugsche meesters
dood en hij alleen was toen weerdig leerlingen te hebben.
't En is niet omdat ik Bruggeling ben dat ik de schilderijen uit onze stad de
schoonste der tentoonstelling vind. Zoo denken voorzeker de ontwerpers der
onderneming en hare inrichters. Zooals ik reeds zegde, was het de weigering van
Brugge zijn kunstwerken uit te leenen die belette de tentoonstelling te Brussel te
houden.
Eene der beste Brugsche schilderijen is ongetwijfeld een drieluik, waarvan het
middenstuk den Doop van O.L. Heer voorstelt. Het geheele werk ademt de diepste
vroomheid. Voor de schoonheid der teekening, de rijkheid der kleur en de fijnheid
der uitvoering is het haast zonder weerga. Het landschap dat den achtergrond uitmaakt
is van eene zeldzame, voor dien tijd gansch ongemeene en uitzonderlijke waarheid.
Het doorzicht is geheel juist. De meester heeft op de rechtere deur den gever van het
kunststuk, Jan des Trompes, afgebeeld, met zijn zoon Philip; naast hem Sint Jan de
Evangelist; op de linkere deur knielt Elisabeth van der Mersch met hare vier dochters;
naast haar de H. Elisabeth van Hongariën.
De buitenzijden der luiken vertoonen de H. Maagd met het kind Jesus op haar
schoot; op de knieën, voor haar, zit Magdalena Cordier, tweede vrouw van den gever;
achter deze staat S. Maria Magdalena. Dit meesterstuk dagteekent van 't begin der
zestiende eeuw en komt voort uit de onderkapel van het H. Bloed, waar het geplaatst
was op den altaar der gezworene schrijvers van de Vierschare; het behoort thans toe
aan de stad Brugge. Wie het schilderde, weet men niet. Vroeger hield men het voor
een Memlinc, maar ten onrechte, daar de
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eerste vrouw van Jan des Trompes in 1502, en de tweede in 1519 overleden, en de
ouderdom van het drieluik hierdoor bepaald wordt.
Later heeft men gemeend dat het een werk was van Geeraard David. De schilderij
van Rowaan, die rechtover prijkt, loochenstraft ten stelligste deze bewering.
Brugsch is alleszins het tafereel, maar de meester ervan blijft onbekend.
Nog een ander onbekend meesterstuk hangt in de nabijheid. Het behoort toe aan
Onze Lieve Vrouwekerk van Brugge en verbeeldt de Gedaanteverandering van
Christus op den berg Thabor. Deze schilderij is met zekerheid van Memlinc's school;
zij bleef onvoltooid tot in de zestiende eeuw, daar de groote Pieter Pourbus last kreeg
er luiken bij te maken. Jammer dat men er die luiken niet heeft aangelaten. Zoo was
het mogelijk geweest de verandering tusschen den trant van schilderen van ieder
tijdstip na te gaan.
De Aanbidding der drie Koningen, een merkweerdig stuk, hoort toe aan het
Staatsmuseum. Vroeger schreef men ze toe aan Van Eyck. Nu staat ze gerangschikt
onder de onbekende meesters.
De paneelen, voortkomende van eene rijve van Sinte Ursula, en eigendom van het
klooster der Zwarte Zusters van Brugge, zouden eene grondige studie verdienen. De
schilder heeft, evenals Memlinc, de reis en de marteling dezer heilige maagd
behandeld.
Wien zal men die kunstpaneelen toeschrijven? Dat is moeilijk. Men treft er
herinneringen aan uit andere schilderijen: de Brugsche puntgevels staan in den
achtergrond, en de Halletoren, zonder het achthoekig gedeelte, wat wel bewijst dat
dit werk te Brugge ontstond. De wijze van ontwerpen heeft veel van deze der
handschriftenverluchting. De uitvoering is grootelijks ook in hetzelfde geval; wat
droog, maar toch kunstig.
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Ziehier de kunstgewrochten van Dirk Bouts, omstreeks 1420 te Haarlem geboren en
in 1475 te Leuven gestorven, waar hij reeds gevestigd was in 1448 en in 1464
stedeschilder werd.
De volgende schilderij stelt de Marteling van Sint Erasmus voor. De meester heeft
de wreedheid van zijn onderwerp weten te matigen. Daarnevens het Laatste
Avondmaal: een prachtig paneel, maar wat hard voor den blik die zooeven gerust
heeft op de tafereelen der Brugsche school.
En nu verder weer een drieluik uit S. Salvatorskerk, te Brugge. Vroeger was het
een altaarstuk van de Gilde der Kalkdragers. Het stelt den patroon dier ambachtslieden
voor: den H. Hypoliet door vier peerden vaneen getrokken.
Eertijds meende men dat dit tafereel een Memlinc was; de stamwapens, op de
buitenzijden der deuren, bewijzen echter dat de schilderij gemaakt is na den dood
van dien meester. Sommigen hebben ze toegedacht aan Albrecht Bouts († 1549);
doch insgelijks ten onrechte. 't Moet het werk zijn van eenen Bruggeling, misschien
van een der twee leerlingen die bij Memlinc's naam in de liggeren geboekt staan.
De gevers van het kunstwerk, Brugsche typen, zijn op het rechter luik verbeeld.
Wij zijn thans gekomen voor eene reeks kunstige tafereelen waarvan de toekenning
aan dezen of genen meester mij zeer twijfelachtig schijnen.
De handelaars hebben belang bij een gunstige toekenning; en de eigenaars voelen
zich gevleid wanneer hun tafereel voor 't werk van een beroemden meester doorgaat.
Den toets der vrije en vranke kunstcritiek hebben de stukken welke ik bedoel nog
niet ondergaan. Ook achtte ik het daarom wenschelijk, liever dubbel op mijne hoede
te blijven;
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en, hoezeer ik de verdiensten erken welke James Weale verworven heeft als kenner
onzer oude meesters, hoezeer ik hem hulde breng om de inlichtingen die hij heeft
aan den dag gehaald over hun leven en hunne werken, heb ik met opzet zijnen
‘Catalogue’ der Brugsche Tentoonstelling van Oude Meesters niet ingezien, om bij
het uiteenzetten mijner indrukken en meening geen hoegenaamden invloed te
ondergaan.
Een schilderijtje dat aan de Heeren Somzé toebehoort, verbeeldt de Heilige Maagd
die 't kindeken Jesus de borst geeft. Het staat op den naam van den meester van
Flémalle. Overschoon zijn schildering en drapeering, maar de heilige Maagd trekt
op eene boerenvrouw, en na al die stichtende, ingetogen afbeeldsels der Moeder
Gods, kan men dit niet bewonderen. Ziehier volop naturalisme, meer dan honderd
jaar vóór Rubens.
Het tafereel: De doode Christus op den schoot zijns Vaders, omringd door
weenende Engelen, is van de zestiende eeuw. Schildering en drapeering zijn even
schoon als bij het vorige; maar het bezit, boven dit, meer mystische innigheid.
De volgende schilderij, - eigendom der stad Brugge, - verbeeldt Maria liggende
op haar sterfbed, omringd door de apostelen. God de Zoon daalt met de engelen uit
den hemel om haar te ontvangen.
Men weet niet van waar zij herkomstig is.
In 't begin der negentiende eeuw was er te Brugge, in de oude abdij van den Duine,
eene verzameling schilderijen die toebehoord hadden aan afgeschafte kloosters. Het
paneel dat we hier voor ons hebben werd, na de herstelling van den godsdienst, aan
de stad Brugge geschonken; een ander werd geschonken aan de kathedrale. Beide
zijn even schoon. Te dien tijde werden zij toegeschreven - ik weet niet wel waarom
- aan een Hollandschen meester.
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Jan Schooreel (1491-1562). Thans houdt men Hugo vander Goes voor hun maker,
omdat men er typen van apostelen aantreft die men ook in de werken van Hugo
tegenkomt.
Dergelijke redeneering schijnt mij gewaagd. Van in de eerste tijden is bij het
afbeelden van heiligen voor ieder van hen een overgeleverd type ontstaan.
De figuren der apostelen verkeeren allereerst in dit geval. Altijd en overal vindt
men den eene oud en kaal, den andere jong opgevat en afgebeeld. Geen menschje
zoo eenvoudig, of ze onderscheidt dadelijk een Sint Pieter van een Sint Pauwel.
Overigens is die doode Moeder Gods eene schoone Vlaamsche schilderij, rijk van
opvatting, goed geteekend, heerlijk van gevoel, doch van eene eigenaardige
blauwachtige tint, welke men nergens elders aantreft.
Tegenover hangt een groot tafereel uit Sint-Salvatorskerk; het dagteekent van
omtreeks 1500 en stelt voor hoe Christus den Calvarieberg bestijgt, hoe Hij gekruisigd
wordt, alsmede de afdoening. De voorstellingen zijn wat ‘theatraal’; de uitdrukking
niet zeer smaakvol; de kleuren als dooreen gezaaid. Ik kan deze schilderij aan geen
van onze Vlaamsche meesters toeschrijven.
Sint Lukas de heilige Maagd afbeeldende is een goed kunstwerk, warm van kleur.
De schilder had voorzeker Jan van Eyck's heilige Maagd aangeroepen door eenen
ouden man gezien, nu in 't Museum van Parijs. 't Is dezelfde schikking, dezelfde
achtergrond; het geheel nochtans is met minder kunst en fijnheid afgemaakt.
Wij treden in eene andere zaal en zien er eerst en vooral een Laatste Oordeel, ‘van
de Brugsche
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school der 15e eeuw’, zegt het opschrift. 't Kan zijn. Dan eene tweede voorstelling
van hetzelfde onderwerp, gemaakt te Brugge, in 1525, door Jan Prevost; een goed
tafereel dat geschilderd werd voor den magistraat onzer stad, en nu deel uitmaakt
van ons stedelijk museum.
Op een tweeluik, geleend door de Brugsche Godshuizen, verbeeldt de eene kant
den Lijdenden Christus; de andere kant, een Pater die Hem aanbidt; ook een zeer
goed gewrocht waar iets in zit van de kleuring der van Eycks.
Een werk van Jan Gossaert verbeeldt Sint Franciscus die aan de wereld verzaakt.
Zekere heer Sutton, uit Engeland, is er de bezitter van.
Het tafereeltje dat er onder hangt is eene ware olieminiatuur. Onderwerp: het Beleg
van Jerusalem door Titus. Dat kunstjuweeltje is zeer merkweerdig uit alle oogpunten,
maar meest in opzicht van oorlogskleedij en oorlogstuigen. Men kan zich heel goed
er door voorstellen hoe eene stad in de 15e eeuw belegerd werd.
Volgens het opschrift werd het door Geeraard van der Meire geschilderd. Ik heb
nog nooit iets in dien aard van dezen meester ontmoet.
Nu vallen onze oogen op een paneel van eenen reeds lang vergeten Brugschen
kunstenaar, waarvan de schrijvers, zijne tijdgenooten, bijna geen gewag hebben
gemaakt. Zij stelt voor de Kroning van Maria in den hemel. Bij honderden, allen in
verschillende kleedij, telt men de engelen wier koren het hemelfeest bijwonen.
't Is werk van Albrecht Cornelis; het hoort toe aan Sint Jakobskerk te Brugge. De
meester kreeg, op 19n November 1517, deze schilderij te maken, waarvan zoowel
de opvatting als de schikking merkweerdig mogen heeten. Geen andere voortbrengsels
staan van hem bekend. In de overeenkomst, gesloten tusschen den schilder en de
Gilde
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van Sint Franciscus, voor de uitvoering van bedoelde schilderij, staat bepaald dat
Cornelis met eigene hand de wezens en de handen moet schilderen. Dat is een
geschreven bewijs van hetgeen met recht wordt staande gehouden: dat de oude
meesters zich lieten bijstaan door hunne leerlingen. Dit helpt de groote fijnheid van
uitvoering verklaren alsmede het groot getal meesterstukken die zij konden
voortbrengen.
Eene andere zeer schoone schilderij, een drieluik, ook uit de Sint-Jakobskerk, stelt
den Stamboom van Jesse voor in het middenpaneel. In de opvatting vindt men deze
kristelijke gevoelens weer die de Brugsche school kenmerken en ook die waarheid,
waaruit blijkt dat de schilder naar de natuur studeerde. Op de zijdeuren staan Sint
Jan, in het eiland Pathmos, de heilige Maagd beschrijvende, en eene verschijning.
De deuren zijn niet van den meester die het middenpaneel schilderde.
De heer Weber, van Hamburg, stelt een drieluik ten toon: de heilige Maagd en 't
kindeke Jesus; op de deuren staan Sinte Katharina en Sinte Barbara. De bezitter
meent dat zijne schilderij gemaakt is door den meester der Dood van Maria. Voor
mij is het eenvoudig een gewrocht der 16e eeuw, uit de school van Quinten Metsys.
Nog een drieluik, toebehoorende aan 't edel Broederschap van den Heiligen Bloede
te Brugge. Deze Afdoening van 't Heilig Kruis heeft men voor een Geeraard David
willen doen doorgaan. Hij moet van een schilder zijn die nog de overleveringen der
Vlaamsche school niet had vergeten, maar die nochtans reeds onder den invloed
stond van Albrecht Durer, wiens veelverspreide kunstsnêewerken en etsen vele
schilders van den goeden weg hebben doen afdwalen en voor vreemden invloed
toegankelijk maakten.
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Tot hiertoe zijn de werken betrekkelijk goed gerangschikt, maar nu begint eene
mengeling die mijne taak uiterst moeilijk maakt. Of is deze misschien niet geeindigd?
De tentoonstelling der Oude Vlaamsche Meesters, - der ‘Primitifs flamands’ zooals
't overal op de plakbrieven, catalogen, en ingangskaarten te lezen staat, - zou enkel,
schijnt het, de werken eener oorspronkelijke Vlaamsche kunstrichting moeten
behelzen, en zulke tafereelen uitsluiten, waarvan de meesters ongetwijfeld allen
onder den invloed der Italiaansche school gestaan hebben, en die, na hunnen leertijd,
naar Italië zijn opgetrokken.
Al deze schilders zijn van de groote school welke men de Herboorte der Kunst
noemt (la Renaissance de l'Art). Deze herboorte was, helaas, het verval der Vlaamsche
kunst.
Wat er van zij, ook hier vallen niettemin echte kunstperels aan te wijzen.
Bewonderen wij eerst een zeer schoon tafereeltje aan Hugo van der Goes
toegeschreven, waarop de gever verbeeld is, bijgestaan door Sint Victor (verzameling
Lellau). Een ander luik, eigendom van de heeren Somzé, verbeeldt eene biddende
jongvrouw met de heilige Magdalena. Bij dit stuk is aangeteekend dat het zou
behooren tot de Fransche school der 15e eeuw. Wat komt zoo iets hier in eene
tentoonstelling van Vlaamsche werken te pas?
Een zeer schoon portret, aan Rogier van der Weyden toegekend, trekt in het geheel
niet, in het opzicht van schildering, op een ander stuk wat verder, dat men zegt van
denzelfden meester te zijn.
Nu komen eene geheele reeks schilderijen, waarvan vele dagelijks in den handel
te vinden zijn, en waarvan sommige hoegenaamd aan de Vlaamsche school niet
toebehooren.
Een drieluik, toegekend aan Rogier van Brugge, verdient dat men er de aandacht
op vestige.
Men heeft durven beweren dat deze schilder nooit
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bestaan zou hebben. Nu, men durft zooveel, men durft nog al meer beweren!
Een der rangschikkers der tentoonstelling en opsteller van den cataloog, heeft in
zijn werk ‘The Portfolio, 1895’, verklaard dat Jan van Eyck, Pieter Cristus, Memlinc
enz. naar Brugge en naar Gent kwamen, daar helpers vonden om hunne verwen te
bereiden, maar van die helpers geene leerlingen konden maken. Hij voegt er bij dat
tot op onze dagen, de ware Vlaming geen ‘colorist’ is. En men schrijft dat over het
land van Rubens, van Jordaens, van Van Oost, en anderen, die de grootste ‘coloristen’
der wereld zijn! En niemand teekent daar verzet tegen aan. Hoe is 't mogelijk?
De zaal die volgt trek ik al gauw door, niet dat er geene merkweerdige schilderijen
hangen, maar omdat deze, in het algemeen, gering belang opleveren voor de
Vlaamsche school.
Men treft er werken aan die veel op de Duitsche school trekken en misschien wel
van Duitsche meesters zijn. Er zijn er ook van Hollandsche meesters, onder andere
een van Lukas van Leyden; dan van den meester, gezeid van d'Oultremont, waarvan
er twee gewrochten uithangen; het eene is voorzeker van eene andere hand.
Men vindt er ook tafereelen, die namaaksels zijn van onderwerpen die wij meer
dan eens gezien hebben. In nadere bijzonderheden treden zoude evenwel te ver leiden.
De zaal waar wij ons thans bevinden is haast geheel behangen met werken van
Lancelot Blondeel; een Bruggeling, zeggen de schrijvers van zijnen tijd. Hij werd
geboren in 1495 en stierf in 1561. Alhoewel hij de Vlaamsche kunst niet getrouw
bleef, en - de eerste misschien - de Italiaansche bouwkunst
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invoerde, was het nochtans een merkweerdig man, in al de vakken der kunst en der
wetenschappen ervaren.
Als bouwmeester heeft hij ons de prachtige schouw van het Brugsche Vrije
nagelaten; waarschijnlijk het achtkante deel van den Halletoren; ook de verdwenen
gaanderij van 't Vrije.
Als ingenieur maakte hij een ontwerp op voor 't aanleggen eener zeehaven te Heyst
met kanaal naar Brugge-Zeehaven, thans nagenoeg ten volle verwezenlijkt.
Hij bouwde bruggen en versterkingen, teekende en schilderde kaarten, was
beeldhouwer, etser, glasschilder en kunstschilder. Zijne schilderijen, naar mij dunkt,
zijn hier alle tentoongesteld. Ze onderscheiden zich hierdoor dat het voorname deel
- van bouwkundigen aard - rijk is van vinding, en meest altijd op gouden grond
geschilderd; de samenstelling zelve is maar bijzaak.
Is Blondeels bouwopvatting eigenaardig en oorspronkelijk, langs eenen anderen
kant zijn veel van zijne figuren aan Raphaël en andere Italiaansche meesters ontleend.
In dezelfde zaal hangt een tafereel, toegezonden door 't stedelijk bestuur van
Nieuwpoort, waarvan het onderwerp ontleend is aan 't leven van Sint Antonius,
eremijt. 't Is 't werk van een Vlaamschen meester der 16de eeuw. De buitenkanten
der deuren zijn ongelukkig onzichtbaar. Zulks is het geval met haast al de luiken der
tentoonstelling.
In de schilderij van Nieuwpoort is de buitenzijde der luiken nochtans zeer
merkwaardig: 't is het zicht der oude haven dier stad. Men ziet de kaai, de kroon der
kerk, het belfort, het gasthuis en de vuurtorens. Het stelt goed voor wat te dien tijde
eene handelshaven was.
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In de voorlaatste zaal prijken de werken van Hieronymus Bosch, met zijn waren
naam Van Aken, en geboren in 's Hertogenbosch.
Zijne werken zijn niet Vlaamsch; zij zijn drollig, geheel eigenaardig. Hij is de
voorganger van den helschen Breugel. Bosch is, zegt men, een der eerste Hollandsche
schilders die de olieverw heeft gebezigd.
Men ontmoet hier ook een Sint Hieronymus, van Marinus van Romerswaal. Dit
onderwerp is in den loop der 16e eeuw zeer veel behandeld geweest.
Ook bevinden zich hier eenige kleine schilderijen, toegeschreven aan Hendrik
Goltzius, een Hollandschen plaatsnijder die leefde tot in de 17e eeuw.
Wij zijn ver van de Vlaamsche ‘primitifs’ afgedwaald...
Pieter Breugel de Oude is hier vertegenwoordigd door zijne welbekende Optelling
te Bethleem, uit het Museum te Brussel.
In dezelfde zaal, eindelijk, bevinden zich nog eene Onze-lieve-Vrouw met het
kindeken Jesus uit de school der Van Eyck's; de indrukwekkende Mater Dolorosa,
uit onze kathedrale; een zegenende Christus, en een portret door Quinten Metsys
geschilderd.
Zoo hebben wij de laatste zaal bereikt: de Pourbuszaal. Ofschoon ze aldus gedoopt
werd, bestaat er nochtans eene volstrekte mengeling van gewrochten, en behelst ze
namelijk lieve en schoone luikdeuren van Claeyssens.
't Is waarlijk spijtig dat deze laatste schildersfamilie om zoo te zeggen niet
vertegenwoordigd is op de tentoonstelling. Dit zijn ware ‘primitifs’. Zijn de Van
Eyck's de stamboom der Vlaamsche school, de Claeyssens zijn een dikke tak. Zij
komen niet voort uit de school der Van Eyck's; hunne wijze van
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samenstellen, hunne kleuring, hunne teekening doen hen, in rechte lijn, van vader
tot zoon, afstammen van de verluchters of ‘miniaturisten’. Tot in Rubens' tijd zijn
zij getrouw gebleven aan de Brugsche school. Onze stad zit vol met hunne werken.
Pieter Pourbus, wiens naam de zaal draagt, is een Bruggeling van geboorte; hij
was getrouwd met de dochter van Lanceloot Blondeel; maar hij volgde zijnen
schoonvader in zijne Italiaansche strekking niet na en bleef de Brugsche school
verkleefd.
Ik bewonder zijn prachtig drieluik uit Sint-Salvatorskerk. Het middenstuk verbeeldt
het Laatste Avondmaal, de zijdeuren stellen bijbelsche geschiedenissen voor. Jammer
is 't dat de buitenkanten hier ook niet zichtbaar zijn. 't Is het schoonste deel van het
kunstgewrocht; het stelt voor Jesus op het autaar verschijnende onder de H. Mis.
Ten slotte een woord nog over de prachtige deur van een luik waarvan het
middenstuk te Parijs is, en waarop de Gezellen van den heiligen Bloede zijn afgebeeld.
In dit gewrocht heeft Pourbus getoond dat hij, in 't schilderen van kleine portretten,
niet kan overtroffen worden. Oppermeester blijft hij nog in zijn vak als hij op
levensgrootte schildert, hij weet de stoute, krachtige schildering met fijnheid van
uitvoering te paren. Dat bewijst hij in zijne Mater Dolorosa; zij is vol gevoel en
poëzie.
In deze zaal zijn nog schilderijen van allen aard; onder andere een zeer schoon
portret der Antwerpsche school uit de 17e eeuw, doch zij hebben weinig gemeens
met Vlaamsche ‘primitifs’.
Mijne taak is voltooid.
Ik heb mijn oordeel gestreken volgens eigen meening, steunende op persoonlijke
opzoeking en persoonlijke overtuiging.
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Over oude schilderkunst mag niemand ex cathedra spreken. Zulks doe ik ook niet.
't Is te hopen dat uit het verschil van zienswijze, ook uit terechtwijzingen, klaarte
en licht zal ontstaan.
Heb ik, hier en daar, zekere bijzaken der tentoonstelling moeten beknibbelen, 't
was zonder vooringenomenheid, maar met een kunstminnend inzicht.
Ronduit gezegd, moet ik bekennen, dat het gemakkelijker is dergelijke grootsche
tentoonstelling, éénig in hare soort tot hiertoe, te bespreken dan ze in te richten. De
taak der inrichters was moeilijk, overlastig; zij zijn in hunne stoute onderneming op
schitterende wijze geslaagd, en verdienen allen lof.
Brugge, 19n Juli 1902.
A. NAERT.
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De uiterste dag.(1)
XXI.
MEER en meer onderbroken trekken de beelden voorbij voor de ziel van Niels Graffs.
Hij rust op zijn doodsbed als op eene weide bij den vloed en ziet zijn leven voorbij
vlieten. Zijn uiterste dag en zijn laatste nacht zijn als een bogenbrug over een ijlend
water, en hij staat op de brug en staart neder en ziet zijn eigen aangezicht in al de
voortspoedende golven en op den bodem der dwarrelende strooming.
Het leven loopt, loopt - zooals de Rijn liep door al de straten in de oude, grijze,
vervallende stad bij zijne oevers. De Rijn verdeelde zich in armen en liep en ijlde in
klare stroomen door al de smalle, kronkelende straten, en de stad was oud en vervallen
en grauw, met oude, wonderlijke huizen en vele ijle, vervallene kerken gebouwd
tegen grauwe, uitgebrokkelde rotsen. En op eene gaanderij over den bruisenden Rijn
zat Niels Graff in het heldere licht van een zomerdag en de wijn stond vóór hem in
groene, druifomkranste roemers.....
Er was geen levensgeluid in de grauwe stad, buiten het eeuwig geruisch van den
vloed dag en nacht. En toen de avond viel, werd de stilte grooter

(1) Zie aflevering VI, blz. 582, eerste halfjaar.
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en dieper, en klokken klepten voor 't gebed, en de Rijn ruischte heel den langen nacht
onder zijne vensters, en dit geluid was gelijk de wind in de groote wouden - de
wouden thuis in zijn vaderland, die riepen, zoo dat hij niet kon slapen.....
Dan reisde hij een dag en een nacht en nog een dag, tot hij de schitterende
Middellandsche Zee zag. Dan steeg hij hoog op de zuidelijke bergen en kroop weg
in wijngaarden. Als de zon brandde, rustte hij stil gelijk een hagedis in het fijne gras,
onder de schaduwe van oude vijgenboomen met breede bladeren en knoestige
wijnstokken, die slingerden gelijk gekrulde slangen van boom tot boom. En diep
daaronder was het dal, grijs van olijfbosschen, met de zwarte naalden der cypressen.
En dieper nog lag eene verblindende sneeuwwitte stad in eene kreek van het
hemelsblauwe water.....
Maar ook dit was ijdelheid, de ijdelheid der ijdelheden.
En onophoudend rolt de reeks zijner reizebeelden verder.
Hij ziet witte marmerkerken in het schittterende zonnelicht, gouden avondhemels
achter zwarte rijen van boomen, regennatte, maangrauwe straten in oude gothieke
steden.....
Lange boulevards, waarop menschen en wagens wemelen onder de drie rijen
schitterende peerlen der elektrieke lampen, en waarop eene menigte heeren en dames
lachen rond marmertafels tusschen laurierboomen.....
Koele uren in het binnenste der donkere domkerken, waar het licht gloeit in het
glasmozaïek der vensterramen gelijk stervende assche na een lichtlaaien brandstapel...
Avonden op een bontgeplaveid piazza, waar harpen en mandolinen klinken...
Goudgroene vloeden, schitterende zeeën, violettebergen met verblindende
gletschers...
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Alles ijdelheid, ijdelheid der ijdelheden.
Maar meer en meer dwarrelen de gezichten dooreen.
Niels Graff ziet eene markt bij eene kerk. Hij zelf gaat over de markt, alleen in de
stilte van de middaghitte. Alleen, - neen, hij hoort dat iemand hem volgt, stap voor
stap. Hij keert zich om - en staat aangezicht tegen aangezicht voor een
schrikverwekkend kopergroen wangedrocht - een wezen, welks gelijke hij nooit
gekend heeft - een duivel, die zijn wijde muil vol bloed opent, om hem op te slikken
en zijne breede geelgroene pooten zwaar op zijne schouders legt...
Het gezicht verandert...
Hij ziet eene wilde kloof tusschen geborsten rotsen die hoog uitsteken naar de
maanverlichte wolken van den nacht. Groote, zware sparreboomen springen vooruit
op beide zijden. Verder op liggen eenige beukbosschen, en hoog op in een der kruinen
hangt een doode man, zwart en duidelijk afgeteekend tegen de zilveren maan, die
door de glasgroene lucht zeilt tusschen de drijvende wolken. De wind beweegt het
lijk van den zelfmoordenaar en Niels Graff herkent sidderend zijn eigen gedaante...
De gezichten veranderen. Het is ten laatste, alsof hij afreist met een haastig ijlenden
sneltrein. In en uit de bergen gaat hij - nu voelt hij de koude duisternis van de tunnels,
dan den brandenden blakenden zonneschijn. In en uit - in en uit...
Wild en wilder wordt de vaart, meer en meer onweerhoudelijk. Ten laatste is het
of de vaart den berg af gaat... En Niels Graff wordt weer het ijselijke gevoelen gewaar
van te vallen - te vallen in den bodemloozen afgrond...
Het zwindelt rond hem - het wordt zwart - het is, alsof vele telegraafbellen
onophoudelijk klinken van uit alle staties, die voorbij schieten als zoovele witte
glinsters - alsof nuttelooze signalen klinken op den doodsveroordeelden trein, die
niet meer kan gered worden...
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Zoo komt er een alles verdoovend gekraak, gelijk 't gedonder van eene machtige
ontploffing - en eene stem, die in doodsangst roept: ‘Alles is voorbij! Wij vergaan!’
Dan breekt het koude zweet uit geheel Niels Graffs lichaam, en hij beeft, dat zijn
bed er van davert...
Totdat alles op eens gansch stil wordt, en een oneindig blijde muziek begint. Dat
is gelijk de zoete tonen eener fluit, en dat is gelijk het klinken van heldere klokken.
Niels Graff is niet meer in den vervaarlijken spoortrein.
Alles rond hem is stil en rustig, en hij ziet vóór hem een najaarsavondhemel, die
hoog en klaar rijst over eene stad; deze ligt diep onder hem nevens eenen vloed in
een dal.
Hij zit hoog op den berg, in eene loggia met witte, vierkante muurpilaren, en over
de leuning der loggia ziet hij de witte kerk van San Miniato en de verre Apennijnen,
rood van de zinkende zon...
Hij zit in Fiesole, in den hof van eene herberg, en vóór hem op de tafel staat brood
en kaas en druiven en een korfflesch met rooden wijn.
En wanneer hij gespijsd heeft, wordt zijne koffie gebracht in een lusthuis op de
punt der klip, die uitspringt over het dal. De bediende zet het blad met de zwarte
koffie en eene flesch groene certosa op de steenen tafel van het lusthuis en gaat.
Geleund tegen de gemetselde borstweer blikt Niels Graff neer in het dal, de zon
is nu onder en uit Fiesole's kloosters, uit Firenze's torens klept het Angelus.
Het wordt ras donker. De, cypressen op den boord des bergs steken zwart af op
de gouden lucht, en beneden in de stadsstraten worden de elektrieke lichten ontstoken.
Niels draagt zijne koffie en zijn glas op de borstweer.
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Nu bruist het leven daar beneden op het asphalt der moderne straten en stroomt
vooruit in schaduwen van 't verleên naar de markt van het stadhuispaleis en onder
de arkaden der gallerieën. En de Arno zwalpt en zucht gelijk Dante's verzen, van de
oude brug der goudsmeden tot de Engelsche bosschen in Shelley's Cascinen. En
boven op de donkere bergen stralen de Viale dei Colli en de Michel Angelo-plaats
als een snoer van diamanten.
Niels Graff laat langzaam de likeur over zijn gehemelte spoelen en schenkt
opnieuw. Zijn hert zwelt stil - gelijk een lederen zak, die langzaam opgevuld wordt
met wijn.
Al de groote schatten van 't verleden, al de gratievolle schoonheid van het
tegenwoordige, al de edelste vruchten, die de zon der beschaving gerijpt heeft op
des levens oneindigen boom - dit is allemaal besloten in Firenze's dal, daar benêen
als in een schaal van goud.
Niels Graff blikt neer over de stad, blikt op ten hemel, wiens sterren schitteren
door het zwarte loof der cypressen. Het is, of in eens alle ledigheid, alle verveling
in eens weggeweken is van hem. Hij bemint opnieuw het leven, en zijn hert geurt
den hemel tegen gelijk een bedauwde hof, vol gekruide planten. Het is, of geheel
zijn wezen in bloem staat.
- Zie, zegt hij en heft zijn glas naar de sterren, mijn leven is een edel, uitgelezen
wijn, die mijn diep hert verrukt.

XXII.
Het is de volgende dag, het is Allerzielendag in eene van Firenze's kerken...
Toen Niels 's avonds thuis kwam van Fiesole, lag er een telegram op tafel in zijn
kamer. Hij opende het; er stonden maar drie woorden: Agnes is dood.
Niels las ze zorgvuldig, stak dan het telegram in zijnen zak en ging uit.
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Hij daalde af langs de Via Calzajoli en wandelde menige keeren op en neer in het
wit, elektriek licht. Dames kwamen en groetten Buona sera, bezagen hem een
oogenblik en verlieten hem. Het begon donker te worden op de Via Calzajoli.
Hij trok naar den Arno en wandelde op en neer onder de donkere booggangen.
Dames kwamen en grepen zijne kleeren: Signore! Signore! Hij sloeg ze weg met
zijnen stok, en zij gingen. Het begon eenzaam te worden in de donkere booggangen
langs den Arno.
Hij volgde den Arno tot aan de Cascinen - hij ging terug langs de nieuwe boulevards
- verdoolde in de oude straten rondom Santa Croce, kwam eindelijk te rechte op de
Piazza Signoria en vond doodmoe zijn thuis op de domkerkplaats; zijne kamer, waar
hij geen licht ontstak, en zijn bed, waar hij zich op legde zonder zich uit te kleeden...
Hij viel aanstonds in slaap en sliep geheel den nacht door, zwaar en zonder
droomen...
Maar nu is het Allerzielendag in Santissima Annunziata.
En nu zingt het koor Thomas van Celano's, oude doodshymne en oordeelpsalm.
Dies irae, dies illa
Solvet saeclum in favilla
Teste David cum Sybilla.

Een zware bas zingt voor, en de zang rolt onder de woorden gelijk eene
tegengehoudene aardbeving en dreunt in al de duistere vokalen en schalt in het
driedubbel rijm gelijk een ver gedonder. En nu dreunen de bazuinen over den uitersten
dag door den zang der stemmen.
Tuba mirum spargens sonum
Per sepulcra regionum
Coget omnes ante thronum.
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Er is tusschen iedere stroof een kleine poos waar de stemmen en de instrumenten
zwijgen, en uit deze stilzwijgenheid breekt de zang scherp en machtig los. Maar nu
is het, alsof iemand zwaar zijn hoofd ter aarde buigt, en de sterke stemmen zinken,
zoo diep ze kunnen. En heffen zich weder langzaam op, gelijk een aangezicht, dat
biddend en bang opziet - verheffen zich, bevend van angst, tot den voet van den troon
des Allerhoogsten:
Rex tremendae majestatis,
Qui salvandos salvas gratis,
Salva me, fons pietatis.

Onder den laatsten regel trekt de bas zich langzaam weg en verzwindt als met een
ootmoedigen knieval. En een koor van klare stemmen valt in - maagdelijk zuivere,
kinderlijk reine stemmen, die maar willen bidden, maar smeeken, maar op hun
aangezicht vallen en genade vinden bij God:
Recordare, Jesu pie,
Quod sum causa tuae viae,
Ne me perdas illa die.
Quaerens me sedisti lassus,
Redemisti, crucem passus,
Tantus labor non sit cassus.

De stemmen herinneren den Allerhoogste aan zijne levensdagen op aarde. Zij bidden
Hem de lange, bestoven wegen indachtig te zijn in het heete, zonbezweete Judea,
den bitteren gang over Cedrons beek tot op den Olijfberg, des apostels verraad, Petrus'
verloochening, aller vlucht. Zij herinneren Hem der beulen zweepen, Herodes' spot
en des Romeinen vuistslag, de doornenkroon en den smadelijken purpermantel. Zij
bidden Hem te herdenken den langen, smertvollen weg met het zware kruis op de
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bloedige schouders en de alles overtreffende smart, toen de nagels zijne handen en
voeten doorboorden, en de drie uren lange pijn op den schrikkelijken Boom des
levens.
De stemmen herinneren den Allerhoogste aan al de handelingen van zijne
menschendagen. Zij bidden Hem ook de zondaars te gedenken, die Hij zoo genadig
vergeven heeft - Magdalena, die zijne voeten zalfde, en den moordenaar, die aan
zijne zijde aan het kruis hing. Zij erkennen zich zelven als zondaars gelijk Maria en
gelijk de moordenaar, en de stemmen zinken te samen gelijk vlammen, die laag over
assche branden:
Oro supplex et acclinis,
Cor contritum quasi cinis,
Gere curam mei finis.
Lacrymosa dies illa,
Quâ resurget ex favilla
Judicandus homo reus...

Het is, of het koor een oogenblik toeft, vooraleer het werkelijk den Reinste durft
smeeken om vergiffenis - toeft gelijk Abraham, toen hij sprak met den Heer en bad
voor Sodoma.
En gansch stil, heel ootmoedig luid het:
Huic ergo parce, Deus!

Langzaam, drukkend sterft de hymne uit in het halve, eenvoudige rijm van het
slotgebed:
Pie Jesu, Domine,
Dona ei requiem.

En een lang, een klagend Amen.....
Een Amen, die nog klinkt in Niels Graffs ooren, als hij ontwaakt uit zijne lange
nachtmerrie, uit zijne droomzware koorts. Ontwaakt, mat, bedwelmd,
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gebaad in zweet, met brandend hoofd - en ziet het kleine, arme kamerken, waarin
hij ligt om te sterven, en waar de nachtlamp gestadig brandt, en de breinaalden der
oude vrouw nog kletteren.
Hij voelt in eens dat hij ligt in de groote Sodomastede, een huislooze landlooper,
een zieke en arme vreemdeling, een vogel, die op zijn doellooze vlucht neergevallen
is met geknakte vleugels op een dak tusschen millioenen daken. En hij zucht, zwaar
en lang.
De waakster blikt omhoog en komt tot bij hem. Zij droogt het zweet van zijn
voorhoofd, en hij krijgt nieuw ijs in den mond. Zoo valt hij wederom neer. En andere
gezichten bezoeken hem.

XXIII.
Nog éénmaal droomt Niels Graff - maar niet langer van de dingen, die hem gebeurd
zijn en die zijn leven waren....
Het schijnt hem dat hij opnieuw in zijn oud thuis is - dat thuis, dat niet meer
bestaat.... Hij is daar, en Agnes leeft, en het is in de eerste dagen van hun geluk, in
den goeden tijd. Hij zit aan zijne schrijftafel en arbeidt; de lampe schijnt gezellig op
papieren en boeken; van tijd tot tijd legt hij de pen neer, leunt achteruit in zijnen
zetel en voelt eene inwendige blijdschap, die hare warmte uit zijn hert zendt over
geheel zijn wezen.
Er wordt op de deur geklopt, hij keert zich om in zijnen stoel. Daar staat Agnes,
wit als een lijk. Hij springt op.
- Maar wat is er toch?
- Hebt gij het niet gezien? zegt zij, en wijst naar het venster. Hij ziet daarheen en voelt, dat hij zoo bleek wordt als zij. Heel de hemel is daar buiten vlammend rood.
- De stad brandt! roept hij, en een onbedwing-
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baar griezelen grijpt hem aan en doet hem sidderen, lichtjes, maar onophoudend....
- Neen, antwoordt zij en wordt nog bleeker. - De stad is ongedeerd....
En zij neemt zijne hand en voert hem de trappen af, buiten door den gang, buiten
in den hof.
- Zie! zegt ze en wijst naar den hemel. Maar zelve bedekt ze haar aangezicht.
Hij ziet.
En hij ziet op den oostelijken hemel, zich verheffende over de zwarte boomen en
reikend tot dicht aan het Zenith, een onmetelijk kruis van vlammen, dat alle dingen
verlicht. De sterren verbleeken, men ziet ze niet meer. Maar alles op aarde is
schitterend hel verlicht - de kleine huisjes langs den weg schijnen met witte gevels
en witte schoorsteenen - het loof der hoven is groen, maar met onbehagelijk
geelgroene kleur als in een elektriek licht - en hij ziet ieder halm in het grasplein,
ieder zandstofken op den gang, waar hij staat....
Hij staart en staart op dit vlammenkruis en begrijpt niets. Alles is gansch stil, geen
geluid noch nabij noch in de verte, niet de klingelende bellen der spoorwagens, die
men anders altijd hoort uit de dreef. Waarschijnlijk zijn allen gelijk hij bezig met het
verschijnsel. Nu ziet hij ook zijn gebuur, den ouden dominé, buiten staan op zijn
veranda - hem en zijne oude vrouwe en hunne ongehuwde dochter. Ze staan en staren
gelijk Niels en Agnes, en niet één van hen spreekt een woord. Hij zou wel naar hen
roepen over den tuin, en hunne meening hooren - maar het is, alsof hij niet vermag
de geluidlooze stilte te breken onder het vlammende kruis....
Dan is er eene klokke, die in de verte begint de luiden. Eene groote, zware,
klankvolle klokke. En nauwelijks heeft ze ééne minuut geluid, of eene andere valt
in, dan eene derde en eene vierde - tot-
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dat al de klokken der stad, kleppend en klagend, in koor luiden ten hemel op.
Dan is het, dat Niels begint te verstaan - en hij voelt, dat Agnes dicht bij hem
kruipt, bevende lijk een esschenblad.
- Hoort gij, hoort gij? zegt zij heel zachtjes. - De uiterste dag wordt ingeluid!
En plotselings roept iemand op den weg, met eene stem, die heesch is van schrik
en scherp van uitzinnigheid - en de stem roept, zoo dat het schelt door de stilheid:
- De uiterste dag! De uiterste dag!
Dan begint Niels te beven gelijk zijne vrouw, en hij wendt zich tot haar en blikt
vragende op haar neer.
En zij buigt het hoofd, knikt en berst in snikken.
En buiten op den weg vliegt de stem wijder, en het geroep schalt onheilspellend,
verder en verder weg:
- De uiterste dag! De uiterste dag!
En de kerkklokken luiden onophoudelijk, sterker en sterker, meer en meer
smeekend.
Maar op den hemel staat het kruis en vlamt onverbiddelijk....
Het gezicht verdwijnt.
Niels Graff dwingt zich tot bewustzijn, kijkt door het vallende ooglid naar het licht
der lamp - en zinkt weder neer....
Nu is alles duister rond hem, en Agnes is niet meer aan zijne zijde. Hij staat op
den weg vóór zijn huis - als werd hij uit den slaap opgeschrikt en liep hij buiten om
een groot gevaar te ontgaan. En opnieuw hoort hij, heenzwindend in de duisternis,
het geroep van daareven:
- De uiterste dag! De uiterste dag!
Rond hem is het gansch zwart en stil. Hij kan niet eens de huizen zien langs den
weg of de boomen
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der hoven. Hij kan zijn eigen huis niet zien. Hij kan niet eens zijn eigen hand zien,
als hij ze voor zijn aangezicht houdt. Maar hij hoort zijn hert kloppen met zware,
angstvolle slagen.
Hij is gansch alleen. Hij wil den weg terugvinden naar zijn huis - wil Agnes en
het kind vinden, met hen wezen, wezen waar zij zijn. Maar het is, alsof de donkerheid
alles verslonden heeft. Hij waagt nog eenige stappen vooruit - maar zijne bevende
handen, zijne zoekende voeten stooten niet tegen eene deur, een hekken of een muur
- dat is al te samen verzwonden. Hij is hulpeloos verdoold, hooploos verlaten in deze
zwarte ijlheid. En hij durft niet roepen in die diepe woestijn.
Dan grijpt een bevende angst hem aan, en hij buigt neer naar den grond en beroert
dien met zijne handen, beangst dat ook de grond hem zal verlaten, dat hij hem alleen
zal achterlaten, alleen op den uitersten dag....
Hoe lang hij aldus ligt, weet hij niet.
Als hij wederom zijn hoofd opheft, omstraalt hem een wit, sterk licht, en hij staat
als op een ledig strand.

XXIV.
Een wit, wit licht - witter, dan al wat wit is op aarde.
En een licht, dat heel zijn wezen doordringt, een licht, dat zijne ziel verlicht tot in
den diepsten grond. Een licht, dat niets onverhelderd laat - een licht, dat
onomkoopelijk is, een licht, tegen hetwelk al het andere duisternis en leelijkheid is.
Een licht, dat hem een snijdende, brandende pijn is, omdat dezes natuur een vijand
is van zijne natuur, en dezes wezen in staat is zijn wezen te vernietigen en te verteren
- juist gelijk het vuur het doode, koude hout kan veranderen in levende, warmende
vlam. Een licht, dat gansch zijn ik
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doet ineenkrimpen - en aan welks overmacht het toch zoo zalig zou wezen zich over
te geven.... indien het mogelijk was.
Dan hoort hij eene stem, die van uit het licht spreekt - eene stem, die hem zoo
wonderlijk bekend schijnt, en die hij toch zeker is, nooit uit eenigen mond gehoord
te hebben.
En de stem zegt tot hem, van op grooten afstand en toch zoo wonder dicht, als
sprak ze in zijn eigen hert:
‘Ik was hongerig, en gij gaaft mij niet te eten.
Ik was dorstig, en gij gaaft mij niet te drinken.
Ik was vreemd, en gij naamt mij niet op.
Ik was naakt, en gij kleedet mij niet.
Ik was ziek, en gij bezocht mij niet.’

De stem zwijgt. Maar het is, of hare woorden overgegaan zijn in het licht - of het
juist deze plaatsen verlicht in Niels Graff zijne ziel, waar het woord bevolen heeft
te dringen. En het licht herhaalt:
‘Hij was hongerig, en gij gaaft hem niet te eten.
Hij was dorstig, en gij gaaft hem niet te drinken.
Hij was vreemd, en gij naamt hem niet op.
Hij was naakt, en gij kleedet hem niet.
Hij was ziek, en gij bezocht hem niet.’

Dan geschiedt er iets wonders in Niels Graff. Sterk en machtig wordt hij door
verontwaardiging aangegrepen - het schijnt hem, dat men hem onrecht aandoet. En
zijne ziel recht zich op in hem, en hij grijpt naar zijn leven om het als een schild recht
te houden tegenover dat licht, dat hem wil verdoemen.
‘Ik heb geen kwaad gedaan,’ wil hij zeggen. Maar het woord sterft op zijne lippen.
Want het is, alsof al de beelden, die daareven voor zijn gezicht rolden, opstaan en
op hem stormen
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en roepen: ‘Zie, wat gij bedreven hebt!’ en andere: ‘Zie, wat gij verzuimd hebt!’
En het licht wordt nog witter en klaarder dan te voren, en er is niet een hoekje in
zijn leven, dat niet licht wordt, en allerwegen ziet hij slechte dingen groeien gelijk
onkruid en zwammen, en hij ziet leelijke dingen, die te vergeefs pogen weg te kruipen,
gelijk lichtschuw ongediert. Maar geen verbergen helpt.
Dan is hij op het punt zich over te geven en te vertwijfelen, en het is, als voelde
hij reeds de bezwijmelende diepte, die hem tot zich zoekt te trekken, en des afgronds
handen grijpen naar hem.
Maar nog eens schept hij moed.
‘Trots alle berst en breuk’, zegt hij stil, ‘heeft mijn leven toch een edel doel gehad.
Ik heb mijne natuur gevolgd, ik ben mij zelven getrouw gebleven! Ik heb het hoogste
gezocht; ik heb gejaagd naar het edelste wild der aarde, en een stond heb ik de
vluchtige hinde gegrepen, die door de wereld springt op gulden hoeven, en wier
heilige naam is het geluk. Ik heb mijn leed en mijne vreugd gezongen in het hert der
menschen, ik heb het metaal mijner ziel tot munt geslagen van klinkende verzen,
wier geluid de blijdschap schiep van eenzame geesten. Ik heb dezen verlost, die
leefden met gesloten oogen, ik heb hun geleerd te begeeren en te weenen, te lachen
en te jubelen, te leven in zalige lust en in nog schooner smerte!’
Niels Graff zwijgt. Het is, of gansch zijn leven zich verzameld heeft in hem en
zijn wezen vult en uit zijnen mond spreekt. Hij voelt, alsof hij nu moest vrij verklaard
worden - en hij verheft zijn hoofd, van de overwinning verzekerd.
En de stem in het licht spreekt ook niet meer tot hem. Maar het is, of eene andere
stem, gansch dicht aan zijn oor, hem toefluistert:
‘Ellendig menschenkind! en hoevelen hoordet
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gij zoo lachen en jubelen! leerdet gij dat aan uwe moeder? leerdet gij dat aan uwe
huisvrouw? zoudt gij dat aan uw kind geleerd hebben? leerdet gij dat aan anderen
dan aan dezen, die u volgden op de eenzame wegen van den Ik, waar de gulden
vreugden groeien?’
Het is, als hoorde hij Agnes'stem - en hij ziet op..
Daar ziet hij verreweg in de schijnende oneindelijkheid een gedaante, een man.
En de man beziet hem.
In het aangezicht van dien man ligt iets, dat aan Niels overbekend schijnt - en toch
meent hij, hem nooit vroeger gezien te hebben. Maar hij beschouwt onafgewend het
aangezicht van dien man.
En als hij er lang op geblikt heeft, is het, of het aangezicht verandert - en toch
hetzelfde is. Nu weet hij, waarom hij het herkent - het is Agnes' aangezicht...
Het is Agnes' aangezicht... en het is het aangezicht van zijn kleinen zoon... en het
is het aangezicht van zijne grijze moeder...
En het zijn zoo vele andere aangezichten, die Niels gezien heeft op straat - arme
aangezichten, leelijke aangezichten, ootmoedige aangezichten, die hij hoogmoedig
voorbijging om maar te zien naar al wat schoon was, jong, hupsch...
En Niels herkent op eens heel de gedaante van dien man - weet, waar hij vroeger
dien mensch gezien heeft...
Het was op den marmerstralenden weg in den zonneschijn van het Zuiden. Niels
trok blij en licht op, naar eene hoogte, waarvan men een uitzicht had over de
prachtigste rijken der wereld. Maar van uit het portaal eener kleine kerk kwam een
bedelaar, die gerust had op de trappen. En hij kwam naar Niels Graff met eene
uitgestrekte hand, die vol wonden was - maar Niels was vies en ging voorbij. Dan
begon de bedelaar hem te volgen en gedurig te smeeken. Maar Niels ging rapper.
Dan begon
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de bedelaar te roepen achter hem en hem toe te roepen in den naam van den
Allerheiligste. Maar Niels ging snel, en zijn hert bleef vast gesloten.
Dan stond de bedelaar een paar stappen achter Niels en hield op hem te vervolgen.
Maar met een oneindelijk vriendelijke, bedroefde stem zegde hij:
- Hij, die zich niet ontfermt over den arme, ontfermt zich niet over God.
Het was in het Zuiden, in stralenden zonneschijn...
En nu staat de bedelaar daar midden in de lichte helderheid, die allen zonneschijn
overtreft.
En Niels Graff herinnert zich zijne harde onbermhertigheid en zijne koude
blijdschap van onbermhertig te zijn geweest, en hij buigt het hoofd.
Maar terzelfder tijd is het, of hij zoo goed niet meer over zich zelven denkt - en
zijn leven begint zoo wonder gering te schijnen - alsof hij zoo weinig bereikt had,
hij, die meende zooveel bereikt te hebben - en of de schaal van zuiver goud, die hij
aan zijne lippen dacht te brengen genen avond in Fiesole's hof, maar de lompste
herbergkruik van het bestaan was, verguld met de leugen van den roes.
Dan fluistert wederom de zachte stem van vroeger in zijn oor:
‘Arm, arm kind! Arm onbezonnen, afgedwaald kind!
‘Wat zocht gij, dat gij niet reeds bezat - wat wildet gij vinden, tenzij wat gij eerst
zoudet verkwisten!
't Geluk was voor u, indien gij 't wildet bewaken - het leven voor u, indien gij het
wildet bewaren. En het leven verkwistet gij, en 't geluk wierpt gij weg - gelijk een
kind, dat de weerde van het kostbare niet kent...
‘Een arm, arm kind, een arm, afdwalend kind!
Dan is het, alsof Niels Graffs hert in hem begint te smelten. Dan wenscht hij maar
één ding - op-
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nieuw te kunnen beginnen, alles weer te kunnen goed maken...
Het is, of zijn oude, hardvochtige, boosaardige ik in hem berst en een nieuwe,
ongekende geest uitbreekt. En hij valt op zijn aangezicht en snikt luidop zwaar en
moeilijk en uit gansch zijn vermorzeld hert. En biddend roept hij:
‘Vergeef mij, Heer! Ontferm U en vergeef! Agnes, vergeef! Agnes, bid voor mij!’
En zijn geroep wordt herhaald - eerst door ééne enkele stem en dan door millioenen
en millioenen:
‘Heer, ontferm U! Christus, ontferm U! Heer, ontferm U!’
En met ootmoedige vreugde voelt hij zich verlost - overgegeven aan de smertelijk
louterende macht van het witte licht, - gedragen verre weg in de zon van 't eeuwig
leven, naar Jesus' Hert.

XXV.
Het was in November, in de weemoedige maand der dood. Langzaam week de lange
nacht, en het werd dag.
Niels Graff stierf met het eerste geschemer. De oude vrouw stond bij hem en
droogde het doodszweet van zijn voorhoofd. En juist als hij den laatsten, zwaren
zucht trok, begonnen de klokken eener nabijliggende kerk te luiden.
De oude vrouw ging de gordijn oprollen. Dan knielde zij neer bij het venster, en
met het gerimpeld aangezicht gekeerd naar den kouden, grauwen hemel bad ze
langzaam het gebed voor de afgestorvenen. Een gebed schaadt nooit - zelfs als het
een ongeloovige geldt, die gestorven is zonder priester en sakramenten. Want niemand
buiten God weet, wat er kan geschieden in eene ziel in het laatste uur.
De oude vrouw bad:
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- Heere Jesus-Christus, Koning der heerlijkheden, verlos alle afgestorvene zielen
van de pijnen der Hel en van de diepe vuurzee.
Bevrij ze van den muil des leeuws, dat de afgrond ze niet opslikke, en dat ze niet
neerstorten in de duisternis.
Maar uwe heilige vaandrig Michaël, voere ze binnen in het heilig licht, dat Gij
eertijds voorspeldet aan Abraham en geheel zijn geslacht.
Geef hem de eeuwige rust, Heer, en het eeuwige licht schijne voor hem.
Verlos zijne ziel van de poorte der Hel, Heer
Hij ruste in vrede.
Amen.
Oorspronkelijk vertaald uit het Deensch van JOHANNES JÖRGENSEN.
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Het samenwonen in steden.(1)
Een maatschappelijk vraagstuk.
HET was, docht me, noodzakelijk eenigszins nadruk te leggen op het louter statistisch
gedeelte van deze verhandeling: niets zoo dor als een cijfer, maar ook niets zoo
welsprekend. Wil men een vraagstuk met vrucht bestudeeren, dan moet men zijn
gegevens vooraf klaar uiteenzetten. Wij hebben zooeven vastgesteld dat de aangroei
van de stedelijke bevolking overal sterker is dan de aangroei van de gezamenlijke
bevolking. Nu, deze aangroei komt niet voort uit een geringer getal overlijdens of
uit een grooter getal geboorten: de inwijking is 't die hier de hoofdrol speelt.
Wat zijn dus de oorzaken die de bevolking op zoo'n onweerstaanbare wijze naar
de steden lokken?
Al zijn ze menigvuldig en ingewikkeld, toch is er één die al de andere beheerscht
en waartoe al de andere in zekeren zin kunnen herleid worden, namelijk de
oekonomische oorzaak.
Laten we, om dit aan te toonen, ons vraagstuk beschouwen in 't licht van de
staathuishoudelijke ontwikkeling. We zullen in de geschiedenis hoog moeten
opklimmen, wijl alle beschavingen, zelfs de oudste, aanzienlijke steden hebben gehad.
Sommige schrijvers hebben het huidig streven naar centralisatie geweten aan de
‘middelpuntzoe-

(1) Vervolg van blz. 52, nr VII, tweede halfjaar.
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kende strekking van den stoom’ en voorspellen een tijdvak gedurende hetwelke de
‘middelpuntvliedende krachten van de electriciteit de te zeer samengeperste bevolking’
zullen uiteenstrooien. Dat zijn praatjes voor den vaak. Dat stoom en stoomtuigen
aan de tegenwoordige ontwikkeling der steden krachtig hebben meegewerkt, is waar,
maar die enkele faktor volstaat niet om het feit voldoende te verklaren. De
Egyptenaren, de Mediërs, de Pheniciërs, de Grieken, de Romeinen bouwden
reusachtige steden: hebben ze stoomtuigen gekend?
Daaruit blijkt genoegzaam dat een enkele huishoudelijke faktor niet toereikend is
om een zoo gewichtig en ingewikkeld maatschappelijk verschijnsel uit te leggen.
In een studie over het samenwonen in steden moet men derhalve rekening houden:
1o) met de oekonomische krachten te zamen genomen.
2o) met de maatschappelijke faktoren waarvan het oekonomisch karakter niet
duidelijk te voorschijn treedt, en die het nuttig is afzonderlijk te beschouwen.
1o) We zullen bondig onderzoeken 't geen men de drie groote afdeelingen van de
huishoudelijke ontwikkeling zou kunnen heeten:
a) de ontwikkeling van den landbouw,
b) de ontwikkeling van den handel,
c) de ontwikkeling van de nijverheid,(1)

en trachten te toonen dat aan elk ontwikkelingstijdperk een streven der menschen
beantwoordt om

(1) Er dient vooraf opgemerkt dat deze ontwikkeling niet steeds een regelmatigen gang heeft
gevolgd. Zeer dikwijls hebben landbouw, handel en nijverheid gelijktijdig het ontstaan der
steden beinvloed. Bovendien waren sommige landen de andere verscheiden eeuwen vóór.
Tot op heden zijn er streken, b.v. sommige gewesten van Rusland - om maar van Europa te
gewagen - waar zelfs de ontwikkeling van den landbouw lang niet ver gevorderd is.
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zich op één zelfde punt van een gebied neer te zetten.
a) De landbouw drijft van natuur de bevolking uiteen; ook bestond er, gedurende
het heele tijdvak van de ‘Naturalwirthschaft’, een ontelbare menigte kleine
maatschappelijke eenheden, van elkaar onafhankelijk zooal niet vijandig, en elk voor
zichzelf voortbrengend wat ze verteerden.
‘De geschiedenis der beschaving, zegt M. Adna Ferrin Weber(1), is de geschiedenis
van het breken der afsluitingen die de oorspronkelijke maatschappelijke eenheden
scheidden, 't is te zeggen, in 't verloop der eeuwen, het huisgezin, de klan, de
aartsvaderlijke groep, de gemeente of de heerlijkheid.’
De eerste faktor die - zeer langzaam - de verbrokkeling van die kleine
maatschappelijke eenheden veroorzaakte, was de verdeeling van den arbeid.
Deze verdeeling was in 't begin alleen gesteund op 't verschil van geslacht,
ouderdom, spierkracht of op de afhankelijkheid van de groepsleden tegenover den
hoofdman.
Er was nog geen bijzondere taak aangewezen voor elken eenling in 't bijzonder.
Langzamerhand ontdekken de menschen in zichzelf bijzondere begaafdheden.
Ze beginnen te begrijpen dat het voordeeliger is voor 't gemeenebest maar één
molen te hebben om 't graan te malen. Eén enkel persoon zal zijn werkkracht aan
dezen bijzonderen arbeid besteden en meel leveren voor den heelen klan. Eén voor
één gaan de overige nijverheden denzelfden weg in... Er komen kleermakers, wevers,
andere ambachts-

(1) ADNA FERRIN WEBER. - The growth of cities. A Study in statisties Published for Columbia
University by the Macmillan Company. New-York, 1899.
Vgl. ook KARL BüCHER. Die Entstehung der Volkswirtschaft. Tubingen, 8o, werk dat in 't
Fransch werd vertaald door A. HANSAY.
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lieden... Men vervaardigt geen kleeren, geen schoeisel meer in 't gezin, men begeeft
zich tot een man van 't vak... Ook de vervaardiging van 't landbouwgerief wordt een
afzonderlijk vak. - En tegelijkertijd worden er verbeteringen toegebracht aan 't alem
zelf. - De vooruitgang in de vervaardiging brengt nieuwe behoeften mee die het getal
vakmannen doet aangroeien.
Gevolg: een groot aantal armen zijn van 't veldwerk afgetrokken... Aan een anderen
kant wordt de wijze van landbouwen verbeterd en aan elke verbetering in 't
landbouwstelsel beantwoordt een getalsvermindering van de personen aan het
akkerwerk gehecht...
Evenwel, tot een betrekkelijk jong tijdstip toe, verschillen de stelsels en zelfs de
werktuigen van de landbouwers maar zeer weinig van die der oudheid en van de
middeleeuwen. Onlangs schreef er iemand: ‘Indien de landbouwkundigen van eertijds
op de wereld waren terruggekomen, hadden ze kunnen gelooven dat er sedert hun
tijd niets veranderd was, en Vergilius had bij de boeren uit de 18e eeuw de
landbouwwerktuigen kunnen weerzien die hij in zijn Georgica beschrijft.’
Sedert een halve eeuw heeft het verschijnen op het veld van de machine met haar
veelvuldige vormen en toepassingen, en ook het verbeteren van de wetenschappelijke
landbouwwijzen een overgroot getal landbouwwerklieden buiten werk gesteld.
M. Fitch, bijzondere agent voor den landbouw bij de Amerikaansche volksoptelling
in 1890, schreef:
‘Bij 't bestudeeren der landbouwontwikkeling zijn vakmannen tot de gevolgtrekking
gekomen dat, met de verbetering die aan het landbouwgerief werd toegebracht, een
pachter met gewone werkkracht in staat is om met voldoende werktuigen, thans met
drie man den arbeid te verrichten waarvoor hij vóór 50 jaar vijftien man behoefde,
en hij verricht hem beter.’
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In zijne ‘History of Prices’ zegt M. Mulhall dat, dank zij den vooruitgang van de
werktuigkunde en van de vervoermiddelen, dank zij het specialiseeren van den
landbouwarbeid, het werk van één man uit de vlakten van Dakota voldoende is om
brood te leveren aan 140 inwoners van Boston. - En in een ander werk (Progress of
the world, 1880, bl. 499.), daar hij het voorbeeld aanhaalt van een Kaliforniaanschen
pachter die 45.000 ‘acres’ met graan bezaait, gelooft Mulhall dat één pachter als
deze, op een korenveld van een honderd vierkante mijlen, met 400 werklieden zooveel
graan kan voortbrengen als 5000 Fransche landbouwers.
Men begrijpt dat deze landbouwontwikkeling, in een onderzoek over het
samenwonen in steden, van ontzaglijk belang is en te vaak uit het oog wordt verloren.
- De steden worden gebouwd en bevolkt door hen die de aarde niet meer bewerken
en waarvan het bestaan een ‘surplus de subsistance’ onderstelt, dewelke op zijn beurt
bekomen werd door deze ontwikkeling van den landbouw.
Ontwikkeling van den handel. - Toen een gedeelte van de bevolking den landbouw
had opgegeven en zich op een eng grondgebied had neergezet, was het eerste gevolg:
het ontstaan van den handel. Zonder handel is immers een stedelijke bevolking niet
bestaanbaar. Wanneer een stuk bevolking dat den veldarbeid ontrouw wordt, zijn
bestaan zoekt in de ruiling van andere voortbrengsels, kiest het de plaatsen uit die
daartoe gunstigst zijn en concentreert zich daar onvermijdelijk, vooreerst, omdat
zulke plaatsen betrekkelijk zeldzaam zijn, vervolgens, omdat de ruil of de handel
zooveel gemakkelijker gaat als de menschen dichter bij elkander wonen.
Dit samenkrielen is zeer langzaam gegaan.
De ontwikkeling van den handel kan men in 4 groote tijdvakken indeelen, waaraan
een sterker-
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worden beantwoordt van de stedelijke concentratie:
1o het huishouden van het dorp;
2o het huishouden van de stad;
3o het huishouden van het volk;
4o het huishouden van de wereld, waarheen we thans, naar het schijnt, met snelle
schreden gaan.
1o Dorpshuishouden:
De kenmerken van dit tijdvak in de handelsontwikking werden nauwkeurig bepaald
door M. Henry Maine ‘Het dorp is een huishoudelijk- en handelsgeheel (complete
in itself) voor de overige wereld gesloten.’
Het spreekt vanzelf dat toenmaals de steden als zoodanig niet bestonden. Misschien
bestonden er dichtbevolkte dorpen: het eigenlijk stadsleven was echter onbekend.
Dit volkomen gesloten huishouden kon niet eeuwig duren. In de ringmuren van
deze malkaar hatende eenheden kwamen bersten: en, nu eens binnen een vesting,
dan eens rondom een klooster werden er markten, fooren gehouden. Deze markten,
deze fooren, eerst toevallig en tijdelijk, richtten zich op den duur op sommige plaatsen
regelmatig en voorgoed in. Handelaars zetten er zich neer en werden weldra gevolgd
door de ambachtslieden, die hun dorp verruilden voor een plaats waar ze hun
voortbrengselen gemakkelijker aan den man konden brengen. Zooals we reeds zagen,
wanneer een lid van 't gezin in zich een bijzonderen aanleg gewaar werd voor 't
vervaardigen van dit of van dat, besteedde hij daaraan al zijn krachten.
MM. Bücher en Adna Weber(1) hebben het verloop van deze ontwikkeling zeer
wel beschreven.
Eén persoon begon met het schoeisel te vervaardigen voor het heel gezin. Door
die bestendige oefe-

(1) Zie boven.
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ning verwierf hij een behendigheid grooter dan noodig was voor dit beperkt verbruik;
hij bood zijn diensten aan ander gezinnen aan. Te dien einde reist hij, ongeveer zooals
ons leurders met regenschermen. Op den duur begrijpt hij dat het voor hem
voordeeliger zijn zou indien hij, in plaats van zijn voortbrengselen rond te leuren,
zich op een bepaalde plaats neerzette: zoodoende zou hij meer voortbrengen. Aldus
brachten schoenmaker, smid, wever, brouwer, metser, timmerman kapitaal bijeen
en stichtten de stad.’ Daar vangt het tijdvak aan van het stadshuishouden.
De berst is een kloof geworden, of liever de huishoudelijke kring heeft zich verwijd:
hij blijft gesloten.
De stad bevoorraadt het omgevende platteland: voor de overige wereld blijft ze
toe.
M. Schmoller heeft den aard van deze steden uit de oudste middeleeuwen
voortreffelijk geschilderd (The mercantile system, bl 11.): ‘Behalve tijdens de
jaarmarkt was de vreemdeling uit allen kleinhandel gesloten. Het was hem enkel
toegelaten gedurende een bepaalden tijd in de stad te verwijlen. Het was hem zelfs
verboden geld uit te leenen of met een poorter een vennootschap te vormen. Hij
moest zwaarder taksen betalen om zijn paarden te stallen, zijn waren te doen wegen,
voor de diensten van makelaars en wisselaars.... Kortom, de stadsmarkt vormde een
volmaakt omloopstelsel van krediet, handel, belasting en inkomsten... een stelsel dat
zijn zwaartepunt uitsluitend in de plaatselijke belangen heeft, dat den huishoudelijken
strijd met eigen krachten aangaat, en dat bloeit naar gelang van de omzichtigheid en
de wilskracht van kooplieden en burgers - raadsleden - bij 't besturen van de markt.’
Strenge maatregelen waren genomen om de bewoners van het stadsgebied te
beletten handelsbetrekkingen aan te knoopen met andere steden. Niet alleen mochten
de boeren geen voortbrengselen
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van ander steden koopen, maar sommige waren mochten ze ook zelf niet vervaardigen.
Het spreekt van zelf dat, met zoo'n huishoudelijk stelsel, de handelsplaatsen geen
groote uitbreiding konden nemen.
Slechts enkele steden, over uitzonderlijk gemakkelijke verkeersmiddelen
beschikkend, zeehavens, steden te midden van zeer vruchtbare vlakten, steden op
groote beevaartwegen, groeiden aanzienlijk aan. Venetië en Brugge hadden een
wereldhandel, maar die handel betrof voorwerpen van ondergeschikten rang,
prachtgoed, laken, zijden stoffen, kruidenierswaren, gesteenten, enz.
De overgang van stadshuishouden tot volkshuishouden, derde gedaante van de
handelsontwikkeling begon ten tijde der kruistochten. Toen palmden de steden een
groot gedeelte van den leenroerigen rijkdom in. Tegen klinkende munt stonden de
heeren aan de steden vrijheidskeuren toe; waren vóór de kruisvaarten onbekend en
in Europa ingevoerd, verwekten nieuwe behoeften en breidden de handelsbeweging
uit; bovendien, het verbond gesloten tusschen vrije steden en koning gaven den
genadeslag aan de leenroerige macht en aan het gesloten stadshuishouden.
De steden, van het heerenjuk bevrijd, begrepen alras wat voordeel zij uit een
breeder opgevat handelsstelsel trekken konden, langzamerhand verwijdden zij hun
handelskring.
Van lieverlede maakte de wekelijksche stadsmarkt, waar men grootendeels, om
niet te zeggen uitsluitend plaatselijke voortbrengselen verkocht, voor groote
jaarmarkten plaats, waar de produkten bijeen kwamen van verscheiden steden en
zelfs van verscheiden landen.
Die verandering liet aan veel steden toe meer voort te brengen dan zij zelf en hun
landelijk gebied verbruikten; daaruit volgde natuurlijk een toenemen van de
stadsbevolking.
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Zoo werd de weg bereid voor het handelsstelsel van Cromwell, van Colbert en van
Frederik den Groote.
De steden komen onderling in betrekking. De vergelijking der verschillende
werkwijzen brengt verbetering in de vervaardiging; een grooter arbeidsverdeeling
vermeerdert de voortbrengst, de eene stad levert de wol, waarvan de andere het laken
maakt. ‘Het bouwen van wegen, vaarten en haven’; de regeling van het handelsrecht;
‘de orde gebracht in 't bestuur van staat en steden’, de ontwikkeling van het krediet,
andere faktoren nog, gaven aan den handel een ongekenden bloei.
‘Uit de eenslachtige menigte middeleeuwsche steden, met markt en ambachten,
beginnen enkele steden zich te verheffen als middelpunt van een staatsbestuur of als
handelsplaats’; de voortbrengst in 't groot komt te voorschijn en roept werkhuizen
in 't leven. waarin zich landbouwwerklieden komen verdringen, door een arbeid,
minder lastig en winstgevender dan den veldarbeid naar de stad gelokt.
De huishoudelijke kring heeft zich ontzaggelijk verruimd - zijn afmetingen worden
op hun beurt ontoereikend. De markt, eerst staatsmarkt, werd wereldmarkt. En wat
sommige huishoudkundigen ook zeggen mogen, het tijdvak van het wereldhuishouden
is aangebroken.
Naar de uitwendige vormen te oordeelen (tol - vervoernijverheid door den Staat
uitgebaat, enz.), schijnen we nog het staatshuishouden te beleven. Maar alle
hedendaagsche huishoudelijke gedachten en daden, de duurte van het leven, de prijs
van den arbeid, de waarde van de koopwaren worden bepaald door de wereldmarkt.
In zijn jongste en merkwaardig werk over de ‘Hoofdtrekken van de
Staathuishoudkunde’ (bl. 105) heeft M. Brants de wording van de wereldmarkt in 't
licht gesteld: ‘Wanneer een markt, zegt hij,
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zich uit een oorzaak van staatkundigen of stoffelijken aard uitbreidt, wordt het veld
verruimd voor de mededinging; de voortbrengers, te voren in hun enge gewesten
afgeperkt, zien de slagboomen vallen en worden handgemeen. De uitbreiding van
de markt sleept met zich de uitbreiding van de mededinging met al hare gevolgen.
Het vernietigen der scheidsmuren, het scheppen van handelswegen, het verkorten
der afstanden breiden de markt uit en dragen er daardoor zelf toe bij om hem één te
maken, om de voortbrengers elkaar te lijf te jagen.’
‘Hoe algemeener het streven naar prijsvermindering, hoe feller het wordt; daarin
ligt de voornaamste prikkel tot gestadige wijziging van de voortbrengingsnijverheid.
En hoe langer hoe meer heeft dat toegenomen, naarmate datgene tot stand kwam,
zich regelmatig inrichtte wat men de wereldmarkt heeft genoemd.’
‘De mededinging is niet overal even hevig; feitelijk woedt ze enkel op één en
dezelfde markt. Is de markt beperkt, dan is ze bijkans onmogelijk, omdat er alsdan
maar één voortbrenger is van dezelfde soort, die over de prijzen beschikt.’
‘Maar in maatschappelijke groepen waar 't vervoer gemakkelijk en snel gaat,
worden de strijdkansen, dank zij 't wegvallen der afstanden, voor tal van voortbrengers
gelijk.’
‘Het huishoudelijk regiem van onze huidige maatschappelijke groepen is
gekenmerkt door ongewone verwikkeling en mededinging, niet alleen op de staats-,
maar ook op de wereldmarkt.’
‘Voorzeker heeft men enkele beperkingen ingevoerd; maar die verhinderen niet
dat zulks het kenmerk is van onzen hedendaagschen handel.’
Meer nog, de reusachtige wereldondernemingen, zooals het doorboren van den
St. Gothard, de vaart van Suez, het stichten van een internationale kolonie (Congo);
de wereldtentoonstellingen die de veral-
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gemeening van de vervaardigingswijzen begunstigen, de handelsverdragen die
gedeeltelijk ten minste den vrijhandel vestigen, de Congressen voor het éénmaken
van maten en gewichten, de trusts op wier uitbreiding en gevaar M. de Rousiers
gisteren nog wees, enz. - dat zijn allemaal minder belangrijke maar toch
veelbeteekenende openbaringen van de handelsontwikkeling die voor onze oogen
haar gang gaat.
Nu, het is klaarblijkend dat het vergrooten van de markt gepaard gaat met een
grooter samentrekking van de voortbrengende krachten: welke samentrekking op
haar beurt een machtigen invloed uitoefent op de ontwikkeling van de steden.
Wij hebben aldus een overzicht van de handelsontwikkeling gegeven en beproefd
den invloed aan te toonen van die ontwikkeling op den aangroei der stedelijke
bevolking.
Tegelijk met den handel heeft ook de nijverheid op dit verschijnsel een
overwegenden invloed gehad.
Het hoeft ternauwernood gezegd dat de werking van deze twee faktoren meest
altijd gelijktijdig is geweest.
Er bestaan ongetwijfeld steden die hun ontstaan en wasdom aan den handel of aan
de nijverheid alleen hebben te danken: maar dat zijn uitzonderingen: bijkans altijd
en overal, gaan handel en nijverheid hand aan hand, en het is dikwijls zeer moeilijk
om nagaan wat en hoeveel er aan elk van deze beide krachten toe te schrijven is.
Over 't algemeen is hun werking nochtans onderscheiden genoeg, opdat we
beproeven die afzonderlijk te onderzoeken.
Evenwel, daar de achtereenvolgende schakeeringen van handels- en
nijverheidsontwikkeling maar verschillende uitzichten zijn van de huishoudelijke
ontwikkeling, en daar de oorzaken die op de eerste
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hebben ingewerkt ook de tweede hebben beïnvloed, zoo zullen we ons met een vlug
overzicht van deze laatste vergenoegen.
Men kan in de nijverheidsontwikkeling vijf voorname tijdvakken onderscheiden:
1o Huiselijke nijverheid,
2o Ambacht,
3o Nijverheid aan huis,
4o Manufactuur,
5o Fabriek of gecentraliseerde nijverheid.
De huiselijke nijverheid, zegt M.K. Bücher in zijn boek: ‘Entstehung der
Volkswirthschaft’, is een industriëele voortbrengingswijze die binnenshuis en voor
eigen gebruik de oorstof vervormt die het huis zelf heeft geleverd.
Met zoo'n inrichting van de nijverheid is het stadsleven natuurlijk niet denkbaar.
Maar de kleermaker, de schoenmaker van 't gezin, in plaats van na volbrachten
veldarbeid - hoofdwerk - zijn kleeren, schoeisel te vervaardigen, begon voor
vreemdelingen te werken en zijn waar uit te venten. Langzamerhand verzamelt hij
het geld noodig om grondstof aan te koopen en hij vestigt zich. Hij bouwt zijn
werkhuis bij voorkeur in een middelpunt en wordt, naar alle blijk, buur van den
koopman: deze toestand beantwoordt aan dien van het stedelijk huishouden.
Ten gevolge van den aangroei der bevolking en van de uitbreiding der markt, zag
de ambachtsman zich genoodzaakt de hulp van gezellen of leerlingen in te roepen:
zoo ontstond de huiselijke werkplaats. Het zou voor ons onderwerp weinig belang
opleveren moesten we onderzoeken langs welke omwegen de werkplaats den vorm
heeft bekomen dien ze heden soms nog heeft, en den vorm van manufactuur, door
het Colbertisme zoozeer begunstigd en die in overgroote gebouwen, onder een vrij
vernuftig beheer van werksverdeeling en geriefs-
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verbetering, duizenden werklieden vereenigde die bij drommen naar de steden
kwamen, waar door openbare macht zoo'n gestichten werden ingericht. 't Is overigens
onbetwistbaar dat, tot het einde der 18e eeuw toe, de handel de grootste hefboom
was voor de opkomst en groei der steden.
't Was de gecentraliseerde fabriek, waarvan ‘de triomf werd verzekerd door de
uitvinding van de stoomtuigen en door de ontwikkeling van de hedendaagsche vervoeren verkeerstelsels’, die meer dan eenige andere oorzaak, aanleiding gaf tot een
verschijnsel zonder weerga, tot den onafgebroken wasdom van het getal, de
uitgestrektheid en de bevolking der groote steden.
Fabriek en stoomtuigen, dank zij de veelvoudigheid en den goedkoop van hun
voortbrengselen, hebben de kleine nijverheid een vreeselijken slag toegebracht; de
meeste kleine ambachtslieden van den buiten zijn moeten verhuizen naar de stad.
M. Green, in zijn werk over de Landelijke nijverheid in Engeland, M. Schmoller,
in zijn boek over de Geschiedenis der kleine ambachten in Duitschland, M. Anderson
Graham, in The rural exodus, M. Emerick, M. Meuriot, in hun werk Over de steden,
en veel anderen nog hebben bewezen dat in al de westelijke landen de kleine
plattelandsnijverheid vervallen was, 't geen een verhuizing op groote schaal
teweegbracht naar de groote steden. 't Ware overigens overbodig breedvoerig aan te
toonen wat grooten invloed de laatste gedaante van de nijverheidsontwikkeling op
den groei van de steden heeft gehad.
Twee feiten onder duizend bewijzen het zonneklaar: (Vgk. Emerick).
Toen de groote Engelsche spinner Arkright in 1760 zijn stoomweefgetouw uitvond,
hield hij 5200 spinners en 2700 wevers, dus 7900 werklieden bezig; in 1887 had hij
er 320.000, een aangroei dus van meer dan 4000%.
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Het getal Engelsche werklieden dat zich in 1833 met spinnen, weven en drukken op
weefsels bezig hield bedroeg 800.000; tegenwoordig bedraagt het haast 3.000.000!
De huishoudelijke ontwikkeling in haar geheel beschouwd, is dus onbetwistbaar
de hoofdoorzaak van het ontstaan en de uitbreiding der steden.
Er bestaan echter oorzaken waarvan de huishoudelijke aard minder duidelijk
uitkomt, 't zij omdat ze meer onrechtstreeks hebben gewerkt, 't zij omdat ze, op een
gegeven oogenblik van hun ontwikkeling, gevolgen van de stadwording zijnde,
naderhand op hun beurt oorzaken zijn geworden. 't Ware niet moeilijk in elk land in
't bijzonder, bijzondere oorzaken te ontdekken, die op grooter of kleiner schaal, tot
het uitwijken naar de steden aanleiding gaven; ik moet me echter beperken en mij
bepalen bij de oorzaken die overheerschen en aan alle landen gemeen zijn.
In de eerste plaats, in de groote steden verblijft het hoofdbestuur van talrijke groote
instellingen. ‘'t Is daar, zegt M. Leroy-Beaulieu, dat de kantoormacht huist’; en de
hedendaagsche samenleving streeft er hoe langer hoe meer naar zich kantoormatig
in te richten. We spreken niet enkel van staatskantoren, maar ook van de bureaux
van alle groote genootschappen, van spoorwegen, van banken, van verzekeringen,
van nijverheidsgestichten. Dat zijn legioenen waarvan 't getal van dag tot dag
aangroeit.
Wie zal de buitenlieden tellen, met min of meer kennis of eenige soldatenbieskens
bedeeld, die reikhalzen om als rijke menschen gekleed te gaan, den heelen dag voor
een ‘lessenaar’ te zitten, zonder zich veel te vermoeien, en daarvoor 75 à 100 fr. per
maand te winnen.
Een ander oorzaak is het aanzienlijk toenemen van openbare werken. Zonder
ophouden legt men spoorwegen aan, maakt straten, graaft goten, richt
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waterdiensten in. Voor zulke werken, doorgaans wel betaald, wordt niet veel
vakkennis vereischt: al wie kloek en behendig genoeg is, kan meedoen. Nu, bij die
ondernemingen zijn metsers noodig, aardwerkers, allerlei werkvolk dat de stad niet
talrijk genoeg kan leveren. Aan den anderen kant, ‘dank zij het gemak en den
goedkoop van de verkeersmiddelen, kan de werkman van den buiten zich zonder
moeite naar de stad begeven’: is de onderneming eenmaal ten einde, dan krijgt hij 't
over zijn hart niet meer naar het veldwerk terug te keeren, hij vestigt zich in de stad
en schiet er wortel.
En deze oorzaak heeft een verbazende kracht: in alle hoofdsteden zijn er hoeken
waarin het werkvolk, als in onmetelijke werkhuizen, bij tienduizenden bezig is oude
kwartieren af te breken en nieuwe te bouwen op hun puinen. En zooals M.
Leroy-Beaulieu in zijn Essai sur la répartition des richesses zeer juist doet opmerken:
‘Men mag haast zeggen dat er maar twee of drie werklieden van doen zijn om een
kleinhandelaar bij te lokken die hen volgt als hun schaduw, om ze te voeden, te laven
vooral, te vermaken en te herbergen.’
Er zijn nog andere oorzaken die men maatschappelijk zou kunnen heeten.
Vooreerst: de aantrekkingskracht door de steden uitgeoefend zoowel op de klasse
der leeggangers, der goedlevers en gepensioneerden, als op de klasse der arme boeren,
der buitenwerklieden.
De eersten vinden er alle gemak om hun kinderen op te voeden; vinden er de
vermaken die het dorp hun niet geven kan: concerten, schouwburgen,
tentoonstellingen, kringen, enz.
Wat de armen betreft, voortijds kenden ze in zake steden enkel de hoofdplaats van
hun kanton.
Heden kennen ze ten minste de hoofdplaats van de gouw: en daar kunnen ze de
voordeelen van het buitenleven met die van het stadsleven vergelijken.
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In zijn Fopulation agricole en France heeft M. Georges Guéry een meesterlijke
bladzijde geschreven over de wijze waarop de grootstad den geest van boer en
boerenwerkman betoovert:
‘De schitterende magazijnen boeien hem door den glans van hun uitstallingen: de
effen makadams vergelijkt hij met de modderpoelen waarin hij ploetert; hij arbeidt
in open lucht, maar zijn werk is lastiger dan dat in de duffe stadslucht. En dan, de
dagen waarop de boer naar de stad komt, zijn meestal zon- of feestdagen; de
stedelingen dunken hem des te gelukkiger te wezen wanneer ze opgeschikt zijn; hij
ziet prachtige scholen, museums, schouwburgen, concerten op de openbare
wandelwegen; hij wordt gewaar dat het dorpsleven 't verstand afstompt; dat het
stadsleven, de bestendige wrijving door handel en nijverheid veroorzaakt, het
integendeel verscherpen; en dan komt het hem voor dat hij slecht gekleed is, lomp,
onwetend, grof. In de herberg is er een man, als burger gekleed, die hem verbaast
door zijn bespraaktheid. Die redevoerende man, die over alles zijn meening zegt met
de stoutheid en 't gezag van een advokaat, die mooie spreker die er zoo geleerd uitziet
en het zoo wel kan zeggen, is een werkman, een proletariër als hij.
En de boerenwerkman vergelijkt. Hoe komt hem het lot van den stedeling
benijdenswaard voor! Hij ondervraagt, wint inlichtingen in, en verneemt dat men in
de stad met den arbeid van zijn handen drie of vier frank daags kan verdienen. In
zijn oogen grenst dit cijfer aan het wonderbare; hij begrijpt niet altijd dat, indien het
loon stijgt, het leven ook duurder is, de kosten talrijker; hij ziet het verschil niet
tusschen werkelijk en genoemd loon, en hij begint te haken naar het lot van den
stedeling, dat hij duizendmaal beter acht dan het zijne. 't Is mogelijk maar schijn;
maar 't is juist de schijn die den landman meest verleidt. En wanneer hij dan 's avonds
langs
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zijn vuile, eenzame wegen terugkeert onder het nederig dak van zijn hoeve, valt hij
aan 't mijmeren; zijn woning schijnt hem somber toe; zijn oogen door 't gaslicht
verblind, doen hem 't kaarslicht veel zwakker vinden.’
Die man zal zich hals over kop in den kolk van het stadsleven komen storten: hij
is aangetast door de ‘urbomanie’, den waanzin van 't stadsleven; door die ziekte zal
hij overwonnen worden.
De krijgsdienst, vooral in de groote landen waar hij verplichtend is, kan eveneens
als een oorzaak van aangroei der steden worden aangezien. Duizenden jongelingen
- voor de twee derden van den buiten - worden jaarlijks in het leger gelijfd, leven 2,
3, 4 jaar lang in de steden, worden in stedelingen veranderd en brengen een heelen
sleep kleinhandelaars en bedienden van alle slag met zich. Een groot aantal soldaten
gewent zich aan 't stadsleven en keert naar de velden niet meer terug.
('t Vervolgt).
ADOLF RUTTEN.
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In welken stijl zullen wij onze kerken bouwen(1).
VOOR eenigen tijd deed in de dagbladen een bericht de ronde dat in een onzer
provinciesteden een nieuwe Roomsche kerk gebouwd zou worden die onder meer
nog de verdienste zou bezitten in streng gothischen stijl te worden opgetrokken.
Het kan niet anders of de nobele bedoeling dezer mededeeling was, zich reeds bij
voorbaat van de appreciatie aller weldenkenden in zake kunst te verzekeren, en er is
reden voor heugelijke dankbaarheid in onze eeuw van scepticisme en van negatie,
nog als verdienste aangemerkt te zien, het streng doorvoeren van eenmaal aangenomen
principes. Als zoodanig is het bericht dan ook alleszins teekenend en wenschen wij
het ook alleen onder dit opzicht hier ter sprake gebracht te hebben. Een andere zaak
is het echter wat er in 't algemeen van het bouwen in zekeren stijl aan is en geven
een tweetal onlangs verschenen artikelen mij aanleiding deze zaak nog eens meer in
den breede te beschouwen.
In het Zeitschrift für Christliche Kunst is namelijk door Joseph Prill onder den
boven dit artikel staanden titel eene nog niet afgesloten reeks artikelen geplaatst die
wij, èn om het gezag van het tijdschrift waarin ze een plaats vonden, èn om hun
inhoud en strekking reeds nu aan een bespreking meenen te mogen onderwerpen.

(1) Het woord stijl hier in den oneigenlijken zin als kunsthistorisch begrip op te vatten,
aanduidende een groep te samenhoorende vormen.
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Wij meenen met een overzicht ervan hier te mogen volstaan: het Tijdschrift is onder
ieders bereik, zoo ook de taal waarin het wordt uitgegeven.
Prill begint met te constateeren dat de hier gestelde vraag in de laatste jaren
herhaaldelijk is te berde gebracht, en dat ze ten slotte wel op een beslissende wijze
beantwoord zal worden.
Het wordt door slechts weinigen (uit de kringen der kunstkenners wel verstaan)
bestreden dat voor Duitschland slechts tusschen Gothiek en Romaansch te kiezen
valt; alleen over de voorrang zijn de heeren het nog niet eens. De schrijver echter
(J.P.) heeft het ondernomen uit technisch zoowel als esthetisch oogpunt de beide
stijlen aan eene uitvoerige beschouwing te onderwerpen en is toen tot de conclusie
gekomen dat de Gothiek niet alleen de beste is, doch ook streng genomen, alleen
nog voor Duitsche kerkbouw gerechtvaardigd zij. Niets meer en niets minder!
Wij zelf, menschen van dezen tijd, hebben geen stijl, dus moeten wij bij de Gothiek,
bijzonder bij de vroeg-Gothiek, weder beginnen, dan zal van daaruit de ontwikkeling
der architectuur haren ‘Ausgang’ nemen. Uit deze beschouwingen volgt dan als
antwoord, op de in het hoofd dezer gestelde vraag kort en goed: In de Gothische
Stijl!
Nu komt echter Professor Keppler beweren dat de Romaansche stijl nog
‘Berechtigung für die Gegenwart’ toegestaan moet worden. Hier tegenover stelt Prill:
In het voordeel der Gothiek pleit ten eerste dat zij hetzelfde doel met geringere
middelen dan het Romaansch, of met dezelfde middelen grootere dingen tot stand
brengen kan. Verder beantwoordt de Gothiek door de meerdere vrijheid van beweging
meer aan de eischen van onzen tijd, de echte Gothiek, die uit de middeneeuwen wel
te verstaan.
Het Romaansch is in zich nooit tot volkomen afsluiting gekomen, is meer als een
doorgangsperiode tusschen de antieken en de gothiek te beschouwen. Zoo staat ons
ook geschiedkundig de Gothiek nader. Zij is het laatste lid eener ontwikkeling die
door de Renaissance afgebroken is. Daar moeten wij weer aanknoopen niet ergens
anders, niet dus bij het Romaansch, want dan komen wij weer in de Gothiek terecht
en dat proces is reeds doorloopen!
Men kan nu niet zeggen dat Gothiek schematisch is, want het is juist de triomph
der Gothiek zich van het starre
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schema te hebben losgemaakt. Daarenboven is er geen twijfel aan dat de Gothiek uit
practisch gezichtspunt en uit het oogpunt van kunst volkomener is dan 't Romaansch.
Dat wordt dan ook nergens meer geloochend! Ook niet door Prills tegenstander, doch
deze bestrijdt wel de besluiten die de exclusive gothiekers daaruit trekken, namelijk
de ‘Forderung auf alleinberechtigung der Gothik’.
Want, zegt de Professor, wij hebben niets tegen de Gothiek! Tegenover het zware
Romaansch heeft de Gothiek de opwaarts stevende tendenz der verticale tot beginsel
verheven, het heele gebouw wordt er door beheerscht. Ook de Professor begroet
hierin een triomph over de materie, een vergeestelijking van de stof, enz.
De vrijere beweging in het maken van plan en opstanden die de spitsboogtoepassing
ten overstaan van den rondboog kenmerkt, de luchtiger lichtere gestalte der
onderdeelen en verhoudingen, dat alles wordt dan ook door hem ten zeerste
gewaardeerd.
Hij wil dan ook de Gothiek niets van haar roem bestrijden, noch is hij voor hare
volmaaktheid blind, doch daarmede schijnt hem de vraag nog niet afgedaan, of het
niet veroorloofd en wenschenswaardig zoude zijn naast de Gothiek ook het
Romaansch te cultiveeren.
Dus beweert Prill, men geeft toe dat de Gothiek in kunsthistorische ontwikkeling,
technische volmaaktheid en symbolisch ‘gehalte’ hooger staat dan 't Romaansch: zij
is dan de volkomen kerkelijke bouwstijl, dan valt ook verder elken grond en elk recht
weg er nog een tweede stijl bij te halen.
Laat ons eerst zien op welke gronden de Prof. deze conclusie afwijst om dan de
zaak nog eenmaal in haar geheel te beschouwen.
Ten eerste wijst hij de conclusie als ‘onjuist’ af. Het argument: de Gothiek is de
volkomen, ergo de alleen berechtigde (Reichensperger en Prill herinnert aan een
overeenkomstig van dezelfde - onjuistheid: namelijk Onze Lieve Heer heeft ons het
Onze Vader geleerd. Dus: zeiden de Bogomielen in de XIIe en de Puriteinen in de
XVIe eeuw, dat is het volkomenste gebed, nu is het onlogisch zich nog van andere
te bedienen. Dit klemt nog des te sterker daar het predikaat ‘volkomen’ in absoluten
zin op het Onze Vader als het werk Gods past, terwijl op de Gothiek als op alle
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menschenwerk slechts in relatieven. De Kerk heeft echter het voorbeeld gegeven
naast het O.V. ook andere gebeden aan te wenden.
Deze bewijsvoering zou werkelijk afdoende zijn, meent Prill, als de beweerde
paralel aanwezig was. Dat is ze echter niet volgens hem. Die ketters vergisten zich,
daar ze de woorden des Heilands die op de wijze van bidden betrekking hadden op
de gebeden zelve toepasten. Zoo doen de Gothiekers echter niet, zij stellen twee
wijzen van bouwen elkaar tegenover. Zouden zij zeggen: de Kölner Dom is de meest
volkomen kerk, nu mag men dus maar alleen deze nabouwen, dan ware de paralel
zooals beweerd is. Zoo echter spreekt niemand. En evenals de Kerk naast 't O.V. nog
andere gebeden erkent, erkennen de Gothiekers naast de Kölner Dom nog allerlei
andere kerken, grootere en kleinere.
Dat Reichensperger in 't voordeel der Gothiek aanwijst de omstandigheid dat de
kerken in Romaanschen stijl aangevangen bij het optreden der Gothiek in die wijze
zijn afgewerkt, kan moeilijk als een argument dienen, daar men dan ook de
Renaissance op dien grond als alleenzaligmakend kan aanprijzen.
Trouwens om de ‘stijlvraag’ hebben onze voorvaderen zich niet erg bekommerd,
maar dat doet er hier ook niet toe, meent Prill. Waar men meer op moet letten is op
de daadzakelijke gronden die de stijlwisseling hebben voorbereid, en dan toont zich
tusschen de overgang naar Gothiek en die naar Renaissance een groot onderscheid,
zooniet een tegenstelling.
De eerste teekent Kraus in aansluiting met Gonse zoodanig, dat de Gothiek de
hoogste ontwikkeling en laatste consequentie van 't Romaansch zou zijn, en de
Gothiek is bepaaldelijk die kunst waartoe de Franco-Germaansche volkeren van
Noord Europa voorbestemd schijnen! Romaansch is geen vastgesloten systeem, het
is maar de som van gemeenschappelijke, karakteristieke kenteekenen waardoor de
werken van dat tijdperk zich onderscheiden. Wat het Romaansch ook biede in Worms,
Spiers en Mainz, zelfs in Laach: zoowel in esthetisch als praktisch opzicht zocht men
naar grootere volkomenheid.
Deze was ondertusschen in de Westfrankische landen al bereikt. Het ribbengewelf
is de kern van dit systeem. Dit geledingsbeginsel greep alle onderdeelen aan, en ten
slotte
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verliet het ornament de antieke traditie en ontleende aan de natuur haar vormenspraak.
Het Germaansche element was tot volledige zegepraal gekomen!!! Waar de
romaansche stijl zijn hoogste bloei had bereikt, greep men wel begeerig het gothische
bouwprinciep aan, zocht er echter de liefgekregen vormen van 't Romaansch aan te
verbinden. De overgangstijl is een compromis tusschen Romaansch en Gothiek.
Hoe gansch anders is de overgang van Gothiek naar Renaissance.
Tot in den laatsten tijd der Gothiek heeft men geen behoefte aan volkomener
constructie gevoeld. Toen kwam van uit den vreemde, uit Italië, de Renaissance, niet
als bouwprinciep, maar als ornament. Eerst drong zij dan ook de schilderkunst en
beeldhouwerij binnen, ten laatste volgt ook de bouwkunst de beweging. Ten slotte
worden gebouwen opgericht die van het Italiaansch karakter geheel doordrongen
zijn.
Tijdens het midden der XVIe eeuw treden talrijke persoonlijkheden zelfstandig
op en knoopen aan de nieuwe stijl de eigenaardigheden van land en plaats vast. Tegen
het einde dezer eeuw winnen de Italiaansche voorbeelden weer nieuwe macht. Er
zijn dus drie perioden, doch elk tijdperk ontbreekt een gesloten eenheid of zelfs
gelijkmatigheid der vormbehandeling. Tot verklaring hiervan diene dat het grondplan
en de constructieve ‘geleding’ aan de oude Gothische herkomst vasthoudt.
Daar dus bij de overgang ter Gothiek, wordt de overlevering niet uit luim of
willekeur verlaten, maar als consequent gevolg van het eenmaal ten gronde gelegd
beginsel; hier bij den overgang ter Renaissance dringt een vreemde vorm van buitenaf
zich op, maar als ten slotte de bouwkunst zich naar die vorm zal richten, zoekt deze
toch de oude gothische kern nog zooveel mogelijk tot uitdrukking te brengen.
Bedendelijk is het dus voor de gothiekers niet, dit tegenover elkaar te stellen, veeleer
kan een diepgaande studie weer opnieuw toonen hoe de gothiek op 't meest aan de
Germaansche geest heeft beantwoord, en moet men werkelijk wenschen dat ze weer
dezelfde heerschappij herkrijge, die ze in een glansperiode bij 't Duitsche volk heeft
bezeten.
Nog komt men ten slotte met een dubbele bewering de ‘exclusieve’ Gothiekers te
lijf: 1o In de kerkmuziek erkent men de onvolkomen koraal nog naast de volkomener
kerk-
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muziek, de Palestrinastijl als gerechtvaardigd - waarom ook niet in de Architectuur?
2o De gothiekers zelf nemen verschillende stijlen als gerechtvaardigd aan: vroeg-,
hoog- en laatgothisch die verder uit elkaar liggen als romaansch en vroeggothiek.
De bespreking dezer aanvallen effent den weg voor positieve beantwoording onzer
vraag.
Waar nu Professor Keppler beweert: De Palestrinamuziek, het kontrapuntisch
meerstemmige koor, heeft zich uit het eenstemmige koraal ontwikkeld en beteekent
gewis een hoogere trap van kunstige volmaaktheid, en toch blijft neven haar de koraal
nog in recht en gebruik! daar zegt Prill neen, want daadzakelijk is de verhouding der
kontrapuntische muziek tot de koraal een wezenlijk andere dan van de Gothiek tot
't Romaansch.
De Gothiek is de rijpe vrucht van 't Romaansch. De koraalmuziek heeft zich echter
niet tot kontrapunt ontwikkelt, ze is gebleven wat ze was. De meerstemmige muziek
is dan ook niet de ontwikkeling van een in de koraal sluimerende levenskiem, maar
een daar recht tegenoverstaande muziekwijze, welke slechts de in de koraal zich
bevindende elementen verwerkt heeft. De koraal is wezenlijk eenstemmig, de
Palestrinamuziek meerstemmig, enz., enz. Zoo blijkt dan dat de Palestrinamuziek in
een gansch andere verhouding staat dan de Gothiek tot het Romaansch, zoodat daaruit
voor dezer verhouding geen conclusie genomen worden kan. Daarenboven is het in
't algemeen verkeerd vergelijkingen te maken tusschen werken uit verschillend
kunstgebied, temeer daar het begrip stijl in de eene kunst wat anders beduidt dan in
de andere(1).
Doch er is nog een opwerping: de gothiekers laten drie stijlen toe, waarom dan
niet ook een vierde. Prill wil nu deze bewering niet uit den weg gaan, meent echter
dat ze niet besproken kan worden zonder op de kern der zaak in te gaan, waarmede
ze dan ook van zelf beantwoord wordt.

(1) Daar Prill nog altijd ‘stijl’ opvat als een kunsthistorisch begrip, kunnen wij hier de volgende
alinea over houtstijl, Paleis- en vestingstijl, Italiaansche of Nederlandsche stijl gevoegelijk
overslaan, temeer daar ze tot het geheele betoog verder in geen verband staat.
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De kern der vraag is dus: bezit het Romaansch zulk eene mate van voortreffelijkheid
dat ze naast de erkend volmaaktere Gothiek nog gerechtvaardigd schijnt, want de
Prof. eischt: vrijgeving der Romaansche kerkebouw en opheffing van het monopolie
der Gothiek! En gaat hij verder: wij mogen door de voortreffelijkheid der Gothiek
niet blind worden voor 't Romaansch. De Gothiek, dat moeten wij erkennen, presteert
hooger, misschien het denkbaar hoogste in organische doorwerking der muurmassa's.
Maar het Romaansch is daarom nog niet mis, onorganisch of waardeloos. Ook hier
is een constructie met een streven naar organische bezieling van doode massa's, ook
hier ontstaan wettelijke organismen, al is het dan van een andere soort. Hier wordt
de tegenstelling dragend en gedragene deelen niet geheel opgeheven zooals in de
Gothiek, maar in natuurlijk evenwicht gebracht. De horizontale wordt niet geheel
buiten rekening gelaten, het Romaansch doet de horizontale met de verticale
harmonisch samenwerken. Ook hier bereids een krachtige beweging naar boven,
zonder in het ademlooze, hartstochtelijke naar boven ijlen aller bouwdeelen te
vervallen.
Dit verschil met de Gothiek mag het Romaansch in rang na de eerste plaatsen,
daaraan dankt het iets wat de Gothiek althans niet in die mate toekomt. De
monumentale rust, de gedragene waarde, de majestueuse ernst. Dit dankt het weder
hoofdzakelijk aan die levenswortel waarmede het in de bodem der oudchristelijke
kunst en daarmede in klassieke grond verbonden is.
Dan beeldt het Romaansch even zoo goed het karakter des Christendoms uit als
de Gothiek, slechts van een andere zijde. Roept deze laatste sursum corda, het
Romaansch predikt humiliate capita vestra Deo, beweert nog altijd onze Professor.
Het is moeielijk, meent Prill, dit laatste argument om daar mee te beginnen in deze
te doen gelden, maar moeten we kiezen, welnu dan zullen we het voorbeeld der Kerk
volgen die wel elken dag des jaars sursum corda zingt, doch slechts op zekere tijden
de geloovigen humiliate toeroept!
Ook de voorstelling van de voortreffelijkheden van 't Romaansch tegenover Gothiek
lokt tegenspraak uit, want alle overdrijvingen de Gothiek ten laste gelegd zijn in
geenen
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deele de stijl als zoodanig eigen, doch slechts in enkele werken der latere periode.
Het is juist een eere der Gothiek dat ze haar constructiestelsel zoo klaar en toch
zoo beheerscht te aanschouwen geeft, zooals het beenderenstelsel van 't geraamte in
't menschelijk lichaam tot uitdrukking komt. Het is echter waar dat dit niet in de
Gothiek voor het eerst tot uiting komt, 't Romaansch had dit reeds eeniger mate, doch
slechts aarzelend aan den dag tredend. Maar tevens waar is het dat, wat in 't
Romaansch is begonnen, in de Gothiek tot volle ontwikkeling is gekomen. Wat in 't
Romaansch nog stamelen is, komt in de Gothiek als heerlijke volmaakte taal te
voorschijn. In deze volmaakte taal is zeker het onderscheid tusschen dragende en
gedragene bouwdeelen op den voorgrond getreden en helder tot uitdrukking gekomen.
In de laatgothiek is men hier wel van afgeweken, doch moet dit als een esthetische
achteruitgang beschouwd worden en mag men er der Gothiek geen verwijt van maken.
Wordt dan trouwens in 't Romaansch dit onderscheid, die tegenstelling altijd zoo
klaar aan den dag gebracht? Men denke aan den Dom van Mainz. Hetzelfde geldt
van de bewering als zou in de Gothiek de horizontale genegeerd worden.
Het is waar dat in tegenstelling met het oudchristelijke, de vertikaal de heerschende
is. Reeds in 't Romaansch begint de vertikaal tot uitdrukking te komen om zich in
de Gothiek verder te ontwikkelen; in de bloeitijd der Gothiek echter behoudt de
horizontaal haar volle recht. Tot zelfs in den Keulschen Dom, waar de vertikaal hare
triomphen viert, is dit op te merken. De rijke kroonlijsten, de balustraden, de triforia,
de sprongen der contreforten, enz. enz. Ook bij Romaansche bouwwerken echter
valt soms eene rechtdoen der vertikaal te constateeren, b.v. Mainz, Spiers enz., echter
behoeft men niet uitsluitend tot Romaansche bouwwerken zijn toevlucht te nemen
om naast de vertikaal ook het recht der horizontale erkend te zien.
Wanneer in de laatgothiek de vertikaal meer op den voorgrond springt, dan ligt
dit ten deele ook aan de scherpere vorm der bouwdeelen. Alleen daar waar zonder
onderbreking de profieleering van den bodem tot in 't gewelf doorloopt, kan men
van een hartstochtelijk naar boven ijlen spreken.
Dat echter de halfronde boog als afsluiting het oog meer
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bevrediging zou geven, moeten wij betwijfelen. Hoe slanker de gewelfdragers zijn,
hoe slanker afsluiting zij vragen. De halfronde boog heeft ten overvloede geen
rustpunt, doch buigt zich door den top zonder rustpunt weder benedenwaarts. Prill
meent daarom dat het uit een ‘juist esthetisch begrip is dat de Meesters der
Overgangstijl hun gordelbogen den spitsboogvorm gegeven hebben’ ook wanneer
zij overigens zooveel zij konden den ronden boog doorvoerden.
Gaarne erkennen wij de majestueuse rust der Romaansche bouwtrant, nemen hier
tegenover echter niet de onrust, maar de beweging aan. De gothiesche is beweeglijker,
niet onrustiger; haar doorschijnen der structuur en verdere doorwerking der details
stelt grootere eischen aan de kunstige opvatting. Het werk kan niet in eenen blik
omvat worden, het moet eerst in zijn details en dan in dezer samenhang verstaan
worden, eer zich in de ziel des toeschouwers dat begrip van rustige voldaanheid, die
het volle bevatten medebrengt, vaststellen kan. Daarom is dan ook het esthetisch
genot zooveel grooter en rijker.
Tot hiertoe het artikel in het Zeitschrift für Christliche Kunst. (Fortsetsung folgt.)
De vernuftige polemiek dezer beide Duitsche geleerden is in vele opzichten de
kennismaking ten volle waard - met betrekkelijk groote klaarheid worden Gothiek
en Romaansch hier tegenover elkander gesteld en voor hun oudheidkundig snuffelen
kunnen wij hen niet dan ten zeerste dankbaar zijn. Het wil ons echter voorkomen dat
de vraag waar het om gaat, op deze wijze niet is opgelost en ook niet langs deze weg
tot oplossing te brengen is. De kern der zaak ligt dieper.
Immers indien het waar is dat bouwen beteekent: het ten einde aan gestelde eischen
te beantwoorden te samenvoegen van materialen - indien het waar is dat, om de
materialen voor deze samenvoeging geschikt te doen zijn, ze zekere bepaalde vormen
gegeven moeten worden, dat deze vormgeving naar het voorbeeld des grooten
Bouwmeesters zal moeten geschieden, naar getal, maat en gewicht, dat wij alweder
naar het hoogste voorbeeld in geheel de natuur ons geboden die vormen zich zullen
doen regelen naar den aard van het materiaal en naar de functie die wordt uitgeoefend
- indien daaruit verder voortvloeit dat die vorm nog rekening zal dienen te houden
met de bewerkingswijzen der ons ten dienste staande oermaterialen - hoe zullen wij
dan
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in onze 20ste eeuw voor andere eischen staande (die andere functiën der onderdeelen
in het leven roepen) met andere materialen dan onze voorgangers een vormenstelsel
tot het onze trachten te maken dat voor andere toestanden gemotiveerd, voor de
onzen een anachronisme worden moet.
Waarlijk, men toont al heel weinig eerbied voor de in de middeleeuwen zoo
rationeele Gothiek te hebben, of weinig kennis van haar innerlijk wezen, wanneer
men het geheel van bouwkundige vormen, dat het Gothische tijdperk van andere
onderscheidt, bij uitsluiting als voor onze eeuw gerechtigd wenscht te achten. Want
het mag wel eens duidelijk geconstateerd dat met het bouwen in zekeren historischen
stijl ten slotte niet anders wordt bedoeld dan het zich à priori gebonden achten aan
een complex van architectonische vormen, hetzij die dan op een gegeven moment
zich rationeel ontwikkelen uit den bouw of niet. En om nu niet geheel de belangrijke
kwestie te doen ondergaan in de strijd over de beteekenis van een woord, zal men
goed doen het woord stijl voorhands in deze beteekenis nog te aanvaarden.
En toch het feit, dat men het nog een vraag acht of en in welken stijl er gebouwd
moet worden, toont zoo weinig begrip omtrent het wezen der architectuur, dat het
geen verwondering baren kan dat het betoog hier ten slotte zoo weinig pakkend blijkt
te zijn. Wat toch is het geval?
In het Gothische tijdperk werd er stijlvol gebouwd, stijlvoller wellicht dan ooit te
voren of daarna! Door het streng observeeren der zooeven met een enkel woord
aangeduide hoofdbeginselen, was al wat men deed stijlvol! Stijlvol in den zin van
vol leven, geest, redelijkheid, sentiment, groei,..... zooals de natuur stijlvol is in al
hare uitingen. Het bouwen in een historischen stijl, - het te voren reeds zich binden
aan een bepaald vormenstelsel, maakt van de architectuur een mecanisme, iets wat
van buitenaf bewogen wordt, waar het moet zijn een organisme dat zich bewoog
door middel van een daarbinnen zetelende kracht - is dus ten slotte niet stijlvol.
Wij hebben beweerd dat het betoog zoo weinig pakkend bleek te zijn; en bij nader
inzien moet het verwondering baren dat, waar door Prill zoo dikwijls van groote
scherpzinnigheid wordt blijk gegeven, het cardinale punt zoo stiefmoederlijk
behandeld wordt. In onzen tijd, meent Prill (en wellicht zeer terecht), moet de
ontwikkeling der Architectuur bij de Gothiek haar ‘Ausgang’ nemen. Nu zou men
meenen dat
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wanneer men iets als punt van UIT-gang neemt, men dit punt voortaan dan ook achter
zich laten zal. Zooals wij echter hebben gezien, is juist het omgekeerde het geval
geweest!
Dan hoezeer ook diep en zeer ernstig te betreuren, verwonderlijk is het niet,
wanneer men het publiek op zulke wijze voorgelicht zich ziet afwenden van een
kunst welker theoriën op dusdanig zwakke wijze in elkander gezet schijnen te zijn.
Waar de voorgangers zelve niet goed schijnen te begrijpen waarheen ze willen, is
het niet te verwonderen dat de volgelingen verdwalen. En zoo kan men aan het einde
der 19e en bij den aanvang der 20e eeuw het opmerkelijke geval waarnemen, dat in
zake kerkelijke kunst van den eenen kant een kleine schaar enthousiaste verdedigers
(overigens onderling nog al verdeeld van opinie) de menigte in het rechte spoor tracht
te brengen, terwijl van den anderen kant, die menigte bitter slecht ingenomen met
hunne zoo weinig van nuchter verstand getuigende redeneeringen, deze kunstenaars
en kunstkenners bij de gratie Gods den rug toekeert, tot groote vreugde en gerief der
breede rijen kunstparasieten die ook in ons land niet nalaten dagelijks de waardigheid
van de kunst in dienst der kerk in het aangezicht te slaan.
Achten wij het dus van den eenen kant een dwaasheid te vragen in welken stijl
zullen wij onze kerken bouwen, van den anderen kant wenschen wij er nadruk op te
leggen niet te willen behooren tot hen die, uit louter zucht tot het nieuwe, elke vorm
die in den loop der tijden reeds werd toegepast al dadelijk uit den booze achten.
Integendeel zal bij een rationeele toepassing der onvergankelijke beginselen, de vorm
in het algemeen het dichtst naderen tot die, stammende uit het tijdperk, toen er het
meest rationeel werd gebouwd, in casu de Gothische periode. Immers onder zoovele
omstandigheden zijn de oorzaken der vormbepaling nog juist dezelfde als toen, en
zullen dan de omstandigheden van plaats, als zijnde weinig of niet veranderd, in geen
geringe mate hier van invloed wezen. En hiermede is vanzelf aangewezen de groote
waarde der inheemsche monumenten voor de studie der hedendaagsche architecten;
niet om hun uiterlijk alleen, maar om de kern van denkbeelden waarvan ze de zoo
juiste, de zoo geeigende uitdrukking zijn. Daarenboven brengt de onveranderlijkheid
van onze liturgie al dadelijk een rij onveranderlijke eischen op den voorgrond, waaraan
men zlch op straffe van irrationa-
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lisme niet zal kunnen onttrekken. De tegenstelling met de exclusieve Gothickers zal
daarom niet zoozeer zijn gelegen in het resultaat dan wel in de wijze om tot dit
resultaat te komen.
Daarenboven zou men met eenigen grond de meening kunnen zijn toegedaan, dat
men in mindere mate de vooruitgang dient door het verledene na te bootsen dan voor
het toekomende den weg te bereiden; zich bij voorbaat tot een zekeren vorm quand
même verbinden, is stilstand, is achteruitgang - moge ook al het trachten om den
vorm op zich zelf, te doen zijn het resultaat van een logischen gedachtengang niet
altijd even schitterend gelukken, het is in dienst der voortuitgang dat men op deze
wijze arbeidt, en dit is toch ook iets waard.
Doch op dien weg der vooruitgang liggen voetangels en klemmen, op een dezer,
en wel de gevaarlijkste, daar ze van wijd strekkende gevolgen kan zijn, dient hier
toch even de aandacht gevestigd.
Het kan voorkomen dat in het zich ontslagen rekenen van het imperatieve der oude
vormen te veel gezien wordt een zucht naar het nieuwe, naar het andere, een probeeren
om tot wat men noemt origineele oplossingen te geraken. Het kan niet worden ontkend
dat de laatste tijden aanleiding hebben gegeven tot deze vrees niet alleen, maar tevens
tot de omstandigheid dat men weinig lust gevoelt zich als proefstuk te laten gebruiken,
waarop de zoogenaamde nieuwe kunst nu eens zal worden geprobeerd.
De vrees hiervoor is verklaarbaar, hoezeer dan ook ongemotiveerd. Want
aangenomen dat dezelfde talenten in 't werk worden gesteld, dan zal langs den kant
van het stijlgerechte worden getracht de beantwoording der practische vragen te
dwingen in het keurslijf van soms zeer ongemotiveerde vormen, terwijl langs den
anderen kant die vormen in volkomen harmonie zullen worden gebracht met den
aard van materiaal en bewerkingswijze niet alleen, maar ook (wij stelden immers
dat dezelfde mate van talent aanwezig was in beide gevallen), met alle te stellen
eischen van het schoon der dingen, met de zoogenaamd esthetische ‘förderungen’.
Een voorbeeld moge dit trachten duidelijk te maken. In eene pas voor eenige jaren
in Denemarken opgetrokken kerk in Gothischen stijl, had men om verschillende
redenen gewelven gemaakt
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van systeem Monier(1). In plaats van deze gewelven de vorm te geven die uit den aard
van het materiaal en de bewerkingswijze zoude voortvloeien, had men ze zeer
‘stilgerecht’ in de vorm van Gothische kruisgewelven geconstrueerd; hierdoor werd
den welfconstructie zoo ongeveer driemaal zoo duur als gewelven van gewone
metselsteen tot stand gebracht. Voor hetzelfde geld dus had men bij een weinig
mindere stijlslaafschheid op andere plaatsen rijkere resultaten kunnen krijgen, of
hetzelfde resultaat, (steenen overdekking der ruimte) voor zooveel minder geld.
Dezelfde mate van talent zou (met misschien wat meer inspanning) tot een resultaat
van even schoone werking hebben kunnen komen als aan het gothische kruisgewelf
moet worden toegekend. Het karakter van verreweg de meeste moderne gebouwen
draagt de stempel van dit onbedachte, er tintelt geen ziel in het werk, bij welker tot
stand komen zoo alle gezond verstand het zwijgen werd opgelegd.
Met een zeer juisten naam werd mij deze stijlgetrouwe Gothiek eens geteekend
door den Deenschen dichter Johannes Jörgensen, hij noemde het ‘Maschinen-Gothik.’
En werkelijk al het vervelende, doode, oninteressante, dat het machinewerk
onderscheidt van het delicate handwerk, is eigen aan de geestelooze reproducties,
de zoogenaamde in streng Gothischen, Romaanschen of wat- dan ookstijl opgetrokken
gebouwen. En wanneer men, de groote MEN, zich bij het oordeelen wat moeite
geven wou, zou het ras blijken dat niets ter wereld zoo ver afstaat van de werkelijke
Gothiek der middeneeuwen als deze meestentijds onbehouwen namaaksels die de
pretentie hebben streng in den stijl te zijn doorgevoerd. Met name worden hier bedoeld
alle werken die door den Aannemer-Architect in ons dierbaar Vaderland worden tot
stand gebracht.
Wij gelooven onze meeningen te dezer zake niet beter te kunnen toelichten dan
door hier plaats te geven aan een dezer dagen in Nordisk Ugeblad for katholske
kristne verschenen artikel, dat onder den bescheiden titel van Leeke ideën omtrent
kerkebouw een schat van vernuftige denk-

(1) Een materiaal bestaande uit cement, zand en grint, waarin zich een kern van gevlochten
ijzerdraad bevindt.
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beelden bevat, en van buitengewoon helder inzicht in zeer veel opzichten blijken
geeft. De klare observatie van dezen bescheiden priester, die zich leek in kunstzaken
heet, verdient werkelijk in grooten kring bekend te worden:
Na verhaald te hebben hoe hij zich teleurgesteld gevoelde over den indruk die den
Dom van Keulen op hem had gemaakt - hoe hij wel geimponeerd door het ontzettende
der afmetingen, toch weinig geroerd geworden was - na een analoge ondervinding
verhaald te hebben opgedaan bij het bezoek aan Rome's St. Pieter, gaat hij aldus
verder:
Op zekeren morgen wandelde ik langs de kust der Middellandsche Zee, die stralend
in den pracht der morgenstond voor mij lag. Op een plaats waar de kust een bocht
maakte sprongen eenige tuinmuren vooruit, en toen ik om deze heenkwam, stond ik
plotseling zooals slechts éénmaal in mijn leven, toen ik de bocht van Holmenskanaal
omsloeg en Kristiansborg voor mij zag als eene vlammenzee(1). Deze keer was het
eene kleine kerk, een kapel, welker plotseling in 't gezichtkomen hem den adem
benam, zoo onbeschrijfelijk schoon was haar verschijning. En dat was een kerk die
zeker nog geen twintig ellen lang was, die gebouwd was van onbehouwen steen, de ingang was een uiterst sobere groengeverfde deur - en naast die deur kon iemand
van middelmatige lengte, zonder op de teenen te gaan staan, naar binnen kijken door
twee vierkante venstertjes. Het koor was afgesloten met de eenvoudigste absis, en
in een weinig spitse toren hing een klok ter grootte van een deciliter. Het kerkje was
opgetrokken door een visschersbevolking, wier geheele rijkdom bestond in hun
gezondheid en ongelooflijke tevredenheid.
Van welke kant men ook kwam, met één, onverwacht openbaarde het kleine
onaanzienlijke kerkje zich in al haar pracht, hield het oog gevangen en domineerde
alles, pijnboomen en palmen, twee groote kerken waarvan de eene daarenboven twee
honderd ellen hooger stond, ja tot zelfs de berg aan welks voet ze stond. Dagelijks
gedurende een paar maanden, heb ik daar op een paar groote steenen

(1) Holmenskanaal is een gracht in Kopenhagen, in de nabijheid van het kasteel Kristiaansborg
dat in den nacht van 3 op 4 October 1884 een prooi der vlammen werd.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1902

216
aan de strandzijde gezeten, mijn opmerkzaamheid verdeeld tusschen een boek en
deze parel van heerlijke eenvoud.
En daar zaten dan Engelsche misses en ladies, zoo koud en stijf als ijspegels, en
zoo ingebeeld als obelisken, en daar zaten diepzinnige en schwärmerische Duitschers
met Gretchens, zoo verwaand, dat ze de moeder van Karel de Groote wel hadden
kunnen zijn; er ontbrak ook niet een rist Amerikanen van de type die in 't Colossaeum
staande kunnen uitroepen: als daar eens een dak over was, dan zou daar nog eens
een fabriek van te maken zijn - en ze waren allen gelijk begeesterd; deze in Réaumur,
die in Celsius en die in Fahrenheit, maar begeesterd waren ze allen. Zoo
onwaardeerbaar een schat is eene schoone ligging voor een kerkgebouw en een kerk
voor een schoone plek - wel te verstaan, wanneer niet een van die heeren er op los
gelaten wordt op wier visitekaart of deurplaat architect, lees kunsthistorikus staat,
en die vindt dat dit nu juist eens het ware kladboek voor zijn stijloefeningen kan
geacht worden.
Deze fijne vernuftige kunst om te profiteeren van de schoonheid van Gods
schepping (welker taal elk menschenhart verstaat, terwijl zoo weinigen slechts de
noodzakelijkste vocabelen in de Volapük der kunsten kennen), deze fijne vernuftige
kunst heeft de moderne tijd bijna vergeten, en wij, Citramontanen, geheel. In deze
voorname welopgevoedheid kunnen de Italianen, dat wil zeggen de voorvaderen van
die nu leven, ons oneindig veel leeren. Zij verstonden de kunst te spreken op de
rechte plaats en te zwijgen op de rechte plaats. Wij anderen kunnen begeesterd worden
wanneer wij een nachtegaal hooren slaan, maar wij zullen dat onvermijdelijk willen
verbeteren, onze critische geest laat ons zelfs in zulk een geval niet met rust!
Nu is dat natuurlijk niet overal zooals bij mijn visscherskerk, dat men een rij
zeealpen en de Middellandsche Zee tot zijn dispositie heeft. Maar met minder kan
het toe, met veel minder. Dit geheim kenden die fijne middeneeuwsche bouwmeesters
in Engeland, die niet door eenige academie waren opgevoed, maar ons deze
onvergelijkelijke dorpskerken hebben nagelaten, welker betoovering zich aan alle
rubrieken der handboeken onttrekt.
Dit geheim kenden de hooge Heeren, of zij nu Bisschop van Lincoln of Domheer
van Worcester of abt van een der schilderachtige Schotsche bouwvallen of eenvoudig
monnik in
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Ely waren, de kundige mannen die de Engelsche kathedralen bouwden en ze
zoodanige ligging wisten te geven, dat ze deze zoo machtige indruk maken, alhoewel
ze bijna nooit de kerken van het vasteland in hoogte nabijkomen, ja zelfs met
voorbedachte rade zoo nederig gehouden zijn, dat een hemelbestormende Duitsche
Gothieker ze nauwelijks nog als van echten bloede erkennen zal.
Dit geheim kenden onze eigen voorvaderen zoo goed, dat het zelfs nog heden een
soort klacht is: Die monniken kozen zich ook altijd de schoonste punten des lands.
Ja de monnik koos, als het van hem afhing, de schoonste plaats voor Gods huis
en verkreeg dikwijls effecten die noch stijl, noch verkwistende rijkdom hadden te
weeg kunnen brengen. Nooit zal ik vergeten het gezicht dat Maribo-kerk bood op
een dag in den winter, toen ik met Pater Lamotte over het bevroren meer aankwam.
De groote eenvoudige kerk kwam donkerrood vooruit tusschen de van rijp fonkelende
lindenkronen, en een zware winterhemel verfde den achtergrond. In de zomer wisselen
de kleuren, maar de schoonheid is dezelfde. Een klein meertje, waar de kerk zich in
spiegelt, een groep boomen, een punt in de kust is onze voorvaderen genoeg geweest
om hun eenvoudig godshuis een schoonheid mee te deelen, zooals de natuur zelve
ze bezit. Ja zelfs een kale heuvel in een woest landschap is hen genoeg, en zie hoe
de simpelste dorpskerken het doen, hoe ze staan tegen den hemel, hoe ze silhouet
krijgen en de omtrek silhouet geven, het geheele landschap bekronen, dat beheerschen
en er het centrum van blijven. En daarin ligt ook een zinrijke hulde van een
fijngevoelig hart aan Gods huis, door het te maken tot de kroon en het middenpunt
van geheel de omgeving.
De moderne tijd is dikwijls verhinderd de hulp te benutten die een kundig gekozen
ligging ons biedt om Gods huis den voorrang te geven boven de woningen der
menschen, zooals ook zijn recht is. Dikwijls komt het een leekenoog voor dat, had
men een weinig geld en ideëen minder op het altaar der kunsthistorie geplengd, er
al licht gelegenheid was gekomen Gods huis een schoonere plaats in Gods natuur te
verschaffen, en dit is de stijl die nooit uit de mode gaat.
Een stijl die niet uit de mode gaat? Is stijl dan mode?
Ik zal mij wel wachten ja te antwoorden, ten eerste omdat men niet zulk een
onbedacht ja kan uitslaan zonder
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ernstig voorbehoud, ten tweede omdat ik geene roeping gevoel om martelaar voor
die vraag te worden.
Maar -!
In den beginne was er een gapende afgrond - vertelt de ‘diepzinnige’ Noordsche
mytologie - en buiten daar om heen was niets. In de bouwkunst en vooral de kerkelijke
heeft de afgrond nu 3-400 jaar gegaapt (N.B. Hiermee heeft de reformatie niets te
maken, de Renaissance echter des te meer) en rondom was het woord ‘stijl’. En
architecten en geestelijken en allerhande publiek gingen heen en zagen de oude
steenen eens aan, en daar ontstonden de kerken van onzen tijd, van onze eeuw, de
negentiende, in hare voleinding de Gothische, en de een zoo goed en zoo kwaad als
de andere, allen zullen, hopen wij, binnen een niet te verre toekomst zich moeten
verbazen, velen rouwmoedig op de borst moeten slaan.
O gij gelukkige, lang vervlogen eeuwig benijdenswaardige eeuwen, toen het woord
stijl slechts in het Latijnsche woordenboek stond in de besteekenis van priem of
naald. Toen handboeken in de kunsthistorie even onbekend waren als de Influenza!
Toen geen architect nog zich zijn façades uitzocht in een Sammelwerk uitgegeven
te Leipzig! Toen de pseudokennis van het publiek in hare lichtzinnige zucht tot
oordeelen nog niet een woordje meesprak. Toen het goed Latijn was om te zeggen:
dat is schoon, zonder dat de schoonheidsindruk eerst in een apothekerskruikje moest.
Toen men bouwde als de eerlijke gewone mensch die men was en niet als een ‘lump’,
als een die zonder nadenken werkt.
Want hooggeachte tijdgenooten, de hand op het hart, wat wil dat zeggen al dat
gepraat over Romaansch of Normandisch, of Gothisch, Renaissance of voor mijn
part Arabisch bouwen? Wanneer wij het ontdoen van het fonkelende kleed der phrase,
wat blijft er dan van de geheele figuur nog over? Zoover ik kan zien, en ik heb mij
lang de oogen uitgewreven, niet meer dan dat wij ons iets inbeelden, een artistieke
vastenavond houden, en dat meer of minder gelukkige, meer of minder geniale
tooneelspelers acteeren in costumes die al dikwijls voor de een of andere voorstelling
gediend hebben.
Romaansch of Gothisch en al de anderen stijlmanieren waarmede wij zalig prijzen
zijn gegroeid in beemden die
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de onze niet zijn, en het woord stijl beteekent daarom zooals het nu in zwang is naast dit, dat het een wijd ellendigheidskleed is over de leegheid van gedachten, en
gebrek aan zelfkennis, - die Bildung heet - een kunsthistorisch begrip en als zoodanig
onontbeerlijk en ten volle gerechtvaardigd: maar daarentegen niet zooals het moest
zijn een kunstige, niet een harmonische menigvuldigheid van vormen die voorkomt
uit onze verhoudingen, uit onze materie, uit onze gewoonte, uit onze aanspraken, uit
onze gevoelens, uit onzen tijd, even innig als de hars uit de pijnboom druipt.
Dus leve de stijlloosheid?
Ik ken voorbeelden van stijlloosheid, die zoo verwonderlijk, schitterend geniaal
zijn, dat men er uit de beschouwing ervan opduikt als uit een geestelijk bad. Maar
dat zijn witte herten in het donkere woud der kunst. Het zou niet goed zijn, dat witte
herten er in groote getalle komen of slechts ophielden sierlijke uitzonderingen te
zijn, dat zou de ondergang zijn der kunst. Neen, niet leve de stijlloosheid, maar nog
minder leve de stijl als school, daarentegen een donderend hoera voor stijl als leven.
Leve de ridder die alle klaphengsten op stal zet en op eigen beenen en met het zwaard
van 't genie de prinses bevrijdt van de omsluiering der kunsthistorie. Spreek ik in
raadselen, nu goed, ik zal zien dat duidelijk te maken.
Toen indertijd Europa opdook uit de zondvloed der volksverhuizing, die zoo goed
als alle kultuur en kunst had weggespoeld, verging er een geruimen tijd, waarin
niemand aan deze zijde der Alpen aan iets anders dacht dan aan houten kerken, maar
wij mogen ons deze niet allen voorstellen zoo in systeem en ‘stijl’ als de nu nog
restende Noorsche exemplaren uit de gulden periode der kunst.
Eindelijk brachten de verspreide Romeinsche overblijfselen en de vermoedelijk
talrijke branden het nieuwe volk de overtuiging, dat het toch raadzaam was van steen
te bouwen, en nu begon men zich recht zaakkundig daarin te oefenen. De werklieden
waren monniken en geen vakvereenigingsvolk. Voor den broode zorgden de broeders
die achter de ploeg gingen. Broeder Isidoor dan nam een stuk kalfsleder en krabbelde
daarop, zoo goed hij kon, het plan der kerk, bond een ander kalfsleder voor, ten einde
zijn kleed te bewaren, nam de troffel ter hand en lei geduldig steen op steen.
Op zekeren dag viel het broeder Emerandus in dat
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het goed zou doen de lange muurvlakken in te deelen, tus schen de vensters werd
een streep muur uitgezet en de Lisene was uitgevonden.
Een weinig later vond broeder Willibald dat de gelijklijnige verbinding der lisenen
vervelend was en hij loste ze in louter kleine boogjes op, en broeder Luitprand liet
daarenboven de boogjes zich in elkander slingeren en broeder Wolfgang begon
monsters steen samen te stellen, waarvan ze de sierlijkste kroonlijsten schiepen, en
wat de goede broeders vonden in woud en beem, de duizendschoon en
vergeet-mij-niet, zonnebloem en viooltje, die alle te zamen Benedicite zingen, maakten
zij zoo goed en zoo kwaad ze dat vermochten na, maar in een eerlijke zieleneenvoud,
opdat de steenen in hunne dierbare kerk ook Benedicite meezingen zouden. Nu
zeggen wij, zij bouwen Romaansch. Had men hen gevraagd wat is dat voor een stijl
waarin U bouwt. - Zekerlijk zouden ze groote oogen hebben opgezet en geantwoord:
wij bouwen zoo goed als we kunnen. Maar kenden ze niet het woord stijl, zoo bezaten
ze er toch het geheim van, omdat ze van heldenaard en echt waren, en omdat er
harmonie was in hun gemoed kwam er ook harmonie in hun werk.
Kunst en welstand ontwikkelden zich; toen vermeette men zich groote kerkhallen
te overwelven, doordien men de kerk indeelde in zoo of zooveel vierkante ruimten.
Maar de zijschepen waren smaller dan het middenschip en dat was een voortdurend
bezwaar met de rondbogige gewelven. Op zekeren dag ging er een licht op in 't hoofd:
Waarom zullen de bogen ook absoluut rond zijn? Ik maak mijn gewelf spits, dan kan
ik het overal in passen. En hunne navolgers zeiden dat is het halve werk! Er is niets
voor te zeggen dat portalen en vensters in spitsbogige vlakken zullen zitten en zelf
rondbogig zijn! En de tijd der kruistochten kwam met Fantasie, Romantiek,
Schwärmerei en zette spitsen op alle hoeken en speelde met licht en schaduw, zooals
in de ridderlijkste minnezangen. En de Scholastieken kwamen met hun atqui en ergo,
en vonden dat elke steen een ergo moest wezen van des anderen steens atqui. Maar
niemand vermoedde dat het gothisch was, en nog minder dat ze hun ideën uit het
Germaansche woud hadden genomen, zooveel te minder nog dat de stijl uit
Noordfrankrijk stamde.
Het was niet deze of gene die zijn stempel op een gebouw zette; men bouwde en
het sprak vanzelf dat de
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arbeid van architecten, steenhouwers en metselaars in één lijn viel, even zoo zeker
als dat ze dezelfde taal spraken.
In dien graad was de kunst gemeen goed, dat de meester gerust van zijn werk kon
sterven zonder teekeningen of oplossingen na te laten, hij wist dat zijn opvolgers
nog een oplossing zouden vinden, juist omdat de kunst geen raadseltje was.
Wel is dit stijl als 't leven, wanneer het de aangeboren taal van volk en tijd is, die
langzaam van geslacht tot geslacht zonder plotselinge overgangen verandert, de taal
waarin het natuurlijk valt zijne gedachten uit te drukken, zonder dat de sprekende
zich bijna bewust is van de schilderende schoonheid zijner uitdrukkingen.
Die stijl heeft Europa vervuld met bloeiende kunst, maar het roofdier der
Renaissance kwam in de tuin, de zon des geloofs miste veel van hare warmte en er
stak een storm op uit de zoele lentewind der eenvoud.
Waren niet al deze geestelijke ongelukken over Europa gekomen, dan zou zonder
twijfel de Gothiek zich te zamen met de volkeren ontwikkeld hebben, misschien tot
iets evenzoo verschillend als zij zelf van 't Romaansch verschilde. Zij was in haar
laatste tijd goed op weg af te brokkelen, en zoo krachtig was ze, dat ze twee honderd
jaar onder water bleef en toen plotseling opdook als een onbewuste invloed in de
Roccoco.
Als wij dan nu Gothiek bouwen, dan is dat ook een anakronisme, een
armoedsbewijs zooals de toekomst het nog zal inzien. En terwijl een land vol oude
Gothische kerken, zoo goed vloeiend doet als een gemeenschappelijke taal, werkt
eene rij moderne Gothische kerken, waaraan het oog anders maar al te spoedig went,
- als een modezaak, zoo ongeveer als wanneer wij zeggen pardon of merci in onze
gemeenzame spreektaal.
Maar zal het ten slotte navolging moeten zijn, laat het dan navolging zijn, en zal
het Gothiek moeten wezen, laat het dan Gothiek zijn. Maar dan zal men als een
vernuftig mensch zich nederzetten en zijn budget niet alleen in klinkende munt maar
ook en nog meer in 't geestelijke opmaken. De kwintessens van de oude Gothische
bouwkunst was namelijk niet de spitse boog en al de andere uiterlijkheden, waarvoor
de groote schare der naäpers blijft staan, maar dat was slechts de voorhang van het
allerheiligste. En toch roept
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elke steen in der ouden arbeid zoo luid van den geest die de ziel en ook de schoonheid
van 't gebouw is. Want op spitse bogen en ronde bogen, op gekoppelde zuilen en
geribde gewelven kan men zich moe kijken, maar nooit op sentiment. Om een
Gothische kerk te bouwen, ook maar de minste, mag men zich dan ook eerst wel
verzekeren van een Architect in wien een koene fantaisie en een nuchter verstand,
een diep innig gemoed en een ijzersterke wil ongebonden vrijheid en nauwgezette
plichtsbetrachting in een hoogere eenheid te zamen gaan.
En dan moet hij tot zijn beschikking hebben een schaar handwerklieden, die slechts
een wenk behoeven om zijn ideën uit te voeren en hunne eigene daarop te enten. Dit
is namenlijk de groote voorrang der Gothiek boven alle andere stijl, Grieksch en
Romeinsch niet uitgesloten, dat ze de vonken des geestes slaat uit zelfs de
eenvoudigste handwerkman. Zelfs het vlugste paard loopt zich moe en zelfs de
eenvoudigste fantaisie verliest den adem, doch in de echte oude edelgeboren Gothiek
zal elk deel zijn leven leven; de fabriekmatige herhaling kan men de heidenen en
hunne naäpers overlaten; voor de levenden God zal men bouwen met leven, en voor
de godsdienst van geest en waarheid met gevoel, met geest!
Maar vanwaar de menigvuldigheid van motieven te halen? Daar wisten de ouden
raad voor. Daar kwam de Bouwmeester, misschien Albertus Magnus, misschien
Bisschop Hendrik van Lincoln en zei tot de grijsgebaarde steenhouwer met de heldere
oude oogen: Hier moeten wij een bladmotief hebben, rijk moet het zijn, maar laat
hier en daar ook de achtergrond zien, nu weet je waar je aan toe bent.
En de oude zette zich neder en zag naar de steenen en begon te houwen; en nu
bewonderen wij een schoone eigenaardige arbeid, maar de oude is al 600 jaar bij
God en daar is het de eenigste plaats waar zijn naam bekend is.
Op deze wijze kwam de overweldigende rijkdom en overvloed en menigvuldigheid
tot stand, waaruit de moderne Gothiekers hun monsters kunnen trekken. De oude
kende geen monsters, die schiep hij in geniale vrijheid, uit kracht van het bouwwerk
en zijner ziele ‘Unmittelbarkeit’. Geene kunst is vrijgeboren zooals de Gothiek, maar
de vloek die elke nabootsing in 't bloed zit, heeft ze gemaakt tot de
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slaaf van cirkel en lineaal, tot de lijfeigene der vormleer.
Ik ben er zeker van dat, zoo wij een paar dier ouden uit hun graf konden oproepen,
en hen zeggen: bouw ons eene kerk, zouden ze eerst de handen eens in hunne met
bont omzoomde mantel steken en een geruimen tijd de zaken eens aanzien. En dan
zouden ze uitroepen: Wat zijn dat voor mooie ijzeren balken die ge daar hebt? Hadden
wij die in onzen tijd gehad, wat voor ruimte zouden wij geschapen hebben. Wij
komen er nog toe een nieuwe constructie te scheppen, want wat jelui daar gedaan
hebt is hatelijk. Waarom het ijzer verbergen? Is dat dan een oneerlijk materiaal?
‘Neen maar het is zoo leelijk en geesteloos.’ Ha! ha! is misschien een stuk graniet
geestig? Schoonheid en geest mogen de menschen erin leggen, die bezit de stof niet.
Die kan in 't beste geval glans geven en deze kunnen wij ontberen. En zij zouden
ons de heerlijkste, meest vrije, ruimste kerk bouwen, met een puntig open dakstoel,
of wat men maar wil bedenken, en wanneer wij al de schoone motieven zagen en al
de vrije handarbeid die zoo verkwistend aan het ijzer was ten koste gelegd, zooals
ze dat bij hun eerste zijn hier beneden ten opzichte van de steen gedaan hadden,
zouden wij uitroepen: Wat is dat schoon! Maar dat is toch een heel nieuwe stijl? En
de oude Gothieker zou zeggen. Heel natuurlijk, dat is toch ook een nieuw materiaal!
Of zoudt U willen dat ik spitsbogen van ijzer maakte, dat zou immers reine zotternij
zijn!
De modernen hebben een anderen weg ingeslagen. Zij geven het op zelf te denken
en werpen zich op het namaken. Een contrefort hier of een contrefort daar, liefst nog
om een gewelf te steunen, waarvan de steenen aangebracht zijn uit een
timmermanswinkel.
Een duchtige hoop contreforten langs de toren, zoodat men ten slotte het idee krijgt
dat die niet op zijn eigen beenen kan staan.
En moet men een Parochiekerk bouwen, dan zal men niet uitzien naar eene oude
parochiekerk, maar naar een domkerk en liefst dan nog naar die van Keulen, maar
wel te verstaan gezien door een omgekeerde verrekijker. Men wil overal het oude
naäpen, maar bezit den ouden geest niet en zelden ontvangt men een opdracht zooals
het Kapittel van Sevilla eens uitvaardigde:
Bouw ons eene kerk, waarover onze nakomelingen nog verheugd zullen zijn...
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Maar laat mij eindigen, scherts is goed, doch de lezer zal vermoeid worden. Wat ik
er aan wilde toevoegen over de versiering der kerk, waar dikwijls met geringe
middelen en gezond oordeel een groote werking kan te weeg gebracht worden en
omgekeerd, kan misschien eens een zelfstandig klein artikel worden.
Er zouden naar aanleiding van dit leekepraatje hier en daar wel eenige
kantteekeningen te maken zijn. Wij hebben het hier echter bijgebracht als tegenstelling
met de Duitsche min of meer officieële theoriën in het Zeitschrift für Christliche
Kunst te genieten gegeven - en aldus bezien verklaren wij ons gaarne aan de zijde
van dezen leek.
Waar de zware Duitsche geleerdheid ons geen stap verder vermag te brengen,
worden wij langs dezen kant weder gevoerd naar den weg der gezonde
kunstontwikkeling. - Dat die weg nog niet zeer nauwkeurig afgebakend is - wie zal
het ontkennen. - Er is daarom o.i. al reden tot dankbare erkentelijkheid indien wordt
gewezen in een richting die men op goede gronden als de ware beschouwen mag.
Amsterdam 1901.
JAN STUYT.
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Adoro te.
'k Aanbid U vol van liefde, God oneindig groot,
Waarlijk hier verscholen onder schijn van brood;
U zich onderwerpen wil mijn gansch gemoed,
Daar het, U beschouwend, gansch bezwijken moet.

Refrein.
'k Groet U, Jesus, die ons als herder hoedt;(1)
Versterk 't geloof in elk gemoed,
Dat aan uw woord zich voedt.
Smaak, gezicht, gevoelen, 't wordt in U misleid;
Slechts 't gehoor betrouwt men hier met zekerheid:
Ieder woord geloof ik, uit Gods mond gehoord,
Niets en kan meer waar zijn dan der Waarheid woord.
Aan het kruis verborgt ge uw godlijkheid alleen,
Maar alhier verbergt ge uw menschlijkheid meteen;
Beide toch geloovend en belijdend trouw,
Vraag ik wat de moordnaar vraagde vol berouw.
Wonden zie 'k als Thomas niet aan hand en zij,
Maar dat gij mijn God zijt weet ik en belij;
Doe me in U gelooven immer meer en meer,
Vast op U betrouwen, U beminnen teer.

(1) In dit refrein, evenals in de strofen, volgen wij juist de versmaat van het Latijn, zoodat het
lied op de noten van den kerkzang zou kunnen gezongen worden.
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o Gedenkenisse van des Heeren dood,
Levend en den menschen levenschenkend brood,
Maak dat mijne ziele leev' van U altijd,
En gij haar een spijze zoet van smake zijt.
Pelikaan van liefde, Heere Jesus zoet,
Zuiver mij onzuivre, door uw hertebloed,
Waarvan ieder druppel 't menschdom kan ontslaan,
Over heel de wereld, van zijn euveldaan.
Jesus, dien 'k omsluierd nu voor mij aanstaar,
Gun mij ééne zake, 'k dorst er vurig naar:
Dat ik, onomsluierd ziende uw aangezicht,
Eeuwig zalig zijn mag in uw glorielicht.
F. DRIJVERS.
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Afflighem.
Afflighem. - In de ‘Geschiedenis der Abdij van Afflighem door Dom BERNARD, Gent,
1890’ bl. 15, staat er als volgt: ‘Het is zeer waarschijnlijk dat er reeds veel vroeger
(dan 1075) te Afflighem een klooster bestond op den Bouchoutberg, omtrent twintig
minuten van het tegenwoordig klooster. Zoo men leest, werd het door de
Noordmannen verwoest in het midden der IXe eeuw... Dat oud klooster werd
onverschillig Hapselghem, Hafflighem, Affligem, Novimonasterium, Neumonasterium
en Affleghem geheeten. Van dit Novimonasterium is er reeds spraak in 870 in eene
verdeeling tusschen Keizer Lotharius, Karel den Kale en Lodewijk van Duitschland...
Men geeft verschillende afleidingen van het woord Affligem. Sommigen meenen dat
het afstamt van het Latijnsch affligere (bedroeven) maar dit is niet waarschijnlijk;
anderen van Af'leg'hem, eene plaats waar men moest afleggen, aan de dieven
overgeven zijne goederen en dikwijls zijn leven; nog anderen van Af'lig'hem, eene
plaats die beneden ligt omdat Afflighem ten opzichte van Assche leeger ligt; ook
leidt men het woord af van Af'hel'heim, eene plaats die afhelt, en van Apfel, Appelheim,
eene streek waar appelen groeien, gelijk Hekelgem van Hekel, Ekel, Eikelhem,
Esschene van Esschen, Bouchout (vroeger Buchholt) Beukenhout, enz. Eindelijk (?)
beweren anderen dat het komt van den naam eens afgods die daar vereerd werd, Affli
of Haffli genoemd.’
Tot daar onze geleerde schrijver. Desaangaande veroorloven wij ons eenige kleine
opmerkingen: 1o 't schijnt ons al te voorzichtig alleen den uitleg affligere, bedroeven
aan te zien als slechts ‘niet waarschijnlijk.’ 2o Wij twijfelen er aan of enkel de namen
Novi monasterium, Neu monasterium aan de eerste abdij gegeven werden. Haar naam
zal ook nog geweest zijn kortom Monasterium. In alle geval, novi, neu werden aan
haar alleen niet toegekend, maar ook nog en met meerder recht (hoe kon het anders?)
aan de nieuwe abdij, zooals men gedurig ziet in de ‘Cartulaire d'Afflighem’
gedeeltelijk reeds uitgegeven (van 't jaar 1086 tot 1233) door E. de Marneffe. De
vorm Novimensum komt in dat werk niet voor. 3o Buiten de aangegeven uitleggingen
van den naam Afflighem, zijn er nog verscheiden andere. Men zie b.v. Chotin,
Brabant, blz. 117, Bernaert S.O. 't Is een bewijs dat men zich veel met de zaak heeft
bezig gehouden. Daar zij echter allen even slim en van denzelfden deeg zijn als de
hierboven aangehaalde, zoo zullen wij er eenvoudig een kruisken over maken en iets
beters, in alle geval iets redelijkers, trachten te vinden.
De eerste vorm van den naam Afflighem, hierboven aangegeven is Hapselghem.
Hij wordt de eerste geplaatst als zijnde wellicht de
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eerste en oudste dien men tegenkomt, ofwel omdat Heer Dom Bernard hem als den
oudsten en echtsten beschouwt. Wat er ook van zij, dit laatste is ook onze meening.
Wij voegen er zelfs bij dat indien voornoemde vorm niet ware bewaard gebleven in
oude stukken of oude schrijvers, men hem (of iets dergelijks) had moeten
veronderstellen als geweest zijnde de eerste of oudste, en bijgevolg de echte en ware
vorm. 't Is een gevolg, gelijk wij zooeven zien zullen, uit de oude latijnsche
benamingen Monasterium, Novi (Neu-) monasterium. Bovendien Hapselghem of
hetgeen hetzelfde is, Apselghem, moet evenwel aanzien worden als de oude en echte
vorm, omdat de andere vormen Haffleghem, Hafflighem, Affligem, enz., ervan
natuurlijk worden afgeleid, maar niet omgekeerd.
En nu onderzocht welk de beteekenis mag zijn van Hapsel- of Apsel-ghem.
Het antwoord daarop, na hetgeen er geschreven werd in Biekorf blz. 415 (1900)
aangaande Abbesul (gelegen te Ingelmunster), is eenvoudig en gemakkelijk. Daar
werd bewezen dat Abbesul niets anders is dan: Abt-cel of Abdij, juist gelijk Abbeville
(in 't Latijn Abbatis, villa) en Appenzell (Latijn Abbatis-cella) niets anders zijn dan
Abts-stad-Abts-cel. En cel (Latijn cella) is hetzelfde als klooster, munster of abdij.
Dit gezegde werd bekrachtigd door de thans nog te Ingelmunster bestaande
overlevering dat op de plaats vroeger en nu nog Abbesul geheeten er werkelijk in
sinds lang verleden eeuwen eene abtscel of klooster of abdij bestaan heeft.
Dus ons Apselghem, langzamerhand versleten tot Affleghem. Afflighem, enz., is
anders niets dan ons Apsel, Abbesul, Abtscel, enz., met bijvoeging van ghem dat
later aan Apsel werd gebonden wanneer er rond de abdij een gemeente of een ghem
zich aan 't vormen was.
Begrijpt men nu de reden der Latijnsche benaming Monasterium, met of zonder
novi, neu voorenaan? Hoe die Latijnsche naam uiteengedaan en gewettigd indien de
beteekenis van klooster, abdij, niet eerst en vooral te vinden was in den Vlaamschen
naam, in Hapselghem? Met een woord Monasterium is, zoo 't behoorde, de eenvoudige
vertaling van den Vlaamschen vorm en bijgevolg is 't een bewijs of eene bekrachtiging
van onzen uitleg.
Wij zijn verre van appels, dieven, baanstroopers, bedroeven, afgoden, enz., maar,
meenen wij, dichter bij de waarheid. Doet 't niet?
Z.Y.X.
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Boekennieuws.
Uitgaven van Philipp Reclam, junior.
Uitgaven van Philipp Reclam, junior. (Universal-Bibliothek) Leipzig.
Het met halsrechten door zijn vaderen gewonnen fortuin schenkt een jonge beul uit
afschuw weg aan een apothekersleerling, en vertrekt dan naar Amerika. De leerling
schaft zich de apotheek aan Zum wilden Mann (20 Pf.) en doet 30 jaar lang goede
zaken. Na dien tijd komt de beul terug als kapitein in het Braziliaansch leger. Hij
laat zich het geld teruggeven, steekt weer over zee en weldra gaat de oude, trouwe,
brave apotheker samen met zijn moedige, knappe zuster, ondanks al hun worstelen,
te gronde. Dat is het onderwerp van een novelle zooals alleen Wilhelm Raabe er
schrijven kan: zorgeloos samengesteld, maar scherp waargenomen; de personen,
doorgaans kleinburgers en bij voorkeur zonderlingen, te voeten uit geteekend; een
humoristisch-ironische levensbeschouwing die met een pijnlijken glimlach vol
medelijden op het dwaas gedoe van de menschen neerziet.
Geen letterkunde is rijker aan goede lyriek dan de Duitsche. Van Goethe of Schiller
spreek ik nu niet. Er zijn nog namen genoeg nevens die groote, en die, ongelukkig,
door die groote te veel worden overdreund. Gottfried August Bürger b.v. is te weinig
bekend. (Gedichte, 60 Pf.) 't Is waar, zijn ongeregeld leven heeft verhinderd dat hij
op den hoogsten top van den zangberg klom; er is geen zedelijke eenheid in zijn
werk; hij is vaak plat en soms gemaakt; maar niettemin verheft hij zich nu en dan
tot het grootsche, heeft hij Lenore, de schoonste Duitsche ballade gedicht, en verzen
geschreven wier volheid, klank en rhythme enkel door Goethe werden geëvenaard.
Zoo volksch en zoo kunstvol als Bürger was Rückert niet; maar integendeel
weelderiger rijmer en grooter meester van de taal. Weinigen hebben zooals Rückert
hun moedertaal met nieuwe vormen verrijkt. Vertrouwd als hij was met de Oostersche
letteren, heeft hij, om slechts dat te noemen, onzen Van Droogenbroeck met zijn
‘Makamen en Ghaselen’ kunnen voorgaan. Zijn dichterlijke gave openbaart zich best
in zijn Liebesfrühling: daar is hij waar, betrekkelijk eenvoudig; daar heeft hij gevoeld.
(Gedichte, in Auswahl herausgegeben von Ph. Stein, 40 Pf.)
Lenau (Gedichte, 60 Pf.) is een pessimist; was hij niet krankzinnig geworden, hij
had zich gezelfmoord. Maar zijn gevoel is diep en oprecht; 't is bovendien gesteund
door een rijke verbeelding en geuit in een kleurigen stijl. Berg en zee heeft hij
wonderschoon bezongen. Onder zijn sonetten zijn er prachtige. ‘Der Seelenkranke’
b.v. is een hartverscheurende klacht op het graf van zijn moeder.
Zonder een dichter van den allereersten rang te zijn, is Uhland nochtans klassiek.
(Gedichte, 40 Pf.) Meer dan dat, hij is populair: hij wordt
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gelezen en gezongen. Geen Duitsch student of hij kent de mooie roerende romance
Der Wirtin Töchterlein: ‘Es zogen drei Bursche wohl über den Rhein’ enz. Balladen
en romancen dichten is Uhland's vak: daarin is hij meester. Veel tijd behoeft hij niet.
Hier een trek en daar een streep, en 't gewrocht is vaardig en 't leeft.
Het Buch der Lieder (40 Pf.) is de dichterlijke belijdenis van een der meest
beroemde Duitsche lierzangers, van Hemrich Heine. Het bevat Junge Leiden
(1417-21), vertalingen uit Lord Byron's werken (1820), Lyrisches Intermezzo
(1822-23), Die Heimkehr (1823-24), Aus der Harzreise (1824), Die Nordsee (1825-26)
en een Anhang. In dit boek kan men de ontwikkeling nagaan van Heine's karakter
en dichterlijk genie. Het eindigt met zijn meesterstuk: de noordzeeliederen. Al de
hoedanigheden van Heine's gevoelvolle, levende, kleurrijke, rond uitbeeldende kunst
schitteren daarin.
Der Bassgeiger en Das verhexte Buch (20 Pf.) zijn twee ‘Berliner Geschichten’
van Max Kretzer. Deze schrijver geworden werkman uit Posen geeft blijken van een
meer dan gewone waarnemingsgave. In het tweede van deze beide verhaaltjes steekt
er bovendien veel gemoedelijke humor. Kretzer beweegt zich liefst van al in de
wereld die hij kent, de arbeiderswereld van Berlijn.
Dat hij met de drijfveeren van het gemoedsleven vertrouwd is en hun geheimste
werkingen met oplettend oog heeft gadegeslagen bewijst Hermann Heiberg in zijn
novellen Die Andere en Einmal im Himmel. (40 Pf.) Daaraan heeft de lezer twee
boeiende zielsschilderingen ontleend aan het echtelijk leven in burgershuizen en
kasteelen. Hier en daar echter wordt de schildering wat uitvoerig, derhalve langdradig
en schadelijk voor de eenheid.
J.D.C.

P. Zanecchia O.P.
P. Zanecchia O.P. Divina Inspiratio Sacrarum Scripturarum ad mentem S. Thomoe
Aquinatis. Romae. Frid. Pustet.
Wanneer de katholieken den goddelijken oorsprong der H. Schrift tegen de
protestanten en rationalisten verdedigen, vestigen zij hoofdzakelijk hunne aandacht
op het bestaan en het wezen der inspiratie, welke het boek tot een door God
geschreven boek stempelt.
Onder de katholieke theologen is echter verschil van meening gerezen omtrent
het begrip en den omvang der goddelijke ingeving. Want haar bestaan, eene
geopenbaarde en door de Kerk als dogma voorgestelde waarheid, kan door geen
katholiek betwijfeld worden. Haar wezen en hare grenzen zijn niet door de Kerk ten
volle bepaald, zoodat in beide punten een verschil van meening, zonder gevaar voor
het geloof mogelijk is. De vraag over de goddelijke ingeving van den Bijbel, hoewel
gedeeltelijk door het kerkelijk gezag opgelost, laat aan de theologen de vrijheid tot
nader onderzoek om tot eene volledige oplossing en algemeene overeenstemming
te geraken.
Om in dit duister en moeilijk onderwerp eenig licht te ontsteken, oordeelde P.
Zanecchia raadzaam en oorbaar den H. Thomas te raadplegen. Hij kon geen beteren
leidsman kiezen. Hoewel deze bijna niets over den goddelijken oorsprong der H.
boeken uitdrukkelijk schreef, geeft hij ons de beginselen aan de hand, welke den
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rechten weg tot de oplossing kunnen wijzen. Deze beginselen te ontwikkelen en op
het probleem toe te passen is het doel van den schrijver in bovenstaand werk.
Het eerste hoofdstuk (bl. 1) handelt over de goddelijkheid der H. Schrift. Het
tweede (bl. 17) ontwikkelt het begrip der ingeving. Het derde (bl. 21) onderzoekt de
kenteekenen, waardoor wij van het
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bestaan der goddelijke ingeving verzekerd worden. Het vierde en vijfde (bl. 33, 55)
bewijzen dat al de boeken van het oude en nieuwe Verbond onder Gods ingeving
geschreven werden. Het zesde en zevende (bl. 74, 93) onderzoeken de verschillende
meeningen der theologen over het wezen der Bijbelsche ingeving en hare nauwkeurige
bepaling. Het achtste (bl. 109) beschrijft de krachtsverheffing der natuurlijke
vermogens van den mensch, gepaard met de ingeving. Het negende hoofdstuk (bl.
139) behandelt de uitgestrektheid der inspiratie. Het tiende (bl. 151) toetst de redenen
om welke eenige theologen de ingeving beperken tot slechts eenige deelen der H.
Schriftuur. Het elfde (bl. 166) veroordeelt de meening welke de inspiratie aanneemt
enkel voor zaken en in woorden uitgedrukte oordeelen (res et sententioe) In het
twaalfde (bl. 192) worden de bewijzen van deze beperking wederlegd. Volgens het
dertiende hoofdstuk (bl. 207) omvat de inspiratie alles, wat de gewijde schrijvers in
de oorspronkelijke exemplaren boekstaafden en tevens de wijze waarop zij hunne
gedachten boekstaafden. Het veertiende en laatste hoofdstuk (bl. 221) bespreekt de
waarde, de waarheid en het gezag van den inhoud van het door God geschreven boek.
Uit dit kort overzicht blijkt de rijke inhoud van dit boek, dat het onderwerp op
beknopte manier naar alle zijden behandelt, en daarom den theologen uitstekende
diensten zal bewijzen, te meer omdat het volkomen op de hoogte is van de
tegenwoordige litteratuur over de Bijbelsche inspiratie. In de vraag over het karakter,
het wezen, de juiste bepaling der ingeving treedt P. Zanecchia in het krijt met de
meeste theologen van onzen tijd. In zijne wederlegging steunt hij op de leer van den
H. Thomas omtrent de wijze waarop de eerste en hoofdoorzaak door middel van een
werktuig iets voortbrengt. God is de causa principalis, de schrijver de ondergeschikte
causa instrumentalis van het gewijde boek.
Deze verklaring zal ieder gaarne tot de zijne maken. Of het echter noodig is, om
het begrip der inspiratie, zooals de Kerk het verklaart, te handhaven de proemotio
of proedeterminatio physica in den zin der thomisten aan te nemen, blijft ook na de
verdediging van den Z Eerw. Pater, meer dan twijfelachtig, vooral omdat de vrijheid
van den mensch met deze praemotio onbestaanbaar schijnt.
Men zegt, wel is waar, dat God de geschapen oorzaken volgens hare natuur beweegt
en derhalve de vrije oorzaak op eene vrije wijze.
Hiermode zijn wij weinig geholpen, daar dit beginsel de vrijheid bevestigt, maar
niets verklaart. Want het onbegrijpelijk geheim blijft bestaan: hoe is het mogelijk
dat eene vooraf met metaphysieke zekerheid bepaalde oorzaak tot eene bestemde
handeling, deze handeling uit vrije keus verricht, en ook kan nalaten te verrichten?
Volgens den schrijver verwierpen de meeste theologen de woordelijke (verbalis)
inspiratie omdat zij verkeerd verstaan en verklaard werd. Men stelde zich den H.
Geest voor den schrijver niet alleen zaken en gedachten in de pen gevend, maar ook
woord voor woord alles voorzeggend, en hem bevelend al het voorgezegde
nauwkeurig en zonder fout na te schrijven, ongeveer zooals de meester een kind leert
schrijven.
Deze verkeerde opvatting is de bron der dwalingen omtrent het wezen en den
omvang der goddelijke ingeving. Wie echter met den H. Thomas staande houdt dat
Gods werkdadigheid de natuur der geschapen oorzaak niet verstoort, maar volmaakt,
hare werkkracht voltooit en met haar en door haar alles werkt, zal al de meeningen
verwerpen welke Gods invloed in de inspiratie eenigszins beperken, hetzij tot de
waarheden behoorende tot de openbaring, het geloof en de zeden, tot
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de leering, hetzij tot zaken en oordeelen, terwijl zij de woorden en wijze van
uitdrukking aan het natuurlijk vermogen van den mensch toeschrijven.
De woordelijke (verbalis) inspiratie, zooals de schrijver deze voorstelt, schijnt
werkelijk tot het wezen der bijbelsche ingeving te behooren. Want zij heeft niet zoo
zeer tot doel, den schrijver in staat te stellen op geschikte wijze de dingen te begrijpen,
als wel dezelve op passende wijze uit te drukken tot nut van de Kerk. Eene ware
schriftelijke uitdrukking is echter afhankelijk van de juiste woorden, de ware
schrijfwijze en zinswendingen. Daarom schijnt het onmogelijk, dat God aan den
mensch zaken en oordeelen ingeeft om schriftelijk aan de Kerk over te leveren,
zonder de juiste woorden, de spraakkunstige en redekundige schikking der deelen,
den samenhang, den stijl, de orde mede te deelen.
Deze opinie schijnt de Paus Leo XIII voor oogen te hebben gehad toen hij in de
Encycliek Providentissimus Deus schreef: ‘Supernaturali ipse (Spiritus Sanctus)
virtute ita eos (hagiographos) ad scribendum incitavit et movit, ita scribentibus adstitit,
ut ea omnia eaque sola quae ipse juberet, et recte mente conciperent, et fideliter
conscribere vellent, et apte infallibili veritate exprimerent: secus, non ipse esset auctor
scripturae universae:’ Hoezeer deze verklaring op gewichtige gronden steunt, heeft
niemand het recht afwijkende meeningen met eene theologische censura te
veroordeelen.
Het boek van den Z. Eerw. Pater verdient de beste aanbeveling, niet alleen wegens
den rijken inhoud, maar ook wegens de degelijke wetenschappelijke behandeling.
Met buitengewone klaarheid weet de schrijver de afgetrokken begrippen op te
helderen, en met scherpen blik de psychologische verschijnselen te ontleden. Zijne
verklaringen van de beginselen van den H. Thomas zullen den theologen in deze en
andere vragen veel licht geven. De eenvoudige, didactische stijl draagt niet weinig
bij om de beschouwingen over Gods bovennatuurlijke werkdadigheid den lezer
begrijpelijk te maken.
Roermond.
Dr A. DUPONT.

Theologia fundamentalis auctore
Theologia fundamentalis auctore IGNATIO OTTIGER. S.J. Tomus I. De Revelatione
supernaturali. Friburgi Brisgoviae, Herder.
De algemeene theologie legt op wetenschappelijke wijze de grondslagen der
bijzondere theologie, zij behandelt het wezenlijk en het leidend beginsel der
theologische onderzoekingen. Want de wetenschap cischt dat vooreerst de bron
gekend worde, waaruit zij hare leer put, en vervolgens de wijze op welke de
gevondene waarheden aangenomen en onderzocht dienen te worden. De bron van
de speciale theologie is de goddelijke openbaring, het leidend beginsel, het onfeilbaar
gezag der Kerk.
De theologia fundamentalis bevat derhalve twee verhandelingen: de eerste heeft
tot onderwerp de goddelijke openbaring, de tweede handelt over de Kerk. Zij heeft
niet alleen tot doel de vijanden van de openbaring en van de ware Kerk te bestrijden,
en wordt daarom minder nauwkeurig apologie genoemd, haar doel is ook en vooral
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positief, zij is namelijk bestemd, om de grondslagen te leggen van de geheele
theologische wetenschap en de studie der leerstellige theologie voor te bereiden.
Bovenstaand werk draagt als eerste deel den titel: de revelatione supernaturali.
Omtrent de methode vinden wij in de inleiding de volgende wijze bemerkingen.
Deze theologie moet van beginselen en stellingen uitgaan welke ook door onze
tegenstanders beaamd worden, zoo als de theoretische en praktische waarheden, die
de philosophie ontwikkelt en bewijst.
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Hypothesen of onderstellingeu worden streng geweerd; iedere nieuwe bewering
vordert haar bewijs. Eene enkele uitzondering is gewettigd: de vragen betreffende
de echtheid, de geloofwaardigheid, den ongeschonden toestand der boeken van het
oud en nieuw testament veronderstelt men opgelost in de inleiding tot de studie der
H. Schriftuur.
Het doel der theologie vordert als eerste vereischte het bespreken van de theorie
der openbaring, ten einde haar begrip, hare mogelijkheid haar nut, hare
noodzakelijkheid, hare kenteekenen en den plicht en de wijze zich van haar bestaan
te vergewissen, te verklaren en duidelijk voor te stellen.
Vervolgens bewijst men het bestaan der oorspronkelijke, der mozaische en der
christelijke openbaring en tevens dat de laatste in de geheele wereld, de eenige ware
godsdienst is en altijd zal blijven.
Daarna wordt de vraag geopperd waar en hoe de christelijke godsdienst te vinden
is. Het antwoord luidt dat het christendom alleen te vinden is in de door Christus
gestichte Kerk als onfeilbare leermeesteres van zijnen godsdienst. Deze instelling
dient als onfeilbare gids in godsdienstzaken vooreerst in het volle licht geplaatst te
worden; vervolgens onderzoekt men hare eigeuschappen en hoe zij zich van de
valsche genootschappen onderscheidt.
Na de ware Kerk gevonden te hebben, blijven de vragen te beantwoorden, wie het
onfeilbaar leerambt rechtens uitoefenen, hoever dit leerambt zich uitstrekt, uit welke
bronnen de geloofsleer geput moet worden, welke de geloofsregel is, welke
verhouding tusschen het geloof en de menschelijke rede bestaat.
Wij hebben deze volgorde der onderzoekingen, door den schrijver met deugdzame
gronden gestaafd aangestipt, omdat de theologen in den tractaat de Ecclesia
gewoonlijk eene andere minder wetenschappelijke methode volgen.
De belangrijke inleiding bespreekt in 24 bladzijden den oorsprong, het doel, het
onderwerp, de verdeeling, de bepaling, het belang, de benaming, de methode en de
geschiedenis der algemeene theologie. Het eerste deel over de bovennatuurlijke
openbaring wordt in twee afdeelingen gesplitst: de theorie der openbaring (bl. 339):
het bestaan der openbaring (bl. 905).
De eerste afdeeling telt vier hoofdstukken. Het begrip en de mogelijkheid der
openbaring. Haar nut en hare noodzakelijkheid. Hare kenbaarheid. De plicht voor
den mensch zich van haar bestaan te verzekeren en haar aan te nemen.
De tweede afdeeling bewijst het bestaan der oorspronkelijke, mozaïsche en
christelijke openbaring.
Eene bijzondere zorg besteedt de schrijver aan het nauwkeurig bepalen van de te
behandelen vragen, en met recht, wijl van deze juiste bepaling niet alleen de kennis
der waarheid, maar ook de kracht der bewijzen afhangt. Daarom moest hij in de
hoofdstukken over de noodzakelijkheid der openbaring en de zichtbaarheid der Kerk,
het onderwerp op eene andere wijze als gewoonlijk geschiedt afbakenen en
omschrijven. Vele vragen, hoezeer door andere apologeten behandeld, heeft hij
uitgesloten, als behoorende tot de dogmatiek of tot de philosophie, aan andere, hoewel
zelden voorkomend, wijdt hij de noodige aandacht.
Niet alleen wordt het onderwerp in al zijne deelen met uitgebreide kennis en
geleerdheid beschouwd, ook met de hedendaagsche literatuur, zoo rijk aan werken
over den christelijken godsdienst, is volkomen rekening gehouden. Geene enkele
opwerping of verkeerde verklaring, zoo talrijk in de schriften der Duitsche
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rationalisten, wordt over het hoofd gezien, overal wordt de dwaling gedwongen den
tol aan de waar-
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heid te betalen. Met bewonderenswaardige nauwkeurigheid en treffende
scherpzinnigheid weet de schrijver het juiste strijdpunt te bepalen, de waarde der
aangevoerde argumenten te schatten, en alle moeilijkheden uit den weg te ruimen.
Wie met het boek kennis maakt zal zich overtuigen dat P. Ottiger niet zonder reden
in zijne voorrede zegt, iets te willen bijdragen om de fondamenteele theologie tot de
volmaaktheid te brengen.
Men vergelijke zijne verhandeling over het nut en de noodzakelijkheid der
openbaring (bl. 85-148), welke hij in drie stellingen samenvat:
1.
De toestand van het menschdom bewijst dat, indien God eene bovennatuurlijke
openbaring der natuurwet wil geven, deze zeer nuttig is.
2.
Sedert de afgoderij onder de menschen schier algemeen werd, ontstond voor
hen de zedelijke noodzakelijkheid der openbaring, om volgens de voorschriften
der rede te leven, en hun laatste einde te kunnen bereiken.
3.
Ook de ontwikkelde rede heeft eene zedelijke behoefte aan het licht der
bovennatuurlijke openbaring, om de gezamenlijke waarheden der natuurwet
duidelijk en met zekerheid te kennen.
De schrijver bewijst deze stellingen hoofdzakelijk met historische gronden, en
wederlegt vooreerst de traditionalisten, welke eene physieke en absolute
noodzakelijkheid der openbaring voorstaan, en vervolgens de schrijvers, die de
zedelijke noodzakelijkheid verdedigen, maar deze willen bewijzen voor alle tijden,
of wel uit de aangeboren zwakheid van 's menschen natuur, of uit het zedelijk bederf,
of uit de onwetendheid van den aan God verschuldigden eeredienst, of uit het gebrek
aan eene voldoende bekrachtiging der natuurwet.
Wij wijzen nog op de XXVIIe stelling: Jesus Christus is de ware in het oud Verbond
beloofde Messias en bijgevolg is zijne openbaring van goddelijken oorsprong.
De schrijver onderzoekt op eene voortreffelijke wijze de voorzeggingen, welke
op den Messias betrekking hebben, toont dat de talrijke valsche verklaringen der
Duitsche rationalisten allen grond missen, en besluit dat zij allen in Christus en in
Hem alleen vervuld werden (bl. 640-748).
De styl van het boek is eenvoudig, zuiver en passend. In de theologie zoeken wij
niet eene versierde, gekunstelde, bekoorlijke schrijfwijze, maar de waarheid in een
zedig en helder kleed gestoken. Daarom aarzelt de schrijver niet geijkte woorden en
uitdrukkingen te bezigen, welke Cicero wel is waar niet kent, maar de theologische
scholen eeuwen lang steeds gebruikten.
Het breed aangelegde en meesterlijk uitgevoerde werk kunnen wij niet genoeg
aanbevelen zoowel aan de leeraren in de theologie, als aan alle priesters, welke hier
den weg vinden aangewezen, om onzen godsdienst in hunne sermoenen en
onderrichtingen op waardige en wetenschappelijke wijze voor te stellen en te
verdedigen.
Het lijdt geen twijfel dat indien de christelijke leer op deze heldere logische en
overtuigende manier, vooral in de steden werd ontwikkeld, het getal der ongeloovigen
en der gods lienstvijanden merkelijk zou afnemen en verminderen.
Roermond.
Dr A. DUPONT.
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De Mensch.
De Mensch. Eene psycho-physiologische studie door I.M.L. KEULLER, leeraar aan
het groot Seminarie te Roermond. Leiden, J.W. Van Leeuwen.
Een zeer nuttig boek, reeds in 1895 geschreven, maar geenszins
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verouderd, en vooral hun aanbevolen die nog altijd het Nederlandsch ongeschikt
wanen voor het behandelen van wetenschappelijke onderwerpen. De schrijver
verklaart zijn doel in de voorrede met de volgende woorden: ‘Naar onze ervaring
hebben enkelen een ongemotiveerden afkeer van alle nieuwere physiologische
wetenschappen, vooral van die welke zich met de studie der hersenen bezig houden,
en zijn er anderen, die wel van physiologie houden, maar van de philosophie der
middeleeuwen, met name van die des H. Thomas niet gediend zijn.
Wij meenen, dat geen philosophisch leerstelsel beter met de feiten der nieuwere
wetenschappen overeen te brengen is, dan juist het systeem van den H. Thomas en
zijne volgelingen, en ons boek is gedeeltelijk een pleidooi ten gunste dier meening,
van den anderen kant echter kunnen sommige nieuwere hypothesen met de waarheid
der wijsgeerige grondstellingen niet samengaan en wij hebben daarom in onze studiën
onderzocht, of die hypothesen op den vasten grondslag der feiten redelijk waren
opgebouwd.’
Om zich te overtuigen dat hij dit doel volkomen heeft bereikt, is het genoeg den
inhoud der twaalf hoofdstukken in te zien.
I. Eenheden. De plant. Het Dier. De Mensch. (bl. 31.)
II. Lichaam en ziel. Innige verbinding van ziel en lichaam tot één wezen dat èn
stof èn geest is. (bl. 46.)
III. De zinnen en de hersenen. Vereischten der waarneming. Zenuwen. Hersenen.
Localisatie der functies volgens S. Thomas. Localisatie van het zelfgevoel. (bl. 78.)
IV. Verstandelijke aanleg en erfelijkheid. Wat Aristoteles en S. Thomas er van
wisten. (bl. 97.)
V. Physiologie der driften. (bl. 99.)
VI. Zoogenaamde zielsziekten. Storingen van het bewustzijn en van het verstand.
Storingen in den wil. Storingen in het voorstellingsvermogen. (bl. 124.)
VII. Hypnotisme. (bl. 163.)
VIII. Misdaad en misdadiger. (bl. 214.)
IX. Krankzinnigheid en Genie. (bl. 220.)
X. Beweging. (bl. 241.)
XI. Het begin en het einde. (bl. 249.)
XII. Na den dood. Besluit. (bl. 254.)
Uit deze korte inhoudsopgave blijkt dat de studie geen enkel punt van belang
onbesproken laat, en iedere moeilijkheid door de moderne geleerden aangevoerd,
nauwkeurig onderzoekt. Wat meer is, de gegronde hypothesen en verklaringen der
natuurwetenschappen worden in overeenstemming bevonden met de leer van S.
Thomas, terwijl de stellingen in strijd met zijne leer ijdele, door niets gestaafde
beweringen blijken te zijn.
Wat komt er derhalve te recht van het verwijt, zoo dikwijls tegen de philosophie
der middeleeuwen herhaald, dat zij uit gebrek aan proefondervindelijke bewijzen
slechts gebrekkige theoriën kon verkondigen?
De localisatie der hersenfuncties (de leer volgens welke bepaalde deelen der
hersenen tot bepaalde verrichtingen dienen), voorwaar eene moderne hypothees, was
den H. Thomas zeer goed bekend. Men leze bij voorbeeld de verhandeling: de
potentiis animae, of in de Summa, bl. 77, a. 4, C. Gent, II c. 67, en stelt men
‘hersenwinding, hersenschors, centraal-kern in de plaats van ‘Concavitas’, ‘Cellula’
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zullen de woorden van S. Thomas een hoog moderne tint verkrijgen, zegt de schrijver.
(bl. 60.)
Het zevende hoofdstuk (Hypnotisme) is rijk aan belangwekkende
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inlichtingen en bijzonderheden uit de beste bronnen geput omtrent de meeningen
van Bernheim en Charcot, de physiologisch oorzaak van de hypnose, den invloed
van het geheugen en van de verbeelding, omtrent de hypnotische geneeswijze, wat
zij kan en niet kan; omtrent stigmatisatie en suggestie, omtrent het hypnotisme in de
opvoeding, enz.
Het volgende hoofdstuk handhaaft tegen de nieuwere wijsbegeerte de vrijheid en
verantwoordelijkheid van den mensch. De deterministen bewijzen met al hunne
tegenwerpingen, wat niemand ontkent, dat namelijk onze vrijheid beperkt is en
onderworpen aan verscheiden invloeden, welke den mensch aanzetten, maar geenszins
dwingen en van zijne vrijheid berooven. Maakt hij misbruik van zijne vrijheid om
willens en wetens het kwaad te doen, dan is hij schuldig voor God.
Omtrent de nieuwe theorieën der crimineele anthropologie bewijst de schrijver
dat het ware in deze verklaringen niet nieuw is, en het nieuwe niet waar. Het ware
is niet nieuw, want reeds S. Thomas leeraarde dat alle lichamelijke invloeden
physiologische, sociale, climatologische op den geest en den wil inwerken, maar
‘deze neigingen zijn onderworpen aan het oordeel der rede, aan welke het lager
begeervermogen gehoorzaamt, nierdoor lijdt dan de vrije wil geen schade.’ (S.q. 83,
a.s.) Het nieuwe in de verklaring der crimineele anthropologie is niet waar, want de
misdadiger is geen atavistisch verschijnsel (Lombroso), geen sociaal product
(Lacassagne, Tarde), geen krankzinnige (Dr. Ielgersma).
Wij noemen dit boek eene belangrijke bijdrage tot de diepere kennis der philosophie
van S. Thomas, des te belangrijker omdat zij den hinderpaal uit den weg ruimt die
zoo vele ernstige denkers belet hunne sympathie aan deze wijsbegeerte te schenken.
Zij zullen inzien dat hun afkeer enkel op gebrek aan de noodige kennis steunt. Hunne
redelijke hypothesen laat zij ongerept of bevestigt haar, alleen de willekeurige, in de
lucht hangende beweringen worden veroordeeld, het belang van den vooruitgang,
dien zij huldigen, moet hen aansporen hunne werkzaamheid op het gebied der
natuurwetenschap met de studie der christelijke wijsbegeerte aan te vullen.
Dr. A. DUPONT.

Collectanea Friburgensia
Collectanea Friburgensia, fasc. VIII. Siger de Brabant et l'Averroisme latin au 13e
siècle. Etude critique et documents inédits, par P. MANDONNET.
Al het belang der werken die in den laatsten tijd verschenen zijn en van de
Antiscolastiek in de 13e eeuw spreken, komt neer op Zeger van Brabant, tijdgenoot
van St Thomas en hoofdman van het Averroïsme aan de Parijsche Hoogeschool. M.
Baeumker, hoogleeraar te Bonn, had reeds eene merkweerdige studie geleverd over
Zeger van Brabant; zooeven heeft P. Mandonnet, hoogleeraar te Frerburg, er ook
éen werk- over uit gegeven.
Onder alle opzichten is P. Mandonnet's boek van eerste gehalte. Het is op zijn
Montalembert's geschreven, en, ofschoon hoofdzakelijk aan Zeger van Brabant
gewijd, besteedt het toch eene ruime plaats aan het uiteenzetten der omstandigheden
waarin deze leefde. Inderdaad, eene rij sterkgekleurde tafereelen stellen u den
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weelderigen bloei der wijsgeerige gedachten van de 13e eeuw voor oogen. De geleerde
schrijver heeft de talrijke nieuwe documenten over de middeleeuwsche wijsbegeerte
uitgepluisd, om ons een denkbeeld te geven van den kamp der leerstelsels, en vooral
van den hevigen strijd tusschen de Scolastiek en het Antiscolastiek Averroïsme.
Meesterlijk legt P. Mandonnet al

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1902

237
die documenten uit, en men ontdekt-zijne wondere bekwaamheid als geschiedkundige
niet alleen in de groote trekken van het werk, maar zelfs tot in eene menigte
kleinigheden, die kunstig in het geheel zijn ingelijst.
En nu over Zeger van Brabant zelf. In eene geleerde monographie, Die Impossibilier
des Siger. von Brabant, eine philosoph. Streitschrift aus d. XIII. Jahrh. (Beiträge z.
Gesch. d. Philos. Band II. 6. Münster 1898), had M. Baeumker, vóór P. Mandonnet,
verscheidene gebeurtenissen vastgesteld uit het leven van den Brabantschen wijsgeer.
't Is uit met het verdichtsel, dat van Zeger van Kortrijk en Zeger van Brabant eenen
en denzelfden man maakt. Zeger staat te Parijs hoog in aanzien, vermits hij op den
Rector der Hoogeschool de bovenhand heeft, en spant met Willem a Sto Amore tegen
de bedelorden samen. Om zijne gewaagde leerstelsels werd Zeger door de geestelijke
overheid veroordeeld, moest Parijs verlaten, en werd, ongetwijfeld in 1278, voor de
rechtbank gedaagd van Simon Duval, groot Inquisitor voor Frankrijk. - Zonder stil
te blijven bij de voorvallen uit zijn leeraarsleven, waarover wij dadelijk zullen spreken,
geeft P. Mandonnet zijn besluit over het duister vraagstuk van Zeger's dood. Hij
gelooft dat Zeger tot levenslange gevangenis werd verwezen, ten gevolge zijner
veroordeeling door den Inquisitor, en dat hij ellendig te Orvieto stierf. - In de hooger
aangehaalde studie (bl. 114 enz.) had M. Baeumker het gedacht weder opgevat, dat
Zeger van Brabant de Mastro Sighier is waar van gesproken wordt in eenige sonnetten
uit den roman ‘Il Fiore’ van Durante, in 1881 door Castets uitgegeven, en waarin
verteld wordt dat Zeger onder het zweerd stierf, ‘a ghiado a gran dolore.’ Doch al
die omstandigheden samengenomen, maken den uitslag zeer moeilijk
a) De ketters verbrandde men op den stapel. Als Zeger voor ketterij veroordeeld
werd, waarom stierf hij onder het zweerd?
b) Hoe komt het dat Dante, die aan Zeger's lof eenige welgekende verzen wijdt,
dezes verdediging op St Thomas' lippen legt?
In een artikel uit ‘Archiv für Geschichte der Philosophie (1899, p. 74): Zur
Lebensgeschichte des Siger von Brabant, brengt M. Baeumker iets bij, waar men tot
hiertoe niet opgelet had. De Brabantsche voortzetter der chronijk van Martinus van
Troppan (uitgegeven in de Monumenta Germaniae historica, t. XXIV) spreekt over
Zeger van Brabant in dezer voege: ‘Qui Sygerus, natione Brabantinus, eo quod
opiniones contra fidem tenuerat Parisius subsistere non valens, Romanam curiam
adiit, ibique post parvum tempus a clerico suo opiasi dementi perfossus periit.’ De
geleerde professor van Breslau mag van geluk spreken. Hij besluit uit dezen tekst:
dat het bevestigd is. dat Zeger van Brabant de Mastro Sighier van Durante is; - dat
de chronijkschrijver geene melding maakt van een inquisitieproces waar Zeger in
veroordeeld werd; - dat de jarenlange pennetwist over de raadselachtige woorden uit
den ‘Il Fiore’ ophoudt, en dat men a ghiada a gran dolore moet vertalen niet door
hij stierf ellendig (gelijk het meestendeel der Romanisten, omdat het aardig stond
eenen ketter onder het zweerd in stede van op den brandstapel te doen omkomen)
maar wel volgens den letterlijken zin; - dat Zeger vermoord werd door zijnen Clericus,
woord dat M. Baeumker vertaalt door Seeretaris. De tekst van Durante komt met
dien van den Brabantschen chronijkschrijver overeen. De nieuwe bron van M.
Baeumker geeft niets noch over de oorzaken, noch over het tijdstip van dien moord.
De Breslausche hoogleeraar stelt daar of omtrent het jaar 1282 voor - wat overeen
zou komen met eene veronderstelling van P. Mandonnet, die op eenen
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brief van John Peckham van November 1284 steunt, om Zeger vóór dit jaar te doen
sterven (p. CCLXX en vlg.). - In 1300 komt Dante op zijne hemelreizen Zeger tegen.
Men heeft geen beetje geraden naar de oorzaak, waarom Dante aan St Thomas den
lof van zijnen tegenstrever doet maken. P. Mandonnet gelooft, dat de beroemde
dichter heeft willen herinneren dat St Thomas, evenals Zeger, het slachtoffer geweest
is der onverdraagzaamheid van de wereldlijke godgeleerden der Parijsche
Hoogeschool. Wij echter houden het met de veronderstelling van M. Baeumker (Die
Impossibilia, enz., bl. 97). De dichter van de ‘Divina Comedia’ is meegesleept geweest
door zijne genegenheid voor de befaamde mannen zijns tijds en was genoeg op de
hoogte der redetwisten van de geleerden om een klaar gedacht te hebben op 't stuk
van wijsbegeerte. Evenals hij den lof van Joachim van Flore op St Bonaventura's
lippen legt, zoo ook doet hij door St Thomas de verdiensten van Zeger verkondigen.
Door de studiën van MM. Baeumker en Mandonnet hebben wij het grootste deel
van het werk des Brabantschen Averroïst in handen. M. Baeumker heeft de
Impossibilia uitgegeven met de nauwgezetheid, die van zijne critische werken echte
modellen maakt. Hij aanziet de Impossibilia als een schimpschrift, opgesteld tusschen
1288 en 1304 (bl. 49) en waarin de stellingen, die als onmogelijk verklaard worden,
Zeger's gedacht weergeven, terwijl de oplossingen of weerleggingen het werk zijn
van eenen tegenstrever aan wien men gansch den opstel. der Impossibilia moet
toeschrijven. Volgens Mandonnet, daarentegen, is het boek van Zeger's hand, en
hoort het te huis onder de sophistieke oefeningen door de meesters voorgesteld en
opgelost in de openbare redetwistingen. Hij meent dat de leering, in de resolutiones
uiteengedaan, overeenkomt met die der schriften welke hij uitgeeft. Dat is zeker eene
nieuwe bijdrage in het opzoeken van den schrijver der Impossibilia (Mandonnet, bl.
CXLVIII) en het schijnt moeilijk niet met het gevoelen van den geleerden Dominicaan
in te stemmen. Zijn boek heeft ons geleverd: 1o den de anima intellectiva, het
hoofdwerk van Zeger, dat rechtstreeks aan St Thomas zijnen de unitate intellectus
contra Averroïstas heeft ingegeven; 2o eene vraag de aeternitate mundi; 3o quaestiones
naturales en 4o twee verhandelingen over redekunde: quaestiones logicales, en:
utrum hec sit vera. ‘homo est animal, nullo existente.’ Bovendien doet P. Mandonnet
er de 5 eerste hoofdstukken bij der verhandeling de erroribus philosophorum van
Gillis van Rome en een tot hiertoe ongevonden schrift de quindecim problematibus
van Albertus den Groote.
Een der beste deelen van het werk is den strijd tusschen St Thomas en Zeger over
de vraagstukken der zielkunde. Zeger valt aan. Hij komt op ‘contra, praecipuos viros
ac philosophos Albertum et Thomam.’ In den de anima intellectiva neemt Zeger het
monopsychisme aan voor den mensch: iedere mensch heeft eene eigene plantaardige,
dierlijke ziel, doch er bestaat eene verstandelijke ziel, van de lichamen afgescheiden
en eenig voor alle menschen. De mensch sterft, maar die ziel is onsterfelijk. St Thomas
vat Zeger's argumenten aan in zijnen de unitate intellectus contra Averroïstas en met
veel belangstelling kan men onder P. Mandonnet's veerdige pen, den gelijkloopenden
gang hunner redeneeringen volgen, punt voor punt tegenover malkander gezet. Zeger
is ook nog Averroïst wanneer hij het eeuwig bestaan der levende wezens verdedigt
en het stelsel der twee waarheden: een spitsvondige uitvlucht waardoor de Averroïsten
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hunnen Katholieken Credo met hunne wijsgeerige leeringen willen overeenbrengen.
- Dat
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alles toont ten volle dat Zeger gansch het antiscolastiek Averroïsme aanneemt met
die slaafsche navolging die de beweging kenmerkt.
Zeger van Brabant staat niet alleen in de 13e eeuw, hij is aan 't hoofd eener school.
Ofschoon de Averroïstische beweging nog niet gekend is, kan men toch reeds eenige
andere voorvechters aanduiden: Bernier van Nijvel en Boëtius de Daciër. P.
Mandonnet komt ze onderwege tegen; bovendien teekent hij verscheidene naamlooze
schriften van dien tijd aan, waar de averroïstische geest door schijnt. (bl. CCXXXVII
en vlg.)
M. DE WULF.

Het Woordenboek der Nederlandsche Taal en de critiek in Zuid-Nederland
Het Woordenboek der Nederlandsche Taal en de critiek in Zuid-Nederland,
door WILLEM DE VREESE. Siffer, Gent, 1902. 159 blz.
M. Des. Claes had in de Vlaamsche Academie geklaagd over de opstellers van
het Woordenboek der Nederlandsche taal, die onze Zuid-Nederlandsche
Woordenlijsten niet genoeg benuttigen, te licht het beperkend ‘Zuidnederlandsch’
voegen bij woorden en uitdrukkingen ten onzent gebezigd, en beter sommige
onkiesche woorden en voorbeelden aan kant zouden laten.
Hier hebben wij het breedvoerig antwoord van M. de Vreese: de toon is soms wat
bitsig, enkele beweegredenen zullen misschien niet alle lezers overtuigen, maar wie
zich over de betwiste zaak een persoonlijk oordeel wil vormen, de geschiedenis en
de routine van 't Woordenboek wil kennen, zal wel doen de Vreese's antwoord te
lezen; hij zal bekennen dat het ernstig werk is.
V.

Bij Jan Steen
Bij Jan Steen, door FIKKEN VAN EKSTERLEEN. Delille, Maldeghem, 1902. Nr 31
der Duimpjesuitgave.
Daar zit veel aanleg in dit boek, de karakters zijn goed geteekend en volgehouden;
alles leeft in de herberg van Jan Steen, op den zolder, van waar Peerken kleemen
ballekens in den koekedeeg van Zenia blaast, en op de markt waar Zenia met Fiete
staat te schelden.
De taal echter zou hier en daar vloeiender kunnen zijn en beter verzorgd; schrijver
doet wat veel Styn Streuvels na; de historie van Zenia's en Lowie's kruiwagen, op 't
einde, is wat lang gerokken.
Nog geen volmaakt werk, maar toch een deugdelijk boekske dat de Duimpjesuitgave
eer aan doet.
J.V.
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Essais de Critiques
Essais de Critiques, Première série, par JULES LAURENS. Louvain, Peeters, 1902.
Een klein boekje van 45 bladz., netjes gedrukt, waarin de schrijver beurtelings
eenige woorden wijdt aan werken van Ch. de Ricault d'Hericault, José de Coppin,
G. Legrand, pater De Groot, pater Van Tricht, Mme René Gange, Edm. Picard, kan.
Muyldermans, pater Rutten, Pater Coppin en François Coppée.
De lezer zoeke hier geen diepe ontleding; schrijver is een boekenvriend, en houdt
van het ‘in een hoekske met een boekske.’ Hij geeft ons eenige indrukken die hem
bijgebleven zijn van zijne laatste lezingen.
V.
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La petite industrie contemporaine
La petite industrie contemporaine par VICTOR BRANTS. Paris, Lecoffre, 1902. 230
blz. 2 frank.
Sedert korte jaren houdt men zich ten onzent ernstig bezig met de kleine burgerij.
Langen tijd hebben de kleine nijveraars en handelaars gemeend dat het voldoende
was op te komen tegen de samenwerkende maatschappijen; wij zijn met ondergang
bedreigd, zegden ze, de samenwerking is de vijand. Ze vroegen eenige wetsbepalingen
tegen de samenwerkende maatschappijen, en daarmee was het uit.
In Frankrijk is 't nu nog alzoo. In Belgie, Goddank, beginnen de burgers in te zien
dat, spijts de samenwerkende maatschappijen en de werking van het groot kapitaal,
velen onder hen kunnen blijven bestaan, en dat er wel een en ander kan gevonden
worden om hunne zaken op beteren voet te brengen.
Een onderzoek is ingesteld over den toestand der kleine burgerij in ons land. Wie
dit onderzoek met vrucht volgen wil, zou wel doen het boekje te lezen dat wij hier
aankondigen. De bekende Leuvensche hoogleeraar doet kortbondig den staat van
zaken uiteen. Wat moet men verstaan door kleine burgerij, welke redenen doet men
gelden voor het behoud van dien maatschappelijken stand, wat leeren de laatste
optellingen over het af- of toenemen der kleine burgerij; door welke gevaren wordt
zij bedreigd; het krediet dat de kleine burgerij noodig heeft en het krediet dat zij aan
hare klanten geven moet; het huizelijk gebruik van machines; de maatschappelijke
kwestie in de kleinnijverheid: regeling van het werk, betrekkingen tusschen baas en
werklieden, het familieleven; welke wedijvering 't meest te duchten is; de toestand
der ambachten in Oostenrijk, Duitschland en Belgie, dat zijn zoovele hoogst
belangrijke zaken die beurtelings onderzocht worden. Wat de schrijver over elk
hunner meent, leze men in 't boek, wij vestigen hier enkel de aandacht op het besluit.
Marx heeft den volledigen ondergang der kleinnijverheid voorspeld en velen
hebben hem nagezegd: de groote zou den kleine opeten.
De grootnijverheid is nu lang genoeg in voege om te zien wat er waar is in die
voorspelling: welnu de kleinnijverheid bestaat nog. Sommige vakken zijn verdwenen,
maar vele andere zijn leefbaar gebleken en andere zijn gansch ongeschonden. Ten
andere, de kleine burgerij is verrijkt met nieuwe bestanddeelen; of mogen de
meestergasten, ambtenaars en bedienden van alle slach ook niet onder kleine burgerij
gerekend worden? Dat is de toestand, alhoewel er tot hiertoe niets gedaan geweest
is. Wat de toekomst ons voorbehoud is lastig te voorzeggen, maar steunende op
hetgeen wij onder onze oogen zien, mogen we denken dat de kleine burgerij haren
ondergang zoo nabij niet is als sommigen, kleinburgers zelf, het wel beweren,
bijzonder als ze zich inrichten wil en in dit opzichtt het voorbeeld van Oostenrijk en
Duitschland navolgt.
E. VL.

Handboek voor Germaansche Godenleer
Handboek voor Germaansche Godenleer, door E. SOENS en J. JACOBS. Gent, A.
Siffer, 1902.
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Terecht wijzen er de schrijvers van dit werk op, hoe belangrijk de studie der
mythologie is én ‘als prikkel en levensader van het nationaliteitsgevoel’ én ‘als
oplossingssleutel van menigvuldige raadsels en eigenaardigheden, die het volksleven,
vooral in zijne bijgeloovigheden, als met een wargaren omwinden.’ Daar zij maar
een handboek willen schrijven, en bovendien, in Nederland, de mythologische weten-
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schap nog in de wieg ligt, putten zij hun onderwerp niet uit. Zij leggen er zich enkel
op toe de reeds ‘bekomen uitslagen samen te brengen, de schaatsche bronnen der
Oudgerm. mythologie in ernstige aanmerking te nemen, of, bij gebrek aan deze, met
behulp der volksoverleveringen, de oorspronkelijke mythologie onzer vaderen op te
maken.’
Na de geschiedenis der mythologische wetenschap en de methode van hun
handboek kortbondig te hebben uiteengezet, vangen de schrijvers hun werk aan. Wat
er in behandeld wordt, blijkt genoegzaam uit het volgend overzicht van de
inhoudstafel:
EERSTE DEEL; Vereerde wezens.
Eerste hoofdstuk: de goden.
A) De goden in 't algemeen; B) de goden in 't bijzonder. I. De Germaansche
drievuldigheid: 1. Tiwaz; 2. Wodan; 3. Donar. II. De mindere goden. III. De godinnen.
Tweede hoofdstuk: de geesten.
De reuzen in het algemeen. 1. Storm- en windreuzen; 2. alven en dwergen; 3.
zielen en maren; 4. bovenmenschelijke spookachtige wezens uit maren en zielen
ontstaan a) voorvaders, b) volggeesten, c) wittevrouwen, d) weerwolven; 5. nornen
en walkuren; 6. heksen en tooverwezens.
TWEEDE DEEL: Godencultus.
1. Gebeden en offers; 2. priesterdom; 3. Tempels; 4. orakels.
DERDE DEEL: Schepping en einde der wereld.
1. De schepping; 2. ondergang en vernieuwing der wereld.
Dit werk, 230 blz. groot (2-25 fr.), voorzien van een zeer nuttig alphabetisch
naamregister, werd bekroond door de Koninklijke Vlaamsche Academie, en mag
dus gerust aanbevolen worden.
J.D.C.
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Overzicht van tijdschriften.
Het Katholiek Onderwijs. Juli 1902. Feestnummer ter herdenking van
den Guldensporenslag.
Vlaanderens roem rond 1302; Onze Vadergrond, De Gulden-Sporenslag, verteld
aan kinderen van de drij graden der lagere school, Vaderlandsch Sermoen in de
hoofdkerk van Sint-Niklaas, gepredikt door E.H. Am. Joos; Het eeuwfeest van den
Guldensporenslag in de Bisschoppelijke Normaalschool van Sint-Niklaas.

De Banier, deel 8 jaarg.
Niet veel in dit nummer: een artikel van Dr Peeters over het Acetylen, en verslag
over de verjaardag der Guldensporenzege herdacht te Hasselt den 13n Juli ll.

De Vlaamsche Kunstbode. Juli 1902.
Vierde bedrijf van Fr. Gittens vaderlandsch drama: De Maire van Antwerpen. Slot
van A.V. Bultynck's schets uit het werkmansleven: Met Goud gekocht. E. Van Even
wijdt eenige bladzijden aan Jacob Duym uit Leuven, een aanklever van den prins
van Oranje, die zich op 't einde der 16e eeuw te Leiden vestigde, en er deel uitmaakte
der rederijkerkamer de Orange-Lelie, te Leiden door uitgeweken Zuid-Nederlanders
gesticht. Voorts verslag over de werkzaamheden van de Maatschappij der
Nederlandsche Letterkunde te Leiden en verzen van R. Verhulst, G. Niko-Gunzburg,
L. Buyst en Lod. Plessers.

Christene School. Tolk der Christene onderwijzers.
In de laatste nummers komen verscheidene artikelen voor over Arth. Verhaegen's
wetsontwerp. ‘Het grondbegin, de gelijkstelling van alle ernstig ingerichte scholen
en van alle daaraan gehechte onderwijzers, was steeds het doel waarnaar het Christen
Onderwijzersverbond streefde, en wij treden het onvoorwaardelijk bij. Alleen hebben
wij enkele opwerpingen van praktischen aard.’

De Taalstrijd, 1901-2, afl. 5 en 6.
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In Enkele beschouwingen over de huidige Vlaamsche Beweging wijst Gust. Segers
er op dat ‘er thans veel minder dan vroeger leesbaar werk voor het volk geleverd
(wordt), wiens lievelingslectuur nog immer het eigenlijke verhaal is en blijft.’ Hij
betreurt ook dat het Vlaamsch in onze Statenkamers niet gesproken wordt ‘zoolang
onze taal buiten ons Parlement gesloten blijft, zal zij noodzakelijk de mindere in den
lande blijven.’ - De Verfransching in de
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betalende scholen te Gent. - Een artikel van Mr Aug. Op de Beeck Over het
verwaarloozen van het Vlaamsch, overgenomen uit het Rechtskundig Tijdschrift
voor Vlaamsch-Belgie. - Eenige beschouwingen over 't gebruik der Moedertaal in
het Onderwijs van den Godsdienst, door Kan. J. Muyldermans, uit het Jaarboek van
't Davidsfonds overgenomen.

Onze Kunst.
Onze Kunst.
7. Vooral aan Fr. Courtens gewijd, met rijke verlichting, tekst van G. Eekhoud. Kunst in de Advertentie, van K. Sluyterman.

Limburg's Jaarboek
Limburg's Jaarboek
bevat een aantal bijzonderheden van lokalen aard, zooals van Hoens De voerman en
zijn bedrijf. Aanteekeningen over de familie Michels (Noy), de Pas de Feuquières
enz.

Durendal. Juillet 1902.
E.H. Moeller wijdt drie geestdriftige bladzijden aan het Congres voor kerkelijk
muziek te Brugge ‘On sait combien il est urgent de relever enfin l'art musical religieux,
tombé dans les bas-fonds de la plus lamentable médiocrité et profané odieusement
par l'intrusion d'une musique théâtrale révoltante, qui n'a plus rien de religieux et est
tout ce que l'on veut, excepté de l'art... Pour moi, j'avoue que le plus grand supplice
qu'on puisse m'infliger, c'est celui de me forcer à assister à une grand'messe ou à un
salut solennel dans une de nos églises. Cette musiqne est horripilante au premier
chef. - ‘Vervolg van G. Eekhouds drama L'imposteur Magnanime. - Verzen van G.
Marlow en boekenieuws.

La fédération artistique
La fédération artistique, 38-39-40-41-42.
Beschouwing der oude kunst, te Brugge, door Baes: Memling had in het gasthuis S.
Jean moeten blijven. † Van Aise. - Les ténèbres de Maeterlinck.

Germania. Juli 1901.
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In 't Juninummer van Germania had Dr Reismann de Duitsche politiek tegenover de
Boeren nog al aangevallen. Konrad Bornhak, uit Berlijn, antwoordt dat de Duitschers,
spijts hunne genegenheid voor de Boeren, feitelijk niet konnen tusschenkomen, en
ten andere dat een volledige zegepraal der Boeren wel niet in 't belang was der
Duitsche bezittingen in Zuid-Afrika. Wederantwoord van Dr Reismann die meent
‘Das Schlimmste ist, dass erst infolge dieses Krieges England und Deutschland
natürliche Feinde geworden sind’, omdat ze nu in Zuid-Afrika tegenover malkander
staan. - Vervolg van Mr W. Thelen's In en om IJsland ‘Over 't algemeen is de muziek
een zeer beoefende kunst... Muziek in IJsland, zooals in de meeste andere landen,
heeft haar oorsprong in de kerkelijke zangen, maar terwijl zij elders sedert de XVIe
eeuw, door de ontwikkeling en de vermenigvuldiging der speeltuigen, instrumentaal
geworden is, bleef zij hier uitsluitend tot den zang beperkt... Wat er ook van de
muziek op IJsland zij, zeker is het dat hier voor den muziekkenner nog een ruim veld
open ligt: hij vindt hier een gelegenheid die hem nergens op aarde wordt geboden,
namelijk het bestudeeren der middeleeuwsche muziek in de XXe eeuw. - In Die
Skandinavier und die Germanische Zukunft meent P. Schwebs dat de Rus wel zijn
klauw naar Zweden en Noorwegen zou kunnen uitsteken; Duitschland, zegt hij, zou
dan moeten tusschenkomen. - Kapitein-luitnant A.D. Bruno Weyer schrijft over de
toekomst van Englands over-
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macht op zee. Zijn besluit: ‘dass Grossbritaniens Marine... (is) sicherlich noch ein
höchst gefährlicher Feind zur See selbst für vereinigte Nationen, em übermächtiger
für jede einzelne.’ Peter-Oom, een schetske van Lod. Scheltjens.

Neerlandia. Juli 1902.
C. van Son, secretaris van den groep Nederland, richt Een èrnstig woord aan de leden
over hetgeen in en voor 't Algemeen Nederlandsch Verbond kan gedaan worden. Een te lezen artikel over De Vrede waarin een en ander medegedeeld wordt uit het
boek: Steyn, de Wet und die Oranje-Freistaater. Tagebuchblätter aus dem
Südafrikanischen Kriege. Over de Wet teekende schrijver in zijn dagboek aan: ‘Ik
schat mij gelukkig dezen man te hebben leeren kennen, onder hem gevochten en zoo
groote dingen beleefd te hebben. Zoo dikwijls ik in zijn nabijheid was had ik altijd
het gevoel, dat is waarlijk een groot man, zoo weinig hij er naar uitziet, te voorschijn
gebracht en gegroeid door de grootheid der omstandigheden en den drang der
noodwendigheid. Hem zullen de Engelschen niet overwinnen, niet vangen en niet
buigen.... Zijn verdienste is het vooral de Boeren uit hun traagheid en vadzigheid
wakker geschud en langzamerhand van de ware beteekenis van den strijd bewust
gemaakt te hebben. Hij heeft groote gezichtspunten en hij verstaat de kunst, ze in
korte, eenvoudige woorden en gelijkenissen de Boeren duidelijk te maken.’

De Katholieke Gids. Augustus 1902.
Wenken tot vooruitgang in het tijdelijke door E.H.P.M. Bots.
‘Met het oog op de tijdelijke welvaart der onzen, dient hier vrijmoedig gehandeld:
Over het schoolleeren onzer Katholieke kinderen,
Over het afwijzen van huwelijks-aanvragen,
Over de keuze der vakken of affaires.’

Vele Noord-Nederlandsche katholieken stellen het grootste belang in het aanleeren
van den catechismus door hunne kinderen; wat echter de andere schoolvakken betreft,
daar bekreunen zij zich veel minder om; er zouden meer betrekkingen moeten zijn
tusschen de ouders en den onderwijzer. - ‘Worden er dan vaak goede
huwelijksaanzoeken geweigerd? Ja altoos meer dan betaamt.’ - Naturalisme in de
letterkunde. ‘Volgens hem (Zola) is de taak van den kunstenaar en schrijver de natùur
te copieeren.... De groote fout van Zola en zijne volgelingen is dat zij de roeping der
kunst uit het oog verliezen. Wat toch is het doel der kunst? Het antwoord ligt voor
de hand: De kunst is tot opbeuring en verheffing der menschheid, de kunstenaars en
schrijvers moeten zijn de apostelen der menschheid, zij moeten verheffen wat
onbeschaafd, verblijden wat bedroefd is. - ‘Van Dr J. Van den Brink: Onze vroegere
stichtingen te Rome en St Prudentiana te Rome. - Vervolg van Julie Rossels novelle
Pob.
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Van Onzen Tijd. Juli-Augustus 1902.
De droom, schetske van Marie Koenen. - Uit een oud handschrift, vertelling van
Albertine Smulders. - Maria Viola geeft het vervolg van hare Literaire Kroniek over
Guido Gezelle. ‘Zoo staat dan, na de voorbijgaande rhetoriek zijner eerste verzen,
Gezelle voor
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ons in den volharmonischen bloei zijner dichterlijke vermogens van echt en fijn
gevoel, zich uitend in gelijkwaardige beweging van subtiel geschakeerde klanken,
en met geen andere verwantschap voor zijn voelend weten dan die der simpele wijzen
uit de middeleeuwen, met geen andere kleur voor zijn verbeeldingen dan de
Roomschheid hunner klank verschijning; Roomsch gekleurd is de eenvoud zijner
vrome bepeinzingen; Roomsch ontwaren wij de schoonheid zijner weemoedige
mijmeringen in het licht van zijn dichterschap.’ Hier en daar wordt nog al uitgevaren
tegen de rhetorika van Schaepman. - Voorts verzen van E.H. Binnewiertz, Alb.
Smulders en C.R. De Klerk.

De Hollandsche Revue. 25 Juli 1902.
Rubriek Wereldgeschiedenis: van uit Mexico zijn aanbiedingen aan de
Boerenkrijgsgevangen gedaan om zich aldaar, onder zeer voordeelige voorwaarden
van krediet en landbezit te komen vestigen. ‘Voor hen, die niet in Zuid-Afrika willen
blijven, is het denkbeeld dus het overwegen wel waard.’ - Levensbijzonderheden en
anecdoten over den nieuwen Engelschen Premier: ‘Balfour (heeft) hoegenaamd geen
begrip voor kleinigheden. Hij kent de namen der leden van het Huis niet; hij weet
niet welke dag het is, en soms vergeet hij in welk jaar hij leeft, wanneer niet een der
ambtgenooten hem daaraan herinnert.’ - Aan anti-klerikalisme wordt ook een beetje
gedaan: Waldeck-Rousseau schrijft, Netscher, is ‘de meest beteekenende, grootste
staatsman dien Frankrijk bezit; en in een artikeltje De Schoolstrijd in Belgie, waarin
gehandeld wordt over Arth. Verhaegen's wetsontwerp, is er spraak van ‘de klerikale
heeren, de heethoofdigste katholieken die vaak eens de hand wat dieper in den zak
van vader Staat willen steken, het broedertjesonderwijs enz. - Karakterschets Armand
Sussen, bestuurder der Rijkspostspaarbank te Amsterdam. De inrichting der spaarbank
wordt nog al klaar uiteengedaan. - Als boek van de maand wordt ontleed de
Nederlandsche vertaling van Prof. Dr J.M. Pernter's werk Vrij onderzoek en Katholieke
Wetenschap.

De Gids. Augustus 1902.
Vervolg van ‘De Godin die wacht’, een Indischen roman van Augusta de Wit. Eerste deel van eene belangrijke bijdrage van L. Kooistra over ‘het Recht van de
Phantasie en de opleiding van den Onderwijzer’. Schrijver wijst aan dat de verbeelding
moet en kan geoefend worden, doet door typische voorbeelden het verschil uitschijnen
tusschen eene les van intuïtie goed of slecht gegeven, en doorloopt de verschillende
vakken van 't onderwijs waar de intuitieve verbeelding dient ontwikkeld. Met recht
dringt schrijver er op aan dat de intuitieles belangrijk moet zijn en voor doel moet
hebben het kind beter te leeren opmerken. - Studie over een Deenschen roman van
Sven Lange ‘Hjaertets Gaerninger’ door Gerrit P. Bakker. - In ‘Het eindexamen der
Gymnasia’ bewijst P. Leendertz, dat het wetsontwerp van den minister Goeman
Borghesius een groot gevaar opleverde voor het onderwijs. Hij onderzoekt de klachten
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die kunnen gedaan worden tegen de wet van 1876, die het eindexamen als regel
aanstelde, en geeft eenige middelen en goede oogwenken om hare gebreken weg te
nemen. Hij stelt tegenover het eindexamen, het overgangsexamen dat hij bepaalt met
het oog op het hoofddoel van het middelbaar onderwijs.

Vragen van den Dag. Augustus-aflevering.
Dr. H. Blink herinnert ons, op een hoog waardeerende wijze,

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1902

246
aan zijnen vriend P.R. Bos, in Juni ll. gestorven, die zich verdienstelijk maakte aan
het heropbeuren der aardrijkskundige wetenschap en studiën in Holland. - De eeuw
van ijzer en staal. Een blik op de ontwikkeling der ijzerindustrie. Dit overzicht eindigt
in dit nummer, met aan te toonen hoe de laatste 50 jaren bijzonder zich op dit stuk
onderscheidden. - T.J. Bezemer begint eene reeks kijkjes in de Javaansche literatuur.
Deze is zooals haast a priori, men eene letterkunde denken mag van een volk dat, en
Oostersch is, en weinig ontwikkeld: zij bestaat voor het meerendeel in lange berijmde
verhalen, zeer weinig als historische gegevens betrouwbaar, voor eenen Westerling
verbazend door weelderigheid in beeld en verbeelding, ontzettend door hun stout
omgaan met het bovennatuurlijke, dikwijls toch treffend door onverwachtte
ontknooping. - Er wordt ook iets gegeven over de Vulkanische Uitbarsting op
Martinique en St. Vincent. - In Van maand tot maand vinden wij het bijzonderste
uit een schrijven van Prof. Blok in het Julinummer van onze Eeuw, over den Gulden
Sporenslag, welke genoemd wordt te zijn ‘een belangrijke gebeurtenis in het
stamleven, omdat door dien slag het belangrijkste en machtigste gewest dier dagen
gered werd van eene algeheele inlijving bij Frankrijk, eene gebeurtenis, die ook op
het lot der andere gewesten in deze streken een grooten invloed heeft gehad. Daarom
is de herdenking van dien slag voor de bewoners der twee staten, die op den
Nederlandschen bodem zijn ontstaan, voor Nederlanders en Belgen, eene zaak van
nationale beteekenis.’

De Katholiek.
De Katholiek. Juli-Augustus.
Binnewiertz, P. Gezelle (vervolg). - Graaf, Ons voegwoord ‘waar’, een modewoord.
- Besouw, De ‘Santa Casa’ van Loreto. - L. Wouters, De doodstraf. - Schrijver,
Klankwetten. - Damen, Alkohol, enz.

Elsevier's Maandschrift
In Elsevier's Maandschrift
vinden we een aantal schilderijen en teekeningen van den schilder A.H. Koning. P.A.
Haaxman spreekt over den schilder en zijne werken.
De Vlaamsche schilder Van Neste illustreert een ‘dramatische idylle’ van Fiore
della Neve.
Zilcken handelt over Japansche prentkunst en luistert dit schrijven op met een
viertal schoone Japansche prenten.
Max Rooses zet de ‘Vlaamsche Meesters in de Ermitage’ voort. Mevr.
Gogh-Kaulbach levert eene vertelling en Jeannette Nijhuis en Johanna W. Bakker
geven gedichten.
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De XXe eeuw
De XXe eeuw
geeft het vervolg der brieven van Huet aan Van Vloten.

Vragen des tijds
Vragen des tijds
brengt een uitvoerig maar boeiend artikel van den heer J.B. Meetkerk: ‘Nalezing van
Busken Huet's en Multatuli's brieven,

Monatschrift fur Christliche Sozial-Reform. 1902. Heft 7.
Eene lezenswaarde studie, onderteekend E.L.W. over den gezamenlijken verkoop
van graan in Duitschland en de toekomst van den graanhandel. Er bestaan reeds bij
de 200 ‘Lagerhäuser’, gebouwen waar 't graan bijeengebracht wordt, gesorteerd en
gekuischt en tot aan den verkoop bewaard; zij zijn bijzonder talrijk in Beieren en
Wurtenberg. - Van Sempronius Grosze Geldgeschäfte von Einst und Jetzt.
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Das litterarische Echo. 15 Juli.
In zijn opstel, Zur Psychologie des Kritikers, stelt K.W. Goldschmidt den kritikus
als hoogsten eisch: persoonlijkheid. ‘De voorwerpelijkheid bij 't waardeeren van een
kritisch slachtoffer zal door de persoonlijkheid van den beoordeelaar niet worden
benadeeld.’ - Volgens St. Zweig is Johannes Schlaf nooit zelfstandig geweest, maar
hij was allerontvankelijkst voor al wat buiten hem omging en dat gaf hij telkens
ongemeen pakkend weer. Schlaf's meesterstuk is het drama ‘Meister Oelze’ (1892).
Onder zijn verhalende werken munt de prachtige schetsenbundel ‘In Dingsda’ uit
(1893). ‘Helldunkel’ is een boekje verzen (1900). Schlaf is pantheïst. - Hij bekijkt
zich eens Im Spiegel, d.i., schrijft een ‘autobiographische Skizze’. - E. Ziel bespreekt
Lyrisches; E. Höber beoordeelt Tschechoff als Dramatiker; H. Jantzen deelt Neues
über Gutzkow mee. - Van Max Grad, Schlimmer Adebar, een proef uit zijn
novellenbundel ‘Wenn Früchte reifen’ (1902).
1 Oogst.
H. Landsberg heeft het over Deutsche Litteraturkomödien, d.w.z. tooneelstukken
die kunstenaars of kunstrichtingen hekelen. Al hebben mannen als Goethe, Brentano,
Platen, Grabbe zich aan 't vak gewaagd, toch werd er daarin geen enkel werk
voortgebracht dat meer heeft dan lettergeschiedkundige waarde. - Aan den Noorweger
Knut Hamsun, den schrijver van de romans ‘Mysterien’, ‘Hunger’, ‘Pan’, ‘Victoria’,
kent K. Bienenstein een plaats toe nevens Ibsen, Björnson en Lie. - Osk. Walzel
bespreekt de laatste Schweizerische Bücher; K. Berger een paar werken over Deutsche
Dichtung in Hessen; Dr. Schirmacher Ellen Key's werk Das Jahrhundert des Kindes.
- Sklaven der Liebe is een proef uit Knut Hamsun's novellenbundel ‘Sklaven der
Liebe’ (1902).

Stimmen aus Maria-Laach.
Stimmen aus Maria-Laach. 5.
Gruber Das franz. Vereinsgesetz. - Beszmer, Die Gedanken-Ubertragung. Knabenhauer Buch Iszach. - Wasmann, Zellteilung (und) Vererburg. - Kreiten, F.
Mistral.

Anzeiger des germanischen Nationalmuseums.
Anzeiger des germanischen Nationalmuseums. Januari-Maart.
Kachelöfen und Ofenkacheln des 16. 17. u. 18. Jahrh. von Max Wingenroth.

Revue d'histoire ecclésiastique.
Revue d'histoire ecclésiastique.
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Callewaert. Les premiers chrétiens furent-ils persécutés par des édits généraux? - De
Jongh, le testament de N.S. Jés. Chr. - Dr Schrevel, Remi Drieux, évêque de Bruges.

La Revue de Paris. 15 Juli 1902.
Madame de Rémurat. Lettres de Province (1815-1817). - Marcelle de Tinayre. La
maison du Péché (5de deel). - Lemoine en Lichtenberger. De la Vallière à Montespan.
- André Chevrillon. Slot van het leven van Taine. - Marco Praga. Un Drame (novelle).
- André Dumas. Ophélie (gedicht). - Hippolyte Parigot. Alexandre Dumas et l'Histoire.
- Victor Bérard. Questions extérieures. L'Angleterre et la Paix.

Revue de l'art chrétien.
Revue de l'art chrétien.
Barbier du Montault, La couverture du graduel Grégorien de Monza, naar men zegt,
een geschenk van paus Gregorius den Groote aan Theodelinde, koningin der
Longobarden. - Le culte de Saints sous terre et au grand jour, par Léon Maître. Marignan, L'Abbaye de Fleury.
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Omroeper.
Duimpjes-uitgave. De inschrijvers hebben verledene maand ontvangen: Bij Jan
Steen door Fikken van Eksterleen, Vertellingen van Tolstoï, en als toemaatje eene
studie over Rodenbach's Gudrun door Joz. Muls. Tegen 11n Juli 1903 worden 500
frank uitgeloofd voor het schrijven eener vaderlandsche novelle van 200-250
Duimpjesbladzijden.
Groeningesage, Lied voor Bas-Baryton, woorden van D.M., muziek van P. Lefevre,
bij Faes, Beddenstraat, Antwerpen. - 1 fr., een lied met welluidend muziek, vol
plechtigheid en kalm-statige breedheid, schoon als een zegepsalm. Het steekt gunstig
af onder de Groeningeliederen. De woorden bevallen ons minder en zijn niet op de
hoogte der muziek.
Zooeven verschenen bij de We De Puysselaer-Laenen te St Niklaas: Gedichten van
A.J.M. Janssens. Tweede reeks. Met teekeningen van Jozef Janssens. Bespreking
later.
Het Arbeidsblad. - Sommige bladen hebben in dezen laatsten tijd herhaaldelijk Het
Arbeidsblad aangevallen, als zou het in eene onmogelijke taal opgesteld zijn en veel
onverstaanbare woorden bevatten.
Dat is veel overdreven.
Wij Vlamingen hebben nog al eens over het officieel Nederlandsch te klagen;
waar er verbetering is moeten wij die echter niet loochenen.
Het Arbeidsblad is de vertaling van La Revue du Travail, dat is de reden waarom
het na dit Fransch tijdschrift verschijnt, en misschien ook wel de reden waarom de
taal soms wat stijf is.
Er is echter in opzicht van taal vooruitgang vast te stellen, ze is beter verzorgd dan
vroeger en er steekt ook meer eenheid in.
Dat er nu woorden in voorkomen die ons vreemd schijnen spreekt van zelf. Het
Arbeidsblad bezigt de Nederlandsche vakwoorden. Maar de Nederlandsche vaktaal
kennen we veelal niet! In stede te morren zouden we moeten blij zijn dat het
Arbeidsblad ons gelegenheid biedt die aan te leeren en dat het die stilletjes aan bij
ons volk doet binnendringen.
In dit opzicht kan het Arbeidsblad een grooten dienst bewijzen. Wijzen wij aan
wat kan verbeterd worden, maar geen afbrekerij.
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De Koninklijke Commissie der Kunstgebouwen houdt hare jaarlijksche algemeene
vergadering te Brussel, den 6n October aanstaande, te 1 3/4 's namiddags, in het Paleis
der Academiën. Al de briefwisselende leden worden op de vergadering toegelaten,
op voorwaarde de Commissie 15 dagen op voorhand te verwittigen. Deze algemeene
vergadering, voorzien in het reglement van 1862 is gedurende lange jaren onderbleven.
Sedert 1898 wordt zij weer regelmatig gehouden. Aan de voorgestelde dagorde staan,
benevens het verslag van den secretaris der commissie en de verslagen der provinciale
comiteiten der briefwisselende leden, eenige vragen van belang:
Inventaris der Kunstvoorwerpen toebehoorende aan openbare gestichten. - Moeten
de vormen van schijn-bouw waardoor de kunstenaar zijnen persoonlijken indruk wil
weergeven, in het uitzicht der gebouwen de hoofdrol spelen. Deze vraag doelt op
den nieuwmodischen bouwstijl. - Eene andere vraag is belangrijk voor het twistpunt
van het polychromeeren. Ze luidt als volgt: Wat valt er te leeren uit de
muurschilderingen in Belgische gebouwen ontdekt? - Eindelijk is er ook eene vraaag
die rechtstreeksch belang oplevert als antwoord op de overdrijvingen waarin de
school vervalt die maar wil herstellen in zoover de schilderachtigheid der monumenten
er niet door lijdt: Er zijn herstellingen toegebracht geworden of men is nog altijd
bezig met herstellingen aan huizen en gebouwen der Markt te Brussel, aan 't
Gravenkasteel te Gent, aan de abdijen van Villers en van Aulne, alsook aan de
romaansche kerken van Nijvel en Zinnik en aan de Gothische kerken van Walcourt
en Nieuwpoort. Zijn die herstellingen tegelijkertijd schilderachtig, wetenschappelijk
en kunstig?
Rondreizen in Holland. - Het schijnt ons niet zonder belang de aandacht der lezers
te vestigen op de goedkoope rondreiskaarten voor Nederland, daar de Vlamingen
dikwijls terugdeinzen voor de reisonkosten die zij zóó verheven wanen.
Gedurende de maanden Juli, Augustus en September worden dagelijks op het
Staatsspoor, Centraalspoor en Noord-Brabantsch Duitsche Spoor algemeene
vacantiekaarten afgegeven geldig op den dag der uitgifte voor eene enkele reis van
het station der afgifte naar een ander willekeurig station. Prijs per reis 1e klasse fr.
8,40; 2e kl. fr. 6,30; 3e kl. fr. 4.20. Deze kaarten zijn enkel geldig op het Nederlandsch
grondgebied, maar kunnen bekomen worden op het inlichtingskantoor te Brussel,
Noordlaan 64, of te Antwerpen, firma Colignon et Co.
Benevens deze algemeene vacantiekaarten, worden tusschen de stations Amsterdam,
Leiden, Den Haag, Rotterdam, Gouda en Utrecht eenerzijds en Baarn-Zeist,
Zeist-Driebergen, Ede, Wageningen, Barneveld, Oosterbeek, Arnhem, Velp, De
Steeg, Dieren, Brummen, Zutphen,

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1902

250
Gorsel, Laren, Lochem, Elst en Nijmegen anderzijds, bijzondere vacantiekaarten
afgegeven, geldig op den dag der afgifte voor ééne enkele reis van een der stations
der eerste reeks naar een willekeurig station der andere en omgekeerd.
Prijs per reis: 1e kl. fr. 4,20; 2e kl. fr. 3,15; 3e kl. 2.10. Al deze kaarten geven geen
recht tot oponthoud onderweg.
Er bestaat nog een ander middel om goedkoop te reizen in Nederland. De
Hollandsche Spoorweg-Maatschappij richt goedkoope uitstapjes in op haar
spoorwegnet en sommige tramwegen.
Wij zullen er een enkel voorbeeld van aanhalen, daar de opsomming van die
uitstapjes te lang zoo wezen. (Verdere inlichtingen zijn verzameld in brochuren die
kosteloos verkrijgbaar zijn: te Brussel: Hendrik Mausstraat, 25, en te Antwerpen,
Leysstraat, 18.)
Van een Belgisch Station naar: Roosendaal, Dordrecht, Rotterdam, Schiedam,
Delft, Den Haag, Leiden, Haarlem, Amsterdam en terug langs denzelfden weg.
Geldigheidsduur ééne maand. Van Brussel: 1e kl. fr. 29,80; 2e kl. 21,90; 3e kl.
13,90.
Van Antwerpen: 1e kl. 27,00; 2e kl. 19,90; 3e kl. 12,80. Samenreizende
maatschappijen (ten minste 10 leden op Hollandsch spoor, bekomen plaatskaarten
voor de reis van Esschen (grens) naar Rotterdam. Den Haag, Haarlem. Amsterdam
en terug, tegen 1e kl. 13,00, 2e kl. 9,70, 3e kl. 6,50.
Van Esschen naar Rotterdam, Den Haag en terug, tegen 1e kl. fr. 9,10; 2e kl. 7,00;
3e kl. 4.70.
Daarenboven betaalt men de reis van het Belgisch station tot Esschen met
vermindering van 50% zoo de maatschappij 20 leden telt.
Davids-Fonds. - Hoofdbestuur. Zitting van 7 Augustus 1902. - Er wordt gehandeld
over de vragen, ingezonden door de afdeelingen van Tielt, Zomergem en Aalst,
alsmede over de vraag van den heer Bestuurder der Beroepsschool St.-Jan-Berchmans,
te Luik.
Verscheidene vragen, strekkende om boeken en vlugschriften aan de leden van
het Davids-Fonds uit te deelen, worden van de hand gewezen: reeds herhaaldelijk
werd beslist dat het Davids-Fonds geene andere schriften kan verspreiden dan degene,
welke het zelf heeft doen ter perse leggen.
Afdeelingen, die een hulpgeld vragen, kunnen dit onmogelijk bekomen wanneer
zij de voorwaarden niet vervullen, welke tot het toekennen van eene premie vereischt
worden.
Aangeboden handschriften en liederen worden onderworpen aan het oordeel van
den keurraad.
Een door kanunnik Martens nagelaten werk en het 1e deel van de Geschiedenis
der Bouwkunst door Alf. van Houcke zullen vóór het einde van 1902 verschijnen.
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De afdeelingen worden andermaal verzocht eene zoo talrijk mogelijke afvaardiging
naar de Groeningefeesten te Kortrijk te zenden, met vaandel of cartel.
Het verslag over de werkzaamheden der afdeeling Zele, gedurende het vorige jaar
op de Post verloren geraakt, en dus niet opgenomen in het Jaarboek voor 1902, zal
in het eerstvolgend Jaarboek worden gedrukt.
Het doodsbeeldeke van Jan Van Droogenbroeck:
De Heer had hem vervuld met wijsheid en verstand. Hij was een man van raad,
van voorzichtigheid en geleerdheid, eerbaar van voorkomen, zoet van aard, zedig in
handel en wandel, bevallig van taal, en van kindsbeen af in de deugd geoefend. Hij
wekte allen op in de taal der vaderen met kracht en wijsheid. Ecc. 35; Job. 2; I Par.
27; II Mach. 15 en 17.
Uw leven,
dichter, zij als 't blad
waarop ge schrijft;
Het weze rein, want elke klad,
helaas zij blijft!
Uw streven,
dichter, zij: met hert en geest
naar hooger,
Als rozenolie, die op 't nat
steeds bovendrijft!

Spreuken en sproken, door Jan Ferguut.
(Jan Van Droogenbroeck).
Zoo dichtte hij, zoo leefde en streefde hij tot zijnen laatsten snik: steeds naar
hooger! Na de HH. Sakramenten zelf gevraagd en met aandoenlijke godsvrucht
ontvangen te hebben, zeide hij aan zijne zuster, neven en nichten bij hem vergaderd:
‘Ik ben toch zoo gelukkig: Ik hen berecht, in vrede met God en met de menschen...
Al wat de Heer doet, is wel gedaan: hij handelt met mij als een vader en vriend voor
mijn welzijn... Ik ga vader en moeder en Hermina en broeders en zusters vervoegen,
die al vooruit zijn, en ik zal u verwachten: dan zijn wij allen weer samen en gelukkig
in den hemel.’ En als ze hem vroegen, wat hij nog verlangde: ‘Bidt voor mij,’ was
zijn antwoord. En hij heeft met hen gebeden, godvruchtig het kruis gekust, en met
de gewijde keers in de hand is hij zachtjes in den Heer ontslapen.
† Frederic Pustet, de groote uitgever van liturgische werken, te Regensburg. Gustaaf Van Aise, de beroemde Gentsche schilder, de schepper van de groote
tafereelen Artevelde, St. Pieter en Pieter de Eremijt. Hij was slechts 48 jaren oud. Burggravin de Spoelberch
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de Lovenjoul, geboren d'Ursel, schrijfster, onder den naam van Ludovic
Saint-Vincent, van ‘La Belgique charitable.’ - Heinrich Hofmann, Duitsche
toondichter, bijzonderste operas: Aenchen van Tharau, Willem van Oranje, Donna
Diana. - Dr prof. Gerhardt, de lijfarts van keizer Frederik, den edele, vader van den
tegenwoordigen Duitschen vorst. - Professor Emmanuel Hermann, te Weenen,
uitvinder, een 40 jaar geleden, van de briefkaarten en schrijver van werken over
staathuishoudkunde. - Fernand Lefebvre, professor emeritus en de roem der
hoogeschool van Leuven. Lang was hij een der vermaardste geneesheeren van het
land. De lijst zijner redevoeringen, tijdschriftartikels en werken beslaat vier groote
bladzijden kleinen tekst van het ‘Liber memorialis’ der Alma Mater. - James Tissot,
te Besançon, de schilder die het ‘Leven van Jezus’ geillustreerd heeft, eenige jaren
geleden verschenen. Dit standaardwerk bevat 350 waterverfschilderingen en een
groot aantal andere platen. - Conrad, de groote ingenieur van den Hollandschen
waterstaat. Hij bouwde bruggen en sluizen binnen en buiten het land, en leverde
studiën voor de indijking van de Zuiderzee. Hij zetelde in de Tweede Kamer. Hij
sterft 77 jaar oud.
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Nieuw verschenen Noord-Nederlandsche Werken(1)
Helten (W.L. van), Die altostniederfränkischen Psalmenfragmente, die
Lipsius'schen Glossen und die altsüdmittelfiänkischen Psalmenfragmente. Mit
Einleitung, Noten, Indices und Grammatiken. Ier Teil: Texte, Glossen und
Indices. Gron., J.B. Wolters. (8 en 115). gr. 8o. f 1.90
Ligthart (Jan), Letterkundige studiën. 1. Frederik van Eeden, De kleine
Johannes. Gron., J.B. Wolters. (4, 186 en 2). post 8o f 1.60; geb. f 1.75
Nassau (H.J.), Geschriften. Verzameld en uitgeg. onder toezicht van H.J. Smidt,
H.J. Nassau Noordewier, J. Brals en A.W. Stellwagen. Dl. I: Letterkunde,
geschiedenis, wijsbegeerte, enz. Afl. 1. Gron., J.B. Wolters. (1-160, m. 1 portr.).
gr. 8o. Compl. in 8 afl. à f 0.40
Oude (J. van den), Litterarische interludiën. 1e en 2e bundel. Nieuwe uitgaaf.
Leiden, S.C. van Doesburgh. (8 en 289; 6 en 242). gr. 16o. elke bundel f 1.90;
geb. f 2.40
Blink (H.), Geschiedenis van den boerenstand en den landbouw in Nederland.
Een studie van de ontwikkeling der economische, maatschappelijke en agrarische
toestanden, voornamelijk ten plattenlande. Dl. I. Groningen, J.B. Wolters. (8
en 352, m. afb.). gr. 8o. f 5.90; geb. f 6.50
Kropotkin (P.), Gedenkschriften van een revolutionair. Met inleidend woord
van Georg Brandes. Vertaald door F. Domela Nieuwenhuis. Eenige door den
schrijver geautoriseerde uitg. Dl. I. Gorinch., P.M. Wink. (270 en 2 m. 1 portr.).
gr. 8o f 1.50
Oppenheim (J.), Het Nederlandsch gemeenterecht. 2e, geheel omgew. druk.
Dl. I. Gron., J.B. Wolters. (4 en 757). gr. 8o. geb. pro cplt. (2 dln.) bij inteek. f
19.50
Herman (H.), Zeevaartkunde. Dl. I. Helder, C. de Boer (Jr. 8 en 390, m. 16
pltn.). gr. 8o. f 5.50; geb. f 6. Rombouts (J.E.), Handboek der pratische fotographie Afl. 1/2 Utr., H. Honig.
(4 en 1-64 m. afb. en fig.). gr. 8o. compleet in 12 à 13 afl. Per afl. f 0.45
Scholten (G.A.), De practische metselaar. Handboek voor metselaars,
onderbazen, opzichters en aanstaande architecten. Met 32 uitslaande platen.
Afl. 1. 's-Gravenh., Gebr. van Cleef, (10 en

(1) Deze lijst dient niet tot aanbeveling. Wij nemen er alle werken in op die voor onze lezers
van belang kunnen zijn. f. 1 = 2.10 frank.
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1-64, m. plt.) 1-4. gr. 8o. compl. in 9 afl. à f 1.29, of 2 deelen, f 10.80; geb. f 12.
Geest (E. de), Atlas van Nederland. Schaal 1: 300.000. Amst., Seyffardt's
Boekhandel. (7 krtn.) fol. f 1.75; afz. krtn. f 0,25
Erp (H. van), beginselen der chemie, in verband met technologie, mineralogie,
geologie en fysiologie. Met veel figuren en een spektraalplaat. Dl. I.
Anorganische chemie. Metalloieden. Amst., C.A.J. van Dishoeck. (10 en 315,
m. 102 fig.). gr. 8o. f 2.25; geb. f 2.75
Wijnaendts Francken (C.J.), Het hypnotisme. Amt., Scheltema & Holkema's
Boekhandel. (12 en 134). gr. 8o. f 2.25
Pernter (J.M.), Vrij onderzoek en Katholieke wetenschap. Vert. en met eenige
aanteekeningen voorzien door Mac Eliot. Nijmegen, L.C.G. Malmberg. (60).
gr. 8o. f 0.80
Kirkup (Th.), Geschiedenis van het moderne socialisme. Naar het Eng. bew.
door J. & W. van Woensel Kooy. Utr., H. de Vroede. (16 en 316). post 8o. f 2.
Overvoorde (J.C.), Geschiedenis van het postwezen in Nederland vóór 1795
met de voornaamste verbindingen met het buitenland. Leiden, A.W. Sijthoff.
(12 en 524, m. bijlagen en 1 krt.) gr. 8o. f 5.89
Pierson (N.G.), Leerboek der staathuishoudkunde. Dl. II, 2e stuk. 2e herz. druk.
Haarl., De erven F. Bohn. 379-715 en 20). roy. 8o. f 4.50; Dl. II, compl. f 9.25;
geb. hf. led. f 10.50; 2 dln. compl. f 18. -; geb. f 20.50
Doorn (P.), De meubel-constructeur. Verzameling meubeltypen ten dienste van
meubelmakers, inrichtingen voor ambachtsonderwijs en voor eigen studie. 40
platen met geïllustreerden tekst. Met voorwoord van H.J. de Groot. Amst., S.L.
van Looy. (143, m. afb.). roy. 8o. en Altas (40 pltn.). fol. f 10. -; geb., m. pltn.
in portef. f 12. Oosting (J.), Practisch handelswoordenboek. Handboek ten gebruike bij de
handelscorrespondentie in vier talen, Nederlandsch, Hoogduitsch, Engelsch en
Fransch. 2e, herz. en verm. druk door J.W. Kuiper en L. Landsman L. Jz. en
A.A. Heskes. Afl. 1. Gouda, G.B. van Goor en Zonen. (16 en 1-80). gr. 8o.
Compl. in ongev. 10 afl. à f 0.60
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Jozef Horenbant.
HORENBANT, de lieve, zoo echt Vlaamsche novellendichter met het penseel, werd
te Gent geboren den 7n Maart 1863. In 1886, na eene jeugd vol strijd en worsteling
om van ‘klakpotter’ kunstenaar te worden, viel den jongen man de plaats te beurt
van leeraar aan de teekenakademie van St. Niklaas,(1) en, te Gent in 1889 verscheen
hij voor de eerste maal in de drijjaarlijksche tentoonstelling, daar hij sedertdien
regelmatig ieder jaar, en telkens met nieuwe gewrochten, deel aan nam. - Zoo
bewonderde men beurtelings in de toogzalen van Gent, Antwerpen, Brussel en Luik:
in 1889 ‘Binnenzicht van een werkhuis,’ - eigendom van leeraar Donny te Gent; in '90 ‘Alleen,’ - eigendom van den heer Gouverneur der provincie Oostvlaanderen;
- in '91 ‘de Jerusalemkapel te Brugge,’ - aangekocht voor de tombola der Antwerpsche
tentoonstelling; - in '92 ‘De Bleek,’ - thans vernield door eenen brand, - en ‘De
Grootmoeder,’ - in het bezit van schilder Buysse-Baertsoen; - in '93 ‘De Klapsters’
en ‘de Drij goddelijke deugden’; in '94 ‘Binnenzicht van St. Salvatorskoor te Brugge’
en ‘Binnenzicht van een werkhuis’; in '95 ‘De Kleine Zieke’; in '96 ‘De Pap’ - te
Brussel verkocht aan den Amerikaan Duncanwaring, van Washington; - in '97 ‘De
Winter’;

(1) Thans is Horenbant bestuurder dezer school.
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in '98 ‘De Zorgen’ - aangeworven voor de tombola der tentoonstelling van Gent, en ‘Een Avond’; - in '99 ‘De Aardappelen,’ - sinds enkele maanden geplaatst in de
raadzaal van 't Stadhuis te St. Niklaas; - in 1900 ‘Regenachtige Winterdag,’ en in
'01 ‘De Maand van Maria’ en ‘Gelukkig Huisgezin.’
De kunst van Horenbant is meest stil droef of stil gelukkig, altijd eenvoudig, waar,
mild, edel. Zij zingt den kleinen man, die schravelt en wroet om de korste dagelijksch
brood, - niet den vervallene, den verloopene, die, slachtoffer zijner eigene
buitensporigheden, wanhopig en lasterend ronddoolt; - zij zingt het genoegen van
den volbrachten plicht, den arbeid huldigend als verheffend en verzaligend, - niet
den weerzin van den opstandeling, die, Gods woord vergetend, zich slaaf waant,
omdat hij werken moet; - zij zingt het huiselijk heil, gelegen in de onderlinge liefde
en trouwhertige verknochtheid van allen die onder 't zelfde dak wonen, - niet de
valsche vreugden van pracht en opschik; - zij zingt de weldoende natuur, die vreugd
en leven geeft, - niet de verdelgende, die den temband scheurt daar de hooveerdige
mensch haar in woû kluisteren.
De kunst van Horenbant is één liefde en goedsmoed. Verukkend en verteederend,
troostend en verheugend beantwoordt zij aan den hoogen roep van alles wat den
naam van kunste draagt: gelukkig maken.
Met zijn eerste werk, ‘Binnenzicht van een Werkhuis’ was onze schilder op den
slag gekend en gewaardeerd. Dat stuk, eene flink volhoudene symphonie van grijze
tonen, openbaart geheel en gansch den lateren Horenbant, met zijne groote
ingenomenheid voor de gamme, zijnen trek tot
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omwasemen, zijne kerngezonde ziel. Het is eene hulde aan den arbeid: in dat
afgetrokken werkhuis, met zijne geloodwitte ruiten, denkt men slechts aan de taak
en er wordt geboord, gepast, geschaafd en gelijmd met al den lust eener graag
volbrachte plicht. Daar zal wat meer genot te bespeuren zijn bij het afwisschen der
zweetdroppels van het voorhoofd, dan in de kroeg, bij het afvegen der knevels, nat
van het volksvergif!
‘Alleen’ dat gemoedelijk stukje, dat thans in het provinciaal Hotel te Gent een
werk van Claus gezelschap houdt, ‘De Bleek’ dien wij nu nog slechts kennen door
eenen lichtdruk in het gedenkboek der tentoonstelling van Gent, en ‘Grootmoeder’
dat Buysse-Baertsoen bekoorde, kwamen weldra het goede oordeel staven in '89
over den jongen leeraar geveld.
En nu scheen het of ging Horenbant op rijke kleur, op pralerige harmonie verlieven:
‘St. Salvatorskoor te Brugge’ met zijn prachtig bruin, rood, geel, groen, purper, blauw
en oranje van eik, pane, koper, zilver, marmer, zijde en glas, is een waar feestmaal
voor het zinnelijke oog.
Doch neen, het was slechts één stap uit de ingeslagene baan, want, ondanks den
bijval van ‘St. Salvatorskoor’ kwamen weldra ‘De Kleine Zieke,’ ‘De Pap,’ ‘De
Zorgen’ en ‘Een Avond’ te Antwerpen, Luik, Brussel en Gent bewijzen dat Horenbant
hoofdzakelijk de schilder en de trooster der volksklas was, de zanger van het huiselijk
wel en wee, de minnaar van het onkoopen onschendbare, voor iedereen verkrijg- en
genietbare schoone des alledaagschen levens.
Al de gaven die men ooit in de vorige werken van Horenbant bewonderd had, vond
men
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vereenigd in de meesterlijke drijluik ‘De Aardappelen’ die onze kunstenaar in 1899
ter drijjaarlijksche toogzaal van Gent zond, en die onder de allerbeste werken telt
binnen het laatste tiental jaren door onze Belgische schilders voortgebracht.
De linkerluik verbeeldt het planten der aardappelen. De zure killigheid, de grauwe
blauwheid, de magere windigheid der eerste lentedagen doen u huiveren, en ge denkt
onwillekeurig aan de tastbare waarheid der laatste regelen van Stijn Streuvels ‘Lente’.
- Alleenlijk raadt men hier geenen boer, die, met zondige inzichten zijn volk beloert.
De middenluik geeft den oogst, het ‘uitdoen.’ - Wat verrukkelijk schoon uur, met
goud in de lucht en goud in den grond, met vrede in den hemel, vrede door de velden.
vrede in de herten; wat prachtige gezichteinder vol spelend licht van de meest
onderscheidene, de zachtste tinten; wat warme, wat begeesterende poëzie in dien
overheerlijken namiddagstond! - Geen windeken roert blad of tak, de rook der
‘groezevuren’ walmt zacht opwaarts, er sprenkelt zang door de ruimte, gansch het
lieflijke Waasland rijst voor het oog, overgoten van trillende, schemelende
zonneweelde. De vormen smelten in het licht, - harmonisch droomen de kunstig
dikgelegde kleuren...
De rechterluik stelt het landelijk middagmaal voor, daar de aardappelen steeds
den grootsten schotel vullen. De teilen dampen, en de dischgenooten baden in de
volle, warme middagklaarte, die op de hoofden, in de wezens, langs de tafel, over
de kleeren stroomt. - 't Is of rook men den geur van het gedoofde heerdvuur en der
dampende schotels, 't is of hoorde men het ruisschen der bede vóór het eten. - Zelden
of nooit zagen wij eene zoo ver gewaagde, zoo goed begrepene en zoo volmaakt
gelukte lichtsmelting.
Door de helderheid der gedachte, de echtheid
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des gevoels, de lenigheid van den stijl, de waarheid van den toon, de
ongedwongenheid der voordracht, - en met al de eigenschappen die eene periode
kenmerken, stelden de ‘Aardappelen’ een werk daar dat, naar onze bescheiden
meening, de aandacht moest geroepen hebben van de hoofden des Gentschen
Muzeums. Doch nu, om alles te zeggen lijk het is, waar zou die drijluik beter op hare
plaats zijn dan in de stedelijke raadzaal van St. Niklaas, de hoofdstad van het
Waasland? - Want zie, Horenbant, die vroeger meest in 't westen van 't Land van
Aalst en in 't Meetjesland ging droomen en zoeken, die was ineens Waaslander
geworden, en zijn laatstgenoemde werk, uitsluitelijk een spiegel van het volk en de
natuur der Waasgouw, is wél te zijner rechte bestemming.
‘Gelukkig Huisgezin’ en de ‘Maand van Maria’ in Antwerpens Toogzaal van 1901
deden ons wijzen op Horenbants keurigheid en gemak in 't kiezen zijner onderwerpen,
en deden ons tevens de vrees uitdrukken dat de jonge meester het wat te ver zou
drijven in het omwasemen. Horenbant is een dergenen die ‘naar 't licht toegaan,’
zooals Claus dat, in plastischen zin zeggen zou, hij is een dergenen die de hand leenen
in de terugwerking tegen de hier in ons Noorden, onware hardheid in lijn en toon,
daar de meeste schilders van over drij kwart eeuw zoo hoog meê opliepen.
Overdrijving echter, is eigen aan alle terugwerking en de duurbare zege behoort
alleen aan hem die zijne vervoering te matigen en te temperen weet. Zoo heeft het
schilderen met stippels menig onbezonnen talent tot ergerlijke, niet te vergeven
uitersten gebracht; de bezadigde, die wist waar paal en perk te stellen, koos zich eene
plaats in 't midden en werd er onverslaanbaar heerscher.
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Onze inzichten waren dan Horenbant, dien wij toch van geene onbezonnenheid
verdachten, te doen opmerken dat hij, ofschoon niet te ver, toch heel ver, danig ver
ging, - en hem te waarschuwen tegen eenzijdigheid van doenwijze, een euvel waaraan
er den dag van heden, onder voorwendsel van zelfstandigheid, in alle vakken der
kunst, oneindig velen mank gaan.
Het muzeum van Namen bezit van Horenbant ‘De Schoenlapper,’ en te Gent vindt
men nog ‘Droeve Winterdag’ bij den heer Marc Rooman, ‘Herfstmorgen’ bij den
heer Laroche, en ‘De Oudheidskenners’ bij den heer Coppieters.
Voor de eerstkomende tentoonstellingen heeft onze schilder gereed: ‘Een
Boomgaardeken,’ ‘In den Hooitijd’ en ‘De Laatste Oogst.’
Het ‘Boomgaardeken’ is dat van 's kunstenaars gedoetje te Sombeke: eene getrouwe
weêrgaaf van doffe, kalme grijze lucht, loodachtige schaduwen tusschen het sombere
gebladerte der appelboomen en over de grazing, algemeene loomheid en drukking.
‘In den Hooitijd’ - een blik door de wijde meerschen van 't Waasland, daar men
het hooi droogt en oppert - is eene symphonie vol leven van witte tonen: de hemel
barnt en trilt en schemelt van eene witte hitte, die door de ruimte biemt en zingt, en
alles overgiet, omwemelt en omhult met een witten, smeltenden gloed.
‘De laatste Oogst’ is weêr eene allerdroomerigste noot, is weêr een doek vol van
de fijnste, de edelste gevoelens. Heel vóóraan staat een oude, kromgewroette landman,
die dags- en levensmoê,
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te midden van een aardappelveld, al denkend, op de spade rust die zijne verzwakte
handen nog nauwelijks den grond kunnen indrijven. Och, de dompelaar die misschien
zeventig of nóg meer oogsten beleefd heeft, voelt dat deze thans de laatste zal zijn,
en met gelatene droefheid blikt hij naar de bruine, verdorde aardappelgroezen, buigt
hij zijn hoofd naar dien grond dien hij zijn leven lang doorgraven, doorkapt en
doorwoeld heeft, en die hem weldra tot rustplaats zal verstrekken. - Op zij staan
populieren, wilgen, elzen, - liggen wegels, rijfterijen, verlorene hoekjes, - en het
achterplan verbreedt in akkers en beemden. En daar te midden in hangt de over-half
achternoenzon te glanzen en met heele stroomen licht en trilling te storten over al
het bestaande, en alles ruischt en neurt en trilt in de lucht en in de ruimte, in 't
gebladert en langs den bodem, en de fijne, onderscheiden getinte schaduwen, beneden
't hout, zijn vol spel van zinnelijke bekoorlijkheid. - Hoe prachtig, hoe weldoende
die afwisseling van gevoelens in dat stuk! Het zicht van dien ouden, droeven duts
van een man die op sterven denkt, die blijde zonne die van hoop en leven zingt, die
verlokkende, weelderige schaduwkanten daar gij in zoudt willen wandelen en
droomen, dat brengt u in de zoetste poëtische stemming, dat doet uw herte kloppen
van genot.
Tusschen meer andere doeken bemerkten wij in Horenbants werkhuis een
vrouwenportret dat zeer kiesch en handig afgewerkt is, een ‘Herfstmorgendje,’
spaarzaam, flink en ineens samengebracht en ‘Verlaten’, een binnenzicht in blauwe
valavond-noot, dat een ouden man voorstelt, een vriend dien de schilder vroeger rijk
gekend had, en dien hij nu arm en verlaten terugvond, alléén in de wereld met zijn
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pijpje en zijnen hond. - Doezelige halve duisternis, zacht kronkelende tabaksrook,
rust....
Men ziet dus dat Horenbant een verteller, een gevoelig verteller is, en dat elk zijner
vertellingjes geheel en gansch in den wasem hangt daar hij het in zag en droomde.
Deze wasem is het licht, dat hij op alle stonden en manieren bestudeert, en dat hij
zelden, misschien al te zelden, doorschijnend doch meest altijd overheerschend toongevend maalt. Hij is een leeuwrik, die rein zingt en geerne zijne oogen, tot
schemelens toe, laat baden in 't groote licht van 's Heeren zon. - Hij houde 't rein,
zijn lied, en fijn lijk het is.
E. DE GRAVE.
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De humaniora van morgen.
Beschouwingen op eene verhandeling van Hgl. G. Kurth.
IN de openbare zitting van den 7 Mei 11. onzer Académie royale de Belgique (Classe
des lettres et des sciences morales et politiques), sprak Hgl. G. Kurth eene rede uit,
welke in menig opzicht merkweerdig mag heeten. Het hoog gezag en de gevierde
naam van den man en vooral de belangrijke kwestie, door hem zoo welsprekend
verhandeld, zetten mij aan, eene wijle die rede van dichter bij te beschouwen, en den
Vlaamschen lezer er meê bekend te maken.
Hgl. Kurth betitelde zijne aanspraak: Les Humanités de demain, en die titel laat
aanstonds vermoeden, dat hij ook zijn woord wil meêzeggen in het drukbespreken
van de humaniteitsstudiën onzer dagen(1).
Ik zal dan zoozeer niet mijne eigene gedachten als wel de gedachte des sprekers
neêrschrijven: deze verdient alleszins gekend te zijn. Waar het pas geeft, zal ik er
nochtans mijn oordeel bijvoegen.
Dat sedert tal van jaren de programma's der leerstoffen onzer humanistische scholen
menige beknibbeling uitlokken, weet elkeen die zich het onderwijs der jeugd aantrekt.
Dit is te onzent het geval en

(1) Cfr. Bulletin de la Classe des Lettres etc. 1902, no 5, bl. 331. Brussel, uitg. Hayez, Leuvensche
straat, 112.
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eveneens bij al onze gebuurvolken. Meer dan één aanslag werd tegen de oude
humaniora reeds gepleegd, en dagelijks worden nog nieuwe aanvallen er tegen
beraamd. Zal de moderne geest teenenmaal in zijne bedoelingen slagen? Wie weet
het? Althans gaat menigeen in zijne vorige gerustheid aan 't wankelen, en dit
verdubbelt nog den moed der ‘modernen’. - ‘Les humanités anciennes, zegt de Heer
Kurth, sont une religion qui se meurt. On peut dire que la foi s'en est allée, bien que
le culte existe encore dans des pratiques sans efficacité, dont chaque jour emporte
un lambeau. Au cours d'une seule génération, nous avons vu la pédagogie, intimidée
par les réclamations impérieuses de l'esprit moderne, changer entièrement
l'orientation des classes. On n'étudie plus les langues anciennes pour apprendre à
les manier, on a renoncé à tous les exercices qui tendaient à ce but, et l'on borne
aujourd'hui son ambition à faire lire les auteurs anciens, bien qu'on ne puisse pas
nous dire pourquoi, s'il ne s'agit plus d'autre chose, on ne se contente pas de mettre
dans les mains des jeunes humanistes de bonnes traductions, réservant le surplus
de leur temps à des travaux plus urgents. En d'autres termes, pour sauver les
humanités anciennes, on a sacrifié à peu près tout ce qui fasait leur raison d'être.
Et on ne les a pas sauvées.’
Neen, waarachtig, heeft men ze niet gered: wij erkennen het. - Edoch, wat men
ook in de Staatsgestichten in het schild voere, valt het zeker ten zeerste te betwijfelen,
of men in onze vrije gestichten zoo maar onbedacht zal afbreken met die ‘tradition
qui ne tient debout que par la force de l'habitude et par la volonté du législateur’.
Waar het gezaghebbend woord van Rome zijn gewicht in de balans werpt, helt de
schaal nog al ras over; - en men luistere even naar den uitdrukkelijken wensch van
Paus Leo XIII, onlangs (8 September 1899) in een gedenkweerdigen brief tot de
geestelijken van
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Frankrijk openbaar gemaakt. Ik schrijf er in de oorspronkelijke taal uit over:
‘Si, depuis plusieurs années, les méthodes pédagogiques en vigueur dans les
établissements de l'État réduisent progressivement l'étude de la langue latine, et
suppriment des exercices de prose et de poésie que nos devanciers estimaient à bon
droit devoir tenir une grande place dans les classes des collèges, les petits séminaires
se mettront en garde contre ces innovations utilitaires, et qui tournent au détriment
de la solide formation de l'esprit. A ces anciennes méthodes, tant de fois justifiées
par leurs résultats, nous appliquerions volontiers le mot de S. Paul à son disciple
Timothée, et avec l'Apôtre, nous vous dirons, vénérables Frères: Gardez-en le dépôt
(I Tim. VI, 20), avec un soin jaloux. Si un jour, ce qu'à Dieu ne plaise, elles devaient
disparaître complètement des autres écoles publiques, que vos petits séminaires et
collèges libres les gardent avec une intelligente et patriotique sollicitude. Vous
imiterez ainsi les prêtres de Jérusalem qui, voulant soustraire à de barbares
envahisseurs le feu sacré du Temple, le cachèrent de manière à pouvoir le retrouver
et à lui rendre toute sa splendeur, quand les mauvais jours seraient passés (II Mach.
I, 19).’
Zóó sprak Leo XIII tot de Fransche kerkvoogden; - doch geldt dit hooge woord
ook niet voor ons en voor de andere katholieke volkeren? De Fransche Republiek
moge het in den wind slaan; zij moge de vrijheid van onderwijs in den grond boren
en de gestichten sluiten waar men hare programma's niet huldigt; onze vrijheid echter,
in België, is geene Fransche vrijheid, en eer de Staat over onze programma's zal
meester spelen, zal er nog veel water door Maas en Schelde vloeien.
Nochtans mag er wel gevraagd: Is die afkeer van het Latijn dan zoo algemeen?
Menigeen zal dit betwisten, daar velen zelfs -
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geene priesters, maar leeken, - krachtdadig ijveren, heden nog meer dan ooit, om
haar tot wereldtaal door de geleerde standen te doen aannemen. Volapuk en andere
maaksels van dat slag verschijnen en verdwijnen: het zijn steenen beelden, kunstig
verzonnen en uitgekapt, doch geene beelden met levenden lijve, en in de aderen die
er bovenop liggen afgerond, stroomt geen bloed: neen, daar zit geen hert in die
beelden... Bij mij staat het vast, dat, in geval het Latijn de taal der Kerke niet was,
die taal wederom, en zonder tegenspraak, tot den rang van wereldtaal zou verheven
worden; doch in den haat der moderne, maconnieke wereld tegen de Kerk van Rome,
wordt ook Rome's taal betrokken, en uit dien haat zelven spruit bij velen de afkeer
voort, welken zij tegen het Latijn in onze humaniora hebben opgevat. Men weze nu
met die mijne zienswijze niet t'akkoord, o! vrij is vrij: mij nochtans zal men niet licht
overtuigen dat ik in die zaken miszie.
Nog even in den loop van het laatste verlof las ik, hoe de Heer Jean Carrère, in
een hoofd-artikel van ‘Le Soleil’ van Parijs, er op aandrong het Latijn tot wereldtaal
aan te nemen. En daar zij immer de voertaal der katholieke Kerk zal blijven, althans
onder het overgroot getal harer geloovigen, vonde de geleerde wereld, en iedereen
toch, gereedelijk een hulpmiddel in haar om zich overal te doen verstaan. De Fransche
schrijver wees hierbij op een voorbeeld: Bij de Christenen in het verre Oosten, sprak
hij, komt het Latijn allerbest te stade in de onderlinge betrekkingen tusschen volkeren
van verschillende nationaliteit. Toen de eerste Franschen in Achter-Indië, in Annam
en Tonkin, aanlandden, en de taal des lands onmachtig waren, behielpen zij zich met
het Latijn, en konden zich alzoo genoegzaam doen begrijpen door de bevolking,
welke de Portugeesche en Spaansche zendelingen tot het
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Geloof bekeerd hadden. Was het wel in geene keurige taal, dit deed niets ter zake:
men verstond elkander, en dit was hetgeen men hebben moest. - Weze hierbij
herinnerd, dat de geneesheeren van Duitschland, van Engeland en Amerika nog altoos
het Latijn gebruiken, om hunne geneesmiddelen aan te duiden; en wat insgelijks wel
mag aangestipt: de Latijnsche tijdschriften zijn nog uit de wereld niet, en buiten de
‘Vox Urbis’, die in Rome verschijnt, wordt te Oxford nog de ‘Phoenix Nuntius’
uitgegeven, en te Philadelphia, de ‘Praeco latinus’, het belangrijkste der drij. Sommige
geleerden dan ook, en o.a. de Heer André, in de ‘Revue internationale de
l'Enseignement’, spraken den wensch uit, dat men t'akkoord mochte vallen in het
gebruiken eener meer eenvoudige Latijnsche taal, wier syntaxis niet te ingewikkeld
zoude wezen, en derhalve door al de geletterden konde verstaan worden.
Wat er ook van zij, is, naar mij dunkt, de vooringenomenheid tegen het Latijn zoo
algemeen niet als men hier te lande wel beweert, en, nog alle andere beschouwingen
daargelaten, verdient toch het gestrenge woord van Paus Leo XIII wat meer eerbied
dan een medelijdend schouder-ophalen. Ik, ik geloof niet, dat wij het uitsterven der
‘klassieke overlevering’ zullen zien, of dat deze met een' pennetrek der XXe eeuw
zal verdwijnen.
Dit wil echter niet zeggen, dat de Kerk halsstarrig oog en oor sluit voor nieuwe
noodwendigheden, welke de tijd noodzakelijk meêbrengt. De Kerk is geene levenlooze
en uitgedroogde mummie, o neen! Wij heeten haar eene moeder, en eene moeder
gelijk zij, die hare moederliefde uit eene goddelijke bronne voedt, verwaarloost
nimmer het geestelijk of tijdelijk heil harer kinderen. Doch voorzichtigheid ligt in
haren aard, en, houden sommigen haar voor al te angstvallig, zeker is het, dat zij,
wanneer zij 't anker licht, duidelijk weet waar zij henenvaart: Eerst gedacht
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en dan gedaan, is langs den weg der wijzen gaan: zoo luidt hare leus.
Wij erkennen, ja, dat ‘de hedendaagsche beschaving met hare rijke verscheidenheid
van talen en letterkunden, met den overgrooten schat van hare wetenschappen, met
hare onuitputbare hulpmiddelen van zedelijken en stoffelijken aard,’ een uitgestrekt
veld aanbiedt, waarop de geest door werk en studie zich naar believen kan oefenen
en ontwikkelen; ongetwijfeld ‘is er in de wereld iet veranderd sedert den dag, waarop
de leerstoffen der traditioneele humaniora werden vastgesteld’; niemand zal dit
loochenen; doch zoo gij dit eeuwenoud, en zoolang geëerbiedigd heiligdom den
bodem inslaat, wat zet gij dan ten dienste der studeerende jeugd in de plaats? Ei
lieve! elkeen komt met zijnen droom voor: ‘C'est l'anarchie parmi les novateurs,
c'est leur impuissance à s'entendre sur un système viable qui est restée jusqu'à présent
la ressource la plus assurée de la tradition pédagogique. On ne tue que ce qu'on
remplace, et l'on n'a pas encore remplacé les humanités anciennes, car ce qu'on
baptise du nom d'humanités modernes n'est qu'un système d'enseignement technique
et utilitaire, qui pourra produire des barbares instruits, mais qui aura bientôt fait
de mettre fin à toute culture intellectuelle.’ Dien verwarden toestand nagaande, stelt
ook de Heer Kurth zich voor, zijne bedenkingen over de humaniora van morgen in
't midden te brengen: ‘J'essaierai de me rendre compte de ce qu'exige de nos jours
un enseignement rationnel adapté aux besoins de notre civilisation.’
‘Het doel der verstandelijke opvoeding,’ - zegt de Luiksche Hoogleeraar, - ‘bestaat
in jongelingen derwijze op te kweeken, dat zij op de hoogte der beschaving van
hunnen tijd wezen; daartoe zal men hen zoo gauw en zoo volledig mogelijk met die
beschaving vertrouwd maken, en hun
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leeren de ontelbare middelen welke zij tot hunne beschikking stelt, verstandig
gebruiken. Dit doel is dus te gelijker tijd ideaal en praktisch.’ En over die bepaling
uitweidend, verzet de Heer Kurth zich te recht tegen ‘un étroit utilitarisme qui
n'aboutirait en somme qu'à une éducation d'esclaves,’ m.a.w. hij doemt het eenzijdig
stelsel, dat hedendaags maar al te velen verblindt en mêelokt, en enkel op
‘geld-winnen’ uit is... Waarlijk, hebzucht en enghartigheid zijn de afzichtelijke
karaktertrekken, die al meer en meer onze maatschappij onteeren, en dieper nog
zullen die ondeugden inkankeren, naarmate de idealistische zijde onzer verstandelijke
opvoeding zich van den weldoenden invloed der christelijke leering meer en meer
verwijdert. Dit zegt de heer Kurth niet, doch hij zeker, en al wie het menschelijk hert
eenigszins kent, zal het niet loochenen. Anderdeels nochtans mag de nuttige kant,
d.i. het eigenlijk praktisch leven, in het onderwijs niet over 't hoofd gezien worden,
en de oude spreuk: Non scholae sed vitae discimus mag nimmer verwaarloosd: ‘Tout
enseignement qui serait tenté d'oublier cet oracle se l'entend aussitôt rappeler par
ce moniteur incorruptible et vigilant qui s'appelle la statistique scolaire’. Daarin
heeft de schrijver grootelijks gelijk. Immers, den priester en den dokter, zoomin als
wien ook, zal b.v. de kennis der talen, der natuurkunde, enz., in het leven niet schaden,
en hier mag voorbijgaande ingelascht wat Leo XIII in reeds bedoelden brief daarover
aanraadt: ‘Moins que jamais à notre époque, les élèves de vos petits et de vos grands
séminaires ne sauraient demeurer étrangers à l'étude des sciences physiques et
naturelles. Il convient donc qu'ils y soient appliqués, mais avec mesure et dans de
sages proportions.’
Doch nu rijst de vraag op: Hoe de jeugd op de hoogte der beschaving gebracht en
haar met die beschaving vertrouwd gemaakt?
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Daartoe studeere men de letterkunde, die men waarlijk de afspiegeling van het leven
der volkeren mag heeten. ‘De opvoedkundige kracht er van is des te grooter, daar
zij van de studie der spraak zelve, die het werktuig der gedachte is, niet kan gescheiden
worden, en dat men dit werktuig niet zou kunnen volmaken zonder terzelfder tijd de
opvoeding van den werkman te bevorderen.’ (G.K.)
De studie der letteren neemt dan ontegensprekelijk de eerste plaats in. ‘C'est le
propre des belles lettres, zeide Leo XIII nog, quand elles sont enseignées par des
maîtres chrétiens et habiles, de développer rapidement dans l'âme des jeunes gens
tous les germes de vie intellectuelle et morale, en même temps qu'elles contribuent
à donner au jugement, de la rectitude et de l'ampleur, et au langage, de l'élégance
et de la distinction’.
In dien zelfden geest schreef dan ook Prof. Kurth: ‘Former l'esprit, le nourrir des
pensées les plus substantielles que l'humanité ait conçues, lui apprendre à en former
lui-même et à leur donner une expression digne d'elles, tel est le but immédiat de
l'éducation intellectuelle, auquel doivent être subordonnés et, s'il le faut, sacrifiés
tous les autres’. En daaruit besluit hij, dat het onderwijs één en 'tzelfde zijn moet
voor iedereen, in afwachting dat men later zijne eigen en bijzondere baan door het
leven kieze: Eén programma voor de verstandsontwikkeling, gelijk er ook maar ééne
gymnastische leer voor de ontwikkeling des lichaams is: ‘Toute bifurcation qui
parquerait une partie des élèves dans le compartiment professionnel et en introduirait
une autre dans le sanctuaire des humanités, doit être considérée comme attentatoire
à la dignité des jeunes esprits. Ils ont tous droit à la formation la meilleure’. De Heer
Kurth beklaagt dan ook, dat men dit hedendaags niet begrijpen wil; en uit de voorkeur
welke men thans overal aan de
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professioneele studiën schijnt te geven, leidt hij nog eene bewijsrede af van ‘le malaise
provoqué par la survivance des programmes démodés’; - dit zou echter verdwijnen,
meent hij, ‘le jour où les exigences impérieuses, mais légitimes (de la vie), seraient
respectées par le programme des humanités’.
Nu is de hoofdvraag: Welke is de taal, en welke is de letterkunde, ‘qui possèdent la
plénitude de la vertu éducative’, d.i. naar ik meen: die in zake van opvoeding en
onderwijs enkel kunnen en moeten aangewend en bestudeerd worden?
's Meesters antwoord is al te gewichtig om het in oorspronkelijken tekst niet aan
te halen: ‘Cette langue, c'est la langue maternelle; cette littérature, c'est la littérature
nationale. Et il ne saurait être question de leur substituer, ni même de leur juxtaposer,
avec des droits égaux, une autre langue et une autre littérature quelconque, cette
langue futelle la plus belle que le genre humain ait jamais parlée, et cette littérature
la plus riche qu'il ait jamais produite’.
En daarop gaat hij aan 't bewijzen: De schoonste taal en de rijkste letterkunde zijn
bij machte niet, tegen de moedertaal en de nationale letterkunde in opvoedingskracht
op te wegen, omdat taal en letterkunde hunne werking op den ontwakenden geest
niet oefenen krachtens schoonheid en rijkdom, maar ‘par leur correspondance
mystérieuse avec l'intimité de l'âme,... par l'écho qu'elles éveillent dans les
profondeurs de l'imagination et de la conscience. C'est le verbe de nos ancêtres, c'est
la voix de notre peuple qui seuls possèdent cet attrait et ont cette fécondité’.
Die bewijsrede, gelijk men ziet, wordt getrokken uit de bepaling zelve wat de
moedertaal voor het kind, en derhalve ook voor het volk is, en die
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bepaling, door velen al te vaak miskend, stemt zeker overeen met hetgeen de
uitstekendste mannen er ooit over neêrschreven. Leest Mgr Rutten's: Het Congres
der maatschappelijke Werken en de Moedertaal (in no 12 van Het Belfort, 1886):
Moedertaal is ‘niet de taal, welke men op lateren leeftijd min of meer gebrekkig heeft
aangeleerd.... maar die welke zich, om zoo te zeggen, vereenzelvigd heeft met de
eerste denkbeelden van ons ontwakend verstand, met de eerste ontroeringen die ons
kinderhart hebben bewogen...’ - Leest in Dr M. De Vries' De Nederlandsche
Taalkunde, o.a.: ‘De moedertaal is het erfgoed van dat land, dat alle voorwerpen van
ons aller liefde met éénen band omvat, van het vaderland... Zij bewaart in haren
schoot den ganschen schat der opmerkingen en lessen, door de ondervinding van het
voorgeslacht verkregen; zij is de afspiegeling onzer geschiedenis, de uitdrukking
van ons vaderlandsch karakter, het merkteeken van ons volksbestaan, band en pand
onzer nationaliteit’. En Jan Frans Willems sprak insgelijks: ‘Zij is de getrouwste
naklank van ons verledene, de navelstreng, welke ons aan het voorgeslacht verbindt.’
Nu, om zijne stelling te bekrachtigen, beroept de Heer Kurth zich op de dagelijksche
ondervinding: ‘Le professeur qui serait tenté de douter de la supériorité éducative
que possèdent à ce point de vue les lettres modernes, peut en faire l'expérience...’
Dat de leeraar de ingrijpendste bladzijden van Homerus en Virgilius voorleze, zegt
hij, naast eenige stukken uit V. Hugo, uit Lamartine en Alf. de Musset... Het is waar,
- en niemand, geloof ik, zal dit ontkennen, - de indruk van deze en gene lezing zal
op de leerlingen niet dezelfde zijn. Waar echter komt dit bij? Vraagt het niet: Nimmer
zal de jongeling die vreemde talen zoo diep verstaan en doorgronden als zijne
moedertaal, en wanneer
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St. Augustijn bij het lezen van Dido's rampen weende, las hij die heerlijke verzen
van Virgilius in de eigen tale zijns vaderlands. Dit voorbeeld dus inroepen en het
onze schooljeugd ten kwade duiden, - omdat zij er kouder voor blijft, - ware niet
redelijk. Zelfs betwijfel ik zeer, of de jonkheid der vorige eeuwen de geheimen der
klassieke talen zoodanig heeft weten te ontsluieren, dat haar oog er bij vochtig werd
van aandoening, en de beelden, door de moedertaal opgewekt, er in den donkere bij
stonden. Ik, ik meen niet, dat de studie der Ouden enkel voor een ‘instrument de
culture esthétique et morale’ moet gehouden; ik meen, dat eene rechtstreekscher
bedoeling er bijkomt. En ten anderen nog, al hecht men aan de ernstige en zoo grondig
mogelijke studie der heidensche oudheid, toch moet men dáárom de ‘culture esthétique
et morale’ bij middel der vaderlandsche taal en letteren niet heel en al van de hand
wijzen: ik zie geenszins, dat deze oefening gene studie uitsluit, en veeleer, in plaats
van elkander te benadeelen, kunnen zij zich onderling opperbest helpen, om de
verstandelijke ontwikkeling der studiejeugd en te gelijker tijd hare opvoeding te
bevorderen.
Onnoodig hier ook aan te stippen, dat, naar onze meening, de Heer Hoogleeraar,
wanneer hij Hugo, en Lamartine, en de Musset aanhaalt, enkel op onze Waalsche
gestichten dacht; want het kan toch nimmer bewezen, dat het Fransch de moedertaal
van gansch België is. Hij kan dus, volgens zijn stelsel, evenmin eischen, dat de
Fransche taal de voertaal van het middelbaar onderwijs in 't Belgisch Dietschland
zou zijn of blijven... Wat zeide vader David zaliger? Opvoeding, zeden, gewoonten,
gevoelens, smaak, godsdienstige stemming zelf zijn te onzent heel en al onderscheiden
van 'tgeen zij in Frankrijk zijn; dit is nu zóó en wie zal het veranderen? God dank,
't en gaat zoo licht niet als een kleed uit te
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schudden! Waar dus de Luiksche Professor, in zijn hervormingsplan, van moedertaal
en nationale letterkunde gewaagt, ware 't in de hoogste mate onzin hierdoor de
Fransche taal en letteren voor België te bedoelen.
Doch luisteren wij nader toe:
De Heer Kurth put eene tweede bewijsrede ten voordeele zijner stelling uit de
onmogelijkheid waarin wij zijn, op zes jaar tijd den rijkdom der Grieksche en der
Romeinsche beschaving te omvatten, ‘de pénétrer dans l'esprit des civilisations
disparues et de les revivre’; want ‘une initiation véritable au génie de l'antiquité
suppose un esprit déjà mûr, affiné par la critique et éclairé par l'histoire; elle ne saurait
être que le lot d'une élite, surtout elle ne saurait être la tâche des jeunes.’ En voegt
hij er onmiddellijk bij: ‘La méthode qui consiste à mettre des esprits d'adolescents
en contact avec le monde antique est plein de dangers.’
O neen, onze college-knapen zijn niet in staat den geest der oude beschaving ten
volle te begrijpen. Doch ik althans heb nooit gemeend, dat de humanistische studiën
in ons middelbaar onderwijs zóó verre moesten reiken. Matiger en beperkter is, dunkt
mij, hun doel; en juist omdat men te veel van onze jongens eischt, en hun studieveld
al te lichtzinnig op het gebied der hoogeschool verplaatst, bekomt men weinig
voldoenden uitslag. Aan wie de schuld? Wat minder verhevene, of liever wat minder
utopische beschouwingen make men, waar het geldt het programma der leerstoffen
onzer humaniora te bepalen; wat meer praktischer, overeenkomstig met de
verstandelijke gehalte der schooljeugd, ga men te werk... Och, jaagt den wagen vóór
de peerden niet! - en dan, dan zal men eene beter geordende ontwikkeling der
verstandsvermogens bekomen, en de hoogere studiën op geen drijfzand, maar op
vasteren grond kunnen aanleggen.
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Ten anderen een' misslag begaat men veeltijds, en vooral in de steden, met al te jonge
knapen de humaniteitsstudiën te doen aanvangen. Winstzuchtige ouders berekenen,
lang op voorhand, tegen wanneer hun kind ‘zijne studiën zal af hebben’; - en, eilaas!
wanneer dat kind tot ten halve der humaniora-baan is gesukkeld, - drij, vier jaar wegs,
als ik zoo spreken mag, heeft afgelegd, - dan schieten zijne verstandelijke vermogens
te kort om nog langer het voedsel te verteren, dat in gevolge van de klas wordt
voorgezet. De jongen wordt ontmoedigd; vader is ontevreden, en de humaniora tellen
vaak, in den eerste, een' déclassé te meer, en in den tweede, een nieuwen aanklager
of getuige ten laste. Of het zóó niet al te dikwijls gaat!...
Doch spoeden wij voort.
De Heer Kurth ziet er gevaar in, de schooljeugd in aanraking met de heidensche
wereld te stellen. - Veel eerbied heb ik voor zijn gezaghebbend woord; doch deze
zijne zienswijze kan ik, zelfs als priester, niet onvoorwaardelijk bijtreden. Alles in
de beschaving der oudheid is geen zedenbederf; alles dus ook niet levert uit zijn
eigen gevaar op. Van onze hedendaagsche letterkunden zoude men evenzeer kunnen
getuigen, en te recht, dat er insgelijks veel zedeloos en goddeloos in hunne
voortbrengselen schuilt, en o.a. in de studie der moderne Fransche letterkunde hoeft
veel omzichtigheid gebruikt. Edoch, een schoolman die zich eerbiedigt, zal ook zijne
knapen eerbiedigen, en ingevolge daarvan zijne keus doen. Het sprekende, levende
woord des leeraars vermag zooveel! Van hem vooral hangt het min of meer groot
gevaar af, en, zonder gissingen of verdenkingen te doen nopens hetgene in de
staatsgestichten gebeurt, mag ik toch verzekeren, dat wij, priesters, in de studie der
oude letteren, het voor eene plicht houden, den jongeling er op te wijzen, hoeverre
de christene beschaving die der heidensche wereld overtreft, m.a.w. de schaduwzijde
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van het heidendom doet des te klaarder de zonne schitteren, die met het christendom
over het aardrijk opging. Hij enkel die de christene leering in onderwijs en opvoeding
doodzwijgt; hij die daarbij alle schaamte- en eergevoel aflegt, zal den leerlingen in
de studie der oude letteren tot ergernis dienen... doch zij bijgevoegd, dat de moderne
letteren hem een even groot veld tot verwoesting der jonge zielen aanbieden. Bijna
alles, zoo niet alles, ik herhaal het, hangt af van het bezielende woord des leeraars,
van de eerbaarheid zijner inzichten, van zijne kiesche en vaderlijke voorzichtigheid.
De Heer Kurth besluit zijne rede: ‘Déplaçons donc hardiment le centre de gravite
des humanités actuelles et portons-le dans l'étude approfondie de la langue maternelle
et de la littérature nationale. Ces deux maîtresses pièces de toute culture intellectuelle
n'ont pas dans l'éducation d'aujourd'hui la place qui leur est due.’ Niet genoeg is
het, zegt hij, de taal en de letterkunde des vaderlands in hun huidigen toestand en in
hunne voortbrengselen van heden te bestudeeren: ‘Il faut que le jeune humaniste en
acquière une connaissance scientifique, qu'il en saisisse la structure intime, qu'il en
découvre les ressources profondes et les caractères biologiques, qu'il la suive dans
ses développements et ses transformations, qu'il la voie partager les vicissitudes de
la société, aujourd'hui s'enrichissant de l'apport des idiomes étrangers, demain
s'appauvrissant et menacée de décadence, un autre jour encore s'épurant sous l'action
de quelque féconde renaissance sociale, dessinant enfin, dans l'ensemble de son
histoire, un vaste mouvement d'évolution de la forme synthétique à l'analytique, et
réagissant, par toutes les énergies qu'elle a acquises au cours des siècles, sur l'esprit
même dont elle n'a été dans l'origine que l'organe passif.’
Schoon, verleidelijk schoon, voornamelijk als men zijne moedertaal in 't herte
draagt, en haar zoo dik-
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wijls met weemoed ziet minachten door lieden die haar niet kennen! Doch of dit
stelsel praktisch zij en geschikt voor college-knapen, wil mij niet klaar voor de oogen.
De Heer K. beweert wel, dat de vooruitgang der taalstudie zulk leerprogramma op
de humaniteiten heeft mogelijk en vatbaar gemaakt; dat men ongelijk heeft hetzelve
naar de hoogeschool te willen verschuiven: mij niet heeft zijn woord overreed... en
zonder te zeggen, dat zijn voorstel niets meer dan een verlokkelijke droom is, durf
ik toch aan allen die het onderwijs van dichte bij kennen, ter bedenking geven, of de
theorie niet al te zeer de praktijk, de oefening zou op het achterplan laten. Schoon
en aantrekkelijk is de taalstudie, en nu zelfs, in de bestaande regeling der vakken,
mag en moet wel een stipje van den sluier opgelicht, en de beginselen of de groote
trekken er van mogen, ja moeten in de hoogere klassen worden meêgedeeld; doch
of ooit onze college-gasten voor die wetenschap, breed ontwikkeld, gelijk de Heer
K. ze, mij dunkt, voorstelt, - of zij daar voor opgewassen zijn, betwijfel ik nog steeds.
Althans diende ook het programma der geschiedenis heel en al gewijzigd en
uitgebreid, want zonder kennis, en nog al grondige kennis der geschiedenis, blijft er
in taalstudie en letterkunde menige duistere zijde...
- ‘Le complément indispensable d'une étude approfondie du langage maternel,
c'est celle des chefs-d'oeuvre de la littérature nationale.’ - Dit is waar; daar valt niets
tegen op te werpen, wanneer men het voorstel in zijn eigen beschouwt. De kennis
van vaderland en voorouders, van eigen schoon en groot, zal nimmer schaden, en
moet steeds in de mogelijke mate bevorderd en ontwikkeld: zij kweekt
vaderlandsliefde; zij vormt karakters... en die zijn er meer dan ooit in de maatschappij
noodig!... ‘Que le jeune Français apprenne donc à connaître sur les bancs, dans son
ensemble harmonieux, l'histoire de la litté-
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rature française depuis la Chanson de Roland jusqu'à l'Aymerillot de Narbonne;
que l'Allemand possède la sienne depuis le Hildebrandslied jusqu'au Trompeter von
Säckingen, l'Anglo-Saxon, depuis le Beowulf jusqu'aux Idylles du Roi et à Hiawatha:
ils sauront chacun ce qu'il leur importe de savoir en fait de littérature, fallût-il, pour
en arriver là, ignorer jusqu'au nom de Cornelius Nepos et ne jamais ouvrir les
Helléniques de Xénophon.’ - Wat de Luiksche Professor voor onze Belgische jeugd
bestemd houdt, hadde ik hier geerne vermeld gezien: waarom verzwegen hetgeen
ons van dichte bij raakt?
In die historische studie der nationale letterkunde, zoo gaat hij voort, ligt voor den
leeraar een uitnemend middel bij der hand om de vergelijkende methode toe te passen:
‘Mais cette comparaison ne se fera pas - chose impossible et même meurtrière pour
des esprits de seize ans - entre deux civilisations aussi diamétralement opposées que
l'antique et la moderne, mais entre les diverses phases de croissance d'une même
civilisation: entreprise attrayante, facile et adaptée aux forces intellectuelles de ceux
qui auront à la faire.’ - Dat vergelijkende studie in de nationale letterkunde mogelijk
is, o ja voorzeker! - Dat echter de klassieken er niet toe geschikt zijn: dit loochen ik
volstrekt. Doch wezen wij vooral klaar, en zeggen wij kort en bondig, hoe wij de
vergelijkende methode in de humanistische studiën verstaan: Ik kan twee of meer
stukken onderling vergelijken in opzichte van den inhoud, van de gevoelens, van
den aard des opstels, van den toestand, van de ontwikkeling en rangschikking der
gedachten, enz. Maar om die stukken te vergelijken, dient er een zelfde uitgangspunt
in voor te komen, een grond van gelijkheid van waar men vertrekt, en waarop de
schrijvers elkander als ontmoet hebben. En waarom zou een heidensch schrijver in
die opzichten met een christen schrijver niet kunnen
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vergeleken worden? Onmogelijk is dat niet, zeker niet, en nadeelig evenmin. Wat
men ook zegge, de Ouden blijven meesters in het opstel, en hunne doenwijze
afspieden, hun werk vergelijken met dat van jongeren, zal immer den college-knapen
hoogst dienstig zijn. Dit heeft de ondervinding der eeuwen bevestigd. Wat de
vergelijking in opzichte der gevoelens betreft, die is al wat moeielijker; zij hoort in
de hoogere afdeelingen der humaniora thuis: daar vooral komt de studie der gevoelens
op het leerplan voor. En wederom zie ik niet, waarom een heidensch schrijver in dat
opzicht naast een christen schrijver niet mag of kan gelegd worden. Bij het licht van
den godsdienst zal het onzen jongelingen der poësis en rhetorika niet lastig vallen,
het verschil tusschen heidensche en christene beschaving te onderscheiden, te
bemerken hoe hoog de deugd van den Christen boven de natuurlijke deugd van den
Heiden kan verheven staan, met één woord, hoe waar het is, dat de goddelijke Leeraar
het schoone, het ware en het goede niet komen afschaffen, maar komen louteren is
en volmaken. O neen! die vergelijkingen zijn noch ‘impossibles’, noch ‘meurtrières.’
En bedoelt nu de Heer K. nog een ander slag van vergelijkende methode in de studie
der schrijvers, dan belijd ik deze niet te vatten: in alle geval meen ik dan, dat zij tot
het gebied der humaniora niet behoort.
Laten wij verder luisteren:
De Heer Hoogleeraar duidt daarop de twee voorname vakken aan, die, naar zijn
inzien, het programma der leerstoffen moeten volledigen; de twee voornaamste, zegt
hij, en niet alle de vakken: ‘Je me bornerai à marquer la place de celles qui viennent
immédiatement après la langue maternelle dans l'ordre d'importance, et sans
lesquelles celle-ci elle-même n'aurait pas toute son efficacité, ou ne serait qu'un
enseignement incomplet et mutilé. Ce sont, d'une part, le latin et, de l'autre, les
langues étrangères.’
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Alzoo handelt hij eerst over het Latijn: ‘Eene zekere kennis der Latijnsche taal zal
immer voor elk beschaafd man noodzakelijk zijn’. Wij herhalen hier zijne
bewijsredenen niet, welke wij ten anderen volmondig kunnen beamen; zij enkel
aangestipt, dat hij niet hooren wil van hetgeen anderen inroepen en dat hij heet ‘je
ne sais quelle mystérieuse supériorité native du génie romain et de la pensée romaine’.
Kenschetsender zijn de volgende woorden: ‘C'est assez dire que son véritable intérêt
(de la langue latine) réside, pour nous, ailleurs que dans les chefs-d'oeuvre de sa
période classique. Ce qui nous intéresse plus que la République, c'est l'Empire; ce
qui nous passionne plus que l'Empire, ce sont les premiers siècles chrétiens éclos
dans ses flancs. Ou pour mieux dire, et sans rien sacrifier du vaste monde de la
culture latine, c'est tout au moins dans la latinité chrétienne que nous devons, nous
autres modernes, trouver le lieu vivant qui nous rattache au monde antique.’ - En
dan groet hij, met hertelijken lof, den weleerw. Heer Kanonik Guillaume, ‘dont la
Collection de classiques comparés constitue le plus vigoureux effort qui ait été fait
de nos jours pour rajeunir et, s'il se peut, sauver les humanités anciennes’.
Ik zal mij met 's Heeren Kurth's oordeel over de christene schrijvers der Latijnsche
oudheid niet inlaten. Och! wat werd er reeds en wordt er nog aan die kwestie veel
kostelijke tijd verspild! Wij hebben overigens, in onze aartsbisschoppelijke gestichten,
eene overlevering waaraan wij, en te recht, trouw blijven. Enkel een woord in 't
voorbijgaan: Sedert ruim eene halve eeuw wordt te onzent eene bloemlezing in drij
deelen gebruikt(1), waarin al de

(1) Of die bloemlezing niet vatbaar voor verbetering is, laat ik onbesproken. Nevens haar zijn
ook volledige redevoeringen of verhandelingen van christene schrijvers in onze vrije gestichten
klassiek.
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eeuwen der christene Latijnsche letterkunde uitmuntend vertegenwoordigd zijn; ik
bedoel: ‘Flores e Patribus et Scriptoribus Ecclesiae latinae selecti, ad usum juventutis
humaniorum litterarum studiosae. Mechliniae, ex typogr. van Velsen.’
De eerste uitgaaf verscheen in 't jaar 1848 door de zorg van wijlen Mgr Claessens
en Plebaan-Deken Van Campenhout, beiden toen professors in 't Klein Seminarie
van Mechelen, en onder het toezicht van wijlen den Groot-Vicaris, Mgr Van Hemel,
destijds superior van het Klein Seminarie alhier, - drij uitstekende mannen in zake
van onderwijs en letterkundige ontwikkeling, aan wier zalige nagedachtenis wij nog
uiter herte hulde bewijzen. Met reden mag men van hen getuigen: ‘qu'ils furent, dans
notre pays, des premiers à revendiquer pour la littérature des Pères de l'Église le rang
qu'elle mérite d'occuper dans l'enseignement moyen’ (cfr. voorrede der uitgave van
'78, bl. VI). Men herleze hunne ‘éloquente et judicieuse préface’, hun woordvooraf
bij de eerste uitgave: wij meenen niet, dat iemand - en zulks met de goedkeuring
onzer Hoogeerw. Aartsbisschoppen - in geestdriftiger bewoording over de christene
letterkunde der eerste eeuwen gesproken heeft; wij onderteekenen geerne hunne
getuigenis, doch, ondanks alle andere bewering, herhalen wij ook met hen: ‘Ces
Fleurs,’ d.i. de studie der Latijnsche Vaders over 't algemeen, ‘ne sont pas destinées
à remplacer les anciens auteurs classiques.... Elles ne demandent qu'à répandre leur
parfum chrétien à côté des fleurs brillantes des anciens classiques. Elles prendront,
dans le plan général des études, une place proportionnée à leur mérite. Les écrivains
du beau siècle d'Auguste resteront, quant à la forme, des modèles achevés de pureté,
d'élégance et de bon goût.’ - Dien schrijvers ja, blijve de eerste plaats voorbehouden.
En waarom niet? Omdat de christene schrijvers dichter bij onze
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beschaving staan? omdat hun inhoud meer stichtend en beter verstaanbaar is? Luistert:
Ik meen, dat men het Latijn op de humaniora aanleert, niet enkel en zoozeer om zich
de beschaving der heidensche of der christene oudheid eigen te maken; niet om die
beschaving, hetzij deze of gene, in hare beste vertolkers heel en al te doorgronden.
Zulk doel is, naar mijn inzien, het allereerste doel niet. Vooral worde het Latijn
geleerd om zich zelf, de taal om de taal, en die taal leere men welke men in hare
gevierdste schrijvers bloeiende leven ziet. Naderhand, op de hoogere sporten der
humaniora, kome de studie der eigenlijke beschaving er bij; doch eerst nadat men
door de studie der taal een' sleutel ter hand heeft gekregen om het heiligdom der
Romeinen of Grieken te openen. Maar hoe weinigen die er binnen geraken! Geen
wonder: bij de begaafdste leerlingen ontbreekt nog de tijd. En dan ook die
‘beschaving’ welke men najaagt, hoe worde zij bepaald en afgebakend voor de
jongens? Wat bedoelt men in kwestie van godsdienstig en zedelijk, van
maatschappelijk, politisch en letterkundig leven der Ouden? Ik, ik meen nog altoos,
dat de eigenlijke studie der beschaving meer tot het gebied der geschiedenis behoort,
en immer, op de humaniteiten, maar eene bijzaak wezen mag in de studie van taal
en letterkunde. Nog eens zij herhaald: Jaagt den wagen vóór de peerden niet! - En
of nu de christene schrijvers dichter bij onze beschaving staan? O ja, zeker in zake
van inhoud en strekking hunner schriften. Edoch, de leerling zal bij hen op menig
anderen strunkelsteen stooten... en de leeraar almede... Waarom echter hierbij langer
verwijld? Ten slotte: Laten wij onze christene oudheid naar verdiensten huldigen;
vergeten wij nimmer dat wij christene opvoeders zijn: laten wij handelen navenant!
Daarop spreekt de Heer K. over het aanleeren van vreemde talen. - De
beschouwingen welke hij er over neêrschrijft, zijn in allen opzichte waarheid:
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noodzakelijk is hedendaags het aanleeren van vreemde talen. Doch hoeverre strekt
die studie? Blijft zij bij het gesproken woord bepaald, of moet men verder?... tot het
geschreven woord? - Hij antwoordt: ‘La connaissance des langues étrangères, tout
en revêtant un caractère essentiellement pratique, devra cependant différer, dans nos
collèges, de la connaissance empirique possédée par un commis-voyageur ou un
garçon d'hôtel. Pour le jeune humaniste toute langue étrangère doit être étudiée
comme une seconde langue maternelle...’ - Vrome wensch!
Hiermede sluit de Heer Hoogleeraar zijn overzicht: ‘Tel serait, en ce qui concerne
la partie littéraire, le programme des études d'un jeune humaniste au XXe siècle.
Maître de sa langue maternelle, en contact avec tout le passé au moyen du latin, et
avec tout le présent au moyen des langues étrangères, possédant ce qu'il y a de plus
exquis et de plus vivant dans la pensée de l'humanité civilisée, l'élève qui sortirait
de nos collèges, serait une intelligence bien équipée.’
O gereedelijk erkennen wij, dat 's meesters pleitrede voor menigeen betooverend
zijn zal. Heer Kurth is machtig met de pen en met het woord. Mij althans heeft hij
niet bekeerd. Geene hervorming maar eene omwenteling is zijn stelsel, en wat op de
laatste bladzijde dier omwenteling staat, kan ik niet onderscheppen. Alvorens den
sprong in de toekomst te wagen, wou ik verzekerd zijn, dat wij er hals en been niet
zullen bij breken... En wat in ons tweetalig vaderland zou dienen gedaan, zage ik
geerne opgeklaard. Hier meer dan elders is de weg van de bespiegeling naar de
toepassing een hobbelige, rotsige weg... en praktisch zijn is het eerste vereischte in
het werk van opvoeding en onderwijs. Met de noodwendigheden der huidige
maatschappij moet zekerlijk rekening gehouden worden... doch hoe?...
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Om echter in die noodwendigheden te voorzien, moet, mij dunkt, het eerste en ware
doel zelf der humaniora niet veranderd... Dit doel blijve; maar men lette vooral op,
dat men geene inbreuk make op het recht en het gebied der hoogeschool: de humaniora
wezen en blijven er immer de voorpoort van. Denke nu de Heer Kurth: ‘Le génie
antique a achevé sa tâche d'éducateur de l'esprit moderne, et, comme les bons maîtres,
il lui a appris à se suffire’, wij eerbiedigen zijne zienswijze; edoch wij, wij vragen
opvoeding allereerst aan onzen godsdienst, en geestesontwikkeling trachten wij te
bekomen op den gulden middenweg, waar men de modernen niet verwaarloost, doch
de Ouden ook niet minacht.
Mechelen.
Kan. J. MUYLDERMANS.
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Het samenwonen in steden
(Vervolg van blz. 201.)
Een maatschappelijk vraagstuk.
NA de voornaamste oorzaken van de vorming en ontwikkeling der steden te hebben
onderzocht, wil ik thans de aandacht vestigen op enkele gevolgen van de stadwording.
Zooals men licht begrijpt, zijn deze gevolgen verscheiden en ingewikkeld, en de
enge grenzen van dit artikel dwingen mij tot bondigheid.
Ik zal met weinige woorden drie soorten van gevolgen beschouwen: uitwendige,
demographische en maatschappelijke.
Door uitwendige gevolgen van de verbazende ontwikkeling der hedendaagsche
steden, versta ik de vervormingen in het uitwendig karakter der steden, vooral van
de groote steden.
Eertijds bedoelde men met de benaming stad een scherp afgebakenden, ommuurden
huizengroep. Heden bestaan de eigenlijke omheiningen enkel nog onder de gedaante
van herinneringen of van half begraven puinen, en in hun plaats zijn nieuwe wijken
uit den grond gerezen. Over 't algemeen kan men zeggen dat in de groote steden, het
middenpunt stil aan zijn overwicht afstaat aan de uitkanten. In zijn werk over de
steden in Westelijk Europa, heeft
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M. Paul Meuriot(1) grondig den wijkswijze gevormden aangroei bestudeerd van Parijs,
Berlijn, Weenen en St. Peterburg, en is tot den volgenden uitslag gekomen: in Parijs
bedroegen in 1861 de 10 eerste omschrijvingen die de kom uitmaken, 57% van de
bevolking, in 1896 daarentegen, enkel nog 40%. In Weenen, St. Peterburg en Berlijn
neemt men tzelfde verschijnsel waar. Op dit feit zullen we nog terugkomen: want,
met het oog op de toekomst der steden, is het van het hoogste belang.
Wat de demographische gevolgen betreft, deze zijn talrijk en openbaren zich met
kracht én in den staat én in de beweging van de bevolking. En vooreerst, de stedelijke
bevolking naar geslacht en ouderdom. De studie van de stedelijke bevolking, uit het
oogpunt van het geslacht is niet zonder belang: de ongelijke verhouding der beide
geslachten heeft zonder twijfel haar weerslag in heel het maatschappelijk leven. Door
den band zijn er in de steden merkelijk meer vrouwen dan mannen.
Al de groote Europeesche steden hebben een te groote vrouwelijke bevolking. Op
10.000 inwoners zijn er in Parijs 5.148 vrouwen, in Berlijn 5.187, in Weenen 5.236,
in Londen 5,302, in Brussel 5.449 (volgens de optelling van 1900), in Stockholm
5.608. Onder de groote hoofdsteden van Europa is St. Petersburg de eenige waar het
mannelijk geslacht over weegt. Dit uitzonderlijk feit vindt zijne oorzaak in de sterke
bezetting van deze stad. en ook in de talrijke boerenknechten bij den Russischen adel
in dienst.
In de laatste twintig jaren echter heeft de vrouwelijke kunne bijgewonnen. 't Is
overigens in de hoofdsteden alleen niet dat de vrouwen de overhand hebben. Indien
we, volgens de jongste optellingen,

(1) Vgk. ook EMILE LEVASSEUR. La Population française. Tome II.
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de verdeeling der geslachten in de verschillende landen vergelijken, zien we dat
hetzelfde verschijnsel zich bijna overal in de steden voordoet.
Voor 1000 mannen zijn er in de Engelsche steden 1.116 vrouwen, in de Zweedsche
1.191, in de Deensche 1.133, in de Hollandsche 1.123, in de Spaansche 1.082, in de
Belgische 1.049. (In België aanziet men nog verscheidene gemeenten van t' platte
land als steden.)
Dit overwicht van het vrouwelijk bestanddeel heeft verscheiden oorzaken: de
verhuizing naar de steden van talrijke meiden; de vrouwelijke geboorten door den
band talrijker in de stad dan op den buiten; de uitwijking van vele mannen; de grootere
sterfte onder de kinderen van 't mannelijk geslacht; de grooter sterfte onder de
volwassen mannen ten gevolge zoowel van werkongevallen als van ongeregeld leven,
van misdaden als van allerlei levenverkortende uitspattingen.
Wat de gevolgen aangaat door het stedelijk samenwonen teweeggebracht in den
leeftijd van de bevolking, deze zijn niet minder merkwaardig.
Daar er naar de steden veel uitgeweken wordt, hebben de volwassenen er een
aanzienlijk overwicht. In Duitschland b.v. tellen de steden van meer dan 100.000
zielen een derde meer volwassenen (15 à 40 jaar) dan de buiten; en in de steden van
meer dan 20.000 zielen heeft nagenoeg 't zelfde plaats. In Oostenrijk heeft men in
de gezamenlijke bevolking, 289 volwassenen (van 20 tot 40 jaar) per 1.000 inwoners;
in de steden van meer dan 20.000 zielen is de verhouding 365/000, en 271/000 in de
landelijke gemeenten. In Frankrijk is de verhouding voor de volwassenen (20 à 50)
bevolking der steden 580 op 1.000, en 525 in de gemeenten van minder dan 5000
zielen. Hetzelfde verschijnsel doet zich voor in de steden van al de beschaafde landen.
Nu we een blik hebben geslagen op de statische demographie van de stedelijke
bevolking, zullen we
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een stond stilstaan bij de belangrijkste en belangwekkendste zijden van haar
dynamische demographie, te weten, bij de huwelijken, geboorten en sterfgevallen.
Wanneer men de statistiek der huwelijken bestudeert, komt het op het eerste zicht
voor alsof men in de steden meer trouwde dan te plattelande. Want in de meeste
landen is het volstrekt getal huwelijken hooger in de groote steden dan op den buiten.
Doch, deze cijfers mogen ons niet misleiden. In zijn groot werk over de Fransche
bevolking heeft M. Emile Levasseur klaar bewezen, dat het grooter aantal huwelijken
der steden voortspruit uit hun grooter aantal volwassenen. Is op den buiten het getal
huwelijken weinig aanzienlijk, dan is dit hieraan te wijten, dat een groot gedeelte
van de huwbare bevolking uitwijkt naar de steden.
Werkelijk, indien men van weerszijden het huwelijkencijfer vergelijkt, niet met
de geheele bevolking, maar met het getal huwbare personen, dan valt de meerderheid
van de steden in den regel weg.
Engeland uitgezonderd, is er volgens de statistiek, bij al de Europeesche volkeren
een geringer getal per honderd gehuwden in de steden dan in 't land op zijn geheel
genomen(1).
Zijn, zooals we gezien hebben, de huwelijken in de steden zeldzamer dan op den
buiten, met betrekking althans tot de huwbare bevolking van beide geslachten, de
echtscheidingen daartegen zijn er veel talrijker.
In de Europeesche landen, zijn de echtscheidingen drie of vier keeren talrijker in
de steden dan op het platteland.
In Belgie treft men 3/4 der echtscheidingen aan in Brussel, Luik, Gent en
Antwerpen alleen.

(1) In de nijverheidscenters nochtans trouwt men meer en jonger dan overal elders. In zijn studie
over de ‘Huwelijken in Engeland’ verklaart M. DYLE dit feit als volgt: ‘de mannen zijn meer
geneigd meisjes of vrouwen te huwen die zelf geld verdienen.’

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1902

289
Terwijl men van geheel ons land 3.5 echtscheidingen heeft per 100 huwelijken, heeft
men er 12.4 te Brussel.
En wat waar is voor België, is waar voor al de landen waar de echtscheiding een
wettelijke instelling is.
Wat de geboorten aangaat, hebben veel steden, de groote vooral, in schijn een
grooter getal dan de landen waartoe ze behooren. Te Parijs, te Berlijn, te Weenen,
te Londen, te Antwerpen, te Luik en in veel groote centers, is de verhouding der
geboorten eenigszins hooger dan deze der landen waarin die steden liggen. (De
verhouding gaat doorgaans op en af tusschen 5 en 6 geboorten meer per 1000
inwoners.
Ook hier wordt het verschil verklaard door het leven in de steden van een grooter
aantal volwassenen.
Het verschijnsel is evenwel op verre na niet algemeen genoeg - en vooral oud
genoeg - om als een demographische wet te kunnen worden aanzien. Verheugen we
er ons niet te vroeg over, want, beschouwt men het algeheel getal kinderen in
betrekking met het getal, niet van de gezamenlijke bevolking, maar van de
huisgezinnen, dan moeten de steden onderdoen.
Bovendien hebben de steden een grooter aandeel in de onwettige geboorten dan
de buitenbevolking.
In België is 't in de nijverheidscentra en in de steden, dat spreekt vanzelf, dat men
meest onwettige geboorten aantreft.
Op 100 onwettige geboorten zijn er 28 in Brabant, 18 in Henegouwen en 14 in
Antwerpen, terwijl er in Limburg slechts 2.1 zijn en in Luxemburg ternauwernood
1.
In Holland, waren er, volgens de laatste statistieken, gemiddeld 3.9% onwettige
geboorten in de gezamenlijke bevolking; daarvan 6.9 te Amsterdam en 7.1 te
Rotterdam.
Te Parijs waren er (van 1890 tot '95) 28.9% onwettige geboorten; het gemiddeld
getal voor geheel Frankrijk is 8.4%.
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M. Meuriot heeft het vraagstuk der onwettige geboorten bestudeerd in 20 Fransche
departementen, waarvan 10 met aanzienlijke stedelijke bevolking en 10 met geringe.
Voor de eerste heeft hij 12.6% onwettige gevonden; voor de tweede 4.1%.
Men zou de statistieken nog kunnen vermenigvuldigen.
Het blijkt dus, dat, zoo de steden al geen ontzaglijk aandeel hebben in de
menschenteelt op haar geheel genomen, zij het getal onwettige geboorten nochtans
op onrustbarende wijze doen aangroeien. Bij vergelijking blijkt het ook dat de sterfte
in de steden veel wreeder is dan op den buiten. Men mag bevestigen dat men tot op
heden in de stad eer sterft dan te lande.
M. Weber heeft berekend dat een persoon in het landelijk gedeelte van
Massachussets geboren, gemiddeld 41 jaar leeft, een mensch uit Bosson slechts 34
jaar; dat er op 1000 personen, in Pruisen 426 ouder worden en in Berlijn 318 slechts
dezen leeftijd bereiken.
In Frankrijk leeft de mensch gemiddeld 42 jaar 2 maand; in Parijs maar 28 jaar
19 dagen.
Terwijl te Brussel, op 100.000 inwoners, ternauwernood 1000 den ouderdom van
70 jaar bereiken, vindt men er in de landelijke gouwen Limburg en Luxemburg tot
2000 en 2.140!
Een treffend voorbeeld van den noodlottigen invloed door de steden op de sterfte
uitgeoefend, vinden we in het Bijvoegsel van het 55e jaarlijksch verslag. De
Registrar-general heeft 6 Engelsche distrikten met geringe sterfte en van een
uitsluitend landelijk karakter gegroepeerd, en de sterfte van hun bevolking vergeleken
met deze van Manchester; en hij heeft bevonden dat in Engeland de mensch door
den band 43.65 jaar leeft; in de landelijke streken echter tot 51.48 en in Manchester
slechts tot 28.78 jaar, d.w.z. dat in het gezonde Engelsche platteland de mensch
doorgaans nog eens zoo lang leeft als in Manchester.
Uit de enkele aangehaalde cijfers blijkt overvloe-
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dig dat in de steden de menschenlevens vóór den tijd worden weggemaaid.
Alvorens ons bezig te houden met de maatschappelijke gevolgen van de stedelijke
ontwikkeling, zij de aandacht gevestigd op de gevolgen voor de gezondheid.
Al kan men het betreuren dat vooruitgang in nijverheid en huishoudkunde slechts
bestaat ten koste van groot menschenverlies in de aanzienlijke steden, toch is er geen
middel tegen, tenzij men spoorwegen, stoomtuigen, enz. afschaffe. Maar dit verlies
is niet altijd onafhankelijk van den menschelijken wil of van huishoudelijke en
maatschappelijke omstandigheden. We wezen daareven op de strekking die er bestaat
in de groote steden om het woongebied uit te breiden; en werd deze strekking der
eenlingen wat meer aangemoedigd en begunstigd door de openbare macht, een een
zeer doelmatig middel ware aangewend om de sterfte te verminderen.
De menschenopeenstapeling in de huizen en logementen der steden is echter een
der noodlottigste gevolgen van den te snellen stedenwasdom. Al is op den buiten de
huizing vaak gebrekkig, al zijn er de gezondheidsvoorwaarden dikwerf zoo ellendig
als in de koten van onze groote en kleine steden, toch is er alle gevaar zooniet
onschadelijk gemaakt, dan toch grootendeels verkleind door de zuivere lucht, het
gezond en drinkbaar water, de vrije zon, het onvervalscht voedsel waarvan zelfs de
armste buitenlieden volop genieten. En al is de hut van den veldbewoner eng, vuil,
slecht gebouwd, hij woont er toch huiselijk: hij sterft niet door overbevolking. Op
het dorp kent men noch de al binnen en buiten besmette steegkens noch de
binnenplaatsen vol nauwe woonhuisjes en kelders waarin het werkvolk versmacht.
Indien men met M. Bertillon aanneemt dat elke woning, waarin meer dan twee
personen in één kamer huizen, als overbevolkt moet beschouwd
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worden, dan mag men tellen dat te Parijs de woningen van dezen aard 72705 gezinnen,
d.i. ongeveer 332000 personen bevatten.
Te Londen woonden op het oogenblik van de laatste volksoptelling, 214000
menschen in tenements van één kamer; 20% van de Londenaars huizen dus in
overbevolkte woningen.
Te Budapesth waren er in 1891 200000 menschen die ten minste met vijven in één
vertrek verbleven. En voegt men daar diegenen bij die onder de aarde wonen, dan
komt men tot den uitslag dat 74% van de bevolking te nauw woont.
Te St-Petersburg leeft een groot gedeelte der stad in huizingen waar men soms
met tienen in ééne kamer verblijft.
Het dient nochtans aangestipt dat er in de laatste jaren, in vele landen, krachtige
pogingen aangewend werden om de slechte opeenstapeling te bestrijden: bestuurlijke
maatregelen, persoonlijk initiatief, enz. en het is niet vermetel te beweren dat, waar
er een eeuw noodig was om het tegenwoordig huizengedrang teweeg te brengen, er
een halve zal volstaan om den steedschen werkman een woning te verschaffen - hoe
klein ook - waar hij niet dagelijks met tienen behoeft te leven!
Wat de besmettelijke ziekten betreft, de statistieken - voornamelijk die van M.
Bodio - toonen aan dat ze driemaal meer menschen dooden in de steden dan op den
buiten.
Hetzelfde geldt nagenoeg voor het sterven der kinderen vóór en na de geboorte
en dat bij alle beschaafde volkeren.
Thans is de beurt aan de eigenlijk maatschappelijke gevolgen van het overtollig
stadbevolken.
En vooraf een woord over de misdaad in de steden.
De statistiek der misdaden valt voor de steden niet gunstig uit. Al is het in den
regel waar dat het aantal aanslagen op de personen nagenoeg het-
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zelfde is in stad en veld, anders staat het toch gesteld met de krenking van het
eigendomsrecht.
Tot de misdrijven tegen personen mag men de kindermoorden niet tellen die in
de stad verreweg het talrijkst zijn.
De ontuchthuizen bestaan enkel in de steden.
Ook de zelfmoorden grijpen meestal in de stad plaats.
Ziehier volgens M. Morselli de verhouding der zelfmoorden in enkele landen. Op
1000000 menschen zelfmoorden er zich in Frankrijk 263 stedelingen en 172
buitenlieden; in België 64 stedelingen en 34 buitenlieden; in Pruisen 162 en 97; in
Italië 66 en 29; in Zweden 167 en 67; in Denemarken 283 en 257. Vooral de groote
steden staan aan het hoofd in dit opzicht. Op 1000 zelfmoorden die in Frankrijk,
Engeland en Pruisen voorvallen, zijn er 140 in Berlijn, 154 in Londen en 400 in
Parijs.
't Is dus buiten kijf dat groote steden gezond zijn noch voor ziel noch voor lichaam.
Het stedelijk samenwonen is eene ramp voor de inwoners, vermits het gevolg daarvan
is: minder huwelijken, minder geboorten, meer sterfgevallen en meer buiten echt
gewonnen kinderen. En wat de misdadigheid aanbelangt, de invloed is nog
verderfelijker.
't Ware voorzeker belangwekkend den huishoudelijken toestand van stedelingen en
dorpslieden te vergelijken. Daartoe ware 't noodzakelijk de statistiek der daghuren,
van den prijs der eetwaren en van andere levensbehoeften uit te pluizen, maar dat
zou ons te ver leiden. Dienaangaande is het stedelijk samenwonen eene weldaad voor
de bevolking: 't is trouwens de economische factor die de voornaamste, zooniet de
eenige oorzaak is van het gestadig uitdijen der steden. Doch het wordt tijd dat we
den eigenlijk maatschappelijken invloed nagaan dien de stad uitoefent.
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Vooreerst draagt het verblijf in steden machtig bij tot de verspreiding van twee zaken
zoo schadelijk als verleidend: een kunstmatig leven en voorbijgaande vermaken.
De behoefte om gezien te worden, de eischen der weelde doen het noodwendige
vaak heimelijk opofferen; aan lichtzinnig genot, zegt M. Des Cilleuls wordt de tijd
verkwist welke diende besteed aan ernstigen arbeid of onontbeerlijke rust; banale
betrekkingen vervangen de ware vriendschap; onwettige banden treden in de plaats
der familiebanden of bestaan er mee samen; de schijneerlijke aftroggelarij verdringt
den treffelijken handel; de lezing van tijdbladen en romans heeft de verzedelijkende
en leerrijke studie de plaats doen ruimen; het bezoeken van koffiehuizen, dans- en
muziekfeesten voltooit..... de opvoeding; de geweldige theateraandoening vervangt
het practisch bekommerd zijn om het ongeluk van een ander. - 't Zou gemakkelijk
zijn de tegenstelling voort te zetten zonder daarom uit de werkelijkheid te treden.
Meer nog, het baatzuchtig verlangen naar dadelijke bevrediging der lusten wint
in de steden hoe langer hoe meer veld. Vandaar, bij een groot gedeelte der jonkheid,
een voorbarige blinde heerschzucht, die maar te dikwijls alle geestesjuk doet afwerpen,
allen zedenband doet breken, alle ondervinding uit verwaandheid doet verachten, de
echte verdienste door kuiperij doet aan kant zetten. Vandaar, bij de meeste stedelingen
deze overprikkelde, meedoogenhebzucht deze er onophoudelijk toe aanzet om het
looze rasse, wisselvallige, gewetenlooze rijkworden te verkiezen boven eenen
geleidelijk verworven welstand, vrucht van volhardend werken, bescheiden leven
en welbegrepen zuinig zijn.
Die toestand oefent op de overige bevolking een verderfelijken invloed: door dit
kunstmatig, schijnbaar aangenaam, weelderig leven verblinden
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en verleiden de groote steden al wie niet bevredigd wordt door een eentoniger, kalmer
bestaan. M. Tarde heeft dit voortreffelijk aangetoond in zijn werk over ‘les lois de
l'Imitation’. Van Frankrijk sprekende en 't zelfde geldt ook voor de andere landen,
zegt hij: ‘Parijs troont koninklijk, Oostersch heerlijk boven de provincie, meer dan
ooit het hof troonde boven de stad. Per draad of per spoor zendt het dagelijks over
heel Frankrijk zijn denkbeelden, zijn wil, zijn praatjes, zijn omwentelingen, zijn
kleeren, zijn meubels. De voortstuwende, dwingende toovermacht, waarmee het zich
elk oogenblik over een uitgestrekt grondgebied doet gehoorzamen is zoo groot, zoo
volkomen en zoo duurzaam, dat het schier bij niemand in 't oog loopt. Die
magnetiseering is kronisch geworden. En dat heet gelijkheid en vrijheid. De stedelijke
werkman mag zich voor gelijkheidsgezind houden zooveel hij wil en de burgerij
trachten te verdelgen terwijl hij ondertusschen zelf burger wordt, hij is er niet te
minder een aristocraat om die bewonderd, beneden wordt door den landman. De boer
is tegenover den werkman wat de werkman is tegenover zijn baas. Vandaar de
ontvolking van den buiten’. - Doch ternauwernood heeft de landman eenige dagen
in de stad doorgebracht of één voor één vallen zijn begoochelingen; hij wordt een
stofje in de groote werkmansmassa der stad, hij stelt vast dat de kloof tusschen de
bezittende, leidende klasse hier dieper is dan te lande, hij wordt een licht ontvlambare
stof voor ‘de welsprekendheid en de heerschzucht der volksmenners’.
De maatschappij is door den stedengroei onvaster geworden; de regelmatige gang,
de vrije werking van onze staatkundige, huishoudelijke en sociale instellingen zijn
bedreigd. Zijn er eertijds onlusten geweest te lande, altijd en overal zijn er nog meer
uitgebroken in de stad. Tegenwoordig ‘ontstaan en bersten dergelijke onweders
bijkans altijd uit in de
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hoofdsteden. De landen, als Frankrijk, wier openbare macht en nationaal leven zeer
geconcentreerd zijn, zijn in de macht van hunne hoofdstad, deze kan het bewind
maken en breken naar willekeur.
Ik zei zooeven dat de afstand tusschen de standen der maatschappij grooter is in
de stad dan op den buiten. Inderdaad, hoe meer onze steden gedijen, hoe meer hun
arbeidende bevolking toeneemt; nijverheid en handel wekken een nieuwe
menschenklasse op tegenover de oudere en meer begoede klasse.
En deze scheiding heeft zich nog verbreed ten gevolge van de veranderingen in
den uiterlijken aanblik van de meeste groote steden, ten gevolge van de aangebrachte
verfraaiingen. ‘In de steden van voorheen, zegt M. Meuriot, waar het werkgerief
weinig plaats innam, leefden bazen en arbeiders naast malkander: de maatschappelijke
kloof was deels aangevuld door een feit van stoffelijken aard, het dagelijks
samenleven’.
Tegenwoordig zijn er in onze groote steden uitsluitend rijke wijken, en daarnaast
kwartieren uitsluitend voor fabrieken en werkvolk.
De verfraaiingswerken hebben dus ook kwade uitwerksels: de verschillende klassen
der bevolking zijn er door afgezonderd geworden, en deze afzondering heeft voorzeker
in groote maat bijgedragen om aan de werkers hun verwantschap te doen gevoelen
en om ze in de armen te duwen van woelmakers en heerschzuchtigen.
Door de schuld van deze afscheiding heeft de rijke den weg vergeten naar de stulp
van den werkman; de aalmoes heeft misschien gewonnen in hoeveelheid, doch
verloren in hoedanigheid; de begoeden hebben gehandeld door de tusschenkomst
van min of meer namelooze menschlievendheidsgenootschappen, en de afgrond is
opengegaan, ontzettend diep.
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Volgt daaruit dat met het stadsleven enkel bezwaren, gevaren verbonden zijn?
Hoegenaamd niet. Ik ga niet mede met het pessimisme van sommige zedenpreekers,
huishoudkundigen en sociologen die de groote en vooral de hoofdsteden enkel
beschouwen als monsterachtige gezwellen op het aanschijn der volkeren; evenmin
stem ik met anderen een loflied aan op die steden, als zouden ze het hart en het brein
zijn van het land, het toppunt der beschaving! enz. Maar ik ben overtuigd dat de
moeilijkheden en gevaren grootendeels vergoed worden door de voordeelen welke
de huidige inrichting der steden meebrengt.
En dan, zijn de steden een kwaad, ze zijn toch een noodzakelijk kwaad. Hun
ontwikkeling willen stuiten, ware dwaasheid. ‘Dat ware zich willen kanten, zegt M.
Bernard, tegen de physische wetten van het maatschappelijk evenwicht, dat gestadig
gebroken wordt door de werking van de individueele mededinging en eveneens onder
denzelfden invloed onvermijdelijk terug in zijnen pas komt.’ Niet alleen is 't
onmogelijk deze beweging tegen te houden, maar alles laat voorzien dat ze steeds
zal toenemen; alles draagt er toe bij; het gedurig aangroeiend gemak van vervoer,
de ontwikkeling der beschaving, de vooruitgang met een woord, en vooral de
vooruitgang van de nijverheid. 't Zou zelfs gevaarlijk zijn een aanzienlijke
vermindering der steden te wenschen. Want bijna alle groote steden danken hun
ontstaan èn aan hun ligging èn aan de staatkunde, nijverheid en handel welke zich
die ligging hebben te nutte gemaakt.
De groothandel is bijna uitsluitend in de stad thuis. Meer nog, de steden zijn de
brandpunten der geestesbedrijvigheid; kunsten, letteren, wetenschappen vinden
nergens zooveel hulpbronnen en prikkels, nergens zooveel gelegenheid om voor den
dag te komen en hun werk te doen waardeeren.
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M. Levasseur heeft het reeds gezeid, een genie kan overal geboren worden; maar de
volledige ontwikkeling van het talent is maar in de stad mogelijk. En indien het waar
is, zoo gaat hij voort, dat de kunst-, letterkundige en wetenschappelijke gave de
bloem is van de beschaving en het zaad kweekt der maatschappelijke volmaking,
dan moet men in de steden, in aanzien der bewezen diensten, zekere gebreken
verschoonen.
Het is bovendien onbetwistbaar dat de steden het economisch vermogen, den
rijkdom der natie (en van het platteland zelfs) vermeerderen. Hun wasdom veroorzaakt voornamelijk door het inwijken der buitenlieden - maakt den landbouwer
mogelijk dezelfde hoeveelheid voort te brengen met minder kosten en derhalve met
grooter winst; hij dwingt hem de armen te vervangen door de machine, en daar de
boer alsdan onder beter voorwaarden voortbrengt, kan hij beter strijden tegen de
mededinging van den vreemde.
Bijgevolg, moesten de steden vervallen, zou dit niet alleen een teeken zijn van
achteruitgang, of alhans van stilstand in de algemeene beschaving, het zou ook een
pijnlijke ramp zijn voor de buitenbevolking: er bestaat tusschen haar en de steden
een zeer nauwe gemeenschap van huishoudelijk belang.
De openbare macht, en al wie eenigszins met staatkundig of maatschappelijk gezag
is bekleed, moet er naar streven de aangeduide bezwaren zooveel mogelijk uit den
weg te ruimen.
En dan, al gaat de ‘urbomanie’ nog steeds haar gang, misschien - en talrijke teekens
laten dit hopen - zal een nóg gemakkelijker en nóg goedkooper vervoer de werklieden
aanzetten de in stoffelijk, zedelijk en sociaal opzicht nauwe, gevaarlijke wijken
waarin ze thans opeengestapeld zitten, te verlaten en zich in de omgeving te gaan
vestigen, in gezonde, wel verluchte woningen.
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‘De wetenschappelijke evolutie, heeft M. Meuriot gezeid, heeft de stedelingen
bijeengedrongen; zij ook, alles laat toe het te gelooven, zal ze uiteendrijven.’
ADOLF RUTTEN.
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Geredag van Guido Gezelle.
Kortrijk 21 Oogst 1902.
Aansprake van Prof. Dr G. Verriest.
Hoog Eerwaarde Heer,
Weledele Mannen en Vrouwen, Jongelingen en Jonkvrouwen, uit Noord en Zuid!
HET is mij gejond geworden op den Eeredag van G. Gezelle, dien Kortrijk heden
viert, het woord te voeren in name der oudleerlingen van den grooten meester en der
vrienden die, in zijn eenzaam leven, trouw en vast met hem in innig verkeer gebleven
zijn.
Hoe blijde is ons hert bij 't aanschouwen van het zoo diepgevoeld vertoog van
heden!
De groote zaal vat honderde, ja duizende Vlamingen vol liefde en eerbied voor
den grooten doode; alle zuidergouwen staan hier vóór het heerlijk marmerbeeld, dat
ons zijn binnenste wezen veraanschouwelijkt; en, wat ons hert nog hooger drijft,
Noord-Nederland juicht met ons den grooten dichter toe.
Ontroerd hebben wij geluisterd naar de klanken die in Holland te allerkant zijn
opgegaan, zoo eenstemmig en zoo geestdriftig den lof verkondend van dezen priester
Gods en der natuur, wiens werken, tot zijnen laatsten levensdag aldaar schier
onbekend, nu plotselings als door eene openbaring in volle klaarte oprijzen en een
gejuich verwekken van bewondering en verbazing over 't gansche zusterland.
Eindelijk toch scheurt de wolkensluier, eindelijk vallen de zonnestralen over den
miskenden, den bedrukten, den
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verdrukten man, en, Holland ter eere zij het gezeid: 't is Noord-Nederland dat den
grooten dichter recht laat geworden, terwijl het Zuiden hem geringschat en miskend
heeft, veertig jaar lang.
Reeds in 1897 bracht ons De Gids een breedvoerig opstel van Pol de Mont over
Guido Gezelle, maar eerst na zijne dood hebben de werken zelf van den dichter
toegang in Noord-Nederland gevonden.
Hoort nu de stemmen van aldaar:
Reddingius (Amsterdammer Weekblad, 12-1-02). schrijft: ‘Hadde men G. Gezelle
gekend, men zou gezegd hebben: Die man is de eerste nederlandsche dichter geweest
dezer nieuwe tijden, groot-menschelijk ontroerend.’
‘Tot de dichters bij Gods genade,’ zegt Willem Kloos, ‘wier innerlijkste Wezen
bestaat uit diep echte poëzie, tot de zulken die niet met bewusten wil verzen
fabriceeren, als of het meubelen waren ter stoffage van anderer menschen
zielsvertrekken, maar die hun waarachtige essentie als menschen, hunne eigenlijke
ziel, streven om te leggen in hun levende woord, tot de zulken behoort G. Gezelle
in de eerste plaats.’
(Nieuwe Gids, Jan. '02.)
‘Guido Gezelle is een diep-in echte, een geniale dichter die alle dingen in hem en
om hem zuiverlijk ziet en voelt en zegt...
En daarom, omdat hij zoo vóór alles mensch is, waarlijk levend, ziende en voelend
mensch in zijne kunst, omdat zijn zoetgroeiende werk... opschiet, weelderig en
jeugdig, in natuurlijke groeikracht, uit rijke onbewustheid zijner kinderlijke ziel, als
een prachtige plant met wijde vertakkingen, waar alleen bij wijlen de witte wijsheid
van een wijdgevoelige als een zacht-sterke bloesem vol geur aan ontluikt, daarom...
zal G. Gezelle's kunst nog omhoogstaan in deze zoowel als in latere eeuwen, buiten
en boven de kunstvaardige kas-teelt der verzen-smeden, als een onsterflijk gewrocht
van den nederlandschen geest.’ (Nieuwe Gids, Sept. '01.)
‘Toen Van Deyssel,’ zegt de Nieuwe Rotterdamsche Courant, ‘indertijd met
weerzin over “de Vlamingen” schreef, dacht hij aan die te rederijke rederijkers, die
vele goden en halfgoden met ons samen wilden aanbidden, en die van dichters als
Guido Gezelle nooit of zelden repten. Den machtigen werker komt de roem eerst na
den dood... nu wordt elke regel door hem geschreven met eerbied bewaard... Dat
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is zoo jong en doet tevens ons denken aan woorden die voor ons innigste bewustzijn
nooit, nooit verouderen kunnen.’
Na de ‘Gewijde Klok’ aangehaald te hebben schrijft de Redactie: ‘Zoo er inniger
vroomheidvers geschreven werd, dan moet het wezen nog weêr van Gezelle, wier
aanbidding stille is, en wiens vroom gemoed poësie uitgeurt, gelijk lelien wit haar
zoet aroom.’
Binnewiertz (De Katholiek. Juni, 1902): Toen is in Zuid-Nederland een man
gestorven,... onbekend, ongeëerd, niet geteld door de groote schare... Doch toen deze
Guido Gezelle gestorven was, is dadelijk reeds hier op aard voor hem begonnen het
leven der onsterflijkheid.
‘...Zoo is deze in onze duisternissen als een Phoebus Apollo geworden, die met
den blik van zijn genie de nevelen vaneen doet wijken en voor allen helder en klaar
doet opgaan het immerblije licht der schoonheid: de nooit verouderende zonne der
poëzie!
Guido Gezelle heeft ons, zoekende en dwalende, weer geleerd wat het ware is en
het echte en het onvervalschte. Ouderen en jongen heeft hij weer vereenigd in één
zelfde bewondering, en één zelfde liefde.
Een dichter, en een priester, en beide in volle kracht, in rijksten zin, in overvloedige
mate.’
Frederik Van Eeden schrijft in de XXe Eeuw: ‘Als men mij nu vraagt of de
Nederlandsche woordkunst in de negentiende eeuw groote meesters heeft opgeleverd,
dan antwoord ik dat verscheidene tot het meesterschap bestemd en aangelegd schenen,
doch dat maar één het waarlijk heeft bereikt. En die ééne is GUIDO GEZELLE. In zijn
jeugdwerk zijn misschien matte en onbelangrijke gedichten, maar na twintig jaren
doet hij zich als een groot en waarachtig dichtmeester kennen, die geen regel schrijft
waarin men den echten vollen klank, geboren uit de aanraking van den klepel der
innerlijke zielsbeweging met den metalen klok-mantel zijner eerlijke moedertaal,
niet galmen hoort.’
Carel Scharten, in den Nederlandschen Spectator, (April, 1902) ziet in Gezelle's
gedichten ‘eene openbaring van ongekende schoonheid’ die haar licht strooit ‘over
ons, aan groote kunst, zoo arm land.’
‘Terwijl’ vaart hij voort, ‘sinds de groote meesters der zeventiende eeuw geen
sterveling meer - ik wil niet zeggen een enkel gedicht van talent, maar van die boeken
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en bundels vol van welig-vloeiende poëzie des geborenen dichters - in de
nederduitsche taal geschreven had, dáár, in 't nederig Rousselaere, onbekend, en
onbegrepen door wie hem kende, stond een dichter op die... opeens de grootsten van
voorheen in echte kunst op-zijde streefde.’
‘... Bij Gezelle kunnen wij, uit de zelfde overvloedigheid als bij een Vondel
puttende, bladzijden aan bladzijden als woord-voor-woord prachtig van fijnste
juistheid, van klank, van rythme, afschrijven.’
‘Na die schijnbaar gansch-uitgevierde schoonheid van den jongen man, schonk
ons de grijsaard, van zijn zestigste jaar tot aan zijn dood toe, nieuwe en weer nieuwere
verzen-vluchten, die nog hooger dan die van voor dertig jaren, in nog zuiverder
luchten stegen. Het waren “Tijdkrans” en “Rijmsnoer”, in de rijkste van welke beide
bundels, “Rijmsnoer,” in reeksen aan reeksen van de verrukkendste verzen. Gezelle
tevens het hoogtij van zijn dichterschap heeft gevierd.’
‘Deze man is geweest een, als er waren in oude tijden, een man, wiens leven bleek:
in de kunst één opgang, ongebroken, tot den dood, een man als Vondel, die, zeven
en zestig jaar oud, zijn meesterstuk zijn Lucifer, schreef... Dit maakt Gezelle tot een
dichter-figuur als nà Bilderdijk de vorige eeuw ons er géén meer bracht; maar hoeveel
zuiverder, en echter en beminnenswaardiger niet dan dien!’
‘Ja, zonder dat iemand het geweten heeft of erkend, tragisch in z'n grootschheid,
is in de alreeds vervlogen eeuw de hooge Doode de éerste en de grootste dichter
geweest van Groot-Nederland.’
Alzoo spreekt Noord-Nederland van den man die, miskend en verstooten, hier in
Kortrijk lange jaren heeft gewandeld, eenzaam en met zwaar gemoed, en uren en
dagen aan 't werk heeft gezeten in het alderkleenst kamerken van zijn kleen kleen
huizeken, bij O.L.V. kerk en onder de oude Broeltorens.
Zijne werken, en vooral zijn hoogstdichterlijke, zoo innig diep menschelijke twee
laatste bundels, - Rijmsnoer en Tijdkrans, - lagen te rusten en slapen in de dakzolders
van den uitgever, en, tot hoeverre deze onverschilligheid van 't publiek gedreven
wierd getuigt een geschrift dat ik hier ter hand houde: 't is eene postkaart uitgaande
van een
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der beste boekhandelaars van Vlaanderens oude hoofdstad.
Luistert: ‘Je vous retourne les 3 exemplaires de G. Gezelle, je ne puis rien faire
avec (sic) l'ouvrage, qui n'est d'aucune valeur d'après plusieurs hommes compétents,
2o il ne sera pas pris comme livre de distribution de prix.’
Gedagteekend: Brugge, 2 April 1902.
Alzoo, als reeds de zonne in 't Noorden om Gezelle's hoofd zoo heerlijk straalde.
Boekhandelaars zijn handelaars, zij spiegelen het publiek af, zij weten wat hem
smaakt en wat het verlangt.
Staat de man en zijne ‘hommes compétents’ alleen in zijn oordeel over G. Gezelle?
Bij lange niet! Als in 1895 Tijdkrans in keus kwam voor den vijfjaarlijkschen prijs
van vlaamsche letterkunde, werd, door de Heeren der commissie op voorstel onzer
Taalkamer daartoe benoemd, de onsterfelijke dichter ter zij geschoven en afgericht.
Boekhandelaar van Brugge en Academische Commissie van Brussel, 't een is 't
ander weerd.
In Lentemaand 1894 schreef mij G. Gezelle:
Ik bedanke u voor uw aanmoedigend schrijven... Ja het dichten valt mij
in, nu en dan; gij zult waarschijnelijk mijnen ‘Storme’ gelezen hebben in
Biekorf; in de Dietsche Warande, laatst verschenen nummer, staat er nog
iets dat u misschien zal aanstaan. Ik heb nog 't een en 't ander gereed voor
Biekorf.
Over mijnen Tijdkrans zijn twee drie gunstige beoordeelingen verschenen,
maar hoe weinigen die hem verstaan; de een schrijft den anderen na, en
ik twijfele of een der beoordeelaars hem gelezen heeft... Nu, al en ware 't
maar voor u gedicht en van u verstaan 't is nog genoeg en meer als genoeg
voor
uw zeer toegenegen
GUIDO GEZELLE.
Droef en verlaten klinken die laatste woorden, en, in waarheid, zóó was het
inderdaad. De Kerkhofblommen, en wel ook hier en daar de Dichtoefeningen, en
zelfs Gedichten, Gezangen en Gebeden waren min of meer gekend, maar Tijdkrans,
en later Rijmsnoer, bleven doodgezwegen. En ja, ik geloof het vast, had men niet
zorg gedragen dat na de dood van den dichter, de ‘Verzen’ door een groote firma in
Holland werden uitgegeven en verspreid, de geest van Gezelle ware uit het graf niet
meer gewekt geworden en, - na een opwellen van vriendschap en deernis, en een
heerlijk betoog

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1902

305
bij zijn grafleggen, - zou het gras des vergetens, alles bergend, over den man en over
zijne werken gegroeid zijn.
Hoe groot ook de afschuw van Gezelle was tegen alle eerbetuigingen, doch ging
hij gedrukt onder die miskenning en onder 't schijnbaar mislukken van zijnen ganschen
levensloop.
Hoe droef was ook alles voor hem geweest!
Als kind was hij altijd lijdend geweest, aangedaan van de wreedste en langdurigste
hoofdpijnen.
Rond zijn twaalfde jaar gerocht hij er door en werd hij in het kleen Seminarie van
Rousselare - waar vader Gezelle den aanleg van den grooten hof had bezorgd - als
leerling aanveerd; doch niet als vrije student, op gelijken voet met zijne medematen,
want hij moest zijn kostgeld verdienen als poortier buiten de schooluren.
In 't Rousselaarsch gesticht woonden alsdan veel engelsche jongelingen, meest
Ierlanders, dertig tot veertig thuisliggers, die ten grooten deele, wegens de destijds
nog lange en kostelijke reis, de verlofdagen aldaar doorbrachten. Gezelle bleef meest
ook aldaar als kameraad en opziener en alzoo won hij, met zijne verbazende
bekwaamheid voor het aanleeren der vreemde talen, eene buitengewone veerdigheid
in 't gebruik van het Engelsch.
Dit kleen, mij duurbaar boeksken hier, afschuwelijk gedrukt en slecht gebonden,
werd mij door G. Gezelle geschonken als ik zijn leerling was in de klas van poësis.
Het bevat vijf dramas van Shakespeare: King Richard III. - Romeo and Juliet. - Julius
Caesar. - Othello - en Macbeth.
Op de eerste witte bladzijde staat geschreven:
A present to
Guido Gezelle from
his affectionnate
Alexander Douglas Webster
1846
Waaronder van Gezelle's nog jonge hand te lezen staat:
Died in St Philips
Melbourn-Australia
Alzoo werd den zestienjarigen leerling der quarta, wiens nog sluimerend brein in
zoo machtige ontwikkeling ging
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opgaan, Shakespeare, in vijf zijner grootste dramas, ter hand gesteld.
Zeker heeft Gezelle, onder zijne humaniora, Milton gelezen; ook den vriendelijken
Longfellow en den Schotschen zanger Robert Burns, wiens sterk aangeslagen en zoo
plooibare rythmus ongetwijfeld grooten weerklank in hem vond.
De gansche ontwikkeling zijns geestes moet wel haren eigenen gang gegaan zijn
en hare eigene wegen gevonden hebben, want, van den ‘sterken student’ die
nauwkeurig al de lessen van den meester in zijn geheugen prent en prijs haalt, schijnt
hij nooit blijken gegeven te hebben.
Hij trad, na een bijna ontoereikend exaam, in het groot seminarie te Brugge en, in
1854, kwam hij weerom naar Rousselare als leeraar bij de kleine afdeeling der
zoogezeide handelschool, (cours de commerce), in het pensionnaat welk het kleen
seminarie was bijgevoegd. Het geheugt mij nog hoe ik, tienjarig jongentje, verbaasd
bleef staan kijken naar dien man met zijnen buitengewoon zwaren kop en die
verbauwelijk groote bulten van zijn voorhoofd.
Gezelle verkeerde veel op de speelplaats der kleenen, nam deel in onze spelen en
vermaakte ons allen door zijne poetsen en perten en zijne vriendelijke hanteering; 't
draaide en kraaide al rondom hem en, gevieren, gezessen, getienen, zaten wij dikwijls
op zijnen kop, zijnen rugge en langs zijne armen en beenen geklauterd.
Ook als dichter werd hij ons weldra bekend. Met welk genoegen schreven wij de
verzen af die hij voor den dienst-Jubileum van den ouden, gebulten, goedmoedigen
kerkbediende, Gulielmus, gedicht had:
't Is nu vijf en zestig jaren
dat uit d'hemel kwam gevaren
eene ziele wijs en vrom,
in een lichaam scheef en krom.
Deze ziele was eene ziele
die van boven tot aan d'hiele, enz., enz.

Zulke verzen sprongen van de tonge weg, terwijl de stroeve hexameters die men ons
in de leergangen voorlei, noch verstand noch gemoed ten goede kwamen.
In 1855 werd in 't kleen Seminarie een museum van dierenkunde opgericht,
bestaande meest uit opgezette vogels. Gezelle schreef ter dier gelegenheid zijn eerste
meesterstuk:
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Hoort en neemt ons tale in achte,
kinders van het pluimgeslachte!

't Geldt immers eene boodschap der opgezette dieren aan al de vogels der vrije velden:
Blijde blijde nachtegale,
eerlijk, en van schoonder tale,
die zoo helder en zoo zacht
hellemt in den stillen nacht;
broeder leeuwerk, hemelwekker,
zevenzanger, bietjestekker,
slaande kwakkel ende vink;
en gij ook al, koddig ding,
dat, met 't steertjen opgesteken,
en het koofke recht gestreken,
kruipt en klavert op den stam
van den eeke stijf en stram;
Gij die kwinkelt lijk de vinken
en alom gaat slaan en klinken,
met uw bekken, licht en los,
dat het kettert in den bosch:
Fluiters, zangers ende slagers,
kermers, kriepers ende klagers;
Gij die op uw lange been'
diep in 't slijk zit met uw teen',
g'reed staat met den hals gestopen
tot dat iets komt uitgekropen
dat gij seffens vastesnakt;
zoo gij menig puitje pakt,
dat, van uit zijn vuile dijken
zoo voorzichtig eens kwam kijken
wie dat was die daar zoo stond
op zijn erfelijken grond;
nauwlijks is de puit nog boven,
of uw bek, omleeg gestoven
lijk een vleiel op het kaf,
stekt den puit zijn lenden af.
Gij ook, dievig muschgebroedsel,
levende op eens anders voedsel,
gij, die elkend'een verwijt
met hetgeen gij zelve zijt;
Vogels zoet of fel van aarde,
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alle vogels van der aarde,
hoe gewapend, hoe gereed,
vogels, hoe gij ook al heet,
wilt alhier uw gangen stieren,
komt en maant ook and're dieren,
dat ze komen, neerstig aan,
naar ons paradijs gegaan!

Hoe klonken die springlevende verzen in onze ooren! Wij wisten ze alle van buiten
en trachtten ook zoo iets na te maken. Van in sexta en quinta zaten wij te rijmen en
welhaast had men kunnen zeggen met den minzamen poëet der middeleeuwen:
‘Het dichtet al dat lepel lect.’

Ondertusschen bleef G. Gezelle in de lagere leergangen der handelschool de wetten
van saldo en bato in de jonge, meest harde, koppen beuken!
In 1857, onder 't geleide van E.H. Roose, leeraar der vlaamsche taal in quarta,
zaten wij op ‘Nova Zembla’ van Tollens, en ‘Moedig Germanje te wapen, te wapen,
gord u het reuzenrapier om de leên,’ te zweeten en te zuchten.
E.H. Roose viel ziek en werd door G. Gezelle vervangen. Ik zie hem nog op 't
gestoelte stijgen bij zijne eerste les, met 'nen geheelen boel pakken van losse bladen,
nu ten dage fiches genaamd, die hij, stilzwijgend, in twintig dertig hoopen
zorgvuldiglijk op zijnen lessenaar verdeelde.
Wat mocht dat zijn?
Hij begon. - Van de les in de spraakleer die wij hadden moeten leeren, en werd
noch geroerd noch gewaagd, maar Gezelle reikte ons en las ons voor eene aansprake
van Hertog Jan van Brabant vóór den slag van Woeringen.
Dat klonk zoo eigendommelijk, dat was geene half vreemde, - dat was onze echte,
eigene moedertaal! Dan begon hij den uitleg der woorden en wendingen, en hier welk een vertoog rees op in onzen geest! - werden de rijkdommen en schatten van
onze taal ten toog gebracht, de verwantschapte woorden van verre en van bij
aangehaald, uit het heden en 't verleden, gesproken of geboekt, in ons eigen levende
roerende vlaamsch, in het grieksch en het
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latijn, in geheel het germaansch en ja het indogermaansch taalgebied. Alles op
bewijzen gesteund, met hulp van zijn losse bladen.
Dan kwam de rij aan de ‘Karolingische Verhalen’ aan ‘Reinaart de Vos’, aan van
Maerlant, aan de liederen der middeleeuwen, aan Vader Cats en Pater Poirters, en
vele andere dichters der vroegere eeuwen.
Het volgend jaar werd Gezelle leeraar der poësis benoemd. Hier ook verliet hij de
oude gewone drentelstraten om nieuwe banen in te slaan.
Voor de oude talen, en bijzonder het grieksch, gebruikte hij twee verschillende
soorten van lessen: bij de eerste ging hij buitengewoon langzaam voorwaarts, overal
dringend in het wezen der woorden; bij de andere lazen wij ter loops, met juist zoo
veel vertaling als nood deed, en hij liet ons daar bij den dichter zelf aanschouwen.
In 't latijn hield hij weinig aan bij Virgilius, maar Horatius lazen wij bijna ten
geheele, daarbij de beste hekeldichten van Juvenal en Persius - en ook menig lustige
uittreksels uit de komedien van Plautus en Terentius. Hoe hebben wij tot schuddens
gelachen bij de ontmoeting van Sosius en Mercurius voor de woning van Amphitrio!
Van Homeros lazen wij zang op zang, zoo van de Ilias als van de Odussea, en
hier, midden deze heerlijke beelden zoo waar en zoo rijk, zoo kristalklaar geteekend,
verwijlde de Meester met innigst genoegen. Dan ook leidde hij ons, vol eerbiedige
ontroering, door de schoonste deelen van Sophokles en Aischylos.
Bij deze loopende lezingen werd de strenge grammatica slecht bedeeld, - en niet
ten onrechte! Immers de hoogere leergangen der humanoria zijn voor iets beters
bestemd! Hebben de leerlingen na vier jaar studie van latijn en grieksch, de noodige
wetten der spraakleer en de beginselen der syntaxis nog niet binnen, het mag den
leeraars die de hoogere esthetiek, het schoone, edele en zuivere der kunst, moeten
leeren aanschouwen en genieten, niet ten laste gelegd worden dit verwaarloosde na
te halen. Zóó dient niet verloren te gaan de kostbare tijd dien de jeugd in het rijk der
schoone letteren en der hooge kunst moet doorbrengen, eer zij door de zakelijke
vakstudien der hoogscholen wordt gevat en geknevelband.
Hoognoodig is deze ontwikkeling van den geest en van het hert, door het benaderen
en de gemeenschap met al wat in
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kunst en letterkunde groot en schoon is geschapen geworden. De jongeling die deze
schoonheden heeft leeren kennen en genieten gaat door het leven met eenen
onvervreemdbaren schat die hem meer genot en vreugde verborgt als alle stoffelijke
voorspoed.
Dit meende Gezelle en, te gelijker tijd met de rijkdommen der ouden, maakte hij
ons bekend met de letterkunde der andere volkeren: Dante en Tasso, Shakespeare
en Milton, en bij voorliefde ook met de dichters die, in allernauwste verband met
hun eigenlijke moederspraak, in dialectvorm hadden gezongen: den schotlander
Robert Burns, Klaus Groth in 't platduitsch en den provençaal Jasmin.
Dit was voor ons eene levensvreugde, een opwellen van geest en gemoed gelijk
's morgends het klemmen van het oosterlicht over de verrestrekkende veie en geile
velden.
Men zal meenen: dat was overgeweld! Zulk een leergang kwam alleen den
allerbesten ten goede; het middelslag der leerlingen bleef verwaarloosd achteruit.
Doch neen, inderdaad: de achtersleep leerde noch min noch meer als vroeger en later,
maar de middelmatig begaafden droegen tien en twintigmaal meer weg van dien
rondgang door het schoone aller letterkunden dan zij wel hadden kunnen veerdig
brengen met het traditioneele hokken op een halven zang van Virgilius en twee drij
oden Horatii.
Maar zoo werd het niet verstaan; ‘Gezelle,’ zegt pastor Hugo Verriest, ‘viel in een
onderwijs, eene opvoeding die sedert honderde jaren gezeteld waren. De boeken
waren gekozen, de uitleg lag gereed, de werken waren geregeld, het onderwijs en de
leering lagen vast in vaten.
Gezelle wist daar niets van; hij stond daar buiten, hij was, hij sprak, hij leefde
anders.
Hij werd kwalijk verstaan, eerst van een deel studenten die gewend waren in
hunnen “cahier” den uitleg te bestudeeren van de “auteurs” en erin de gereede
antwoorden te vinden voor de vragen in “Om-best”; dan ook en altijd van de
professors.
Zij leefden in die traditie, in die conventie, in die boeken, in dien uitleg. Kwam
dat al weg te vallen, wat gingen zij zeggen en doen! Zij stonden ontwapend, zonder
geld of goed, in armoede, en zagen voor hen noch weg noch wijzer.
Kwam geheel die leiding tusschen nauwe muren, met ontzag en straffe, met gebod
en verbod te verdwijnen, alle overheid en bestuur en geleiding viel weg en dood.
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Zij zaten, als of het ware, op doorzeten gemakkelijken stoel en vervingen malkaar
op die zelfde zate, in het zelfde werk, met meer of min veerdigheid; en al met eens
werden al die stoelen weggetrokken en geheel het onderwijs tuimelde omverre.
Zij grepen naar de sporten, hielden vast, en schopten weg die zate en ruste stoorde.
Gezelle verdween.’
Ja, na anderhalf jaar onderricht, onder den druk dier algemeene ontrusting, werd
G. Gezelle afgedankt.
Dit was echt menschelijk.
Geen enkele dezer leeraars zal ik aanklagen, maar wel en met al mijne innigste
overtuiging, geheel het rotte, vooze, onvruchtbare stelsel dat, God betere het, in ons
humanistisch onderwijs nog tot heden toe blijft staan en gaan.
Gedurende dezen korten leertijd had Gezelle met breede lange teugen gedronken aan
de bronnen der groote dichters van oude en nieuwe talen; het was voor hem, nog
meer dan voor ons, als een hooge bedevaart door al de schoonheden der menschelijke
ziel. Middelerwijlen werkte ook, op en binnen hem, het verkeer met de ontwakende
jeugd, daar, lijk overal en altijd, vol edelmoedigen geestdrift. Een warmere straal
van poëzij brak uit zijn hert, en altijd inniger werden de uitstortingen zijner ziel. De
klassieke vorm, het conventioneele dat nog voorheerscht in zijne Dichtoefeningen
wijkt voor immer, en onvergelijkelijke brieven, gedichten, gezangen en gebeden
vloeien uit de gronden van zijn mensch- en priesterhert. Hij stijgt en drijft in de
zuiverste lyriek, en is als bedronken van het hooge ideaal. Beminnend en aanbiddend
zingt hij nu:
Dank, o die mijn zonden
geeft den schijn van deugd somtijds,
Jesu, en mijn' wonden
zulk een goê Verberger zijt.
Duikt mijn herte, duikt het
Gij die mijn Verlosser heet,
maakt het weêrom zuiver,
en bemantel' het met uw kleed.
Doet er myrrhe en galle in,
dat het al 't venijn uitsmijt',
doet er zoete zalve in,
daar Gij zelf de kracht van zijt;
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olie van olijven,
wijn van edele druiven zoet.
't zal mijn hert doen blijven
edel immer, vroom en goed;
Geeft mij van der terwen
't uitgelezen Godlijk brood,
laat Uw bloed mij verwen
bei mijn dorre lippekens rood;
ach! uit Uwer zijden,
zinke 't lekend roozig nat,
dat mij zal verblijden,
dat mij zal genezen, dat...
Heere schept mij weder,
zoo Gij Adam schiept weleer,
stuipt naar mij beneên in
't slijk der aarde, nog een keer:
maakt mij Uws gelijken
Jesu, schrijft Uw name op mij,
dat ik in Uw rijken
eensdaags U aanveerdbaar zij!
Amen!

De beelden der natuur waar hij nog even spelend met omging zijn dieper en dieper
gedrongen in z'n binnenste wezen, en verschijnen hem nu als de weêrglans van God
zelf!
O 'k sta mij zoo geren te midden in 't veld
en schouwe in de diepten des hemels!
dan voel ik mijn herte dat groeit en ik beef:
o neen dan en ben ik geen slijk meer!
'k ben geest, ik ben koning, 'k beheersche 't heelal,
'k ben edel, 'k ben machtig, 'k gebiede:
gij heemlen, gij blauwe, daar boven mij, diep,
ge ontsnapt mij niet, wel moogt gij diep zijn!
Gij wolken, ik rijde op uw toppen, u voer 'k,
ontstuimige, in banden en teugels;
gij aarde, verre onder mij, 'k peile en ik zie
tot binnen uw binnenste diepten;
gij bergen en boomen, uw kruine, die rijst,
rijst afgebeeld in mijne ziele;
gij kruid, aan mijn voeten, mijn herte bevat
uw nederig kruipende ranken.
God! - en geknield durf ik spreken nu, - God,
ik wete U, ik kenne, ik beminne U!
God! ik alleen ben Uw priester op aard,
Uw schepping dat is mij een tempel,

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1902

313
en al het geschapene wilt gij, o God,
ontvangen van uit mijne handen.
'k Ben priester, 'k ben autaar, 'k ben slachtofferand,
'k ben koning van al 't mij omringend,
en al 't mij omringend, Gij miekt het, Gij gaaft
het mij, om 't U weder te geven;
doch geve ik het niet, o mysterie van God,
gij laat het en 't blijft U verloren!
God wierp als gesteente uit zijn godlijke hand,
en zaaide de velden des afgronds,
en: ‘Mensch’ sprak hij, ‘brengt het mij weder en komt
bij Mij als gescepterde koning;
of, laat gij 't juweel u bedwelmen en blijft
gij, dief, met den schat in den donkeren,
dan, blijft met den schat, en gevloekt weze hij u,
blijft weg en met hem in den afgrond!’
O Heere deez' hand overweegt Uw gebod,
mijn herte bezwijkt, ik verga, help!
ik moete en zal U verraan, als Gij mij
niet helpt, o barmhertige Jesu!
Maar Jesu, uw bloed op mijn hoofd, als 't U belieft
Uw bloed op mijn hoofd, op mijn voorhoofd:
dat elkeen het zien mag, dat ieder het zie,
en zie dat Gij mijn' dat ik Uw' ben!
Dan trede ik gerust en dan schilt het mij niet
of 't rondom mij strijd en rumoer is,
of 't rondom mij vol loopt van vijanden en
geen een, o geen enkel mij vriend is:
met U in mijn herte en Uw bloed op mijn hoofd,
mijn schuldige voorhoofd, 't verdient het,
met U in mijn herte en mijn oog op het kruis,
nog tien stappen, drie stappen, één stap,
nog - driemaal Hosannah! - één stap en één stem...
en 'k vluchte in Uwe armen, o Jesu!

Maar dan kwam de kwade slag! De dichter zweeg, en nu begonnen, zwart en zwaar,
de moedelooze dagen en jaren van den schipbreukeling.
Hij vond troost alleen in zijne zoo diep christelijke, priesterlijke gevoelens, in het
ijverig, eerbiedig kwijten zijner plichten, en in eene gestadige, hardnekkige
werkzaamheid, die hij zocht en vond dáár waar hem zijne aangeborene begaafdheid
leidde: hij ging de tale van het volk na, hij doorspeurde onvermoeibaar oude
vlaamsche boeken en
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handschriften, en vervolgde overal de springlevende, echtware en gezonde volkstaal.
Allengskens werd hij daarin geholpen en, mét en na Debo, doch met oneindig dieper
en verredragender taalkennis, werd hij een centrum voor honderde medewerkers,
die, over geheel Vlaanderen verspreid, het volk afluisterden, en blijde waren hunne
bijdragen naar den Meester te zenden.
Alzoo groeide en woekerde, veertig jaren door, die verbazende schat van woorden
en wendingen die te kleenen deele in Loquela zijn uitgegeven geworden, maar ten
grooten deele nog berusten in de losse bladen te Rousselare aangevangen, en die de
meester in 't getal van boven de honderd duizend heeft nagelaten.
Deze eigene ongedwongene, onverminkte, kerngezonde taal heeft veel bijgedragen
om het verspreiden van Gezelle's werken te verhinderen. De academische wereld
heeft ze, half dwaas en half moedwillig, als gewestsprake, als dialect gestempeld en
verstooten - en den dichter medeen!
Ja, Hendrik Conscience, de beminnelijke en welwillende man, sprak de meening
uit, dat sommige ‘lieve stukjes’, van Gezelle verdienden in het nederlandsch te worden
vertaald.
Andere vonden in hun verstand niets als bittere spot en hekeling.
En nogmaals in Holland alléén werden een paar mannen van bedied gevonden die
den Godbegaafden dichter begrepen. Vooruit en vooral gelden hier de namen van
Jos. Alberdingk Thijm en van den fries Johan Winkler.
Wat is dan eene taal? Welk is haar begrip en tot hoever hadden en hebben onze
officiëele mannen van toenmaal en - God erbarm'! - nog van heden, recht Gezelle's
taal als dialect te stempelen?
Op deze vraag zullen wij hier niet ingaan, en wijzen enkel op de
immermeer-veldwinnende beweging in Noord-Nederland, die de al te lang geketende
papiertaal wil weêrom bevruchten en verkwikken met de moedervochten en de bronne
waaruit ze vloeit: de taal van het sprekende volk.
‘De taal is de taal gelijk de sterren zijn’ schreef Gezelle in 1865, en wie haar wetten
wil vaststellen moet het met even zoo veel eerbiedig inzicht doen als de sterrekundige
die den omloop der hemelteekens nagaat.
De verkeerde wegen die de taalregelaars met het begin
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der jaren 1700 in Holland hebben ingeslagen worden verlaten, en gelijk Vondel,
Hooft, Bredero, Cats, ja Bilderdijk, wil men meer en meer uit de levende taal putten.
‘Sedert de tweede helft der negentiende eeuw,’ schrijft Professor Jan te Winkel
(Geschiedenis der Nederlandsche taal), ‘is er een sterke strooming ontstaan om de
spraakkunst der schrijftaal, in aansluiting met de spreektaal, te vereenvoudigen, en
opzettelijk, woorden en uitdrukkingen van het hollandsch taaleigen, die tot heden
toe vermeden worden, in de schrijftaal op te nemen, en andere die nooit in de
spreektaal gehoord worden, als doode woorden (niet eens eervol) te begraven... Er
is dus in de Nederlandsche taal eene vernieuwing op handen.’
Gezelle, met zijn vast taalgevoel, was met éénen sprong deze beginnende, hier
nog onbekende beweging van het Noorden, ver vooruit. Nù eerst wordt hem recht
gedaan, en terwijl Conscience in de jaren zestig wilde Gezelle's gedichten in echt
nederlandsch zien vertalen, terwijl nog in de jaren negentig de officiëele commissie
den Westvlaming uit den tempel der nederlandsche taal verwijst, roept nu, luide op,
Willem Kloos:
‘Gezelle schrijft zuiver hollandsch!’
Ja, in 1860 heeft dat onschuldig loochenwoordje ‘'n,’ en de zuiderlijke, slepende
slot e, die in de achttiende eeuw het Noorden had afgesneden als een overbodigen
steert, - te zelver tijde als Noordduitschland deze slot e had vervochten en behouden
in Kirche, Strasse, enz., tegenover het zuidelijk Beieren en Oostenrijk die Kirch en
Strass alleen voor echt en edel hielden, - in 1860 meen ik, hebben die beide
Flandricismen van G. Gezelle's Dichtoefeningen al de duivekoten onzer grammatici
in rep en roer gezet, - en meer als een schijnt nog niet te ruste gekomen te zijn.
Geen nog half-gezond verstand zal zich nu daaraan meer stooren, en blijft Gezelle
als particularist gelden, 't kan enkel zijn om reden van zijne zoo eigenaardige en
‘soms zoo verbazend omslachtige’ woordenwending. - Maar dit is geen zake meer
van west- of ander Vlaamsch, het geldt het eigen wezen van den dichter, en moet hij
daarom als particularist gedoemd worden, dan is elke vogel te bossche en te velde
een particularist, en de nachtegaal de grootste van allen.
Om prijs te winnen in ons land moet de vogel naar
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draaiorgelkens fluiten. Dat hebben wij ervaren in 1895, en op een haartje naar in
1900.
Hoe sterk ook Gezelle gewapend stond in taalkennis en letterkunde, nooit heeft hij
te zijner verdediging een woord gesproken of geschreven. Dat heeft hij gemeens
gehad met meestal de hooge, de echte kunstenaars. Hij heeft geploegd, gezaaid en
voortgedaan, en nooit is hij een strooi afgeweken van den weg dien hij ging.
Afwijken kùnnen de kunstenaars-bij-Gods-genade niet.
De hooge kunst is immers geen bloote veerdigheid, geen zuiver kunnen in woord,
in klank of in verruwe; zij wortelt in de diepste gronden van 't menschelijk wezen.
De ware kunstgewrochten worden niet gemaakt, zij worden geboren.
Onophoudelijk, onafgebroken werpt de natuur hare beelden in onze zinnen, in ons
gemoed, - bewuste of onbewuste stapelplaats aller deze beelden, afglans van de
buiten- en binnenwereld, en met haar steeds in innigste harmonij en wisselwerking.
- Wat in ons gevoelen rust of roert, is het werk van deze, jaren en eeuwen voortgezette,
eigene of vererfde wederkaatsing.
Den ouden mystieken droom van den Macro- en Microcosmus, van noodlottige,
onweerbare, onuitwijkbare betrekkingen tusschen den mensch en het heelal, ligt
verduisterde en verdoolde waarheid te gronde.
Deze betrekkingen en harmonien stijgen als onbepaalde aandoeningen in de ziel
der groote gevoeligen, der kunstenaars, als 't ware herinneringen uit verleden tijden,
als beelden en verruwen en klanken uit een verloren paradijs, en - onduidelijke
gestalten vatten langzamerhand vorm in hunnen geest.
Zulke ontroeringen beheerschen den kunstenaar, - den echten, - hij kàn ze niet
afleggen, hij kàn er zich niet van losrukken; hij wandelt door het leven, bezwangerd
met die groote binnenwereld, midden vriend en vijand, aanhangers, raadgevers,
bespotters; gewond, gekneusd; onbehinderd door armoede en nood. De vlam op zijne
konen en de lichtstraal in zijn oog, hij volgt door berg en dal, gelijk de wijzen uit het
Oosten, de sterre die hem den weg wijst. ‘Les choses qui chantent dans la tête,’ zegt
Verlaine,
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Les choses qui chantent dans la tête
Lorsque la mémoire est absente,
Ecoutez! c'est notre sang qui chante!

Raad van anderen en eigen wil zijn machteloos tegen deze diepe openbaringen. Die
toegeven kan, is geen echte, geen groote, geen diepe kunstenaar!
De Dichter kan, hij kan deze wereld die in hem roert, deze zee in hem ruischt, ten
dage vorderen in eene harmonij van rhytmische woorden; - en dan stijgen in ons
gemoed dezelfde gewaarwordingen die wij, onmachtig om ze door eigen kracht te
ontwaren, nu mét hem voelen en genieten.
Al het innigmenschelijke wordt ontroerd en stijgt uit de zee des gemoeds gelijk
een lang verzonken schip, bevracht met goud en zilver en edelsteen, en onberekenbare
aandoeningen vervullen het hert.
Wat heeft, bij zulke ontroering door den dichter verwekt, wat heeft critiek en
vitterij te doen, en wat geldt hier voorgeschreven wet en regel! De kunstenaar volgt
hoogere wetten als deze die hij breekt!
‘C'est si peu de chose d'avoir raison’, heeft een dichter gezeid, en wat weet
boekenwijsheid en boekendwaasheid van 't geen in den grond der menschelijkheid
ommegaat!
‘De God die in mijn boezem woont
kan diep mijn binnenste bewegen!’

heeft Richard Wagner gezongen. 't Gemoed beheerscht den mensch in vreugde en
in smert; de kunstenaar ontwaart wat ongemerkt aan den gewonen mensch voorbij
streeft; hij leeft in ander lochten, vorstenrijk en bedelarm, en laaft en lescht de
grondelooze graagte die in hem leeft en waakt, aan de schatten die God in zijne ziel
gestort heeft. Hij is een Ziener, duizend mijlen weg en verre van den Zoeker, hoe
talentvol deze ook moge wezen.
De man van enkel talent kan zich niet loswringen van het loopende traditioneele
spreken en denken; hij herhaalt wat reeds lange gevoeld, gedacht, gezeid of geschreven
werd; dit doet hij in min of meer keurig gewaad en fijnen vorm, terwijl de
kunstenaar-van-Gods-genade met den eersten sprong in 't vrije staat, zijne eigene
wegen wandelend in onverkenbaar-eigenen gang. Hij beschouwt rechtstreeks de
welig groeiende, bloeiende, toonende, geurende, lichtende
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wereld, binnen en buiten hem, en eene altijd nieuwe dag werpt licht op zijne wegen.
Zulk een Voeler, zulk een Ziener, is Gezelle geweest, en, zoo lang de Nederlandsche
taal bestaat, zullen de geslachten in verukking luisteren naar de klanken die zijne
ziel ontsprongen.
Doch, o jammer, bij hare eerste zangen werd deze onschatbare stem gedoofd, die
heerlijke vlucht werd gebroken, deze machtige slagers werden lam gelegd. Onverstaan, miskend en verlaten, heeft de groote man, droef en neerslachtig, door 't
leven gewandeld.
Hoe deerde het ons, die hem kenden en vereerden en beminden! Hoe zal de
toekomst over dit schreeuwend onrecht rechten!
Ja, met den duitschen dichter heeft hij moeten zeggen:
Dat ik draag stervenswonden,
dat is der menschen daad!
Dass ich trag' Todeswunden,
Das ist der Menschen Thun;
Natur liess mich gesunden,
Sie - lassen mich nicht ruh'n!

Alzoo viel zijn leven stille, geheel zijn wezen werd meer en meer naar binnen gekeerd.
Zijn innig godsdienstig gevoel alléén, kon zulk zielenwee bedaren. Daar staat hij
nog voor mijnen geest, als hoogste beeld des in God gelatenen priesters, vol geloof,
vol hoop, vol toevertrouwen, vol edele, ernstige goedheid.
In verkeer met het werkende volk vond zijn christelijk en dichterlijk wezen heul
voor zijne ziel. De priester naar Gods hert wendt zijne stappen daar waar droefheid
en behoefte huist, armoede en verdriet, tegenspoed en smerte. Hij hoort het wezen
zelf der menschheid spreken, niet met uitgezochte rederijke woorden, maar in echte
waarheid. Het Mede-lijden, de hoogste vorm der heilige Charitas, stijgt uit de diepste
gronden van zijn gemoed als een balsem die de wonden van gekwetste herten kan
linderen en heelen. Wie ooit, meer als de groote dichter des gemoeds, heeft, hij zelf
lijdend, aan deze lavende bronne gedronken!
Den werkenden man zag hij zoo geern, en heeft hem altijd met zooveel
genegendheid en eerbied bedicht en verheerlijkt.
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Na dertig jaar zwijgens klonk de stem van den dichter weêr in Vlaanderen! Hoe sterk,
hoe kloek treedt de zestigjarige man nu op! Met een weelde en waarheid nooit
gehoord, nooit evenaard, met eenen onuitputbaren rijkdom van beelden beschrijft
hij de natuur, zoo als hij ze in al hare wisselgedaanten aanschouwd heeft in zijn eigen
dierbaar Vlaanderen. In voor- en najaar, in zomer en winter, in licht en schaduwe,
bij hellen dage en in donkeren nacht, in zonne en regen, in storm en stilte; hier sterk
en stammig, daar lief en teeder; en altijd gelijfd in eene bewoording die alle krachten
van heden en verleden te boven gaat, in eene taal die nu den beelde zich aanlegt
zonder voege of plooi, nu op- en nederzwaait in losse vouwen, eenen koningsmantel
gelijk, nu ook met ijzeren vuist zoo gewrongen wordt en ‘met zoo aarzellooze vastheid
neêrgebeukt, dat ze schijnt niet te kùnnen breken in zijne hand.’
Een engelsche dichter, Young, heeft de Jaargetijden bezongen, maar hoe oneindig
ver blijft hij onder den levenden krans dien Gezelle rond het jaar heeft gevlochten!
In geheel het werk zijner laatste tien jaren, in Rijmsnoer zooals in Tijdkrans, is Gezelle
een dichter gebleven des gemoeds. Het veld des denken en des strijden heeft hij niet
betreden.
De vraag mag gesteld worden of, in andere levensomstandigheden, ook andere
zijden zijns wezens zich hadden ontwikkeld, of hij andere tonen had aangeslagen,
en of, vechtend en worstelend in 't gewar des vrijen levens, hij grootere beelden had
geschapen?
Vast en zeker lag ‘het geweld’ in zijn dichtvermogen. Dit bewijst onder andere,
in zijne Gedichten, Gezangen en Gebeden, een kamproep met waarlijk bijna
overmenschelijke drift- en strijdbeelden:

Pro Christi legatione fungimur.
Voor Christo zijn wij boden en
wij bieden u van Hem
den oorlog en den vrede: kiest!...
- ‘Den oorlog!’ - is uw stem
wel vaste en is 't den oorlog... is 't
den oorlog dien gij wilt? ‘'t Is hij!’ - Dan hebt g'hem driemaal onverbiddelijk ende 'n stilt

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1902

320
hem bloed noch blakend vier noch dood
noch hel noch eeuwigheid,
en op dien zelven stond is hij,
God spreekt, u toegezeid!
Staat op! gij machten, krachten, gij,
staat op! staat op! getier
van wapenen, zweerd en zwalpend bloed,
staat op! en krijgsbannier
en al dat immer moorden hiet
en al dat oorlog was,
van 't eerste dat God oorlogde, en,
den breeden helleplas
ontwenteld, hij den kop uithief,
God lasterde en van her
te strijden waagde, hoe schrikkelijk hij
geveld lag, Lucifer!
Staat opkstaat op! Wat strijden kan,
staat op en strijdt, en komt
ten oorlog! Ja ‘den oorlog!’ - Hoort
gij Sabaoth? Hij bromt
en wagent op den wolkenbouw
zijn wagenen; 't is zijn peerd
dat rukken van de winden, en
de bliksem is zijn zweerd;
zijn driemaal-al-doordonderend woord,
zijn strijdroep - hoort gij? - dreunt,
de wolken beven, de aarde beeft:
zij beven!... Ondersteunt
uw blik, en, wat gij spreken dorst,
uw hand ook durve 't tot
den einde voeren!... Wankelt gij?
Ten strijde tegen God!
Gij staat nog, en God steunt u, en
deze aarde 'n breekt nog niet!
Ten strijde, komt, ten oorlog tegen God! 'n Vreest doch niet!
't Is Hij, die in uw ziele en in
uw long het leven laat
waarmeê gij riept ‘den oorlog!’ Neen,
de helle alwaar gij staat
en opent nog - Abiron weet
hoe diep! - niet heuren mond
en ingewandig branden, en...
gij beeft al! Dezen stond
het leger van Gods Engelen ligt
en roert nog niet! Ter aard'
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en smeekt dat zij u duike: gij
beschaamt haar, noch en waart
uw moeder niet eens weerdig, zij,
die blijde, eeniederen dag
al zingen rond den Heer vliegt, lijk
de slinger dien, - een lach
in 't wenden van zijn oogen, - 't spelend kind alom zijn hoofd
laat wentelen ende luistert hoe
hij ronkelt. Gij berooft,
onedele, gij alleen, onweerdige uitworp van heur schoot,
uw moeder van heur schoonheid en,
een vlekke zijt gij, bloot
in 't aanzicht heur gespogen. Weg!
verdwijnt, o zondaar; staat waar schijnt dan de ooge Gods niet? - waar
die ooge u donker laat,
voor paalsteen aan Zijn schepping! Wilde Hij niet, uwen romp,
geen zee die hem nog wilde, maar
ze wierp u, - en ze kromp
van schrik weêr in den afgrond, - uit
heur water, dat Gods hand
gezegend en gewijd heeft voor
de visschen. Neen, het land
en droeg u niet, geen stap van u,
geen stap, en, waar gij gaat,
daar dekte 't zijne onteerde borst
vol doornen, weerdig zaad
en afkomst uwer zonde. - Kiest
‘den oorlog’ dan en proeft
wie eerst van uw getween - of God,
of gij - malkaar behoeft!

Is dat niet de voorbereiding tot een bovenmenschelijken heldenslag!
En hoe kon Gezelle de zweep der ironie laten kletsen en bijten in 't vleesch van
wien of wat hij laken wilde! De zeven hoofdzonden van Dollemaand in Tijdkrans
getuigen van zijne ongewone kracht:
Epicuri de grege
Broodbeestig dier,
- geen schoonder naam
en kan u weerdig schijnen, -

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1902

322
wat zie 'k u daar,
gewenteld in
baldadigheden, zwijnen!
Vol dronkenschap,
brasgierigheid,
ontuchte modderwoorden;
en vloeken, dat
de sterren daar
bij beefden, of ze 't hoorden!
Van hier! En, wilt
ge een verken zijn,
gij, 't menschenlijf onweerde,
ten boschwaarde in:
gaat, zijt dan een,
en wringt uw' wroete in de eerde!

Onder al zijn verdriet, schuilde doch eene blijde ziel. In engen vriendenkring stak
de milde humor overal het hoofd uit. Doch, alleen, verviel hij in ernst en zwaarmoed.
Dit staat te lezen in meestal zijne brieven. De blijde mensch moest verwekt worden
door 't gevoel van genegenheid en vriendschap en, God dank, genegenheid en
vriendschap heeft hij in menig Kortrijksch huis gevonden.
De Vis comica was bij hem, zooals bij Shakespeare, Calderon, en andere groote
dichters, buitengewoon ontwikkeld - en hoe slagveerdig!
Ik herinnere mij hoe eens, te Rousselaere, den lieven Meester door den kamerknecht
eene quittancie gebracht werd van wege een collega die kort voordien Gezelle een
kleen verschot had gedaan.
De meester sloeg zijn voorhoofd vol rimpels, tastte onder en boven al zijn tasschen
af, maar en vond geen rooden duit!
Hij nam een potlood en schreef in aller haasten eene reeks verzen op de keerzijde
van de kwittancie die hij, met een vergramd voetgebaar, den verschrikten knecht
terug gaf:
Kwijtansie is een aardig woord
voor schilders en poëten:
bij hun is 't zelden zelden g'hoord,
waarom? - 'k zal 't u doen weten:
noch kunst noch deugd en geldt hier niet,
't is deugenieterije alomme
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die men den prijs wegdragen ziet,
door wat voor kunsten? - kromme!
Kwijtansie! roepen zulk fatsoen
van menschen, meer als andere,
- kwijtansie - voor u t' huis te doen
den duivel in 'ne pandere,
Kwijtansie, 'k en betrouwe u niet mij' zelven trouwens ook niet;
hier is, - zoo gij niet nauwe en ziet, kwijtansie! - Smaakt ze naar den rook niet? -

Zulke luimige invallen waren bij hem, alsdan, dagelijksch brood, en de veerdigheid
erin is hem bijgebleven tot in zijnen ouden dag.
Tot aan zijn laatste dagen ook behield hij, onaangetast door den ouderdom, de
volle kracht van inbeelding en bewoordinge. Doch is het mij niet bekend dat ooit,
zelfs in zijn Rousselaarsch, van leven en daadkracht spannende tijdvak, grootere
werken, dramas, heldendichten, enz., in zijnen geest, zelfs in verren horizont, zijn
opgerezen. - Een éénig maal sprak hij mij van een groot gedicht over de getallen dat
in zijne zinnen speelde, maar zeker ware dit een werk van mystieken en religieusen
aard geworden, aansluitend aan het oude rijmlied van Rhijnland en Westfalen:
Einmal ein ist Gott allein...

Na Rousselare werd alle strijdzaamheid teruggedreven; storm en oorlog zijn van den
dichter later wel beschreven geworden in de natuur, maar nooit door hem zelf
verwezenlijkt in den strijd des levens.
Bleef door zijne levensomstandigheden de groote, de machtige, afgesloten van de
strijdende en strevende velden des geestes, des te dieper en immer dieper is hij in
zijn binnenste eigenzelven neêrgedaald en alzoo, de geheime krachten der
menschenziel nader en nader komend, heeft hij beelden geschapen van inniger wezen
en waarheid als alle strijdgeest voort te brengen machtig is.
Troost heeft hij gezocht en gevonden in de Natuur; tot haar heeft hij zich gewend
gelijk een kind dat zijn hoofd gaat leggen rusten in den schoot zijner moeder. Hij
bezong hare schoonheid in woord en dicht onevenaard, en dóór al den rijkdom zijner
rythmische klanken sidderde steeds, lijk de
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grondtoon eener levende symphonie, de zucht zijner priesterziel naar de bronne zijns
lichts, zijner hope en zijner liefde, daar,
in dat land,
dat geene ooge ooit zien en mochte,
daar geene oore ooit aan en rochte.
geen verstand!

Alzoo en anders niet, mensch vol menschelijkheid, priester Gods dragende hoog in
zijne handen den wierook der poëzij, en immer meer en meer gelouterd, is hij door
't leven gegaan. Zijne ziel was als een Canticus, een ‘Credo quod Redemptor meus
vivit!’ die onder de hooge kerkgewelven helmt met altijd afwisselenden, rijzenden
en zinkenden val.
Alzoo heeft hij geleefd en gedicht, alzoo heeft hij het ingewand zijns herten
veropenbaard, zingende:
Ik ben een blomme
en doe des morgens open,
des avonds toe mijn blad,
om beurtelings, nadien,
wanneer gij, zonne, zult
heropgestaan, mij nopen
te ontwaken nog eens of
mijn hoofd den slaap te biên.
Mijn leven is
uw licht: mijn doen, mijn derven,
mijn' hope, mijn geluk,
mijn eenigste en mijn al;
wat kan ik, zonder u,
als eeuwig, eeuwig sterven;
wat heb ik, zonder u,
dat ik beminnen zal?
'k Ben ver van u,
ofschoon gij, zoete bronne,
van al dat leven is
of immer leven doet,
mij naast van al genaakt
en zendt, o lieve zonne,
tot in mijn diepste diep,
uw al doorgaanden gloed.
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Haalt op, haalt af!...
Ontbindt mijn aardsche boeien;
ontwortelt mij, ontdelft
mij!... Henen laat mij... laat
daar 't altijd zomer is
en zonnelicht mij spoeien,
en daar gij, eeuwige, ééne,
alschoone blomme, staat.
Laat alles zijn
voorbij, gedaan, verleden,
dat afscheid tusschen ons
en diepe kloven spant;
laat morgen, avond, al
dat heenmoet, henentreden,
laat uw oneindig licht
mij zien, in 't Vaderland!
Dan zal ik vóór...
o neen, niet vóór uwe oogen,
maar naast u, nevens u,
maar in u bloeien zaan;
zoo gij mij, schepselken,
in 't leven wilt gedoogen,
zoo in uw eeuwig licht
me gij laat binnen gaan.

Deze groote, deze miskende, deze verarbeide en vermoeide man, is gaan rusten, en
heeft nu neergeleid de zorgen van zijnen zwaren dag.
Nu ook scheurt de sluier die hem drukte, en over zijn graf breekt de groote,
zegevierende zonne door.
De schoonheid, de grootheid van den man, met zijn, uitwendig zoo stil, inwendig
zoo tragisch leven, rijst op voor geheel het Nederlandsche volk. Noord en Zuid
verheerlijken den Doode.
Deze schoonheid, dezen weemoed, deze hoogdenkende geestvermogens, deze
drijvende gedachten onder den zwaren schedel, heeft een groote, innige kunstenaar,
een heerlijke zoon van Vlaanderen, gemarbelsteend voor alle tijden.
In de geschiedenis der volkeren begroet men oorlog en heldendaden, omwentelingen
in staat en land, bevrijing van vreemden, doodenden dwang.
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Gisteren vierde Kortrijk de zeshonderdste verjaring van den Guldensporenslag, die
met recht aanschouwd wordt als oorsprong en symbool van ons eigen bestaan.
Noch oorlog noch geweld, heldendaad en zegepraal, beheerschen alleen het lot
der volkstammen. Wellicht dieper nog en duurzamer is het werk van denkers en
kunstenaars die, in den loop der tijden, den geest der volkeren verheffen en veredelen.
‘Overweegt het,’ roept Thomas Carlysle de engelsche natie toe, ‘wilt gij uwen
Shakespeare verliezen of uw keizerrijk van Indiën? Will you give up your Indian
Empire, or your Shakespeare, you English? Wildet gij nooit uwen Shakespeare gehad
hebben, of nooit uw oostersch keizerrijk? - Keizerrijk op of Keizerrijk onder,
Shakespeare kunnen wij niet laten. Het rijk van Indiën zal eensdaags verloren gaan,
maar deze Shakespeare zal ons blijven door alle tijden. Wij kunnen, wij kunnen hem
niet laten!’
Aan zijne dichters en denkers verdankt Duitschland zijn leven en zijne grootheid;
zij, boven alle anderen, hebben, eene eeuw geleden, in de dagen van vreemd geweld,
de herten en de geesten van den duitschen stam samen gesmeed en ten zege gevoerd:
ZIJ hebben het Vaderland opgebouwd.
Athenen en 't oude Roomen liggen in puinen, maar hunne kunstgewrochten en hunne
letteren beheerschen nog de wereld.
En daarom begroeten wij met blooten hoofde, in eerbiedige bewondering, eenen
dezer machtige scheppers en vertolkers der schoonheid in de natuur en in de
menschelijke ziel. HIJ ook zal, eeuwen door, hert en geest van Heel-Nederland hooger
en altijd hooger geleiden.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1902

327

Ongeweerte.
't Is donker nacht. De zoelte rijst
lijk uit 'n warmen oven,
van de eerde, die te zweeten ligt,
bij bressen op, naar boven.
Er loopt en krinkelt, links en rechts,
'n schromelijk gewemel
van vlugge bliksemsprietels, langs
de kappe van den hemel.
De wolken zijn met vlammenketens aan malkaar gebonden
en, in 't gebuurte, huilen er
benauwdgeworden honden.
Ge ziet, bezijds 'n elzenhage,
in blauwverlichte vlekken,
van tijd tot tijd, de naalde van
'n kerketoren blekken.
't Begint te rein. De wilde wind
verschudt de strooien daken
en doet geweldig al de spillen van de boomen kraken.
De donderslagen rollen diep
en geven dompe schokken,
lijk zwaarbevrachte wagens over 'n kalsie getrokken.
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In 't moeras, op 'n troon van reit
gezeten, kwaken puiden
en, al met eens, er schiet 'n hoeve
in brande, verre in 't Zuiden.
OM. K. DE LAEY.
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Het congres van kerkmuziek in Brugge.
DE ‘Scola cantorum’ van Parijs, die als doelwit heeft den Gregoriaanschen zang en
dezen van Palestrina weêrom in eere te stellen, alsook eene hedendaagsche
godsdienstige muziek tot stand te brengen, heeft te Brugge in Oogst laatst, eene reeks
uitvoeringen en voordrachten gegeven.
't Was zeker een heerlijk gedacht, de geniale primitieven der kerkelijke toonkunst,
in eene warme en welgepaste verbroedering te brengen, met de primitieven der
schilderkunst, zoo volledig voor getal en strekking toen vergaderd in dezelfde stad,
deze vruchtbare bakermat der edele, zuivere, godsdrenstige kunst.
De kerkzang van den H. Gregorius, zoo ten opzichte van notatie als van vertolking,
is sedert eeuwen verminkt, ontaard; de uitvoering was zoo laag gedaald, dat ieder
toonkundige van smaak wel zou gedacht hebben, dat de zangen onzer tempels van
allen kunstzin beroofd waren, en dat de ‘Cantus planus’ uit onze kerken voor goed
diende gebannen.
Met den huidigen ‘polyphonischen’ of meerstemmigen zang, ging het niet veel
beter. De werken van Palestrina's school, die in strengen godsdienstigen trant, de
lofzangen en gebeden der kerk vertolkten, en drie of vier op zichzelf golvende
stemmen, harmonisch eene zelfde gedachte lieten uitdrukken, waren allen vervangen
geworden door flauwe, smakelooze, zinnelijke en wel somtijds ontuchtige muziek.
Dank aan wansmaak, onwetendheid, zorgeloos- en onverschilligheid sloop er alles
onder den naam van kerkmuziek het gewijde huis van den Allerhoogste binnen! Bij
zoo verre, dat men aria's uit de bekende opera's op de godsdienstige woorden en
gevoelens van eenen ‘O Salutaris’ of ‘Tantum ergo’ ging toepasssen. Zoo diep was
de val.
Sedert eenige jaren is men over dat verval beginnen blozen. In ons vaderland
wierden de school van Lemmens, de maatschappij van den H. Gregorius, een
maandelijksch tijdschrift: ‘Musica sacra’, gouwbonden, zangkapellen enz. gesticht.
Men heeft hier en elders de oude handschriften der Gregorianen bestudeerd; de oude
Palestriaansche muziek weêrom in eere gebracht; met den bezem is men het onweerdig
muziek te keer gegaan, en nu, - wij wijzen met fierheid
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op Tinel en zijne school, - tracht men, met inspanning van krachten, naar de
vereischten van de kerkelijke kunst en van den vooruitgang tevens der hedendaagsche
toonkunde, muziek te schrijven, dat voortbouwt op de overeeuwsche gewrochten.
Het Congres bracht uitvoeringen, en voordrachten. Heer Bordes, stichter der
zangkapel van St. Gervais te Parijs, gaf drie concerten gedeeltelijk uit Palestriaansche
en Gregoriaansche muziek samengesteld. Het ‘allelujah’ van Paschen in zijne volle
kinderlijke vreugde; de ‘Christus factus est pro nobis obediens’ met zijne diepe,
medelijdende klacht, deden daverende toejuichingen opstijgen. Geen wonder! De
Gregoriaansche zang, op de oude zwierige rythmen der Grieken en Romeinen
gebouwd, streng diatonisch, in eenvoudige melodische liniën 't menschelijke gevoel
uitdrukkend, spreekt aan 't herte meer dan aan de zinnen; en om zijnen eenvoud zelf,
zal hij altijd door de menigte beter verstaan en gesmaakt worden dan de meer
ingewikkelde muziek der polyphonisten.
Het aandeel van den leeuw was voor den meerstemmigen zang der oude meesters.
Palestrina, Vittoria, Rolando Lasso, Josquin des Prés. Heinrich Schutz, Franini,
Clemens non papa enz. wierden beurtelings uitgevoerd door de zangers der Fransche
Capella. De uitvoering, zwierig, zuiver en sober heeft de zangers eenen welverdienden
bijval bij de aanhoorders doen verwerven. Benevens de strengere, grootsche stukken
bracht de H. Bordes eenige staaltjes ten gehoore van lichteren dramatischen trant,
zooals de Dialogus per la Pascua. Een zangconcert, waatin de H. Bordes de strekking
zijner zangkapel wilde bewijzen, was zeer belangrijk, daar zijne ontledingen en
uitleggingen den oningewijden ter hulpe kwamen. De godsdienstige concertzangen,
op de slotvergadering, des zaterdag avonds voorgedragen, waren prachtig. De zangers
van St. Gervaes, ditmaal bijgestaan door de koren en 't orkest van de Brugsche
Muziekschool, voerden gedeelten uit van de werken van J. Seb. Bach, Haendel,
Beethoven en Mozart, en brachten de volle zaal in verrukking. Wat den H. Bordes
op het denkbeeld heeft gebracht als slotnummer, ‘la Redemption’ van Cesar Franck
op te disschen, kunnen wij niet recht vatten. Dit werk, wel is waar, schittert door de
opvatting, de breedheid der melodische liniën, de soberheid en grootschheid van
uitdrukking; een meesterwerk in zijn soort - maar toch! zoo modern en romantisch!
- Is de eenheid van indruk welke de verschillende uitvoeringen ons moesten opdringen
er niet eenigszins door geschonden geweest?
Den vrijdag heeft de Capella van Blankenberghe eene misse in Gregoriaanschen
zang in de H. Bloedkapelle uitgevoerd; den zaterdag droegen in de kerk van 't
Begijnhof de zangers van S. Gervais Palestriniaansche stukken voor, en den zondag
wierd het Congres plechtig bekroond met de prachtige mis in 5 stemmen van meester
Tinel.
Al deze uitvoeringen zijn onberispelijk schoon geweest, maar waarom niet meer
Gregoriaansche zangen? Zekerlijk zullen de werken van
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Palestrina, Bach, Haendel. enz. altijd bewondering opwekken; maar ‘si je ne me
trompe’ zooals Dom Laurent Janssens schrijft; ‘il y aura entre l'immortalité des plus
belles productions de la polyphonie et celles des mélodies une différence notable et
caractéristique: tandis que les premières ne seront goûtées que de quelques initiés,
les cantilènes liturgiques éternellement jeunes, répondront toujours au sentiment des
foules, commes nous voyons le Te Deum éveiller aujourd'hui le même enthousiasme
pieux, qu'il y a mille ans et au-delà. Or c'est là, indépendamment des autres titres qui
lui viennent de la tradition et de l'usage liturgique, une raison amplement suffisaute
pour décerner au chant Grégorien, avec l'éminent directeur de l'institut Lemmens, la
palme sur toute autre musique religieuse.’
Zouden wij in onze kerken, dien graad van volmaaktheid kunnen bereiken, welke
de uitvoeringen van H. Bordes kenmerkt, zoo voor den Palestriniaanschen als voor
den Gregoriaanschen zang? Heer Bordes heeft zijne capella gevormd uit ontwikkelde
zangers, in staat, om de voorgelegde stukken zonder vreemde leiding te lezen en te
bestudeeren; aan den bestuurder, naderhand, eenheid in opvatting en uitvoering te
brengen. Wij denken dat er in onze steden waar de muziek beoefend wordt, middel
ware, om met eenige opofferingen van geld, en ook wel persoonlijke toewijding,
goede zangkapellen in te richten, zooals, ten andere, meer dan eene stad in ons land
er reeds bezit. Te lande zou men desnoods kunnen capella's vormen uitsluitend uit
kinders bestaande, met het gevolg dat de kerkzang wel niet altijd met groote
volmaaktheid, maar toch op betamelijke wijze overal zou kunnen uitgevoerd worden.
Men geve ons de verbeterde en gezuiverde uitgaven van Gregoriaanschen zang, men
brenge in onze kerken de klassieken weerom in eere, wel! maar 't geen men vooruit
en vooral noodig heeft 't zijn zangscholen. Zooals E.H. Delescluze schrijft ‘Vous ne
ferez jamais d'édition si bonne que bonne exécution s'en suive. C'est la perception
auditive qui doit se cultiver. Il faut refaire l'éducation de l'oreille.’
Tusschen de muziekuitvoeringen werden voordrachten en besprekingen gehoord.
Dom Pothier, de geleerde musicoloog en M. Am. Gastoué handelden over
Gregoriaanschen zang. Dom Pothier bewees hoe men gemakkelijk overal, tot een
zeer betamelijke uitvoering van Gregoriaanschen zang kon geraken; de kerkzang is
niets anders dan eene gerythmeerde uitgalming, ‘une déclamation rythmée’. ‘Leeren
lezen met zwier en zwang,’ is de hoofdvereischte; de appogiaturen, zooals de quilisma
en de stroficus, zijn bijzaken, zuivere versiersels welke door minder geoefende
kunstenaars verwaarloosd mogen worden zonder 't grondkarakter van de muzikale
zinsnede te veranderen. De kerkzang van den H. Gregorius is in den loop der
middeleeuwen allengskens ontaard, deels door de schuld der afschrijvers, deels door
de schuld der zangers die verplicht waren ‘van buiten’ te zingen. De ontdekking der
antiphonarien van S. Gall en Montpellier, en de aanmoediging van Pius den IX, heeft
de geleerden machtig aangedreven om de oude Grego-
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riaansche overlevering op te sporen; en zoo is, onder andere, de uitgave van Solesmes
tot stand gekomen. De Heer Gastoué heeft het verband getoond tusschen den
Gregoriaanschen zang en dezen der Oostersche volkeren, en op eene klare
methodische wijze de metriek en de vorming der ‘modi,’ of wijzen uitgeleid. Het
moeilijk vraagstuk van den rythme ‘binaire et tertiaire’ werd door Z.H. den Bisschop
van St. Dié aangeraakt. De gemetene deelen van den liturgischen zang der kerk zijn
gevormd naar den rythmus der Graeco-romeinsche muziek; wat de proza aangaat
heeft de kerk den ‘rythmus oratorius’ door Cicero en Quintiliaen besproken,
aangenomen. 't Is over die stoffe dat de geleerde bisschop zijne meening heeft
uitgedrukt, afwijkend daarin van Dom Pothier; en Dom Laurent Janssens, die er prijs
op stelde ook een wijle, als Vlaming, zijn eigen moedertaal te bezigen, besprak het
vraagstuk of de Gregoriaansche zang in hedendaagsche notatie mag gedrukt worden.
Daar de weerde der noten niet bepaald, en de rythmus nog niet vastgesteld zijn, is
de oude schrijfwijze te verkiezen.
H. Tiry, van Londen, deelde mede, hoe ten gevolge der ontdekkingen van oude
handvesten in Engeland, 't Palestriniaansch muziek daar weerom in eere gesteld
wordt. E.H. Villetard, briefwisselaar van de Rassegna Gregoriana besprak de
kunstbeweging, te Rome; hoe er eene bloeiende ‘Scola’, doordrongen van de beginsels
der Benedictijnen, tot stand gekomen is, hoe op bevel van Z.H. den Paus,
Gregoriaansch muziek in de Capella Sixtina wordt uitgevoerd, en hoe door
voordrachten, tijdschriften en boeken, de beweging in de seminarien, de kloosters
en kerken machtig vooruitschrijdt. De Heer Moregas y Rodes zette eindelijk in eene
gloedvolle rede de catalaansche beweging op toonkundig gebied uiteen.
De indrukwekkendste redevoering was deze van den H. Tinel, die aantoonde hoe
de muziek van Palestrina de gaven bezit welke de kerkmuziek moeten kenmerken.
Hij bracht ter loops duchtige slagen toe aan die toondichters welke door den
zoogezeiden ‘Style fleuri’ en den smaakloozen ‘Amoroso’ de kerkelijke zangen
onteeren. Is er niets meer te doen voor de hedendaagsche toondichters? De H. Tinel
denkt dat eene nieuwe school tot stand zal komen, met Bach tot aanvoerder of
ingevende ziel; uitspruitende uit den Gregoriaanschen zang zal die toonkunst de
zuivere maar levende declamatie der H. Boeken zijn; men zal er rekening houden
met de sterke en zwakke gamme der modernen, en 't hedendaagsch al te dramatisch
orchest vervangen door 't orchest zooals Bach het opvatte.
Laat ons hopen dat dit Congres practische besluiten zal voor gevolg hebben, de
slapers en de onverschilligen wakker schudden, en de ware, echte kerkelijke muziek
in onze tempels doen dreunen.
Hare hoogste vlucht toch dient de kunst in onze kerken te nemen, waar zij haar
lied moet doen weerklinken, den Almachtige, bron en doel van het Schoone, ter eere.
EUGÈNE ISEBAERT.
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Boekennieuws.
De vergulde Afgod,
De vergulde Afgod, door Honore Staes. Yper, Callewaert-De Meulenaere. 93 blz.
fr. 0,50.

De Lotgevallen van Paulus Wuytack,
De Lotgevallen van Paulus Wuytack, door denzelfden. Yper, Callewaert-De
Meulenaere. 261 blz.

Droevige Dagen,
Droevige Dagen, tafereelen uit den ‘Beloken Tijd’, door denzelfden. Yper,
Callewaert-De Meulenaere. 1902. 284 blz. (nr 131 der uitgaven van het Davidsfonds).
Honoré Staes, de vlijtige schrijver van volksverhalen, weet met gemak en boeiend
te vertellen, en meermalen is hij daarenboven aangrijpend en aandoenlijk. In de eerste
plaats zijn zijne werken bestemd voor den kleinen man te lande. De onderwerpen
zijn zoo gekozen dat ze vooral dezes belangstelling gaande maken, en de eenvoudige,
schaars opgesmukte doch vlotte wijze van vertellen schijnt ook geheel op die klas
van lezers berekend. Een paar malen reeds nam het Davidsfonds een roman van hem
onder zijne uitgaven op, de Soldaten van Christus, en een Duivelsch huwelijk. Ook
Droevige Dagen zal met genoegen gelezen worden. De tafereelen uit den Beloken
tijd, welke aan onze romanschrijvers de stof leverden voor zoo menig verhaal, bezitten
voor ons volk eene bijzondere aantrekkelijkheid. Alhoewel Droevige Dagen niet
uitmunt door kernachtige karakterschildering, noch door bijzonder gespannen
verwikkeling van de gebeurtenissen, zal het boek velen eenige aangename stonden
laten doorbrengen, dank aan de levendigheid waarmede zijne heldhaftige boeren
handelend optreden.
Het werk zullen wij niet ontleden. De moed en de zelfsopoffering der eigenlijke
helden, gepaard met hunne edelmoedige verkleefdheid aan den godsdienst, worden
nog meer in het licht gesteld door het afstootelijke van een verdwaalden en
diepgevallen verrader. Deze is de veer welke heel het raderwerk der gebeurtenissen
en voorvallen in beweging zet, en aan gang houdt. Nergens gerekte beschrijvingen
noch afgetrokken beschouwingen. Wij zouden den schrijver geprezen hebben indien
hij zijne taal wat meer nog had bewerkt, vooral om ze kleuriger en pittiger,
persoonlijker te maken. Ook schijnt geheel de aanleg wel wat veel op zijn Snieders',
wat overigens lang geen eigenlijk verwijt is; maar wat toch Staes belet de wenschelijke
oorspronkelijkheid in de opvatting en de eigenaardigheid in den stijl te bereiken die
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hij ongetwijfeld bereiken kan. Om onze meening met een enkel woord samen te
vatten: de schrijver mag geluk gewenscht worden met dit nieuwe werk, dat de leden
van het Davidsfond gaarne zullen lezen.
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In De vergulde Afgod schildert Staes het gevaar der speeldrift, en het zedelijk doel
dat hij beoogt kan enkel goedkeuring vinden. Ongelukkig is het een zwak verhaaltje,
daarenboven weinig verzorgd van taal en stijl. Wanneer men, op de tweede bladzijde
leest van ‘een ordeloozen (?) baard’, die ‘het ondergedeelte van het gelaat van den
zonderling’ bedekt, vraagt men zich allicht, met een glimlachje, af, wat nut er liggen
mag in de bepaling het ondergedeelte.
Ook de Lotgevallen van Paulus Wuytack staan beneden menig vroeger werk van
Staes, die ongelijk heeft gehad een zóó onnoozelen bloed van boerenjongen, een
snul, 't woord is geen zier te sterk, tot held van zijn verhaal te kiezen. Het spijt ons
wezenlijk voor den schrijver, die veel, veel beter kan.
Een welverdiend woord van lof mag ten slotte aan den uitgever en drukker, den
heer Callewaert-De Meulenaere, niet onthouden worden. Druk, formaat, papier,
omslag geven het bewijs van zorgvuldigheid en van smaak. Wij wenschen den h.
Callewaert geluk met zijne poging om onze volksbibliotheken nieuwe, aantrekkelijke
en zedelijke verhalen ter beschikking te stellen.
H.

Het groot vaderlandsch Mimodrama van Groeninghe ofte van den Gulden
Sporen in zeven tafereelen, door E.H. Flamen. 1302-1902. Brugge, St.
Augustinus' drukkerij. 1902. Fr. 1.00.
Een ontwerp van een ‘durver’: op den Groeningekouter zelf, ter gelegenheid der 600e
verjaring van den Sporenslag, ten aanzien van tien duizend toeschouwers, het 90.000
vierkante meters groote Lindenplein gebruiken om den heldenstrijd van 1302 ten
tooneele te voeren. Een zoele Augustusavond: de fantastische klaarte van duizende
electrische lampen toovert een kunstmatigen dag over het bedrijf van twaalfhonderd
spelers, die in zeven achtereenvolgende tafereelen de samenspannende Bruggelingen
vertoonen, aan den voet van hun fieren Halletoren, - het nachtelijke beleg, en de
vernieling van Male-slot, - het kamp der Vlamingen bij Damme, - de intrede van
Willem van Gulik en van Wido van Namen te Brugge, - het ridderslaan van Breydel
en De Coninc, te Groeninghe, voor den slag, - de bedevaart der Kortrijksche vrouwen
naar O.L.V. van Groeninghe, - en eindelijk tot besluit en tot bekroning: de zegepraal
der Vlamingen en den zegestoet.
Doch mimodrama, mimodrama, wat is dat nu eigenlijk te zeggen? mompelt hier
en daar, zeer verschoonbaar, een lezer. De meesten, - ik overigens mede - woonden
nooit een mimodrama bij. Naar de opvatting van E.H. Flamen, die in West-Vlaanderen
bekend staat als schrijver van menige naar men zegt welgeslaagde tooneelstukjes
voor jongelieden, zou elk der zeven tafereelen een der bekende hoofdfeiten van den
strijd der Vlamingen door groepen van zeer talrijke spelers nabootsen, terwijl een
machtig orkest de stemming van de gemoederen, en tevens de toespraken zoude
verduidelijken. Zoo bij voorbeeld, het eerste tafereel. Wij bevinden ons te Brugge.
Onze blikken slaan de bedrijvigheid gade op den pand van de Halle, onder het Belfort,
en om de kramen met uitgestalde waren; want het is jaarmarkt. Wij zien, en het orkest
vestigt er onze aandacht op, de bezoekers aangroeien, het volk door elkaar wemelen,
de koopers dingen, groepen burgers met heftig gebaar over zaken van belang, over
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politiek redekavelen; - plots, rijst een beweging door de menigte, alle hoofden wenden
zich, - daar treden Jan Breydel aan en Pieter de Coninck. Het orkest is stilgevallen.
Kreten stijgen alom ter begroeting der beide volksmenners. Breydel hijscht zich
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omhoog en spreekt tot de menigte. Wij zien zijn gebaren, het orkest schildert ons de
gemoedsbewegingen die zijn aanklacht tegen de Fransche dwingelandij, bij de
behoorders opwekt. ‘De kreten van het volk die Breydels rede onderbreken,
onderbreken meteen, of overgalmen de tonen der muziek, voor welke heel deze
aanspraak, met hare forsche motieven, ongetwijfeld een heerlijk thema moet wezen.’
‘Vlaanderen vrij!’ zoo breekt uit aller borsten, na den geestdriftigen oproep van den
Beenhouwer, en bij opsteken van wapens en vanen, één machtige kreet. Pieter de
Coninck spreekt op zijne beurt. Het schilderend orkest zegt ons weer, hoe de beradene
en voorzichtige Wever een einde wil stellen aan de schande. En wanneer nu geheel
die grootsche, doch zoo ongelijke, zoo wanhopige, zoo ongelooflijk gewaagde strijd
door het volk van Brugge beslist is, komt van pas een wagen aangereden, met een
schaar menestreelen, die den zwarten Klauwaart op gouden veld omhoog halen, en
de geestdriftige oproerlingen het lied der bevrijding voorzingen:
Ziet gij den Zwarten Leeuw niet rijzen,
Zoo fier op 't trotsche gouden veld?
Ziet gij zijn forsche reuzenklauwen,
Waarvan een slag den vijand velt;
Ziet gij zijn bloedige oogen gloeien,
Ziet gij zijn maan zoo breed verward?

En allen, in koor, vallen in, heel die opgewekte menigte, om het antwoord te laten
weerschallen:
Die Leeuw - is onze Leeuw van Vlaanderen,
Die rustend nog de wereld tart.

Ziedaar een schets van 't eerste tafereel. Het is lang het beste der zeven niet. De
andere bezitten doorgaans veel meer handeling. Doch, welk een dankbaar thema
voor de muziek; en wat een dankbaar thema insgelijks voor de vaardigheid van
geoefende tooneelschikkers. In elk geval een schouwspel dat ons op aangrijpende
wijze zeshonderd jaar achteruit verplaatst, en dat een éénig kunstgenot zal verschaffen
aan die duizenden toeschouwers, welke den invloed ondergaan van 't geen ze zien,
van 't geen ze hooren, van de geestdrift der massa, van de dwepende stemming
eindelijk waartoe bij zoelen zomeravond de ziel zoo licht gedreven wordt.
Ontegensprekelijk is het denkbeeld grootsch en heerlijk. De dichterlijke phantasie,
welke in Breydel en De Coninck de heldhaftigheid hunner medestrijders samendrong,
en de vorschende, wikkende, twijfelzuchtige wetenschap van het waar-gebeurde
hebben den schrijver elk bij een hand genomen; hoewel men lichtelijk merkt, - en
de schrijver steekt het ook niet weg, - dat hij 't liefst aan den zachten ruk der eerste
toegaf.
Maar is het grootsche ontwerp uitvoerbaar? Hoe zal het mogelijk zijn, op een zoo
ontzaggelijk tooneel beurtelings den schijn te doen ontstaan dat Brugge's markt, dat
het slot te Male, dat het vlakke veld bij Damme en dat de Gentpoort zich voor ons
bevinden? De drie laatste tafereelen alleen spelen op den Groeningekouter.
Ja, zou het stnk speelbaar zijn?
Niet speelbaar?

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1902

336
Omdat de reeks tafereelen welke E.H. Flamen verzon niet zóó kunnen opgevoerd
worden, als een hedendaagsch tooneelstuk in een hedendaagschen schouwburg?
Omdat, in open lucht, op den tijd van één avond, de Brugsche Markt, het kasteel van
Male, de buurt van Damme, de Gentpoort, en 't slagveld zelf, kort achtereen voor
den blik moeten oprijzen? Men roepe zich echter te binnen hoe het toeging op 't
middeleeuwsch tooneel, dat schermen noch voorhang kende, en dat insgelijks in de
open lucht speelde; hoe de uitgestrekte schouwplaats zoo en zoovele afdeelingen
telde, den Paradijsgaard naast het hof van Pharao, en verderop Jerusalem's Stal en
Tempel, en den Olijfberg, en den Golgotha, en hemel, hel en vagevuur op den hoop
toe; hoe de toeschouwer, - die nu, in ónze schouwburgen onder 't spel alles vergeet
wat buiten het vierkant van het speelruim ligt, - toen beurtelings enkel oog en zinnen
had voor bepaald die afdeeling, waar de handeling aan gang was; men bedenke dát,
- en niet langer zal men de opvoering van het Mimodrama voor een hersenschim
houden. De uitgestrekte tooneelplaats stel ik mij voor zoovele afdeelingen bevattend
als 't stuk medebrengt. Het schemerduister van den avond begunstigt de begoocheling.
De gloeilampen verlichten enkel het deel waar op dit oogenblik gespeeld wordt, en
terwijl, bij voorbeeld, de menigte reikhalzend tuurt op de belegering van Male-slot
blijven de Markt te Brugge, - schouwplaats van zoo-even, - en 't veld bij Damme, schouwplaats van straks, - en al het andere wat voorts aan de beurt moet komen, in
stilte gedompeld en in duisternis. Hoe E.H. Flamen zelf de zaak opvat zet hij, - en
dat is jammer, - in zijn boekje niet uiteen. Maar dwaas zou het toch zijn, voor een
leek, de technische moeilijkheden onoverkomelijk te achten, wanneer mannen van
het vak dit niet doen, wanneer immers de lijst der leden van het Mimodrama-Comiteit
namen bevat als Laroche, Van Doeselaere, Verstraete, tooneelmannen zoo flink als
men maar wenschen kan: dat zij 't ontwerp uitvoerbaar achten, dat zegt toch hun
naam op die lijst; ofwel, ze heeft geen zin.
De uitvoering, nog dit jaar, te laten plaats grijpen, terwijl zooveel feestelijkheden
reeds al de krachten te Kortrijk in beslag namen, is gebreken niet mogelijk te zijn.
Doch wij sluiten ons aan bij hen die hopen en wenschen, ter gelegenheid der
onthulling van het Denkmaal op den Groeningekouter zelf, het ontwerp van E.H.
Flamen met dezelfde geestdrift te zien aangevat en uitgevoerd, als waarmede Kortrijk
zijn Eeuwfeesten voorbereidde. En zou het gebeuren, om welke reden ook, dat die
uitvoering niet tot stand kwam, dan nog, om het stoute ontwerp opgevat en uitgewerkt
te hebben, zouden wij den schrijver gelukwenschen, en hem dank zeggen voor den
schoonen droom dien hij ons liet mededroomen.
L. SCH.

De Martelaars uit de dagen van Titus Oates' samenzwering (1678-81).
Eene bijdrage tot de kerkelijke geschiedenis van Engeland in de XVIIe eeuw,
door Jozef Spillman, S.J.(1). Freiburg in Breisgau. Herder, 1901, 8o 378
blz.
De geschiedenis der eerste groep van martelaren onder Hendrik VIII
(1) Die Blutzeugen aus den Tagen der Titus Oates-Verschwörung (1673-81).

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1902

337
en Elisabeth van dezen schrijver(1) werd door het publiek zoowel opgenomen, dat hij
goed gevonden heeft eene tweede reeks uit te geven, te weten, de martelaars der
Titus Oates' samenzwering. - Ziehier hoe deze ontstond.
Den 19/29 Mei 1660 deed Karel II zijne plechtige intrede te Londen; er schenen
toen voor de katholieken betere dagen in het verschiet. Deze waren immers de
trouwste onderdanen zijns vaders geweest en onder de 500 edellieden, die voor den
koning vielen, waren er 200 katholieken; zoodat de Puriteinen honend van Karel I
gezeid hadden, dat hij tegen hen met een leger van Papisten had gestreden. Karel II
zelf was na den ongelukkigen slag bij Worcester (1651) aan de katholieken zijn leven
verschuldigd; want het was in den mantel gehuld van den Benediktijn Huddleton,
dat hij zijnen vijanden ontsnapte. Indien het Gode behaagt mij de kroon terug te
geven, zeide hij toen, zult gij, uwe geloofsgenooten en al mijne onderdanen gelijke
vrijheid genieten. Te Breda bevestigde hij die belofte en toen hij in 1660 te Brussel
was, wist men, dat hij er ook het Benediktienessenklooster bezocht had, dat toen
onder de lerding stond van Mary Percy, dochter des gelukzaligen Thomas Percy
graaf van Northumberland, en er milde giften geschonken had; eindelijk te Keulen
werd hij door Pater Talbot in de katholieke kerk opgenomen; maar deze overgang
werd geheim gehouden. Doch nauwelijks was hij in het bezit van den troon zijns
vaders of de kleinzoon van Maria Stuart, de zoon der katholieke Maria van Bourbon,
de zinnelijke, wispelturige Karel II bedroog de katholieken, juist gelijk zijn grootvader
Jakob I het gedaan had.
Onder den invloed van den minister Clarendon begon men reeds na eenige weken,
wederom den ouden eed van trouw te vorderen, de Engelsche Staatskerk werd hersteld
en deze begon, met al de dissidenten, wederom de katholieken te bevechten. Deze
bleven desniettemin hopen, dat de koning hen niet zou prijsgeven, vooral toen hij
Catherina van Braganza huwde en deze vorstin weigerde zich door een
protestantischen geestelijke te laten trouwen; doch in 1663 liet de zwakke vorst, om
alle verdenking van overgang tot den katholieken godsdienst van hem af te keeren,
nieuwe maatregelen tegen dezen nemen: hij deed al de katholieke priesters op
doodstraf uit het rijk bannen en alle vergaderingen van meer dan vijf personen
verbieden. Wanneer in 1665 de pest in Londen 68.596 personen wegraapte en het
volgende jaar de groote brand ontstond, die 89 kerken en 1200 bijzondere huizen
verslond, strooide men, zonder eene schaduwe van bewijs, uit, dat de katholieken
de brandstichters waren. Deze leugen stond zelfs eenigen tijd op de gedenkzuil in
Fishstreet gebeiteld; waarop de dichter Pope, die katholiek geboren was, het volgende
vers maakte:
‘Where London's column, pointing to the skies,
Like a tall bully lifts its head and lies.’

Karel II wilde wel in 't geheim katholiek zijn; maar het openbaar toonen wilde hij
niet: omdat zijne kroon en zijn leven hierdoor op het spel gezet werden. Doch 's
konings eenige broeder, de erfgenaam der kroon, hertog van York, ging tot de
katholieke kerk over en toen

(1) Zie D.W. en B. afl. van Mei 1901.
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zou de koning zelf een middel zoeken om den katholieken godsdienst in zijn rijk te
herstellen en de gelegenheid hiertoe was in 1670 zeer gunstig; maar hiertoe moest
men een beslister man zijn dan Karel II was. Een storm ontstond nu tegen den hertog
van York, en tegen zijne betere overtuigingen in, stond Karel alles toe wat de
protestantsche meerderheid tot vernietiging van den katholieken godsdienst in
Engeland verlangde. De hertogin van York, Anna Hyde, de dochter van Lord
Clarendon, ging ook tot den katholieken godsdienst over, en toen deze twee jaar later
stierf, huwde de hertog eene prinses van Modena. Nu wilden de protestanten hem
zeker al zijne eereplaatsen afnemen en hem uit den Staatsdienst verwijderen. Tot
hiertoe hadden zijne vijanden tegen hem niets vermocht. De moed waarmede hij zoo
dikwijls en zoo gewillig voor de eer en het nut des konings opgetreden was; zijne
vlijt en zijn ijver voor de opbeuring des handels en der scheepvaart hadden hem den
lieveling van Engeland gemaakt; maar nauwelijks verbreidde zich het gerucht van
zijnen overgang tot het Papismus of al zijne verdiensten waren vergeten en de
gezamenlijke partijen reikten elkander, als tegen een gemeenen vijand, de hand tot
zijnen val. Het hoofd der oppositie Shaftesbury strooide namelijk uit, dat ook de
koning op het punt stond terug in de katholieke kerk te treden of had dien stap reeds
gedaan in de kapel der koningin, ja, hij had er zelfs de communie ontvangen.
Aan het hof vreesde men eene omwenteling en Karel II kondigde hierop eene
plechtige verklaring af, dat hij trots alle gezegden den anglikaanschen godsdienst
getrouw bleef; maar het parlement was hiermede niet tevreden: het eischte eene wet
die de katholieken uit alle staatsambten sloot, tenzij zij eene uitdrukkelijke verklaring
aflegden tegen de gehoorzaamheid aan den Paus, de transubstantiatie enz.; daarbij
kwam nog dat Lodewijk XIV Karel den raad gaf de katholieken aan deze schandelijke
wet prijs te geven, om zoo van het parlement de noodige gelden te bekomen, om den
gezamenlijken oorlog tegen Holland te bekostigen. Karel gaf alles toe, alleen aan de
troonopvolging wilde hij niet raken.
Nu kwam Shaftesbury, het hoofd van het ministerie der Cabal of der corrompus,
met eene papistische samenzwering voor den dag, in welke de koningin, de hertog
van York, diens gemalin en de gansche katholieke wereld- en ordens-geestelijkheid
gewikkeld waren en het volk gaf er geloof aan. Daarmede had de minister het wapen
in de hand, om alle katholieken uit te roeien of ten minste den hertog van York van
de troonsopvolging te verwijderen; zij kwam hem te meer te pas daar hij verplicht
was een middel te vinden, om de openbare meening van zijn slecht beleid der
Staatszaken af te keeren en hem zoo, voor eenigen tijd. uit het gevang of van het
schavot te houden.
Op den 13 Oogst 1678 deed Karel II in het park van Withehall zijne gewone
wandeling, toen een bekende persoon op den monark toetrad en hem aanzocht zich
niet van zijn gevolg te verwijderen, daar zijne vijanden het inzicht hadden hem omver
te schieten. De koning gaf hieraan in den beginne geen geloof; maar naderhand liet
hij toch den man roepen en deze verklaarde hem het van Dr Tongue, den
anglikaanschen pastoor van Sint-Michielskerk, gehoord te hebben. Deze werd ook
ondervraagd en eindelijk was het Titus Oates, die de samenzwering ontdekt had.
Deze had een pak brieven gekregen, waarin alles vermeld stond. Die Titus Oates
was de zoon eens lintenwevers, die onder Cromwell als predikant der herdoopers
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staatskerk te treden. In
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Cambridge deed hij studiën, ontving er de Anglikaansche wijding, werd in
verscheidene gemeenten en eindelijk op een oorlogschip als predikant aangesteld.
Zijne zeden waren echter zoo schandelijk, dat hij met schimp en smaad weggejaagd
werd. Hij had voor meineed terecht gestaan en ofschoon de misdaad niet volkomen
bewezen werd, bleef de vlek toch immer op hem kleven. Eindelijk moest hij ook,
gelijk de protestantsche geschiedschrijvers het bekennen, wegens onnatuurlijke
ondeugden zijne plaats als scheepspredikant verlaten. Zonder brood en zonder
betrekking stond hij thans als bedelaar op de straat, en viel ras in den diepsten afgrond
der onderkomenheid. Nu maakte hij kennis met Dr Tongue, een man die van niets
droomde dan van papistische samenzweringen. Om het verdicht complot wat
aannemelijker te maken, vatten deze beiden het opzet, dat Oates ten minste moest
den schijn hebben katholiek te worden en zich als leerling in een Jezuieten College
of nog beter in de orde zelve te laten opnemen. In het huichelen behendig vond de
onderkomen mensch weldra eenen priester, die zijne geloofsbelijdenis aannam en
door diens voorspraak bekwam hij eene plaats in het Jezuieten College te Valladolid.
Het gelukte hem echter niet zijne ware natuur op den duur te verbergen, ja na vijf
maanden hadden de leeraars hem uitgevorscht, en hij werd, echter met alle mogelijke
verschooning, uit het College gezet. Nog eens poogde Oates zijne spionage bij de
Jezuieten voort te zetten. Op zijn gebid en gesmeek stond de Engelsche provinciaal,
Pater Whitebread toe, dat hij in het College te St Omer aangenomen werd en hij trad
er den 10 December 1677 binnen; maar hoezeer hij ook huichelde, kwam hier ook
zijn ruw, gemeen en zedeloos wezen aan den dag, en hij moest het College verlaten.
Maar hij smeekte dat men op dit besluit terug kwame en hij wilde zelfs zijne toelating
in het noviciaat des gezelschaps Jezus afdwingen. Hij wilde niet bedelen en men
moest hem als Jezuiet aannemen of het zou hem tot eenen Judas maken. Natuurlijk
konden zulke gronden den P. Provinciaal niet overhalen en Oates moest den 23 Juni
1678 St Omer verlaten.
Hij ging dan dadelijk naar Londen bij zijnen vriend Dr Tongue, en maakte dezen
met de vruchten zijner spionage bekend. Hij werkte nu, waarschijnlijk met den
anglikaanschen dweper, om de 43 punten van zijn waarachtig en getrouw verhaal
van het gruwelijk complot en verbond der papistische partij tegen het leven zijner
geheiligde Majesteit, tegen de regeering en den protestantschen godsdienst, welke
weldra den koning en den Lord Schatmeester voorgelegd werden. Middelerwijl liep
hij in slechtbefaamde herbergen en liederlijke huizen rond, ging echter ook dikwijls
naar de Jezuieten en andere priesters, wier verblijf hij in St Omer onderschept had,
deels om te bespieden, deels om te bedelen of dreigend geld af te persen. Er waren
hem 50 gevallen van hoogverraad van Jezuieten bekend, zeide hij. Het lag geheel in
zijne macht ze allen te vernietigen, en hij zou het doen, indien men hem niet in de
orde opnam of men hem geene verzekerde plaats met een genoegend jaargeld
verschafte. Hij werd natuurlijk de deur uit gewezen.
Dus was de man die de schrikkelijke vervolging verwekte, welke in Engeland over
de katholieke geestelijkheid uitbrak. HUME noemt hem den allereerloosten schurk
der menschheid, MACAULAY heet hem het leugenachtigste, booswilligste en
onbeschaamdste wezen, dat ooit de menschelijke gestalte onteerde, de grondlegger
van de school der valsche getuigen. Zeer zeker zou zulk een mensch in rustigere
tijden voor de rechtbanken geen geloof gevonden hebben; maar bij de toen-
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malige stemming des dweepzieken volks was men echter geneigd het monsterachtigste
te gelooven en, zegt OLIVER GOLDSMITH, wanneer de Engelschman eenmaal
opgewonden is, vindt hij reden tot verdacht of hij vindt ze uit.
In Augustus 1678 brak de storm los; maar in plaats van de katholieke kerk in
Engeland te vernietigen, schonk hij haar slechts eene andere talrijke schaar van
nieuwe martelaars, de laatste welke zijnen bodem met hun bloed besproeid hebben.
Alle katholieke geestelijken en ook wereldlijken, die konden gevonden worden,
werden nu voór het gerecht gesleurd en ter dood veroordeeld en daar trad Titus Oates
als getuige op. Bijna in elk geding werd de valschheid zijner getuigenis bewezen;
maar de rechters waren even slecht als de getuige en iedermaal volgde de doodstraf.
Onder de martelaren bevonden zich 11 Jezuieten, 3 Franciskanen, 1 Benediktijn, 5
wereldlijke priesters, 4 leeken, waaronder Willem Howard, burggraaf Stafford en
eindelijk de Hoogeerwaarde Olivier Pluncket, aartsbisschop van Armagh.
Het is de geschiedenis dezer bloedgetuigen, hunner veroordeeling en halsrechting,
welke Pater Spillmann, met zijn gewoon talent te boek gesteld heeft. Moge zijn boek
zich ook weldra in alle handen bevinden.
H. SERMON.

Universa theologia scholastica. - Tractatus de Gratia Divina auctore
Gustavo Lahousse, S.J. in collegio maximo Lovanienst S.J. theologiae
dogmaticae professore. Brugis, apud C. Beyaert, 1902. Pretium 9.00 fr.
Wij herhalen wat wij vroeger reeds zeiden, een tractaat over de goddelijke genade
is altijd welkom bij de theologen, omdat het onderwerp onuitputtelijk is, en de talrijke
vragen met hetzelve verbonden aanleiding geven tot nieuwe beschouwingen of nuttige
toepassingen. Daarbij spoort de moeilijkheid van de stof de deskundigen aan tot
herhaalde pogingen, om in dit geheimzinnig gebied van het bovennatuurlijk zieleleven
meerder licht te brengen en de voorkomende raadselen op te lossen. Deze pogingen
verdienen voorzeker onze waardeering, al moeten zij eenmaal meer getuigen, dat
ons weten slechts stukwerk is en steeds voor grooter volmaking vatbaar.
De geopenbaarde waarheid, onafhankelijk van de wisselvalligheid der menschelijke
dingen, blijft onveranderlijk dezelfde, maar de kennis, de verklaring, de verdediging,
de voorstelling van het dogma gaat in de H. Kerk vooruit. Wij kunnen derhalve geene
nieuwe geloofsleer over de genade verwachten, maar wel eene nieuwe verklaring,
eene nieuwe wijze van voorstelling en bewijsvoering.
Deze verwachting wordt niet teleur gesteld in het bovenstaand werk van den Z.E.P.
Lahousse, wiens uitmuntende philosophische en theologische schriften aan den lezer
niet onbekend zijn en hem op het gebied dezer wetenschappen eene eerevolle plaats
hebben verworven.
Hij verdeelt den tractaat in drie deelen: De Gratia actuali (bl. 560). De gratia
sanctificante (bl. 651). De merito theologico (bl. 693).
Het eerste deel behelst zeven hoofdstukken waarvan de titels luiden: de necessitate
gratiae ad actus salutares. - De natura gratiae. - De gratuitate gratiae. - De necessitate
gratiae ad actus ethice bonos. - De gratia sufficienti. - De gratia efficaci. - De gratiae
distributione.
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- De causis ad justificationem disponentibus. - De proprietatibus gratiae sanctificantis.
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Het derde en laatste deel behandelt in het eerste hoofdstuk het wezen, in het tweede
het bestaan van het theologisch verdienst.
Overbodig te bemerken dat de schrijver op wetenschappelijke wijze zijn onderwerp
behandelt en niet alleen de zuivere en rechtzinnige leer der Kerk voorstaat, maar ook
deze zooveel mogelijk nader tot ons verstand tracht te brengen. Steeds houdt hij de
tweevoudige vraag voor oogen: an sit en quid sit dogma. Dat hem zijne uitgebreide
wijsgeerige kennis bij de oplossing uitmuntend te stade komt is meer dan duidelijk.
Wij verwijzen den belangstellenden lezer naar het hoofdstuk De natura gratiae,
waarin het ingewikkeld probleem van Gods bovennatuurlijke werking op onze ziel
met de grootste zorg en nauwkeurigheid besproken wordt. Na lezing van deze heldere
bladzijden is men in staat zich een begrip, al is het ook onvolkomen, te vormen van
het bovennatuurlijk en tevens vrije karakter van de goede daad, van de voorkomende
genade en haren physieken en zedelijken invloed op de handeling, van het verband
en de orde tusschen de beide oorzaken, welke als hoofdoorzaak of als werktuig
samenwerken bij het ontstaan van eene bovennatuurlijke handeling. In één woord:
deze fijne wetenschappelijke ontleding zal een helder licht verspreiden over het
geheimzinnig en duister vraagstuk omtrent de natuur van de genade.
De gevolgde methode past volkomen met de bestemming van het boek, ten dienste
van het onderwijs geschreven. De noodige verklaringen van begrippen en
onderscheidingen gaan vooraf, en bepalen nauwkeurig het te behandelen leerpunt,
daarna volgen de positieve en negatieve bewijzen, welke met het wederleggen der
dwalingen en valsche stelsels, de waarheid in het volle licht plaatsen. Eindelijk
worden de op- en tegenwerpingen beantwoord zoodat er bij den onbevooroordeelden
lezer geen twijfel overblijft.
Om zich te overtuigen laat de lezer kennis maken met het hoofdstuk: De gratia
efficaci (bl. 376-506) waarin de schrijver het Molinisme verdedigt en alle andere
stelsels wederlegt. De gratia ab intrinseco efficax, welke krachtens haar wezen de
toestemming van den wil bewerkt laat 's menschen vrijheid en de gratia sufficiens
niet tot haar recht komen, terwijl Molina's zienswijze deze vrijheid en de schuld van
den mensch, die aan de genade weerstaat volkomen handhaaft. Deze verklaring steunt
wel is waar op het mysterie der scientia media, maar dit mysterie zal niemand beletten
een stelsel te verwerpen dat de vrijheid van het goede en verdienstelijk werk tot een
onbegrijpelijk mysterie maakt.
In Molina's stelsel begrijpt men volkomen: a) de drievoudige
(objectiva-cognoscitiva-affectiva) onfeilbaarheid van het verband der
gevolguitwerkende genade met de toestemming van den wil; b) de noodzakelijkheid
der genade tot ieder bovennatuurlijk werk; c) de vrijheid van de goede daad en d)
het bestaan der genoegzame genade: redenen te over om aan deze verklaring de
voorkeur te geven.
Wie op de hoogte is van de geschiedenis der theologie zal zich niet verwonderen,
dat P. Lahousse zijne leer uit de beste bronnen van den bloeitijd der scholastiek
uitsluitend put, en hoogst zelden een jongeren schrijver noemt. Deze bronnen immers
zijn door het onderzoek gedurende eeuwen gewettigd en met gezag bekleed, en onze
verwaande moderne tijd heeft over dit onderwerp weinig of niets van beteekenis
geleverd. Men kan derhalve niets beters doen dan tot de oude theologen terug te
keeren, en op dezen weg is de P. Lahousse een uitmuntende en veilige gids en
vraagbaak. Zijn werk zij daarom
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allen aanbevolen, welke belang stellen in de diepgaande studie der theologie en
vooral aan priesters. De kennis in het seminarie opgedaan, waar gewoonlijk het
gebrek aan tijd belet den tractaat De Gratia uitvoerig te behandelen, is onvoldoende
om het gewichtig priesterlijk leer- en raadsambt naar behooren te vervullen.
Roermond.
Dr. A. DUPONT.

Het Maatschappelijk Vraagstuk. Zijn aard, zijne oorzaken en zijne
oplossing door J. Biederlack, S.J. Uit het Hoogduitsch vertaald door A.J.
Verhaegen, Norbertijner kanunnik der Abdij Averbode. Tweede uitgave.
- Averbode, Stoomdrukkerij der Abdij 1902.
Het boek van E.P. Biederlack, leeraar aan de Gregoriaansche hoogeschool te Rome,
is wel bekend. Eenige weken geleden verscheen de 5e uitgaaf.
‘Dietsche Warande en Belfort’ kondigde de eerste uitgaaf aan van E.P. Verhaegen's
vertaling in 't Decembernummer 1900.
Dat er nu reeds eene tweede uitgaaf verschijnt bewijst de deugdelijkheid en van
't oorspronkelijke, en van de vertaling. Deze is naar de 5e Duitsche uitgaaf
vermeerderd, o.a. met eene verhandeling over de Vrouwenvraag.
Ook komen er aan den voet der bladzijden enkele aanmerkingen bij van den vertaler
die de besproken zaak verder toelichten of op Belgische toestanden wijzen.

The Gruno Series II. - Captain Marryat. - The Children of the New Forest.
Annotated by L.P.H. Eykman and C.J. Voortman. - Groningen, P.
Noordhoff, 1902. - Prijs fl. 1,75 geb.
Dit is het tweede werkje dat deel maakt van de Gruno Series; en het is ten volle
weerdig van zijnen voorganger (Dietsche Warande en Belfort, I, no 6, bl. 741). De
gunstige beoordeeling die wij over ‘Little Lord Fauntleroy’ gaven, onder oogpunt
van lees- en leerboek, passen wij ten volle toe aan ‘the Children of the New Forest’.
Talrijke en duidelijke aanteekeningen maken de lezing er van gemakkelijk en tevens
hoogst leerzaam voor den leerling. 't Is eene keurige en welverzorgde uitgaaf, die
wij ten zeerste durven aanbevelen.
V.V.

Jahrbuch des deutschen Vereins zur Hebung und Phlege der
Muttersprache im deutschredenden Belgien. 1902, 128 blz.
Het vierde jaarboek van de maatschappij ‘Deutscher Verein’ is zoo even verschenen.
Zooals de Eerw. Heer Cuppens het vroeger in dit tijdschrift heeft meegedeeld, is het
doel van dezen kring de moedertaal in de Duitsche gewesten van België te doen
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leven, waardeeren en bloeien. Sedert zijn kort bestaan heeft de kring veel goeds
gesticht en menig vooroordeel vernield. Met genoegen heb ik het laatste jaarboek
gelezen en gezien dat de Duitsche kring in alle opzichten groote vorderingen heeft
gemaakt. Deze zouden nog gewichtiger zijn, waren de liberalen niet onverschillig
of zelfs tegenwerkers van de krachtige pogingen der katholieken voor de moedertaal.
Nochtans werden de vergaderingen door veel volk bijgewoond en belangrijke
voordrachten gehouden. Twee worden er in het jaarboek gegeven: Eine Pilgerfahrt
nach Jerusalem door den Eerw. heer Goedert, pastoor te Offen, en Arels römische
Kriegsaltertümer door den Eerw. heer Loes, pastoor te Hondelingen. Verder vindt
men er nog een kort en degelijk opstel over ‘Die Muttergottes-Verehrung auf dem
Kapuzinerberge zu Arel’ gevolgd door sommige oude Mariengedichten dagteekenende
van het jaar
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1743. - Het verleden staat borg voor de toekomst. Niettegenstaande de moeielijkheden
die hij ontmoet, zal de ‘Deutsche Verein’ langzaam maar zeker tot zijn doel geraken
en alle hinderpalen van lieverlede uit den weg ruimen. ‘Labor improbus omnia vincit.’
zegt het alombekende spreekwoord. Op hunne Vlaamsche broeders heenblikkende,
zullen de Duitsche Belgen strijden zonder schrik en aarzeling voor eigen taal en
zeden. Hopen wij dat het uur van de zegepraal weldra zal slaan.
Aarlen.
A. BERTRANG.

Vondel's meesterstuk ‘Lucifer’, taal- en letterkundig verklaard door A.M.
Verstraeten, S.J. Vierde uitgaaf bezorgd door J. Salsmans, S.J. - Gent, A.
Siffer, 1902.
Indien Vondel's Lucifer het treurspel is dat heden bij voorkeur in de Belgische
Collegiën uitgelegd wordt, het is grootendeels aan den arbeid van P. Verstraeten dat
wij dezen vooruitgang te danken hebben. Ook is zijne schooluitgaaf van algemeen
gebruik hier ten lande, zoodat een vierde druk noodzakelijk geworden was; doch hij
verschijnt niet meer door toedoen van den schrijver. Achtte de priester des Heeren
het verdienstelijk de Godheid. zooals de adelaarsblik van Vondel ze beschouwt, met
onze jeugd te bewonderen; hij heeft het nog verdienstelijker geoordeeld die Godheid
aan de Shingalezen op Ceylon in de eenvoudige en alledaagsche taal van den
catechismus te gaan verkondigen.
't Is Pater J. Salsmans die deze vierde uitgaaf bezorgd heeft.
Vele werken winnen er bij achtereenvolgens door twee vakmannen onder handen
genomen te worden. Alzoo heeft het standaardwerk van Van Lennep over Vondel
veel positieve gegevens aan de zorgvuldige bijwerking van Unger te danken. Alzoo,
meenen wij, heeft ook de arbeid van P. Verstraeten groote verplichtingen aan de
herziening van zijnen ordegenoot.
Deze herziening blijkt gedaan te zijn naar het volgend beginsel. De schooluitgaaf
van een letterkundig gewrocht behoort den leerling al de inlichtingen te verschaffen
die hem noodig zijn om het werk te kunnen genieten zooals de schrijver het ontworpen
en uitgevoerd heeft.
Vandaar de noodzakelijkheid, waar het een gedicht uit vroegere eeuwen geldt, te
wijzen op de eigenaardige beteekenis welke sommige wendingen en woorden te dien
tijde bezaten. De commentaar van P. Verstraeten voldeed vrij goed aan deze
vereischte, en legde eerder te veel dan te weinig uit. Ook heeft P. Salsmans vele
verklaringen als overbodig aan kant kunnen laten.
Maar hij heeft de zorg om Vondel's meesterstuk volgens zijn taaleigen te laten
genieten, nog verder gedreven. De hedendaagsche spelling heeft hij behouden gelijk
in de vorige uitgaven; doch voor enkele vormen die van ons spraakgebruik afwijken,
heeft hij de oude schrijfwijze aangenomen. Dit is eene nieuwigheid ten onzent voor
de Nederlandsche klassieken. Gezien de wijze waarop hij ze voorstelt, mocht hij ze
echter veilig beproeven. Inderdaad, geen gevaar dat de leerlingen voor spraakleer en
spelling in de war geraken zullen, omdat die verouderde vormen telkens met een
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sterretje geteekend staan en uitgelegd worden. Het wil ons nochtans voorkomen dat
deze invoering niet veel helpt om de verdiensten van het treurspel met juistheid te
schatten. Al is het waar dat het stoffelijke van het woord veel kan bijdragen tot het
letterkundige schoone, vooral in de dichtkunst, hier schijnt, bij minder verschil
tusschen de vroegere en huidige vormen,
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dit voordeel weinig of niet behaald, tenzij in eenig geval het rijm van den ouden
vorm afhing. Ligt er soms iets bijzonder welluidends of schilderachtigs in de vormen
van tegens voor tegen, van smilten voor smelten, van sleipen voor sleepen, van
reukeloos voor roekeloos, van uitverkore voor uitverkoren, enz., zooals zij door
Vondel gebruikt werden?
Van grooter aangelegenheid voor het waardeeren van Vondel's dichtkunst achten
wij de kostelijke opmerkingen over zijne taal en vooral over zijnen versbouw, welke
P. Salsmans in een Aanhangsel vereenigd heeft, evenals de Woordenlijst, waarin hij
al de verouderde woorden, de woorden met verouderde beteekenis of fijne
zinschakeering volgens hunne alphabetische orde opgeeft, voor ieder woord
verwijzende naar de verzen waar het in voorkomt.
Onder de verdere verdiensten welke de schooluitgaaf van P. Verstraeten in dezen
omgewerkten druk verworven heeft, wijzen wij nog slechts op de talrijke aanduidingen
die strekken om een nauwkeurig denkbeeld van den tooneelgang te geven, en den
samenhang der gedachten overal in een helder daglicht te stellen.
In het Voorbericht legt de nieuwe Vondelverklaarder eene belijdenis af die eer
doet aan zijn letterkuudig geweten: ‘Wij hebben nergens, zegt hij, een vers dat ons
inderdaad moeilijk voorkwam, weteus en willens zonder uitleg gelaten.’ Na zijnen
commentaar aandachtig gelezen te hebben, geven wij hem de verzekering dat hij ons
voor alles wat wij verklaard wenschten, zoo niet de oplossing, altijd een aannemelijke
oplossing gegeven heeft. En hij mag er op rekenen, meesters en leerlingen zullen
met onze getuigenis instemmen. Deze is de schoonste aanbeveling van zijnen arbeid.
P. LYNA, S.J.

Lettres du Père Didon à un ami. Troisième édition. Paris, Perrin et Cie,
1982, 200 p.
Deze brieven, door een vriendenhand uitgegeven en door eenige aanmerkingen aan
elkander gesnoerd, omvatten de dertig laatste levensjaren van den beroemden prediker
uit de Domikanenorde. Slechts weinige (I-VIII) stammen uit den tijd, waar de roem
den eersten krans vlocht om het hoofd van den jongen kanselredenaar; want snel
daarop, gelijk een bliksemflits in den vollen middagtijd, volgde dé mare zijner
verbanning. Een tiental der brieven (IX-XIX) die pater Didon uit zijn ‘graf’ (XI) van
Corbara naar Frankrijk stuurde zijn hier medegedeeld. De overige (XIX-LXXIII)
staan meestal in verband met de werken die hij nadien in het licht gaf. (Les Allemands
- Jésus-Christ), en met de reizen die hij te dien einde ondernam.
De toon dezer brieven aan Etienne, is minder mnig dan die der vroeger reeds aan
't licht gebrachte brieven aan Th.V. De aandachtige lezer zal allicht hiervan de reden
vinden. Eenige der brieven, waarin slechts een vertrek of eene aankomst vermeld
staat (LIII, LXVI, LXVIII) hadde men beter ter zijde gelaten. Zij zijn van weinig of
geen belang. De overige laten toe een breeden blik te werpen in de ziel van P. Didon.
Zij zullen boeien en bezielen, aansporen tot krachtig en verdienstelijk leven. Woorden
die wekken gelijk deze, ‘l'homme qui se brise au premier choc et qui ne sait rien
endurer est comme un ressort de manvais acier (IX)’ en voorbeelden die trekken,
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gelijk de stille onderwerping van den moedigen kloosterling, zijn altoos geschikt om
jonge harten te doen ontvlammen.
De derde uitgave der Lettres à un ami maakt eene verdere aanbeveling overbodig.
TH. HEIDEBRAND.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1902

345

Les universités d'autrefois. Paris et Bologne aux premiers temps de leur
existence, par M. le chanoine Alfred Cauchie. Louvain, Polleunis et
Ceuterick, 1902, 8o, 23 blz.
Dit schrift is eene voorlezing, gehouden door den gekenden professor der katholieke
hoogeschool, in den vriendenkring der oud-studenten van het seminarie te
Bonne-Espérance. Het is van levendig belang. De universiteit der middeleeuwen was
het hart des volks. Paus en Keizer schonken haar leven en bloei, de koene ridder en
de fiere poorter stonden en luisterden in hare muren; zij was de vuurbaak, wier licht
aan de hooge stroomingen des tijds de rechte baan aanwees. Zij beheerscht de
geschiedenis, deze der gedachten en deze der feiten.
Schrijver wil den oorsprong en de inrichting dier scholen doen kennen. Daaitoe
kiest hij de twee oudste uit, twee typen, Parijs en Bologne. In de eerste troont vooral
de godgeleerdheid, in de tweede zetelt het recht. De beschrijving der eerste verschaft
ons een algemeen begrip over de hoogeschool, deze der tweede duidt er de
onderscheidende eigenheden van aan, zoodat uit de schets van beide, het volle wezen,
de species der midden-eeuwsche Universiteit zich vóór onzen geest ontwikkelt.
Men leze deze verhandeling van prof. A. Cauchie. Zij verscheen nog, schier in
denzelfden vorm, in de Revue Générale, Jum, 1902, blz. 886-905. De schrijver steunt
bijzonder op de werken van P.H. Demfle, ord. Praed: Die Universitäten des
Mittelalters bis 1400 (1 bd.); Chartularium Universitatis Parisiensis (4 bd.). Hun
gezag is gekend. Zij, die noch tijd noch lust hebben om die lijvige boekdeelen
aandachtig te doorbladeren zullen in de voorlezing van den geleerden professor eene
bondige en klare uiteenzetting vinden.
Ten slotte wordt de wensch van den hoogleeraar vervuld: Bloeie eensdaags de
alma universitas van Leuven gelijk de machtige scholen der zustersteden Parijs en
Bologne.
TH. HEIDEBRAND.

Dieu et l'homme. Instruction d'apologétique, par Léon Désers, curé de
St. Vincent de Paul, à Paris. Paris, Poussielgue, 230 blz.
De lezer zoeke in dit werk geen hooge vlucht van wijsgeerige bespiegelingen, geen
breede en omslachtige uiteenzetting der wetenschappelijke stellingen op 't gebied
der natuurkunde. Eenvoudigheid, klaarheid, kortheid der verhandeling, zijn de
hoofdkenmerken van dit boek. Doch juist daardoor, is het, 't doel van den schrijver
ingezien, aanbeveling waardig. Menige katholiek, door den drang der dagelijksche
bezigheden tot verdere studiën verhinderd en verlamd, kampt met moeite tegen de
valsche aanlokkingen en den overmoed van 't moderne ongeloof. Zijn goeden wil
ontbreekt een bondig maar treffend antwoord op de meest gangbare opwerpingen,
die, met het vernis der wetenschap overtrokken, allicht zijn godsdienstige overtuiging
kunnen knakken. Een werk, dat gelegenheid biedt zich in eenige stonden over een
apologetisch vraagpunt helderheid te verschaffen is derhalve van noode.
Uit deze overtuiging heeft Leon Désers bovengenoemd werk geschreven. Hij
handelt er over de beteekenis en 't doel van 's menschen leven, 't bestaan van God
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en diens heilige Voorzienigheid, over 't ontstaan der wereld, over de goddelijke
ingeving en het gezag der heilige Schrift; over den zedelijken aard van den mensch,
over 's menschen oorsprong en afstamming; over de erfzonde en het toekomstige
leven.
Men vatte het werk niet op als zijnde een leerboek der apolo-
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getiek: dat leerboek te schrijven was niet het doel. Uit dien hoofde heeft het ook niet
de strenge logische volgorde der deelen voor het leerboek vereischt, waar eene
hoofdgedachte de deelen rangschikt en ze beheerscht; 't is niet opgebouwd als een
organisme, 't zijn korte verhandelingen, onderrichtingen, die tot een boekdeel zijn
samengebonden.
De schrijver heeft ook niet de gansche stof behandeld noch het gansche gebied
der apologetiek omvat: dit blijkt genoeg uit de inhoudsopgave. Hij bespreekt slechts
eenige vragen, en daarvan enkel de belangrijkste gezichtspunten.
De lezing van dit werk is aantrekkelijk en boeiend. De verhandeling over de
erfzonde is wat karig en dun. Men vindt er zelfs de bepaling der erfzonde niet in
aangestipt. Het hoofdstuk over den oorsprong van den mensch: Darwinistisch
antwoord, is een pereltje.
Het beek zal ongetwijfeld veel goeds stichten, en bij den lezer het belang voor
godsdienstige vraagpunten doen stijgen.
TH. HEIDEBRAND.

Vaderlandsch Sermoen
Vaderlandsch Sermoen in de hoofdkerk van Sint-Niklaas gepredikt door Am. Joos.
- Gent, Siffer, 1902.

Het Eeuwfeest van den Gulden-Sporenslag
Het Eeuwfeest van den Gulden-Sporenslag in de bisschoppelijke Normaalschool
van Sint-Niklaas, door P.D.W. - Gent, Siffer, 1902.
Deze twee schriftjes getuigen eens te meer dat de Normaalschool van St. Niklaas
- oversten en leerlingen - zoowel buiten' als binnen 't gesticht een navolgenswaard
voorbeeld is van overtuigde Vlaamschgezindheid.
J.D.C.

Verzen van Caesar Gezelle.
Bij het doorbladeren van dit bundeltje gedichten, waarvan de meeste, zooniet alle,
reeds hier en daar in tijdschriften verschenen zijn, is men geneigd aan den afgestorven
grooten Guido te denken en te zeggen: Defunctus adhuc loquitur. Deze Latijnsche
spreuk bevat lof en tevens blaam. Lof: want loffelijk is 't een zang te kunnen aanheffen
die het oor aandoet als de weerklank van een onsterfelijk hed. Maar dát die zang
weerklank is, dat juist is laakbaar. 't Is altijd gevaarlijk voor den 10em van den leerling
het speeltuig te willen bespelen van den Meester. Hang Oom's vedel aan den wand,
Caesar, en maak er u een nieuwe. En wanneer ge dan de snaren strijken zult, ik
verzeker u dat het schoon zal wezen: want er steekt muziek in uw ziel.
J.D.C.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1902

Uitgaven van Philipp Reclam Jun.
Uitgaven van Philipp Reclam Jun. Leipzig. (Universal-Bibliothek)
Das Kajütenbuch (60 Pf.) is het voornaamste werk van Charles Sealsfield, ‘der grosse
Unbekannte’, zooals men hem indertijd noemde. Want de ware naam van dezen
weggeloopen Kruisheer is Karl Postel (1793-1864). ‘Oder nationale Charakteristiken’,
zoo luidt terecht de ondertitel van dit boek. Het schildert de geboorte van een nieuwen
staat, van Texas. En dat geeft den schrijver gelegenheid om al de volken die zich in
de Nieuwe Wereld bewegen, te portretteeren: Engelschen, Ieren, Franschen,
Duitschers, Spanjaards, Negers, Yankees vooral, komen beurtelings vóór zijn toestel
staan. Het eerste deel, ‘die Prärie am Jacinto’, is een meesterstuk in zijn aard; niemand
heeft de pracht van de Amerikaansche prairies geschilderd zooals Sealsfield; de
Alkalde, een ‘Nietzsche der That’ zegt F.M. Fels, is een figuur die boeit en ontzag
wekt. De kracht en de gloed van de taal kunnen niet verhinderen dat de katholieke
lezer door tal van grimmigprotestantsche, waarheidlasterende bladzijden ontstemd
wordt.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1902

347
Een roerende lezing biedt ons Synnöve Solbakken (20 Pf.), een dorpsnovelle van den
Noorweger Björnstjerne Björnson. Meesterlijk wordt daarin geschilderd hoe
Thorbjörn, een wilde vechtersbaas, onder den invloed van de stille, zachte Synnöve
een gezette jongen en meteen haar bruidegom wordt. Een frisch, dichterlijk,
aandoenlijk stuk Noorweegsch leven. (Vgk. mej. Belpaire's Landleven in de
letterkunde.)
Wie van de opkomst van het protestantisme in Brandenburg wil lezen, neme Der
Werwolf (80 Pf.), Vaterländischer Roman von Wilibald Alexis (W. Häring) ter hand.
Vermits de schrijver protestant is, zijn alle ‘Pfaffen’ natuurlijk dikbuiken, die vorst
en volk knollen voor citroenen verkoopen. Aan handeling, aan spanning moet men
zich niet verwachten. Evenals in zijn andere romans levert de Duitsche Scott enkel
een reeks losjes aaneengesnoerde historische genre-tafereelen. Maar onder die
tafereelen zijn er zeer mooie.
Aan Die Irrlichter (20 Pf.) van Marie Petersen hebben we een eigenaardige novelle.
Een verweesde knaap komt met verlof uit de kostschool terug, wordt dicht bij huis
aan den rand van een boschvijver door den nacht verrast en verneemt er uit den mond
van de ‘dwaallichtjes’ zijn eigen treurige geschiedenis. De innige poëzie van de
nachtelijke natuur is hier weergegeven met een diepte van gevoel, een rijkheid van
verbeelding en een fijnheid en nauwkeurigheid van teekening die waarlijk ongemeen
zijn.
Alle Russische romans die wat willen beteekenen, beginnen te St. Petersburg en
eindigen in Siberië. Tot die klasse behoort Schuld und Sühne (1 m.) van Dostojewsky.
't Is de haarfijne ontleding van de zielstoestanden welke worden doorleefd door
zekeren Raskolnikow, van den dag af dat hij een moord beraamt tot den dag waarop
hij over den gepleegden doodslag berouw gevoelt en zichzelf bij het gerecht gaat
inleveren. In zielkundig opzicht, een meesterstuk; maar te veel kleinigheden en te
donker van kleur.
Seifenblasen (20 Pf.) van Max Nordau is geen hooge kunst: vluchtige pennekrabbels
en anekdootachtige verhaaltjes van iemand die alle landen van Europa bereisd heeft.
Baron de la Motte Fouqué was in zijn tijd - begin der 19e eeuw - de lieveling van
het publiek. Zijn talrijke romans, vol ridders en spoken, waren in de handen van
iedereen. Van al die wonderbare geschiedenissen overleeft er nog een enkele, Undine
namelijk (20 Pf.), waarin de poëzie van het water den lezer deugd doet als een frisch
bad.
Gaudy, Fouqué's tijdgenoot, sloeg een heel anderen toon aan. Al komen er b.v. in
Venetianische Novellen (60 Pf.) nog veel vreemde, fantastische dingen voor, toch
heeft zijn schrijven meer verwantschap met dat van den Münchhausendichter: zelfde
satirische trek, alhoewel meer behagelijke humor. Recht leutig is de lezing van het
‘burschikose’ Schüler-Liebe (20 Pf.) en van het nuchter-spotzieke Aus dem Tagebuche
eines wandernden Schneidergeseilen (20 Pf.); die kleermakersgezel is de sceptischer,
vrijzinniger, minder vroom en dichterlijk gestemde broeder van Eichendorff's
‘Taugenichts’.
In Münchhausen, eine Geschichte in Arabesken, (1.20 m.) geeselt Immerman op
geestige wijze - maar de geeseling duurt te lang - de gebreken van zijn tijd. De helden
van dezen roman zijn onbestaanbaar: 't zijn poppen door draadjes bewogen. En uit
dezen klomp van onwaarschijnlijke dingen maakt zich evenwel een lieve
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boerennovelle los, vol natuur en waarheid en leven. Onder den titel Der Oberhof,
werd ze verscheiden malen afzonderlijk herdrukt.
Evenals ‘Der Oberhof,’ is Brentano's Geschichte vom braven
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Kasperl und dem schönen Annerl, (20 Pf.) hoe huiveringwekkend ook, een voorlooper
van de latere dorpsromans, en tevens iets van 't beste dat de Romantiek ons nagelaten
heeft. Das Märchen von Gockel, Hinkel und Gackeleia (20 Pf.) van Brentano, en
Peter Schlemihl's wundersame Geschichte (20 Pf.) van Chamisso, getuigen van de
voorliefde der Romantieken voor de natuur en voor het geheimzinnige. Schlemihl
is populair.
Nog meer populariteit wellicht veroverde Die Jobsiade (60 Pf.), ein komisches
Heldengedicht in 3 Theilen door Dr. C.A. Kortum. Wie zijn lachspieren eens volop
voldoening wil schenken, moet deze grappige knuppelverzen lezen. Er is spraak van
het ‘Leben, Meinungen und Thaten von Hieronimus Jobs, dem Candidaten, und wie
Er sich weiland viel Ruhm erwarb, auch endlich als Nachtwächter in Schildburg
starb.’
Die Gedichte des Novalis (20 Pf.) is een verdienstelijke uitgave van Franz Blei:
eerst, als inleiding, een belangwekkende schets van Novalis' leven en werken; dan
een keur van gedichten, meest geestelijke; eindelijk een bibliographie, zoo volledig
mogelijk.
Wie de Gedichte (80 Pf.) van Friedrich Hebbel leest, zal bekend worden met de
ernstige, kernige, kloekgedachte, hoogbezielde poëzie van een der beste Duitsche
dichters der 19e eeuw. Ook als tooneelschrijver had Hebbel verheven, grootsche
opvattingen: getuige daarvan Die Nibelungen, een Duitsch treurspel in drie
afdeelingen, waarin hij al de reuzengestalten van het Germaansch epos uit hun
eeuwenoud graf tot een nieuw leven opwekt.
Goethe was ‘der letzte Grieche’, zong Hebbel. In hoever die uitspraak waar is kan
men nagaan door b.v. Iphigenie auf Tauris, ein schauspiel von W. von Goethe (20
Pf.) te vergelijken met Iphigenie in Thauris, Tragödie des Euripides (20 Pf.)
Zeer nuttig en zeer aanbevelenswaard is, het alphabetisch Lexikon der deutschen
Dichter und Prosaisten des 19. Jahrhunderts, bewerkt door Franz Brümmer, vijfde,
volledigde en vermeerderde uitgave. Daarin treft men van alle schrijvers een
levensschets aan en de volledige lijst van hun werken. Het Lexikon bevat 4 deelen
en kost één mark per deel. Een gelijkaardig Lexikon heeft Brümmer ook gemaakt
voor de ‘Dichter und Prosaisten von den ältesten Zeiten bis zum Ende des 18.
Jahrhunderts.’ (1 m.)
J.D.C.

L'exposition internationale des arts décoratifs modernes, à Turm 1902.
Alexander Koch, de uitgever van Deutsche Kunst und Dekoration, wil een uitgebreid
werk wijden, met ongeveer 400 platen - tekst van G. Fuchs - aan de internationale
tentoonstelling van kunstnijverheid te Turijn. Het werk verschijnt in twee uitgaven,
eene Duitsche en eene Fransche, en zal ongeveer acht dubbele afleveringen van 3
tot 4 fr. elk beslaan. Elke maand verschijnt eene aflevering.
Nrs 1 en 2 (prijs 4 fr.) bevat eene inleiding van den uitgever: Eerste indrukken in
de tentoonstelling te Turijn: een vluchtig algemeen overzicht: ‘Ce qui frappe chacun
dès l'abord, à l'Exposition de Turin, c'est la forte participation de tous les pays qui
produisent quelque chose dans le domaine des arts décoratifs’, alsmede een artikel
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La Hollande et la culture universelle allemande van Fuchs. Deze is getroffen geweest
door ‘le déplacement, évident pour la première fois, de l'équilibre de la culture dans
le concert des peuples européens.’
Engeland staat niet meer vooraan ‘l'Angleterre regarde en arrière,’
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zegt hij ‘Feuilletez tous les volumes des revues anglaises et cherchez des forces
jeunes en Angleterre; lisez tous les poètes depuis Wilde et Dawson, jetez un regard
sur la peinture après Watts, sur le dessin après Beardsley: où sont les nouveaux, où
y a-t-il autre chose qu'un heureux talent isolé, plus que du romantisme, plus du
préraphaëlisme... Des esprits, dont les mains aux gestes de mystère posent de
nouveaux fondements, imposent de nouveaux éléments, ils ne s'en manifestent, - car
les Slaves ne sont pas encore entrés dans le mouvement et ici aussi manquent - que
chez les peuples d'origine germanique au sens restreint, c'est-à-dire chez les
Allemands, peut-être aussi déjà chez les Scandinaves, en tous cas chez les Hollandais.’
Van deze laatsten wordt veel goeds gezegd, maar waarom de Hollanders voor
Duitschers willen doen doorgaan, dit is nu toch belachelijk pangermanisme!
Het artikel van Fuchs is niet veel bijzonders, en, in 't Fransch, bijna onleeslijk.
Vermits er nu toch eene Fransche uitgave is, waarom het Duitsch niet behoorlijk
laten vertalen!
De platen die deze twee afleveringen opschikken: de gebouwen der tentoonstelling,
Hollandsche boekbanden, plakbrieven, schouwen, gemeubleerde kamers, meubelen,
mosaïk in porselein, vaatwerk enz. zijn waarlijk prachtig. Indien 't zoo voortgaat zal
de uitgave, althans wat de platen betreft, heerlijk zijn.
J.V.

Het Oude Nederlandsche lied
Het Oude Nederlandsche lied, door F. VAN DUYSE. Afl. 12. - Iedere aflevering
doorbladert men met hetzelfde gevoel van bewondering voor de degelijkheid
waarmede Flor. Van Duyse zijne moeilijke taak ten uitvoer brengt. Deze aflevering
brengt tekst en bespreking van nr 194 tot 210, namelijk van de liederen aanvangend
met: Een vriendelic beelt, - Ic clam den boom al uppe, - Daar is een vrouw maget
vroeg opgestaan, - Naar Oostland willen wij rijden, - Na Oosterland wil ick varen,
- Daer sou een meisje gaen halen wyn, - Arghe winter ghy sijt cout, - Den mey moet
wech na tsomers saysoen, - O, Vriesland, so vol deugden, - Ick gingh op eenen
morghen, - Wanneer de gulde dagheraet, - Hoe lachen ons de velden aen, - Rycke
zee met al u schatten, - De koekoek in den mey, - 'k Kwam laestmael door een groene
wey, - Daer spruiten drie boomkens in ghenen dal. Het scherpzinnige onderzoek over
't Verhuisliedeke Naar Oostland heeft den h.V. Duyse belangrijke en verrassende
uitslagen opgeleverd.
Een van De Dene's liedekens (Test. Reht., fo 270) heeft den zelfden aanvang, maar
een gansch anderen - gewaagden - inhoud als nr 200:
Tzoud een meysken ghaen om wyn
Tsnavents jnde mane
Huer volgd eenen Knispaert fyn
Tot voor by de craene
Verschiet niet hier sprack Knispaert fier
Maer vrauwelick dier
Pyndt doch tstille tstaene
Hu heb jck ghewacht om dese nacht
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Schoon lief met my te ghaene

De nachtelijke avonturen van het paar maken den inhoud uit van 9 dergelijke strophen.
L.S.
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A propos de l'Exposition d'OEuvres des Ecoles primitives de peinture en
Belgique et aux Pays-Bas, â Bruges, par P. Wytsman.
In deze brochuur van een 10-tal blz. zet de Schr. bondig, en met de bewijstukken,
uiteen hoe het denkbeeld, dat te Brugge verwezenlijkt werd, in 1900 door eene
Brusselsche Commissie, waartoe Schr. behoorde, en waar Staatsminister Beernaert
aan 't hoofd van stond, het eerst was opgevat geworden. De weigering van Brugge,
hare kunstschatten uit te leenen, deed het ontwerp eener Tentoonstelling van Oude
Schilderkunst te Brussel, in 't water vallen. On voorstel van P. Wytsman besloot de
Commissie aan te kloppen bij Gouverneur Ruzette, opdat hun plan te Brugge zou
uitgevoerd worden. Aan het slot van zijn opstel, betreurt de h.W. dat men, nu de
proefneming zoo schitterend gelukte, de namen van de allereerste medewerkers
zoowat in den vergeethoek laat; nl. van kan. Reusens, Dr Van den Corput, den
Bouwmeester E. Baes, E. Van Even, Th. Lybaert, en van de hh. Ernest de Béhault
de Dornon en F. Querdon, die samen met den Schr. bij den Gouverneur de
onderneming gingen voorstellen.
S.

Flandria's Novellen Bibliotheek.
Flandria's Novellen Bibliotheek. Nr 22: H. DE MAREZ, Haar Zoon.
- Het thema: Wat een moeder lijden kan, in een Brugsche doktersfamilie overgebracht:
de moeder, na de dood van den echtgenoot, en het verlies der fortuin, kwelt zich af
om haren zoon te laten zijn studiën volbrengen. De zoon wordt dokter op zijn beurt,
doch de moeder heeft zóó bezuinigd, en zich te kort gedaan, dat zij bezwijkt. Nu
gaan den jongen man de oogen open, en erkent hij wat zijn moeder voor hem deed.
- Een goed schetsje; maar in taal en opvatting wel wat ‘gemaakt.’ Legge de h. De
M. er zich op toe flink met eigen oogen te kijken, en zich te hoeden voor
boekeninvloed. Met zijn aanleg - wordt hij zich-zelf als schrijver, - is hem een
benijdbare plaats onder onze Vlaamsche letterkundigen voorbehouden.
S.

Schat van practische Handelskennis, bewerkt door A. van der Stempel,
Jr. Derde goedkoope uitgave. Prijs 50 cents. Amsterdam, Van Holkema
en Warendorf, 134 bl.
Een klein, handig, nuttig boekje. Uit de mededeeling van den inhoud kan men
opmaken wat het is: het bevat opgaven omtrent het wezen van den handel in het
algemeen; den goederenhandel, het bankwezen, den effecten-, wissel- en geldhandel;
het verzekerings- en vervoerwezen; rechten en accijnsen; de voornaamste bepalingen
van het wisselrecht, de kantoorwerkzaamheden; briefwisseling, boekhouding en
handelsrekenkunde; verklaring der in den handel gebruikelijke woorden en
uitdrukkingen, modellen van koopmansboeken. Vergelijkende munttabellen, de
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lengtematen der verschillende landen en hunne verhouding tot den meter, de gewichten
en hunne verhouding tot den kilogram.
Over elk dier onderwerpen vindt men hier natuurlijk maar de eerste beginselen,
want zij zijn klaar uiteengezet. Voor de Vlamingen heeft het boekje nog deze
verdienste dat het hun bekend maakt met eene menigte Nederlandsche vakwoorden.
J.V.

Gedichten van A.J.M. Janssens, werkend lid der Koninklijke Vlaamsche
Academie, tweede reeks. Met teekeningen van Josef Janssens; Sint-Niklaas,
bij We De Puysselaer-Laenen.
De wakkere knappe vlaming A. Janssens, heeft ons èn nieuwe junste geschonken;
werk van zijnen scherpen geest, ware sprake van [...] edel en kristen herte.
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In 't eerste deel: Huisgedichten, leeren we hem kennen als voorbeeldigen huisvader,
die alles in 't opwellende leven zijner kinderszoo gemoedelijk naspeurt, die klein met
de kleinen, hun vreugde meêsmaakt, en hun kinderverdriet ook sussen kan; hoe mooi
en treffend die zes reken van bl. 55.
ergloos mocht ik openbaren
wel en wee van vroeger jaren
als ge klein waart.
zwijgend wordt in 't hert gedragen
lief en leed van later dagen
nu ge groot zijt.

In het tweede deel: Vaderlandsche Gedichten: vinden we den Heer Janssens weder,
zooals hij als ware vaderlander bij al zijn vrienden bekend staat, vrij en vrank, recht
voor de vuist, vlaamsch en ontembaar.
schud uw manen, o Leeuw, en ten hoogen
hef uw kop!
toon uw tanden, laat vlammen uw oogen!
op! spring op!
dat uw razend gebrul
aarde en hemel vervul,
en den vijand herinner de krauw
uwer klauw!

In het derde deel: Godsdienstige gedichten, zien we den kristen vooruit komen, met
zijn sterk geloove, dat de bergen zou verzetten; met zulk geloove staat hij op den
Montmartre te Parijs:
Een dof gedruisch klimt op naar boven,
't geloei der verre zee. Een zee is 't inderdaad:
niet buigzaam en gereed om haren God te loven
een zee die God versmaadt.
o mocht, na honderd volle jaren,
de stad die 't valsche recht des menschen heeft verkond,
en die door gansch Euroop, de rukkende oproersbaren,
verdelgend henen zond,
ontgoocheld en berouwend keeren
tot Christus' kerk, haar eer en troost in vroeger tijd,
en dan op land en zee, het eeuwig recht des Heeren,
verkonden wijd en zijd.
(bl. 113-115.)

Wat waarheid en diep gevoel ook in den volgenden schakel van: inkeer:
Ik zie het goede en volge 't kwaad;
'k ben krank en ongestadig;
soms dat mijn hert aan 't branden slaat,
wanneer de Heer genadig
een straalke zijner liefde schiet,
vol glans en gloed; maar eensklaps ziet,
de doodwind waait, en weder
legt 't vuur zijn vlammen neder,
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Wat grepe dan, in:
Almacht, wijsheid, onbegonnen,
Gij, door wien,
van de onmeetbre hemelzonnen
tot het stofken ongezien,
alles is en komt en gaat;
Gij, door wien de wereld staat,
Gij, die 't spansel overvademt,
Gij door wien het leven ademt,
Gij die licht en liefde zendt... enz. (bl. 123.)

In 't vierde deel: Verscheidene: kan Heer A. Janssens, met luim ook, schoone de
waarheid zeggen:
Ge vraagt me van wat schole ik ben?
Laat zien of ik mijn eigen ken...
wel, als ik niet en dole
'k en ben ik van geen schole.
Het oud en 't nieuw heeft schoonheid in,
het schoon was schoon van in 't begin,
zijn gronden staan en blijven.
Doch vormen gaan en drijven
gelijk de wolken weg en weêr,
gelijk de baren op en neêr,
naar tijden en geslachten,
naar 't wissen (wislen?) der gedachten,
naar zieners oog en dichters geest.
mijn lukken late ik Gode,
en 'k lache met de mode.
(bl. 143-145.)

't Doet mijn herte deugd op bl. 153 iets te mogen genieten over onzen weêrgaloozen
G. GEZELLE:
Heb dank voor 't lieve levenslied
uw ziende ziel ontsprongen,
en in uw rijmsnoer, 't vlaamsche Diet,
zoo zoete voorgezongen... enz.

Dan volgt nog klaaskensdag: waar de zéeuwsche boer verschijnt:
vader ging, en zag in 't deurgat
glinsteren twee zilveren knoppen,
groot gelijk de vuist, het kenmerk
van den rijken boer uit Zeeland.
Ja, daar staat hij, sterk van leden,
kortgebroekt, gedost in panne,
leeg van hoed en lang van haren.
Naast zijn zijde rijst zijn weerhelft,
met haar bloote steenroode armen,
hooggerookt en stijf van halsdoek.
Feller als de goudspiralen
die heur lieve wangen sieren,
glansen 's vrouwkens blinkende oogen.
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Daarna komt op zijn geheel ook: Rozekens eerste Communie, genoeg bekend.
In het vijfde deel: Zeegedichten, lezen we stukken van allen aard over het machtig
water. De zeegedichten wierden gemaakt te Middelkerke, waar Heer A. Janssens,
jaarlijks met zijn huisgezin eenige weken verblijft:
de lucht hangt zwart van zware zwangre wolken,
de regen pletst en plast op den verlaten dijk:
(bl. 241.)

In de Witte peerdekens (bl. 243) draven en breken de baren:
ze komen, ze komen, en nooit ten ende,
zendt de zeevorst bende op bende
uit de verste dalen op.

En in 't stille Zeegezang (bl. 261):
verzen zijn die breede baren
regelmatig toegevaren
en het schuimwit dat ze boort
is het helder rijmend woord.

't Roerend verhaal van Lena, en 't Koninginneken der Duinen, sluiten het vijfde deel.
Wat al schoone gedachten en treffende beelden moete ik overschrikken! Vrienden
van Noord en Zuid leest die Gedichten.
Wat de tale betreft, Heer A. Janssens speelt er meê: - de krachtige loochenden en,
die arme en miskende slepende e, wisselklank en wisselwoord, zelfs op zijn zoogezeid
Westvlaamsch, dat komt te berde waar 't daakt en voegt; 't is weelde.
'k Wensche nogtans, dat voor de rijmen de zachte, scherpe en zware e, alsook o
en oo, uiteengehouden wierden; zoo rijmt en 'n rijmt niet: weerde met leerde (bl.
157); vreezen met voordezen (bl. 126); hoogen met bogen; belooning met koning
(bl. 64) enz.
'k Wete 't, andere doen 't soms ook, en we hebben ons al, iet of wat te verwijten;
daar zijn streken waar vóór sommige medeklinkers de oo rijmt met o, maar als
algemeene wet, de gedwongen uitsprake volgen, die duistere boekemannen ons willen
opleggen, dat is overdreven. Men vindt geleerde mannen zelfs uit Noord-Nederland,
die opkomen tegen die strijdende vermenginge van klanken die teenemaal verschillen.
Eerw. Heer Eug. De Lepeleer heeft in zijn tweede uitgave van Dertienlinden al
zulke zwakke rijmen gewijzigd.
Wat aangaat de schuimwoorden, wilde Heer Janssens voor goed eens zijn zinnen
daarop zetten, hoeveel uitheemsche woorden 'n zou hij niet kunnen ter zijde leggen;
forsch en fier (sterk en trotsch); muren, (wanden); vormen (leesten); palmen (handen);
monsteren (toonen); flank (zijde); klaar (helder); vraagt naar u gedurig (gestadig);
vlamme (laaie); victorie (zege); enz. 't Gebeurt dat mate of rijm zulk schuimwoord
eischt, maar 't kan vermeden worden, met de voetreke anders te draaien.
Ook fransche wendingen kunnen verdwijnen zooals bijv.: ontsluit u, - (gaat open);
- hand in hand (hand en hand); - vol van liefde (vol liefde); zij ging beter, het ging
beter (met heur), enz.
Eindelijk moeten al deze die op mate iets te boeke brengen,
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inzien en onthouden, dat de slag of val van den voet, de sterke staafgrepe vraagt;
hebben andere vinders en rijmers dat soms over 't hoofd gezien, 't is èn zwakheid.
Heer Janssens kon ook zulke kranke reken gemakkelijk wijzigen:
maar altijd de anderen bemint. (blz. 107.)
zonder 't snedige heurs geestes. (bl. 183.)
droomende heur liefste droomen. (bl. 185.)
glinsteren twee zilveren knoppen. (blz. 180);

De sterke slag 'n kan ook niet vallen op 't zwakke lidwoord, bijv.
De regen plast en pletst op den verlaten dijk. (blz. 241).

Dat weze gezeid zonder erge; vrijmoedig en als vriend, en Heer Janssens 'n zal 't niet
kwalijk nemen; zijn werk is deugdlijk werk, en 't smaakt naar den trog om nog.
Aertrycke, 6-10-1902.
A. MERVILLIE.

Lofdicht over het Heilig Sacrament, door L. De Koninck. - Boekdrukkerij
J. Splichal, Turnhout.
‘Onder den titel van Lofdicht over het Heilig Sacrament bieden wij heden aan de
geletterde, verlichte en godvruchtige katholieke leeken eenen nieuwen dichtbundel,
waarin wij betrachten, hun Onzen-Heer Jesus Christus in het groote liefdegeheim
beter te doen kennen, ten einde zij Hem vuriger beminnen...’
Waarheid,
waarheid
en nog waarheid
is de groote verdienste van deze koninklijke zangen.
Waarheid in de breede overschouwing, in de werkelijke en zonneklare voorstelling!
De grootsche feiten en wonderen zijn toegelicht, - het verband tusschen tijd en
eeuwigheid, het verband en de betrekking tusschen Godheid en menschheid, - alle
wenteling en alle evenwicht komen duidelijk vóór den geest. Het Lofdicht is niet
enkel eene overzetting, maar het licht van studie en wetenschap is hier ten nutte
gemaakt, om de bijbelsche waarheid in vollen glans te doen uitstralen. De
verklaringen, de ophelderingen van Beelen, Allioli en Pater Schouppe vinden allerzijds
hunne toepassing. Duidelijk is de indeeling van de samenstelling: Oud Testament,
Voorfiguren; - Nieuw Testament; - Heilig-Sacraments-Officie; - Lessen: - Lofzangen.
De onderverdeelingen zijn als eene galerij van afzondelijke schilderingen; zij
verschaffen een afwisselend, deugdelijk genot.
Wij lieven en bewonderen nog die waarheid in het gevoel. De Koninck is wat hij
is, ook in zijne gedichten.
Als ik hem lees, - of als ik hem zie knielen in de nederige dorpskerk, of vóór den
kruisweg in St. Rombouts te Mechelen, of in Maria's heiligdom te Lourdes, - of
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wanneer ik hem de volle pracht van het godswerk der natuur hoor bewonderen, hij
is wat hij is, - altijd en overal, - diep verstandig, oprecht godsdienstig van oud
Kempisch geloove; hij wil niet huichelen of gebaren: zijn gevoel is waarheid.
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Dat gevoel krijgt leven èn licht èn glans in mystieke beschouwing en verdietsching,
in beelden en vergelijkingen, in onuitputtelijke, weelderige groeikracht. Dat gevoel
blijft wars van alle gemaaktheid, wars van alle mode, dat gevoel is waarheid. Ik
bewonder den dichter, en zijn gedichten zijn mij beter genietbaar om die wezenlijke
oprechtheid.
De Koninck draagt in zijn breed-verstandig hoofd het kalme bewustzijn van de
verhevene schoonheid zijner idealen, en hij boetseert die christene beelden met blijde
liefde. Hij heeft zijn inzicht in de kunst, gelijk de oude, prinselijke kunstenaars, de
Vlaamsche schilders uit de middeleeuwen, die nederknielden, Gods licht en zegen
afsmeekten, en die al biddende hun reine poësis, hun verrukkelijke visioenen, in
volle pracht van kleuren afmaalden.
De Koninck heeft ook waarheid in den zang der verzen.
Lief-flodderende muziek past niet bij de majesteit en heiligheid zijner tafereelen.
De verhaaltrant van het groot-epische en het innig zielsgevoel van 't Christen gebed
krijgen een volgehouden beweging. Eenvoudig, en sterk van zin en van zegging is
de gewone geaardheid der bijbelsche poëzie, met een Oostersche tint, met een
overvloed van beeldspraak. De Koninck blijft in den gepasten toon en bewaart zijne
eenzelvigheid.
Wel mogen wij in het Lofdicht hier en daar een zwak vers, eene onachtzaamheid,
eene drukfout, of elders nog eene zekere gerektheid aanstippen, nochtans het geheel
is volgroeid en volkomen, het wemelt en blikkert in verscheidene, glanzende
schoonheid.
Houd al eens op, na de lezing der 40 eerste bladzijden, beschouw die machtige en
fijn-christelijke schilderingen der Voorfiguren; overweeg, en beoordeel uw eigen
gevoel.
De letterlijke vertalingen zijn merkweerdig. Kracht van uitdrukking of beteekenis
der woorden zijn niet gekrenkt of verminkt, en de galming van de taal stemt overeen
met vorm en gedachten.
De lezer, die Latijn verstaat en iet of wat Schriftuur kent, zal met belangstelling
de twee psalmen nazien, die een staaltje zijn uit het Heilig-Sacraments-Officie.
Aan den Christelijken, Vlaamschen dichter, aan den genialen De Koninck onze
hulde en onze dankbetuiging!
Blijve ons Vlaamsche volk dit Lofdicht verstaan en genieten, zoolang als
Vlaanderen... Vlaanderen is.

Psalm I. - Beatus, Vir.
Wèl, wèl den mensch, die niet met goddeloozen gaat;
Die op zijn wandelweg niet met de zondaars staat;
Noch in het pestgestoelt gezeten is met boozen; Maar die tot zijn vermaak heeft 's Heeren wet verkozen
En dag en nacht dees wet geprent houdt in 't verstand.
Want hij zal wezen, als een fruitgeboomt, geplant
Aan watervlieten frisch, dat op zijn tijd naar wenschen
Zijn vrucht geeft, en welks loof niet afvalt in verslensen;
En om het even wat hij onderneemt of doet
't Zal alles tot zijn heil gedijen en zijn goed.
Niet zóó, o neen, niet zóó en zijn de goddeloozen;
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Niet zóó en zijn, niet zóó, de zondaars en de boozen;
Maar als het stof der aard, dat wegwaait van de baan.
En daarom zullen ook geen goddeloozen staan
Ten dage van 't gerecht, als zij in 't oordeel komen;
Noch zondaars zullen in 't gezelschap zijn der vromen.
Want met der vromen pad is God de Heer bekend;
Der goddeloozen weg loopt in verderf ten end.
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Psalm XIX. - Exaudiat te Dominus.
Verhoore u God de Heer ten dage van 't benauwen;
- Wanneer u 't schrikgespook des oorlogs aan zal grauwen; De naam van Jacobs God bescherme u in 't gedrom!
Hij zende hulp u toe van uit zijn heiligdom;
Dat hij van Sions berg u ondersteuning schenke!
Dat alle uwe offers hij van spijs en drank gedenke;
Uw rookend outervee weze in zijn oogen vet,
Zoodat Hij in genade op u en 't offer lett'.
Hij geve u wat uw hart moog' wenschen en begeren;
Hij stelle uw raadslag vast en doe ten beste hem keeren.
Wij zullen juichen om uw heil en roemen op
Den naam van onzen God.
De heer vervulle in top
Al wat uw ziel verlangt!
Nu is 't mij klaar gebleken,
Hoe dat de Heer zijn hand houdt over 't hoofd gesteken
Van zijn Gezalfde; van zijn heiligen hemel uit
Zal hij hem hooren; zie, door machtbedrijven spruit
Van zijne rechter heil.
Dees bouwen tot verlossen
Op tal van wagens, die op snelligheid van rossen;
Maar wij, we roepen, wij, den naam aan van den Heer,
Den naam van onzen God.
Ze kromden, zij, zich neer
En vielen.....
Wij, we stonden... staande, waar we stonden,
Pal.
Help, o Heer, den Koning, uwen Afgezonden!
En op den dag. dat we U aanroepen, geef gehoor.
A.V.
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Overzicht van tijdschriften.
De Vlaamsche Kunstbode. Aug.-Sept. 1902.
Eene zedenschets van Frans Zand; van Aug. Gittée Op en om het ‘Hooge Veen’ en
van Gust. Segers eenige beschouwingen over Weenen: de galerij Lichtenstein, met
hare ongeveer 800 schilderijen meest van Vlaamsche of Nederlandsche meesters, de
St. Stephansdom en de Kaiserliche Gemäldegalerie waaruit twee doeken van Rubens
Het visioen van den H. Ildefons en Het Pelsken, en J. Jordaens' Het Koningsfeest
besproken worden. - Voorts een uitgebreid verslag over het Nederlandsch Congres
te Kortrijk, en het begin van een critisch Overzicht der XXXVIIe tentoonstelling van
schoone kunsten te Gent door K.M.J. Lybaert: ‘al wat wij daar te zien kregen, waren,
op een paar uitzonderingen na, (en dat is weinig op 711 ingezonden schilderijen),
werken die als wezenlijke kunstwaarde het middelmatige niet te boven komen, maar
die als excentrieke, caricatuur-producten, waarin natuur en werkelijkheid hoogmoedig
over het hoofd worden gezien, volmaakte specimens zijn van wat er den dag van
heden gedurfd wordt op kunstgebied.’ Ook nog gedichten van Van Neste, J.W. Van
Genck, L. Buyst en Jan Boucherij; uit het eerste Huwelijks 'krans van Van Neste
leeren we iets nieuws:
Dat Adam in den appel beet
Was zeker wel gedaan
Want anders zoudt ge heden niet
In 't huwelijksbootje gaan.

Germania. Sept. 1902.
Van Pol de Mont Kolonos, dramatisch tafereel, geschreven op verlangen van den
jury, om door de mededingers naar den driejaarlijkschen staatsprijs, gezegd ‘van
Rome’ te worden getoonzet. - Eenige lezenswaarde bladzijden van Otto Bremer Das
Fehlen einer Sprachseide zwischen dem Deutschen Reiche, den Niederlanden und
Belgien. De westergrens van Duitschland is geene taalgrens, links en rechts wordt
dezelfde taal gesproken. Het Friesch is eene zelfstandige Germaansche taal, nauwer
verwand met het Engelsch dan met het Duitsch. De spreektaal van Groningen,
Drenthe, Overijssel en oostelijk Gelderland is geen Nederlandsch, maar Platduitsch,
eene afwijking van het Nederduitsch gesproken in Westfalen, Hannover, Hollstein
en Mecklenburg-Voorpommern. Nederlandsch zijn enkel de spreektalen van bewesten
de Zuiderzee en van Brussel tot Duinkerke. - Slot van Dr W. Valentin; studie Das
‘humane’ England. Hierin aan te stippen deze bemerking dat men de Afrikanen niet
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mag Kaaphollanders heeten, zooals het nog al eens gebeurt. Reeds van in het begin
der Kaapkolonisatie waren de Duitschers in groot getal aanwezig. De boerenbevolking
in Zuid-Afrika bestaat uit Hollanders, Duitschers, Franschen en wat Engelschen. De
stichter der Transvaalsche republiek was een Duitscher, H. Pretorius. Zestig personen
hebben het Zandrivierverdrag waardoor Engeland de onafhankelijkheid van den
boerenstaat erkend, geteekend: daaronder twee voormannen: Pretorius, een Duitscher
en Lombard, een Fransche hugenoot; van de 14 andere dragen er 8 een door en door
Duitschen naam, 2 zijn van Fransche afkomst, en van de 4 die blijven slechts twee
van Hollandsche. - Vervolg van M.W. Thelen's In en om IJsland.
- Aug. - Kurd von Stranz komt op tegen de poging van K. Bornhat, in 't vorige nr,
om de Engelandsgezinde, onstandvastige en grillige staatkunst van de Duitsche
Regeering tegenover de Boeren te rechtvaardigen, onder voorwendsel dat de
uitbreiding van de Duitsche Vloot daarmede in verband is. Scherp tegenover den
keizer, en tegenover Bismarcks opvolgers. Duitschlands aanzien en invloed is
achteruitgegaan. ‘Das sind die Erfolge der nachbismarckschen Zeit, die blos redet,
keine zähe Tatkraft zeigt und für hohle Schaustellungen sich begeistert. Wahrhaftig
ein betrübendes Epigonentum!’ - In en om IJsland, door Mr W. Theelen, is de
voortzetting van een zeer boeiend en zeer leerrijk verhaal eener bereizing van Ysland.
- Dr. W. Valentin (Pretoria) zet insgelijks zijne beschouwingen voort over Engelsche
politiek en krijgsvoering in Zuid-Afrika: das Humane, 't menschlievende, England.
- Het Godsdeel, door Leonce Du Catillon, is eene gedrongen schets van een meisje,
dat uit wraak en half waanzinnig, de hoeve in brand steekt van den hardvochtigen
boer die haar verleidde en verstootte. Eene zwartgekleurde, akelige kerstvertelling,
hoewel niet zonder talent bewerkt. - Belangrijk, eindelijk, de beschouwingen van
Karl Lamprecht over de Duitsche en de Nederlandsche Poezie in de 16e en de 17e
eeuw. Kortom, een goed nr.

Jong Dietschland. Oogst- en Septembernummer 1902.
Veel goeds in deze twee afleveringen. Wij stippen aan Kaatsen, eene brok uit Uli
der Knecht, roman van den Zwitserschen predikant Jeremias Gotthelf; eene
beschrijving van de Aanbidding van het Lam der Van Eyck's en hunne wijze van
schilderen; van L. Weiman eene beoordeeling van het werk van Jan Van
Droogenbroeck; eene goede schets van Leo Van Puyvelde: Hélène Swarth; G.
Hermans geeft een bijbelsch gedicht Noé, waarvan het eerste gedeelte, de zondvloed
bijzonder goed geslaagd is, van Fr. Van Cauwelaert een tiental kruimige bladzijden
over Levensideaal en van Am. Neckers eenige goede beschouwingen over Het vers
bij Guido Gezelle. Het Septembernummer begint den 5n jaargang en is, wat het
uiterlijke betreft, beter verzorgd dan de voorgaande afleveringen.

Tijdschrift van het Willems-Fonds. Juli-Augustus 1902.
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Een goed nummer: ingekomen antwoorden op een onderzoek door het Willems-Fonds
ingesteld over het taalgebruik bij verkiesbare vergaderingen in de volgende meertalige
staten: den Zwitserschen bond, de cantons Grauwbunden, Freiburg, Bern en Wallis;
Oostenrijk, Bohemen, de Kaapkolonie, het eiland Mauritius en Jersey. - Van Bernard
G. Bolle eene schets Jane van den kleermaker die aanleg verraadt. - Op hetgeen J.V.
vooruitzet in De Rechts-
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toestand der Ambtenaren ware een en ander aan te merken, maar met zijn besluit ‘de
noodzakelijkheid van een ambtenaarswet met een rechtbank, om over haar toepassing
uitspraak te doen’ zullen velen het met hem eens zijn.

Het Katholiek Onderwijs. Aug.-Sept. 1902.
Hierin te lezen: het verslag aangeboden aan de stedelijke onderzoekscommissie over
de oorzaken der kindersterften te Gent. Mej. Maria Du Caju besluit ‘dat de kinderlijke
gezondheidsleer als verplichtende leerstof moest onderwezen worden in de scholen
voor volwassen meisjes en de huishoudscholen en - klassen, en zelfs in de hoogste
afdeeling der lagere meisjesscholen; dat een bepaald programma van deze leerstof
moet vastgesteld en opgelegd worden, en dat men moet nagaan of zij wezenlijk en
degelijk onderwezen wordt.’ Als aanhangsel geeft de verslaggeefster een ontwerp
van programma.

Christene School. 15 Aug. 1902.
Vranck van Aeckeren bespreekt den stoffelijken kant, namelijk de loonschaal, van
Arth. Verhaegen's voor-ontwerp van schoolwet. ‘Art. 13 van het nieuwe ontwerp
bepaalt zich, in zijn eerste lid, er bij de loonschaal uit de wet van 1895 puur en simpel
over te nemen. Dat is gladweg verkeerd.
Die loonstandaard steunt enkel en alleen op de bevolking der gemeenten, daar hij,
integendeel, uitsluitend naar de dienstjaren moest geregeld worden.’

Vlaamsche Zanten.
Vlaamsche Zanten. Juli.
Een leugenvers en een spookgeschiedenis, medegedeeld door Vrouw Weyn. - Nog
andere spookverhalen, door A.D.C. - Van J.V. Vl. het vervolg zijner Bijdrage tot de
geschiedenis der belastingen.

De Banier.
De Banier. Nr 9.
De feesten te Kortrijk, en de vergaderingen te dier gelegenheid. worden door Eug.
Leën besproken. Van Fr. Schopp, een uitgebreid en dramatisch, verhalend gedicht:
de Wraak van den Boer. episode uit den Transvaalschen Oorlog.
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Bulletijn der Maatschappij van Geschied- en Oudheidkunde te Gent.
Bulletijn der Maatschappij van Geschied- en Oudheidkunde te Gent. Nr 7.
Brengt verslag over de levendige bespreking, op de buitengewone algemeene
vergadering van 1n Jult, over de wenschelijkheid voor het al of niet herstellen van
den middentoren van 't Gravenkasteel, tusschen de hh. Vuylsteke (Vlaamsch), Kan.
Van den Gheyn (Fransch), Bouwmeester De Waele (id.), Heins (id.), Verhaegen
(id.), Alb. Dutry (id.), Prayon-Van Zuylen (id.) en V. van der Haeghen (id.).

Volkskunde, 11e-12e afl.
In een opstel, Naar 't klooster van Affligem, beweert A. De Cock, o.a. zaken meer
die met de folklore in geen verband staan, dat de Benediktijnen van Affligem, uit
baatzucht, het bijgeloof der volksklassen begunstigen. Dit is een zware beschuldiging.
Alvorens echter met den schrijver aan 't vonnissen te gaan, zou eerst de betrokken
partij, nl. de paters zelf moeten gehoord worden. - De reeks spreekwoorden en
zegswijzen, afkomstig van oude gebruiken en volkszeden, wordt voortgezet. (A.D.C.).
- Leugenliedjes (met zangwijze) medegedeeld door A.D.C. - Dr. Boekenoogen zet
zijn reeks Nederl. sprookjes en vertelsels voort: Van het tooverfluitje en het
tooverhoedje; van den boer die zijn koe aan Sint-Antonius verkocht; van den jongen
met den arend. - Boekbeoordeelingen.
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Onze Kunst
Onze Kunst
van Augustus geeft het begin eener studie over de primitieven, door D. de Marez en
vervolgt de beschouwing over de betrekkingen tusschen Italiaansche en Nederlandsche
schilderkunst, van Jac. Mesnil. (Een aantal platen). - September geeft vooreerst een
vijfde artikel over de Brugsche ‘primitieven,’ vooral Memlinc (uit de streken van
Mainz), Rogier van der Weyden, enz. met vele afbeeldingen. Hierna volgen
bijzonderheden voor den bouwtrant van Zalt-Bommel: Onder den St. Maarten, van
Ed. Thorn Prikker. - Duitsche of Nederlandsche Kunst, ter gelegenheid der
tentoonstelling te Turijn, door L. Simons. - In het Octobernummer wordt vooral
hulde gebracht aan H.J. Haverman, wiens werken, met eene geheele reeks van
verlichting door G.H. Marius worden ontleed. - Ook volgt hier het laatste woord over
de ‘primitieven.’ Max Rooses onderhoudt ons over ‘schilderijen in oude Antwerpsche
familiën.’ - Als gewoonlijk volgt eene reeks van merkwaardige kunstberichten.

Durendal.
Durendal.
Août 1902 geeft eenige lezenswaarde bladzijden van Fierens-Gevaert Notes sur l'Art
décoratif moderne en Belgique. (A propos de l'Exposition de Turin) waar schrijver
voorzitter was der Belgische afdeeling. ‘Quelques lignes d'explication tout d'abord
sur l'abus que l'on a fait de ces deux mots art décoratif. Tout art plastique doit être
décoratif; la peinture et la sculpture se subordonnent à l'architecture, et c'est ce que
les anciens Grecs avaient compris en établissant hiérarchiquement la trinité des arts
apotélestiques ou plastiques. Nous avions deputs longtemps oublié de maintenir dans
l'intimité nécessaire ces trois formes de beauté.’ Het werk van de twee Belgische
bouwmeesters Hankar en Horta ‘les renovateurs de l'art architectural’ wordt o.a.
breedvoerig besproken. ‘Horta a créé un style logique, équilibré; il s'est servi du fer
avec une grâce et une sûreté incomparable; il a imaginé un système de lignes et de
reliefs architecturaux sans précédent... Horta a véritablement modelé des façades, il
a obtenu des rehels, des saillies, toute une plasticité architectonique, si je puis dire,
en se servant des matériaux qui constituent les murailles mêmes, en négligeant toute
décoration qui ne serait pas obtenue avec les éléments indispensables à son oeuvre.
De plus, proscrivant toute imitation de la nature, Horta crée sans relâche, avec une
fécondité admirable, les lignes toujours renouvelées de ses façades, de ses balcons,
de ses fenêtres.’ - E.H.A. Cuppens vervolgt zijne studie, wij zouden bijna mogen
zeggen zijne vertalingen van Guido Gezelle, en A. Goffin de vertaling van I. Fioretti.
- Septembre 1902. Twee bijdragen ter gelegenheid van het Congres van kerkelijk
muzfek te Brugge: een verslag van J. Ryelandt waaruit wij knippen over de mis in
5 stemmen van Tinel ‘oeuvre inspirée qui s'imposera de plus en plus à l'admiration
des connaisseurs et à mon avis, la meilleure messe de ce genre écrite depuis un
siècle... ou plus’ en een zweepend artikel van E.H. Verhelst ‘A part quelques
honorables exceptions et des essais isolés, l'immense majorité des maîtrises a perdu
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la notion même de la vraie musique religieuse... Hélas! la grande cause de toute cette
misère, c'est que ceux qui pourraient et devraient y porter remède n'en ont ni
conscience, ni cure, je veux parler des membres du clergé. Les uns se désintéressent
de la question, par apathie, par pusillanimité ou ignorance. Les autres sont franchement
hostiles à toute tentative de réforme, leur goût musical étant faussé depuis l'enfance...
Que voulez-vous?
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Après une éducation faite dans des classiques tels que pot-pourris sur la Traviata ou
fantaisies brillantes de Streabog, on écoutera au Grand-Séminaire les leçons savantes
d'un Tinel avec la plus grande déférence, avec un peu de snobisme même, mais sans
fruit appréciable... Le seul remède efficace consisterait dans la formation du bon
goût musical au séminaire et au collège. A cet effet, il importe de donner une place
honorable à la musique, mais à la bonne musique exclusivement; il importe de bannir
sans pitié des salles de piano toutes les inepties courantes; il importe de prohiber,
notamment, cet abominable jeu de fanfares aussi pernicieux au goût qu'à la santé...’
Nog in dit nummer eene l zenswaarde bladzijde van Maurice Gerothwohl over
Emile Sigogne, den Luikschen professor van zegkunde.

De Katholieke Gids. September 1902.
Louis B.M. Lammens geeft een geestdriftig artikel over Maurice Barrès en diens
twee jongste werken Leurs Figures, waarin het Panamaschandaal verteld wordt, en
Scènes et Doctrines du Nationalisme. ‘Den ganschen literairen arbeid van Maurice
Barrès te zamen nemend bevinden wij, dat we hier staan voor een jongen man, in de
volle kracht zijns levens. Woekeren met zijn talent, onverdroten werken, schier dag
en nacht, en dat alles met het éene grootsche doel, om de nationale veer in hare
vroegere kracht te herstellen, dat is ongetwijfeld het edelste de taak vervullen, een
schrijver weggelegd.’
- October 1902.
Een artikel van H. Ammerdorffer Het leven in de Bastille, naar aanleiding van
Funck Brentano's werk Légendes et Archives de la Bastille, waaruit blijkt dat de
Bastille een verguld gevang was dat onze gevangenen zou doen watertanden. - Van
E.P.W. de Veer S.J. eene lezing: 't Godsbestaan. Geloof en twijfel, en van A. op de
Laak De laatste martelaar van het Coliseum (de H. Telemachus).

Van Onzen Tijd. October 1902.
Jan Stuyt zet zijne meening uiteen nopens het vraagstuk der verhouding waarin de
kunstenaars, die aan de totstandkoming en voltooiing van bouwwerken medearbeiden,
tot elkander staan; hij klaagt dat ‘na de middeleeuwen de figurale decoraties zich
hoe langer hoe meer uit het intens verband met het bouwwerk hebben losgerukt;...
de huidige schilders en beeldhouwers betrachten hun kunst bijna zonder uitzondering
om zoo te zeggen op eigen gelegenheid, in elk geval onafhankelijk van de
architectuur.’ Waarop antwoord volgt van Th. Molkenboer die betwist dat
bouwmeesters de aarts-kunstenaars zouden zijn, en denkt dat deze een mea culpa
mogen kloppen omdat zij aan de schilders zoo weinig gelegenheid gegeven hebben
iets anders te doen dan peinture de chevalet; muurvlakken in goede bouwwerken
lieten ze den schilders niet ter beschikking. - Jan Brom schrijft over wijlen den
Franschen goudsmid Armand Calliat in December 1901 te Lyon overleden. ‘Den
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indruk zijner werken door woorden weer te geven is niet gemakkelijk. Men zou den
stijl eene vermenging van byzantijnsch, romaansch, nieuwgrieksch, modern,
renaissance kunnen noemen en toch alles “wie aus einem Guss”. En wèl moet veel
aanleg en bekwaamheid de basis zijn, wanneer zooveel tegenstrijdigs in onderlinge
harmonie van vorm en versiering wordt gebracht. De aangeboren fijne smaak, de
elegante chic der Franschen legde in zijne werken een bijzondere bekoorlijkheid.’ Gansch de
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Literaire Kroniek is ditmal aan Zuid-Nederlandsche werken gewijd o.a. aan E.H.
Flamen's Vaderlandsch Mimodrama en aan de Gedichten van Alf. Janssens. Van
Onzen Tijd is een tijdschrift van jongeren, en dat jongeren, zonder eerbied voor de
ouderen, vrij en vrank hunne meening zeggen, daartegen hebben we niets in te
brengen. Maar het schijnt ons dat men hier met de Vlamingen den spot wil drijven
en ze voor snullen wil doen doorgaan. Wat twee onzer meewerkers over
bovengenoemde werken denken kan men in ons boekennieuws lezen; wij hebben
menschen ontmoet die meenden dat het Mimodrama niet uitvoerbaar was; op de taal
van E.H. Flamen's boek ware ook wel een en ander aan te merken, maar dat wettigt
nog den laatsten spotzin van de bespreking niet ‘Leve het enthousiasme, leve de
joligheid van onze Zuidelijke broeders, leve de Flaminganten’. Ook over de recensie
van Alf. Janssen's Gedichten zijn wij niet voldaan; zegde ons de schrijver dat er daar
benevens schoone, minder schoone verzen in voorkomen, we zouden het met hem
eens zijn, maar hij spot, hij wijst enkel op het minder goede, en, misschien wel 't
schoonste van den bundel, de Zeegedichten maakt hij af met deze enkele woorden
‘Nog zijn er Zeegedichten, maar de dichter zegt zelf, niet op te disschen ‘voor
moegesmaakste monden.’
Neen, dat is geene opbeurende, geen leidende kritiek!

De Hollandsche Revue. 25 Aug. 1902.
Onder de rubriek Wereldgeschiedenis komt vooraan het ‘zwarte’ gevaar in Frankrijk.
Dat is me nu echte socialistenpraat uit een of ander centenblad.
‘De kloosters zijn steeds geweest en zijn nog een der gevaarlijkste vijanden van
de demokratische staatsinstellingen. Vandaar de strijd er tegen door elke werkelijk
demokratische partij.’ De vervolging in Frankrijk keurt schrijver volkomen goed, en
‘als men dus schreeuwt over vervolging, dan is dat pure onzin’. En alsof dit artikel
nog niet voldoende ware deelt Netscher onder diezelfde rubriek Wereldgeschiedenis
nog eene plaat mede verschenen in het zondagsblad ‘Het Volk’ De brandkast
beschermd door bijbel en wierookvat! - De karakterschets is gewijd aan Mark Twain,
uit wiens leven een en ander meegedeeld wordt.
- 25 September 1902.
In Wereldgeschiedenis eenige woorden over den nieuwbenoemden
luitenant-goeverneur der Transvaal Sir Arthur Lawley ‘een der beminnelijkste
menschen die de Transvalers met mogelijkheid hadden kunnen hopen tot goeverneur
te krijgen. ‘Onder de rubriek Belangrijke Onderwerpen een artikel met platen, Het
landhuis, over twee villa's gebouwd door onzen meewerker Jan Stuyt, waarvan
gezegd wordt dat zij ‘tot de beste specimina der herlevende burgerlijke bouwkunst
behooren’; ook nog uittreksels uit Jan Stuyts artikel In welken stijl zullen wij onze
kerken bouwen verschenen in Dietsche Warande en Belfort van 15n Aug. ll. en een
artikeltje Over verpleging van Krankzinnigen naar aanleiding eener lezing van Dr
Broes in de Vereeniging tot bevordering der belangen van verpleegsters en verplegers.
Dr Broes zei daar o.a. ‘Eene oorzaak (die tot krankzinnigheid kan leiden) die ik niet
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verzwijgen mag is de tegenwoordige richting der lectuur. Voorbeelden zou ik u er
over kunnen mededeelen hoe nadeelig sommige der moderne geschrevene boeken
op de hersenen werken, zoo op die der meisjes als op die der jongens. Van de eene
zijde groote overprikkeling, van de andere zijde, eene zoo treurige
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opvatting van het leven dat die tot de grootste zwaarmoedigheid voert...
Karakterschets: Ic. Bikkers, bestuurder der school voor doofstommenonderwijs te
Rotterdam.

Vragen van den Dag. Septemberaflevering.
Het nummer wordt ingeleid met eenige beschouwingen - want eene studie mag het
wel niet heeten - over krankzinnigheid en krankzinnigenverpleging, naar aanleiding
van een bezoek aan de colonie van Veld-wijk. Schrijver heeft veel over voor de
gezinsverpleging. - Nog iets van T.J. Bezemer over Javaansche literatuur. Bijna enkel
vertalingen van legenden. - In ‘Wisselingen op wetenschappelijk gebied’ (eene
vertaling uit de Deutsche Revue) toont Dr B. Weinstein, door het wisselvallige en
onstandvastige zelf in de meest exacte wetenschappen aan hoe opbouwen, in stand
houden en afbreken het eigenlijke is van 's menschen werkzaamheid, zelfs op
verstandelijk gebied. Het spreekt van zelfs dat zulks den schrijver niet aanmaant tot
een blindelings, of zelfs betrouwvol aannemen van wat gezegd wordt over
natuurverschijnselen en -wetten. - C.J. Van Geel geeft kijkjes op de geschiedenis
van het Rijnsleepvaartbedrijf. - In ‘Van Maand tot Maand’ vinden wij met vreugde
het groot gedeelte van Prof. Dr J. Mac Leod's belangrijke voordracht over den strijd
voor het bestaan en onderling dienstbetoon.

De Gids. September, 1902.
Vervolg van Aug. de Wit's Indischen roman De Godin die wacht. - Een te lezen
artikel van prof. B. Symons over Poëzie en Arbeid geschreven naar aanleiding der
3e uitgave van Karl Bücher's boek Arbeit und Rhymus. Welke is de oorsprong der
poëzie? Büchers antwoord luidt: de arbeid. Om den arbeid lichter te maken verricht
men hem rhythmisch. ‘De smid, de blikslager, de ketellapper laten hunnen hamer in
denzelfden takt op het metaal vallen; de schaaf en zaag van den timmerman, de beitel
van den steenhouwer weerklinken in gelijkmatige intervallen... Het sterkst komt het
arbeidersrhythme en het daaruit zich ontwikkelend toonrhythme natuurlijk uit bij het
hoorbaar samenwerken van verschillende arbeiders: men denke slechts aan het
dorschen met den dorschvlegel... Wat is natuurlijker en meer voor de hand liggend
dan versterking van de rhythmische arbeidsregeling door de menschelijke stem? Zoo
ontstaan dus gezangen, uitsluitend bestaande uit zinlooze klankreeksen, waarbij
oorspronkelijk alleen het toonrhythme, het muzikale element derhalve, als hulpmiddel
van het bewegingsrhythme eene rol speelt. Zulken gezangen zijn geen theoretische
constructies, zij zijn bij verschillende volken aan te wijzen, en in de refreinen van
meer ontwikkelde arbeidsgezangen leven zij rudimentair zelf in onze Westersche
maatschappij nog voort. - Mej. I. Kooistra vervolgt haar opstel Het recht van de
phantaisie en de opleiding van den onderwijzer. In zijn Driemaandelijksch
letterkundig overzicht bespreekt W.G. Van Nouhuys o.a. Herman Teirlinck's
Wonderbare Wereld ‘naast Streuvels en Buysse staat daar opeens Herman Teirlinck
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met een onbetwistbaar eigen talent’. - W. van Helten verdedigt nog tegen een opstel
van Dr. Kluyver in het Aprilnummer van Onze Eeuw, de spellingvereenvoudiging.
- October, 1902.
Vervolg van Augusta de Wit's Indischen roman De Godin die wacht. - Drie kwart
eeuw heeft men houden staan dat middeneeuwsche fabliaux en boerden, de moderne
daarmede samenhangende volksver-
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tellingen en de kinder- of volkssprookjes van Indischen oorsprong zijn. Die
Indianistische theorie vond tegenspraak. G. Busken Huet bespreekt hier opnieuw, in
zijn artikel Komen onze sprookjes en vertellingen uit Indië? de bijzonderste der te
berde gebrachte beweegredenen voor en tegen, en besluit dat een Indianist van beroep
het in deze laatste jaren zoo vermeerderd materiaal van zijn standpunt opnieuw zou
moeten overzien en vergelijken met hetgeen in het Westen werd ontdekt ‘Dat zulk
een hernieuwd onderzoek den Indischen oorsprong van een zeker aantal novellen
(misschien ook van een paar sprookjes die er minder wildfantatisch uitzien dan de
groote massa) in het licht zou stellen, is meer dan waarschijnlijk; maar het is moeilijk
te gelooven dat het ooit de al te stout hypothese zal rechtvaardigen die Indische
invloeden ziet semper, ubique et (in) omnibus - altijd, overal en in alles’. Van Dr.
C.C. Hesseling een artikel Grieksche en Nederlandsche spreekwoorden, waarin de
aandacht gevestigd wordt op het omvangrijk werk van den Griekschen hoogleeraar
N.G. Politis Paroemiae. - Schilderkunst. Brugge, door Mej. G.H. Marius. ‘Degene
die het hedendaagsch leven zooals het zich aan hem vertoont, open onder oogen durft
zien, zal, - zij het ook met heimwee naar een tijd waarin een geloof leefde dat heel
een maatschappij bezielde, - moeten erkennen dat, op de portretten na, op enkele
dezer tryptieken na, deze kunst tot een anderen tijd behoort, tot een verleden, dat
ondanks al het teere, al het aandoenlijke, ons vreemd is.’ Van Dr. W.G.C. Byvanck
Profielen II. William Hazlitt, een Engelsch humorist van de 19e eeuw.

Neerlandia.
Neerlandia. Aug.
- Eerst een karakterschets der helden van den Z.-Afrikaanschen oorlog, vooral Steyn
en De Wet. Over dezen een paar treffende anecdoten. ‘Het was na den vrede’, - zoo
luidt de kortste van de twee. ‘Een Boer, die al vroeg in den oorlog zich overgegeven
had, ontmoette De Wet en zeide: wel, Oom Christiaan, wat zie je er nog jong en goed
uit. - Ik heb ook geen last van een slecht geweten, antwoordde De Wet droog.’ - In
den brief uit Vlaanderen wordt een en ander medegedeeld over de houding van Prins
en Koning ten opzichte van onze taal. Met genoegen wordt vastgesteld ‘dat de Prins
zich gewillig naar de eisschen des tijds plooit en gaarne in 't Nederlandsch antwoordt
op verwelkomingen in die taal. Zelfs wordt verhaald, dat hij te Hoboken officieële
menschen heeft willen doen voelen, dat het niet noodig was hem te gemoet te komen
door Fransch tot hem te spreken en heeft hij daar, met eene zekere halsstarrigheid
telkens in 't Nederlandsch geantwoord aan wie hem in 't Fransch toesprak. De Prins
legt er zich blijkbaar op toe om de gunst van het Vlaamsche volk te winnen door
waardeering voor zijn taal te toonen.
‘Niet met zooveel lot kunnen wij spreken over zijn oom, onzen Koning, die te
Brugge, op de tentoonstelling van Oude Vlaamsche kunst, zich in 't Engelsch met
Engelsche dagbladschrijvers onderhield, die hem werden voorgesteld, maar een tolk
noodig had om aan de Vlaamsche kantwerksters zijn belangstelling in hun arbeid uit
te drukken.
‘Een Koning van een volk, die een tolk noodig heeft om tot dat volk te spreken:
Neen, dat wint de harten niet!
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Wat Neerlandia ook nog uitknipt uit Nellie's weekbladje van 26n Juli, over 't
onzinnige van 't liefhebberen met vreemde, vermijdbare woorden, in onze taal, is te
uitgebreid om hier ingelascht, maar te flink gedacht en gezegd om heelemaal niet
meegedeeld te worden. Wij nemen 't op in den Omroeper.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1902

365
- Sept. 1902.
Een woord tot de Vlaamsche Vrouw, door J. Aleida Nyland, rede gehouden in het
Nederlandsch Congres te Kortrijk. - Onder de rubriek Zuid-Afrika wordt gewezen
op de rol die het Hollandsch kapitaal nu spelen kan in Zuid-Afrika; - betrekkelijk de
spellingkwestie die op het Kortrijksch Congres te berde kwam wordt hier gezegd:
‘Het blijkt dat Nederland daar nog niet aan wil, en nog minder Vlaanderland. En de
Vlamingen met ongelijk meer recht dan de Nederlanders, want van deze wordt alleen
verlangd, dat zij zullen schrijven meer overeenkomstig hun spreken; de Vlamingen
zouden in enkele opzichten hun spreektaal geweld moeten aandoen. En dat zij voor
zich daarvoor bedanken, is juist gezien.

Den Gulden Winckel.
Den Gulden Winckel. Nr 5.
J. Postmus bespreekt Dr Kuyper als journalist. Nr 6 (niet ontvangen). Nr 7, Maurice
Maeterlinck door Cyriel Buysse, gevolgd door proeve eener
Maeterlinck-bibliographie. - Prof. Dr A.G. Van Hamel, door Dr J.J. Salverda de
Grave. Nr 8, Dr Jan Hartog, door F.S.K. - Souverein en Onderdaan door A.W.
Stellwagen (Willem I, en Gijsbert Karel van Hogendorp) - Nr 9. Dr Kuyper en zijn
werk, door M.G. Grashuis. - Over René De Clercq's Vlasgaard bemerkt F.S.K.: ‘Wie
als René de Clercq uitbeeldt met het werktuig van de taal, behoeft slechts dat werktuig
telken dage te hanteeren om het spoedig in zijn macht te krijgen. In de lyrische
brokstukken reien zoetvloeiendheid en zoetelijke en frissche gedachten zich aaneen.
‘Op den Weefstoel is een muziekstukje zonder noten.’ En ten slotte: Wat aan het
landelijk tafereel ontbreekt zijn minder de geuren en kleuren van het land, dan wel
de artistieke toets die het grove verfijnt door keur van streek.

De Katholiek. Sept. en Oct.
Felicitas Grundherr. Bijdrage tot de geschiedenis van het St. Claraklooster te
Neurenberg, door Dr. A.H.S. Hensen. - Guido Gezelle, vervolg van Binnewiertz. P.L.v.d. Heuvel, O.P. Twee artikelen over relikwieën: de goedgekeurde vereering is
nog geen onfeilbare uitspraak. Gedichten. - Bibliographie. October brengt een artikel
over F.-W. Weber van P. Jansen O.P. Zwart schrijft over ‘Verzenschoonheid,’ gericht
tegen Binnewiertz' Moderne Poëtiek. ‘Een vers wordt schoon, door het mooi gevoel’
van den dichter, schrijft Zwart. - Van Cooth wederlegt Van den Heuvels artikel over
relikwieën.

Elsevier.
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Ph. Zilcken geeft mededeelingen over den geboren decoratief artiest Johan Thorn
Prikker. Schrijver maakt tot deze studie ruim gebruik van Prikker's brieven waaruit
we het volgende aanhalen:
‘Ik vind een impressionistisch landschap of figuurstuk aan den wand van onze
kamers gewoon belachelijk. Zooiets als een gat in den muur, waardoor je de natuur
ziet. Maak landschappen, goed, maar maak ze dan zoo, dat ze in onze kamers passen
bij de deuren, bij de proportiën van de kamers, bij alles wat daar verder in is, dus
nooit een impressionistisch landschap, waaruit je de wind je voelt tegenwaaien. Ik
geloof daarom dat de groote beweging in Europa naar eene logische versiering van
onze woonhuizen wel de ware is’. Dit citaat, - volgens Zilcken, verklaart hoe Prikker
van uitsluitend schilder en teekenaar ‘craitsman’ geworden is van fijnen smaak.

De Economist.
De September-aflevering bevat in de eerste plaats eene uitgebreide studie van Dr.
W.H. Denier Van der Gon over ‘de voorgenomen
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wijziging van het tarief der invoerrechten, getoetst aan de theorie der belastingen’.
De Heer Boissevain antwoordt op het verwijt van den Heer Levy, die hem ten laste
legt op de vergadering der Vereeniging voor de Staathuishoudkunde en de statistiek,
de beschouwing van Ricardo ten voordeele van eene staatsbank buiten behandeling
gelaten te hebben.
Boissevain betoogt dat Ricardo's doel hier niet van pas komt.
Van Reesema vervolgt zijne geschiedenis over het Liernurstelsel in Nederland.
Rozenraad deelt zijne actueele beschouwing mede over nationale geldmarkt.

De XXe Eeuw.
De September-aflevering opent met een vervolg van de wonder fantastische en
eenvoudige zeer wonderlijke avonturen van Zebedeus. - Frans Coenen ontleedt een
zieke op zijn lijdensbed geklonken. Frederik Van Eeden geeft o.a. een belangrijk
artikel over woordkunst. Hij begint aldus:
‘Hoort eens wel, gij die het Nederlandsche woord liefhebt, en gij mijn
kunstbroeders, ziet eens op uw werk, hoe het staat rondom U. Naar allen schijn daalde
er zoete eendracht over 't land en als in Vondels Lantspel: 't is alles boter tot den
boôm, 't is alles peis en vree.’
Alle boschages weergalmen van filomelenzang, de slooten murmelen poëzie,
dramatische wonderbloemen doen zelfs den vreemdeling opkijken, in epische
lommerprieelen bedreigen zware kalebassen van realistische proza het hoofd der
wandelaars, de leeuw van Deyssel slaapt naast het lam van Hall, letterkundige tortels
trekkebekken op alle takken.
Maar vergunt mij er U opmerkzaam op te maken, mijn lieve kunstbroeders en
kunstvrienden, dat dit alles is larie en apekool, en dat het tafereel onzes geestelijken
levens in geenen deele zooveel schooner en stichtelijker is dan een kleine twintig
jaar geleden’......
Van Eeden stelt vast dat er veel schrijven, dat er veel hun aandoeningen en
gewaarwordingen, uitstorten - doch deze zijn kunstloos.
Kloos, Verwey, Van Deyssel staan omtrent alleen en houden enkel het vlag der
jongeren hoog.
Van Eeden is van oordeel dat er in de Gids niet een ‘waarachtig echt gedicht’ te
vinden is.
Van Hélène Swarth getuigt hij: ‘zij heeft zichzelve onlangs niet minder juist en
kernachtig herdoopt tot het ‘herkauwende hart’, en verder ‘eene groote reputatie....
heeft zich gevat op zulke grondslagen van het gerijmel en ijdel woord-schuim.’
Zij en een bent van mindere schrijvers azen op woordkunst. ‘Hun kunst is
schijn-schoon, mode-kunst, maaksel en manier van den dag.’
Eenigen onder de jongeren hebben naast Verwey, Boeken, Van Looy zuivere
klanken voortgebracht.
Één dichter slechts heeft de hoogste meesterschap der Nederlandsche woordkunst
in de negentiende eeuw bereikt. En dit is Guido Gezelle.
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Aan de Besten onzer dichters ontbraken moreele vastheid, scherp doorzicht en
godsvertrouwen.
‘De Muze is een engel Gods en wil niet verafgood wezen. Dan keert ze zich af en
wacht tot de Vader het hart des verdoolden heeft ingenomen’...
En ten slotte:
‘Houd op van antichambreeren in 't paleis der Muze. Ge verdoet
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uw tijd en de deuren blijven dicht, ge zult minnarijtjes aanknoopen met de kamenier
of uw hart opeten van verveling en eindigen als een mislukte, zenuwziek en
mismoedig. Ga naar huis en tracht te doen wat ge voor Gods wil houdt, zonder u om
kunst of Muze te bekommeren. Doe wat nuttig is, en als ge den stal staat uit te mesten
zult ge wellicht haar zachte armen om uw hals voelen.’....

Monatschrift für christliche Socialreform, nr 8 en 9.
Nr 8 is bijna gansch aan Zwitsersche aangelegenheden gewijd: van Dr H. Abt een
artikel over de zondagrust in Zwitserland; Dr Buomberger vervolgt zijne studie over
de tolrechten in Zwitserland en Dr A. Hättenschwiller overziet wat op economisch
en maatschappelijk gebied in de laatste drie maanden in Zwitserland voorgevallen
is. In zijne Wirtschaftliche Tagesfragen vestigt Sempronius o.a. de aandacht op de
snelle uitbreiding in Oostenrijk der spaar- en leengilden naar Raiffeisen's stelsel.
Nr 9 vangt aan met een uitgebreid verslag van Dr F. Speiser over den zevenden
Duitschen Charitasdag en over het internationaal Congres voor bescherming der
katholieke meisjes. - Leopold Katscher geeft een artikel over de groote Engelsche
samenwerkende maatschappijen voor gezamenlijken inkoop. - Nog in dit nummer
een winterprogramma voor de katholieke werkmanskringen.

Das litterarische Echo. 15 Oogst.
Ten einde het ‘boek’ in eere te houden, eischt V. Blüthgen Hausbibliotheken. Er zijn
er reeds, maar er moeten er nog veel meer komen. En daartoe is het noodig dat de
boekhandelaars hun prijzen verminderen. - R. Schoener onderhoudt ons over
Italienische Belletristik, over Boito's ‘Nero’, Corradini's ‘Guilio Casare’, Butti's ‘una
tempesta’, allemaal tooneelspelen, ook over leeidichters als Rapisardi, Orvieto en
Marradi. - Max Koch beoordeelt gunstig het werk van den Amerikaan Calvin Thomas:
The Life and Works of Friedrich Schiller (New-York, 1901). - Willy Rath bespreekt
Allerhand Komedien, waaronder niets uitstekends; Ed. Bertz Sozialethische
Reformlitteratur.

De Gazette des Beaux-Arts
De Gazette des Beaux-Arts
begint haar September-aflevering met een beschrijving van een door de Bibliothèque
nationale te Parijs verworven handschrift uit de 15e eeuw, dat ophelderingen geeft
over Leonardo da Vinci en zijn werk.
Henri Hymans zet zijne studie voort over de tentoonstelling van oude Vlaamsche
kunst te Brugge. Hij spreekt daarin o.a. over het merkwaardig spoedige verspreiden
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van het olieverf-procédé in van Eycks tijd, toen tal van moeilijkheden een innig
verkeer tusschen personen en volkeren in den weg stonder.
Doch een samenkomen van kunstenaars moest er plaats hebben. Wederkeerige
uitwisseling van kunstgewrochten was een zeer gewoon verschijnsel. Brugge in de
lente van zijn handel en nijverheid stond in betrekking met bijna al de landen van
Europa en zond er dan ook zijn kunstvoorbrengselen. Spanje en Italië waren niet
onbekend met de Brugsche meesters. Zoo kon het, dat Van Eyck grooten invloed
had op Antonello da Messina.
Gaston Migeon geeft een overzicht over de tentoonstelling van Kerkelijke Kunst
te Dusseldorf. Verder onder meer nog het begin van een artikel over Edm.
Saint-Marcel, een talentvol schilder.
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La Réforme Sociale, 1 September.
De ‘Réforme’ geeft vooreerst twee redevoeringen op van Piou en Coppée die met
vuur en gloed de fanatieke Fr. Regeering brandmerken. Blondel naar aanleiding van
het Congres te Dusseldorf handelt over werkmanswoningen en verzekeringen tegen
werkongevallen. Mazet bespreekt den kwijnenden landbouw in Frankrijk en wijst
de middelen aan tot heropbeuring van den landbouwstaat.
Chauvin betoogt de noodzakelijkheid van eene degelijke burgerlijke opvoeding.
Kent en begrijpt de burger zijn rechten en plichten, dan zal hij deze ook weten te
handhaven en te verdedigen als het nood doet.
Julin schrijft over: ‘les industries à domicile et les moteurs électriques.’
15 September.
Joly opent deze aflevering met eene critische ontleding van den roman: l'Etape
door P. Bourget. Laçoin geeft een verslag over de katholieke jonge vereenigingen,
hun ontstaan, hun werkkring en hun uitkomsten.
Guérin eindigt zijne belangrijke studie over het algemeen kiesrecht. Deviolaine
bespreekt de ‘Verriers Champenois’. Vetillart deelt eenige merkwaardige
bijzonderheden mede over ‘l'Ecole supérieure d'agriculture d'Angers.’ Verder
economisch, sociaal en bibliographisch overzicht. Van der Smissen wijdt uit over
het stemrecht der vrouwen in de nijverheidsraden van België. Urbain Guérin begint
eene studie over algemeen kiesrecht. Wat is het? Wat moet het zijn? Verder politiek,
sociaal en bibliographisch overzicht.

Revue de Paris, 1 September.
Marcelin Berthelot geeft eene belangrijke studie over de Wespen. Deze diertjes met
een bijzonder gezelligheidsinstinct begaafd, hebben steeds belang ingeboezemd aan
dichters, natuurkundigen en wijsgeeren als Virgilius, Michelet, Réaumur, Huber en
Maeterlinck.
Uit Maeterlinck's werk: La vie des abeilles, leerden wij de bijencollectiviteit kennen
bezield met ‘l'esprit de la ruche’, die het individu aan banden legt ten koste van zijn
eigen ontwikkeling De geest van het wespennest veropenbaart eveneens een
collectiviteit, doch zonder nut voor het menschdom. Daarbij de maatschappij der
Wespen is niet zoo duurbaar als die der bijen; ze wordt opnieuw gebouwd door een
enkel vrouwelijk dier elk jaar in de lente.
Wijl de wespen vruchten en oogsten vernielen en niets nuttigs voortbrengen zijn
ze de vijanden van de menschen.
Berthelot geeft belangwekkende bijzonderheden over den collectieven en
individueelen strijd der wespen. - Muhlfeld, de Rémusat, Pommerol zetten hunne
verhalen voort: L'associée, Lettres de province (1815-1817). La Mille et deuxième
nuit. Battiffol vertelt van de belegering van Rochelle. Viollis beschrijft in ‘Petit Coeur’
eene ontwakende liefde. Eene eerste bedwelmende liefde zonder echt bewustzijn.
Rabot spreekt over ‘Le problème Antarticque’. Lacour behandelt: La Tragédie grecque
au Théâtre d'Arange.
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15 September 1902.
Alfred Bruneau geeft een overzicht over de muziek in Rusland. Schrijver spreekt
over de uitvoering der muziek in St.-Petersburg (Opera's en concerten) en over het
muziek-onderwijs. Muhlfeld, Lemoine Lichterbergen, Pommerol en de Rémusat,
vervolgen, L'associée, (4 d.). - De la Vallière à Monlespan (3 d.). - La Mille et
deuxième Nuit
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(3 d.). - Lettres de Province (1815-1817) (5 d.) - Leblond geeft eene Indische
zedenschets: ‘Moutousami’. Ten slotte krijgen we een uitgebreid overzicht over de
Fransche coloniën.

The Fortnightly Review, October.
I. The conditions of success, door Nordams. II. Siam and the powers, (een heel actueel
vraagstuk), door X.Y.Z. III. The Boer Generals at Downing street, door Dicey. (Rond
en om de vrede). IV. Yet a few more French Ticts, door Davey. V. Impressions of
the Bruges exhibition, door Philips. (Een heel belangrijk artikel over de tentoonstelling
van oude Vlaamsche kunst te Brugge). VI. German light on German Policy, door
Calchas. VII. German Colonies and naval Power, door Boshford. VIII. The Bodleiom
Library, door Firb. IX. Seven years of Unionist Government in Ireland.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1902

370

Omroeper.

Maria hendrika
koningin der belgen
MARIA HENDRIKA, aartshertogin van Oostenrijk, dochter van aartshertog
Jozef-Jan-Antonius, palatijn van Hongarië en van Maria-Dorothea, hertogin van
Wurtenburg, werd te Pesth geboren den 23 Augustus 1836 en stierf te Spa den 19
September 1902.
Den 22 Augustus 1853 trad zij in het huwelijk met prins Leopold, hertog van
Brabant. Den 17 December 1865 klom haar gemaal op den troon van België.
Zij was eene christelijke, deugdzame, begaafde en verlichte vrouw, beschermster
van letteren en schoone kunsten. Om zich meer te vereenzelvigen met het land, dat
zij als het hare aangenomen had, hield zij er aan zich volkomen vertrouwd te maken
met het Vlaamsch, dat zij met genoegen las en vloeiend sprak.
De beproevingen zijn haar niet gespaard gebleven, doch zij heeft ze gedragen met
onderworpenheid en christelijke gelatenheid. Dat lijden was haar bij de Belgen een
titel te meer tot liefde en achting.
België, dat zijne koningin in hooge mate vereerde en beminde, betreurt in diepen
rouw haar afsterven.
Dat hare ziel in vrede ruste.
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Mgr. Rutten deed te Beeringen, in Limburg, den 28n Sept. 11. ter gelegenheid van
de vergadering der boerengilden en maatschappelijke werken van de dekenij, eene
aanspraak waarin hij o.a. zegde: Men heeft in mij den Vlaamschen bisschop begroet.
Ja, ik ben Vlaming, en heb mijne taal lief omdat het de taal is die ik van mijne moeder
en van mijnen vader heb geleerd, omdat men in zijne moedertaal de innigste
aandoeningen van zijn hart natuurlijk kan uitdrukken, en ook omdat het de taal is
van een braaf en deugdzaam volk. Van toen ik nog student was heb ik voor 't
Vlaamsch gevochten, altijd heb ik onze taal voorgestaan en dat zal ik blijven doen
tot mijnen laatsten adem.
In November zal te Milaan eene uitvoering plaats hebben van Edg. ‘Tinels Franciscus’.
Het werk zal, naar omstandigheden, vijfmaal worden herhaald.
K. Vl. Academie. - In de zitting van October droeg Dr. Alberdingk Thijm eene
verhandeling voor over het nut der inhoudstafels in de boeken. De eerw. heer Dr.
Claeys gaf eene reeks letterkundige beschouwingen te beste over het schoone en
typische vers van Ledeganck ‘zij wilden wat was recht en wonnen wat zij wilden’.
In eene vroegere zitting was door wijlen Jan Van Droogenbroeck dit vers uitgekreten
als gemeen en als van waarde ontbloot.
Davids-Fonds. - Den 22 September gaf het Davids-Fonds van Lier een tooneelavond
met opvoering van het blijspel ‘Blondinetje’.
- Zele hield den 6 October een tooneelavond met ‘Nieuwjaarsnacht’ en ‘In den
tijd der Patriotten’.
Uit ‘Ons Blaadje’. NELLIE geeft in haar weekblaadje van 26 Juli eenige stukjes uit
de oude doos (van 1780), o.a. een artikel in vragen en antwoorden over de namen
onzer maanden.
Het volgende gedeelte is er aan ontleend:
V. Wat doen wij met Latijnsche Naamen in onze taal?
A. Dewijl eene Taal, als zij arm in woorden of nog geheel onbeschaafd is, woorden
ontleend uit andere Taalen; of dewijl eenige minagters hunner eigen spraak die
overneemen, krijgt men veele zulke vreemde Woorden in de Moedertaal, die door
den tijd in de gewoonte geraaken en blijven.
V. Hebben wij dan zulke vreemde Woorden in onze Taal?
A. Ja, wij kennen in onze Taal Arabische, Grieksche, Latijnsche, Engelsche,
Fransche, enz., waardoor onze Stadhuis- en Courantenstijl zo moeilijk en soms heel
onverstaanbaar is voor ons, kinderen, en voor den gemeenen (kleinen) man.
V. Misschien is onze Taal te arm, om zulke zaaken uit te drukken; misschien
hebben wij daartoe geene geschikte woorden?
A. Neen, daar hapert het ons niet aan: onze taal is zeer rijk in woorden.
V. Waarom gebruiken wij dan vreemde Fransche woorden?
A. Misschien uit eene soort van hoogmoed, of uit zotten waan van welleevender
dan anderen in het spreeken te zijn, of om de zo-

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1902

372
genoemde groote waereld naar te aapen; 't geen ten schande is van onze Moederspraak,
die wij ons niet behoeven te schaamen(1).
V. Kent gij zulke Fransche woorden?
A. Hooren wij niet alle dagen van environs, beau monde, bel air, gecharmeerd,
getroubleerd, geturlupineerd, geschokkeerd, geborneerd, gemesureerd, gehonoreerd,(2)
en duizend anderen, daar men (zo zegt mijn Meester) honden en katten mee zou
vergeven.
V. Zij bevallen u dan niet?
A. Kunnen of mogen zij ons bevallen, daar zij voor vele lieden heel onverstaanbaar
zijn, dat zij (zo spreekt mijn Leermeester) wel een Fransche Dictionnaire op hunne
zijde mogten dragen, als zij naar een gezelschap gaan: of hebben wij geene woorden
in onze spraak, die datzelfde uitdrukken?

(1) Dat is volkomen waar. Juist menschen, die eenige vreemde talen goed kennen en dus in staat
zijn tot vergelijken, zullen toestemmen dat het Hollandsch even goed, en - wél gebruikt even mooi is als iedere andere taal, en dat wij door noodelooze vreemde bijmengsels, onze
taal eigenlijk heel leelijk maken en in een bespottelijk daglicht stellen. Zoo'n met vreemde
woorden doorspekt Hollandsch heeft veel weg van een kleed dat uit allerlei lapjes is te za
men geflanst. Heel bont. - misschien ook zijn de lapjes voor een deel van kostbare stof; maar
't is toch maar een armoedig plunje. Hoe meer ik schrijf, hoe meer ik er mij op toeleg om
mij te onthouden van vreemde woorden, - die soms wel aardig klinken en ook algemeen
gebruikt worden - waar ik er een evengoed Hollandsch woord voor heb. - Er zijn gevallen,
waarin het gebruik van vreemde woorden haast onvermijdelijk, soms zelfs wenschelijk is;
en het kan voorkomen dat een vreemd woord - bijvoorbeeld ‘Ingenieur’, zóódanig is
ingeburgerd, dat men er geen goed Hollandsch woord voor heeft, en men u niet zou verstaan,
indien gij er een wildet maken. Die gevallen laat ik daar. Maar in de gewone spreek- en
schrijftaal kan men een menigte veel gebruikte vreemde woorden best vermijden; en als
iedereen, vooral het jongere geslacht, zich daarop toelegde, dan kregen wij mettertijd een
mooi, eenig, zuiver en krachtig Hollandsch.
(2) De meesten dezer vreemde woorden worden nog gebruikt. En voor die alle hebben wij goede
Hollandsche woorden, die hetzelfde denkbeeld even juist uitdrukken: omstreken; deftige
lieden; goede lucht; bekoord door, of ingenomen met; verward; voor den mal gehouden;
geschokt; bekrompen; gematigd; geëerd;.... Hoor eens Hollandsch is heusch eene mooie
taal! en Fransch óók; dat heeft misschien nog wel enkele moeielijkheden die ons Hollandsch
mist. Maar Fransche woorden op Hollandsche krukken - dat is eigenlijk géén taal; dat is nu
een bespotting van taal, ons gevoel van waardigheid behoorde zich tegen het gebruik van
zoo iets wanstaltigs te verzetten. Ook onze goede smaak. Wie prikt ooit gemeene papieren
bloemen op een zijden kleed van waarde. Wie hangt ooit een snoer glaskoralen rond den
hals van een statig marmeren beeld? De taal van een volk is uit zijn natuur even edel als
kostbaar weefsel, en als uitdrukking der gedachten en gevoelens van dat volk, even waardig
als het heerlijkste marmerbeeld. Reeds onze goede smaak moest ons leeren, dat het van de
nature edele en waardige geen valschen tool en vreemde pronk behoeft.
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V. Gij zoudt dan de Latynsche ook al uitmonsteren?
A. Ja wel, als wij maar anderen daarvoor hebben(1).
Orelio. - Sedert de uitvoering van Tinel's Godelieve te Leuven, is de naam van Orelio
gansch 't Vlaamsche land door bekend. Dit jaar zong hij te Brussel, te Gent, te Brugge,
te Oostende en, met het Nederlandsch Congres, te Kortrijk.
Den 7n October 1.1. was 't vijf en twintig jaar geleden dat hij zijn loopbaan als
zanger begon en dit jubilé wil men in Holland vieren.
Boon's geillustreerd Magazijn (October '02) brengt een artikel van N. Van Harpen
over Orelio, met een tiental portretten. Hier volgt het slot van dit artikel: ‘De
Nederlandsche toonkunst is gedurende een kwart eeuw met groote schreden vooruit
gegaan, en al kunnen we nog niet op een nationale opera bogen in dien zin dat we
een eigen répertoire bezitten, niet aan Orelio de schuld; over zijn aandeel in de
opvoeringen van oorspronkelijke opera's zijn en onze componisten en onze
operatekstdichters hem dankbaar; hij heeft steeds met groote voorliefde de
verschillende hem toebedeelde rollen bestudeerd en gecreëerd.
Maar al bezitten we ook nog geen eigen répertoire, de Nederlandsche Opera heeft
het zangdrama genietbaar gemaakt voor een zeer breede schare, voor wie het vroeger
een gesloten boek was.
En voor het groote aandeel dat Orelio hierin gehad heeft, èn voor zijn aandeel in
het ophouden van den Hollandschen naam op het gebied der toonkunst in het
buitenland, maar vooral voor wat hij gedaan heeft om het Hollandsche lied weder te
doen klinken en zingen van de Schelde tot aan den Dollard, is Nederland hem dank
schuldig.’

(1) Maar dat hebben wij niet. Woorden als straat, akker, tafel, stijl, schrijven, en tal van anderen
meer, zijn hier te lande (en elders) ingeburgerd met het volk (de Romeinen) dat ons die zaken,
denkbeelden, kundigheden bracht. Een taal-omwenteling, die zulke woorden zou willen
‘uitmonsteren’ zou gewoonweg onzin wezen. Dat wordt dan ook niet in het stukje bedoeld.
Die bedoeling is: haar het karakter laten behouden dat zij nu heeft, en dat ook de sporen
draagt van de leerschool die zij doorliep, sedert zij het gebrekkig werktuig was van in de
wildernissen wonende barbaren; dat karakter dat van van leerlust en inspanning, - en ook
van de lessen van bekwame meesters getuigt, - laten zooals het geworden is, en het niet
bederven door vreemde toevoegsels, die geheel noodeloos zijn, nu zij zich, al leerende, haar
eigen woordenschat heeft verzameld. Dat een deel van die woordenschat ontleend is aan
oude, verre en vreemde bronnen, is geen bezwaar. Zóó vormen zich alle beschaafde talen.
Maar nu, uit dikwijls dezelfde bouwstoffen, de levende volkeren zich ieder hun eigen taal
hebben opgebouwd, nu Fransch, Hollandsch, Duitsch, enz. enz., onderling verschillende
talen zijn geworden, waarin echter de taalgeleerde dezelfde oude en vreemde wortels weet
te ontdekken - nu is het opzettelijk leentjebuur spelen van den een bij den ander iets onnoodigs,
iets ongerijmds, en iets waartegen goede smaak en schoonheidszin zich dienden te verzetten...
Ik hoop dat jullie allen, groot en klein, eer je in brief of opstel het vreemde woord neerzet,
eerst eens zult onderzoeken of er ook een goed Hollandsch voor bestaat.
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Wet 15 Juni 1883. - Een onzer medewerkers doet een onderzoek over de toepassing
der wet van 15 Juni 1883 - Vlaamsch, Duitsch, Engelsch, geschiedenis,
aardrijkskunde, dierkunde, plantenkunde, natuurkunde en scheikunde onderwezen
bij middel van 't Vlaamsch - in de Athenea en Staatsmiddelbare scholen van 't Vl.
land. Hij zal dankbaar zijn voor de inlichtingen hem hierover toegezonden door
bemiddeling van 't Secretariaat van Dietsche Warande en Belfort.
† August Van Acker, gewezen gemeente-secretaris en opsteller van De Gazette van
Eecloo. Hij schreef menige gewaardeerde stukken op gebied van letterkunde en
geschiedenis. Hij was ook een der inrichters van het Davids-Fonds in zijne
geboortestad.
† Kanunnik Leroy, van Doornik, schrijver van ‘Instructions pratiques sur la
comptabilité des fabriques d'église.’ - Arthur Goemaere, schepen van openbare
werken te Antwerpen, gewezen hoofdopsteller van Le Précurseur en stichter van
den bond der Belgische drukpers. Hij was geboren te Gent in 1840. - Henri
Siemiradzki, Poolsche schilder. Voor zijn tafereel ‘De levende fakkels van Nero’
weigerde hij 120.000 fr. en schonk het aan het nationaal Museum van Krakau. Chincholle, medewerker aan Le Figaro. - Philip James Bailey, de ouderdomsdeken
der Engelsche dichters. Bijzonderste werk: Festus, godsdienstige zang van 40,000
woorden op den leest van Milton's gewrochten. - Don Albertario, bestuurder van
den Osservatore catholico van Milanen. Hij was een geleerde priester en een
schitterende polemist. Tijdens de onlusten in 1898 in de hoofdstad van Lombardië
werd hij tot 2 jaar gevang veroordeeld voor zijne strijdartikelen over volksgezindheid
en Pausdomverdediging. - Virchow, de vermaarde Duitsche geleerde die zulken
vooruitgang doen maken heeft aan de anthropologische wetenschappen. Hij was
positivist, doch bestreed de gissingen van zijnen leerling Hoeckel, die in het
transformisme den oorsprong ziet van den mensch. Hij deed ook veel aan politiek,
het woord Kultur-kampf zou van hem komen. - Emiel Zola, de beruchte naturalistische
schrijver, geboren in 1840. - Kanunnik Deleyn, van Brugge, schrijver van
gewaardeerde historische bijdragen. - Frans Nouwen, pastoor van Bitsingen bij
Tongeren, schrijver van ‘Opvoeding der meisjes in de kostscholen’ en vele bijdragen
over geschiedenis en oudheidkunde. In een werk over de eerste kruisvaart leert hij
dat Godfried van Bouillon, zijn leger vergaderde te Maastricht, dat in den beginne
eenige Franschen aan den tocht deelnamen, maar dat het enkel Belgen waren die
Jerusalem bereikten. - Prof. Dr B.J. Stokvis, hoogleeraar te Amsterdam, een der
lichten der geneeskunde niet alleen in Holland maar in Europa. Hij leverde vele
werken over medische onderwerpen.
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Nieuw verschenen Noord-Nederlandsche Werken(1)
Hoog Az. (W. de), Studiën over de Nederlandsche en Engelsche taal- en
letterkunde en haar wederzijdschen invloed. Dl. I. Dordr., J.P. Revers. (8 en
208). gr. 8o f 2.50
Denkers (De groote) der eeuwen. (Algemeene bibliotheek van wijsbegeerte).
Amst., Cohen Zonen. post 8o. Per dl., bij inteek. f 1. -; geb. f 1.40. - Dl. IV.
Benedictus de Spinoza, Ethica. Vertaald door J.C. Logemann (6 en 276) afz. f
1.50; geb. f 1.90.
Waterstaatswetgeving. Wetten: I. Omtrent verveningen; II Uitv. G. 191. betr.
het maken van verordeningen; III. Tot opheffing van belemmeringen, enz.; IV.
Algemeene regels omtrent het waterstaatsbestuur; Bevoegdheden
waterschapsbesturen enz., met beknopt overzicht van stelsel en inhoud der
wetten, tekst en aanteekeningen bij de artikelen door D. Kooiman, onder toezicht
van H.J. Romeyn. 2o gedlte. Sneek, J.F. van Druten. (91 - 298 en 16). gr. 8o. f
1.80; compl. (16 en 298). f 2.90; geb. f 3.50
Wilde (H. de), Dr. A. Kuyper in zijn beteekenis voor de politieke ontwikkeling
van het Nederlandsche volk. 2e druk. Wageningen, Naaml. venn. Drukkerij
‘Vada’. (60). gr. 8o. f 0.50
Hengelaer (L.M. van), De beginselen van het dubbel-boekhouden verklaard
volgens de materialistische theorie. (Twee-rekeningen-reeksen theorie). Cursus
voor eerstbeginnenden. 2e druk. Tiel, D. Mijs. (8 en 187). gr. 8o geb. f 2. Molenbroek (P.), Leerboek der meetkunde, 2e herz. dr. Leiden, A.W. Sijthoff.
gr. 8o Dl. I. Planimetrie. (10 en 312, m. fig.). f 2.40. - Dl. II. Stereometrie. (6
en 205, m. fig.). f 1.75
Berghuis (F. Lz.), Perspectief. Leerboek voor hen, die studeeren voor de akte
handteekenen, lager onderwijs of voor de hoofdakte, ten dienste van
bouwkundigen en ten gebruike op teekenscholen. 5e druk. Tiel, D. Mijs. (140
en 2. m. 61 fig.). gr. 8e. f 1.60
Schrijvers (Klassieke) No 76. Tacitus, Germania. Uit het Latijn door B.H.
Steringa Kuyper. Amst., S.L. van Looy, (63), post 8o. f 0.40
Nouhuys (W.G. van), Uren met schrijvers. Studiën en critieken. Amst.. Van
Holkema & Warendorf. (4 en 258). post. 8o f 2.50; geb. f 2.90

(1) Deze lijst dient niet tot aanbeveling. Wij nemen er alle werken in op die voor onze lezers
van belang kunnen zijn. f. 1 = 3.10 frank,
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Goes (F. van der), Ekonomische studiën. Amst., Tierie en Kruyt. post 8e I
Grootkapitaal en kleinhandel. Bijdrage tot de kennis der middenstandspolitiek.
2 stkn. (153; 142). f 2.50; bij inteek. f 2. - geb. f 2.75
Pienaar (Philip). Met Steyn en De Wet. Belangrijke mededeelingen en
persoonlijke ervaringen. In het Nederlandsch bewerkt door A.J.J. Ebeling.
Middelb., F.B. den Boer. (190, m. 1 portr.). post 8o. f 0.90; geb. f 1.20
Lichtenbelt (A.D.F.W.). Het scheepsstoomwerktuig. Een handboek,
hoofdzakelijk ten dienste van hen, die zich voorbereiden tot het staats-examen
voor machinist ter koopvaardij. Dl. IV. Theoretisch gedeelte. Rott., Nijgh &
van Ditmar. (14 en 296, m. fig. en 9 pltn.). gr. 8o. f 4.90; geb. f 5.50
Selhorst (J.F.). De hysteropexia vaginalis (vagino fixatio) in verband met het
psittacisme in de wetenschap., Amst., Scheltema en Holkema's Boekhandel.
(86). gr. 8o. f 1.50
Wertheim Salomonson (J.K.A.), Schemata der huidinnervatie door de periphere
zenuwen en volgens dermatomen. Met een kort bijschrift. Amst., Scheltema en
Holkema's Boekhandel. (4, m. 7 pltn.). 4o obl. f 0.90
Eldar (A.M.) [Anna Fles], Spreken en zingen, in verband gebracht met de
Nederlandsche taal. 8e, omgew. en veel verm. druk. Tiel, D. Mijs. (266 en 6,
m. afb. en 1 plt.). post 8o. geb. f 2. Homeros, De Ilias. Vertaald door C. Vosmaer. 6e druk. Leiden, A.W. Sijthoff.
(4 en 375). gr. 8o. geb. f 1.90
Vollgraff (J.C.). De omvang der classieke philologie en de voorname plaats
welke in de rij der philologische vakken bij voortduring behoort verzekerd te
blijven aan de tektscritiek. Rede, uitgesproken bij de aanvaarding van het
hoogleeraarsambt aan de rijks-universileit te Utrecht, den 22en September 1902.
Utr., C.H.E. Breijer. (34). gr. 8o. f 0.60
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Over de Engelsche beroepsvereenigingen.
IN de ‘Soziale Praxis’ verschenen onlangs van Sidney en Beatrice Webb, als
voortzetting van 't vroeger uitgegeven werk ‘De Geschiedenis van het
Trade-Unionisme,’ eenige artikelen over de ontwikkeling der Engelsche
beroepsvereenigingen, gedurende de tien laatste jaren (1892-1902), en hare
vermoedelijke gevolgen(1). De Engelsche Trade-Unions geven op het vasteland
gewoonlijk den toon aan; wij veroorloven ons derhalve, de feiten die hunne jongste
ontwikkeling kenmerken, in 't kort aan te stippen.
Het ledental der beroepsvereenigingen klom van 1.502358 tot 1.905116. Aanleiding
daartoe was de nijverheidsbloei der jaren 1889/90, en 't vertrouwen der werklieden
in de kracht der vereeniging, door de werkstaking der dokarbeiders glansrijk gestaafd.
De aangroei is nochtans aanzienlijkst in de grootnijverheidskringen, die de sterkst
ingerichte beroepsvereenigingen tellen. Daarentegen zijn in de kleinnijverheidstakken
de rangen gedund.
De landbewerkers, de zeelieden en de visschers zijn het meest aan de
beroepsvereenigingen vreemd

(1) Die neueste Geschichte des Gewerkvereinswezens im vereinigten Königreich, und ihr
vermutliches Ergebnis. Soziale Praxis, 1892, nr 23, 24, 25, 26.
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gebleven. De werklieden verlaten 't land en scholen samen in de steden.
Onder de arbeidsters zijn de vereenigingen der weefstofnijverheid 't meest
ontwikkeld; 't beroepsvereenigingswezen wordt echter weinig daardoor geholpen,
daar deze vrouwen onder de hoede der wet zijn geplaatst.
Aangaande de geldelijke middelen was in heel 't verleden de toestand nog nooit
zoo bloeiend. 't Vermogen der honderd sterkste vereenigingen te samen genomen is
meer dan verdubbeld; 't bedraagt 3,766625 p. stlg. De geschiedenis van den arbeid
gewaagt nergens van zulk eene uitkomst.
Toegenomen hebben tevens de beroepsvereenigingen, doch niet in gelijke mate,
aan innerlijke ontwikkeling, aan degelijkheid en sterkte. De hoofdagenten - de
algemeene schrijver en de zaakvoerder - hebben aan invloed gewonnen; hun getal
is vergroot; onder de ondergeschikte beamten heerscht ijver en open zin voor de
studie. Ofschoon hunne taak immer lastiger wordt, ofschoon beroepsbezwarigheden
en vraagstukken der huishoudkunde, van jaar tot jaar, een ruimeren blik in de wereld,
eene diepere kennis der methoden der nijverheidsinrichtingen, een klaarder begrip
der beginselen vereischen; ofschoon een der moeilijkst te beantwoorden vragen is,
hoe de technische vereischten, om met een heftigeren arbeid tot de hoogst denkbare
voortbrenging te komen, samen kunnen gaan met de verbetering van den toestand
der werklieden, toch zou het lastig zijn beter werk te verrichten dan de leiders der
Engelsche beroepsvereenigingen gedaan hebben. Niettegenstaande is het te betreuren
dat er voor de beamten nog geen bekwaamheidsexaam bestaat, handelend over
geschiedenis van het beroepsvereenigingswezen, over vorm en methoden der
beroepsinrichtingen in den vreemde, over de verhoudingen van het loonverdrag; dat
zoo weinig jonge werk-
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lieden in staat zijn deze onderwerpen met vrucht te bestudeeren; dat de
beroepsvereenigingen nog altijd weerzin gevoelen om in rechts-, registratieen
parlamentsvragen deskundigen te rade te gaan.
Dit geldt voor iedere beroepsvereeniging in 't bijzonder. Beschouwt men het geheel
der beroepsvereenigingen en de onderlinge verbinding der deelen, zoo is daar weinig
ontwikkeling aan te wijzen. Wel worden nieuwe kartellen gevormd en groeit het
getal hunner leden aan; doch hunne inrichting blijft onvolkomen, hun invloed gering.
Het kongres, ofschoon uiterlijk ‘hervormd’ heeft het manke van vóór tien jaren nog
niet afgelegd. Het parlementskomiteit ontbeert nog immer een bezoldigd personeel
en eene stelselmatige inrichting, zonder dewelke het zich onmogelijk van zijne taak
kan kwijten. In werkelijkheid zijn alle leemten der jaren 1890/92 nog voorhanden.
't Geen eenigszins verblijdt, is de uitslag, waarmede de twee maal aangewende
pogingen om de vereenigingen onder elkander te verbinden, werden bekroond.
Diensvolgens trad in 1899 een Algemeene bond in 't leven, die einde 1900, 386,696
leden telde. Verder is de Vereeniging tot vertegenwoordiging der arbeidersbelangen
in het Parlament 400,000 leden sterk.
Op de vraag naar getal en uitgebreidheid der werkstakingen dient geantwoord dat
de laatste tien jaren in 't algemeen in betrekkelijken vrede verliepen. Men ga hier
voorzichtig met de cijfers om, zij zijn bedriegelijk; zij komen groot voor; en toch
heeft gedurende deze tien jaren de éénling eener arbeidersmenigte van 9,000 000
niet meer dan 1 1/4 daags gestaakt.
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De kern van het geschil bij alle werkstakingen was het beginsel van het kollektief
verdrag. De arbeidgever, bewerende dat de bestaande arbeidsvoorwaarden eene
vermeerdering der voortbrenging, die dringend noodwendig was, belemmerden, en
overtuigd, als heer en meester te kunnen beslissen over de voorwaarden van den
arbeid, voor iederen werkman in 't bijzonder, aangaande iedere machine, en met
betrek op ieder afzonderlijk werk, wilde het individueel verdrag opdringen. Voor
den arbeider was dit noodlottig verbonden met vermindering van loon; hij verliet
derhalve het werk.
De staking in de Bethesda-leigroeven (1900), en deze der machinenarbeiders
(1897/98) dienen in 't bijzonder te worden vermeld. De eerste duurt nog altijd voort.
In de tweede bleef de zege aan de arbeidgevers, die niettemin een nieuw stelsel van
kollektief verdrag, beter overlegd en redelijker dan het vorige, invoerden.
't Voortduren dier stakingen wierp een valsch licht op de verzoeningsakte van
1896. Het Board of Trade, door deze akte tot bijlegging der strijdigheden gemachtigd,
bleef schier zonder invloed, daar de partijen van eene scheidsrechterlijke uitspraak
niet hooren wilden. Ook wint het gevoelen, dat eene overkomst, door dwang bewerkt,
een geringer euvel is dan geene overeenkomst, meer en meer veld.
De druk door de beroepsvereenigingen op het Parlement uitgeoefend tot wettelijke
bescherming der werklieden is van weinig beteekenis. De wet van 1896 tegen het
trucksystem had weinig gevolg. Deze van 1897 tot schadeloosstelling der werklieden,
wordt in de grootnijverheid toegepast, doch de handwerkers, voer- en zeelieden
blijven van hare weldaden verstoken. In de fabrieken is het nu verboden kinderen
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te doen arbeiden onder de 12 jaren; tot mijnwerken blijft hun tot het 13e jaar de
toegang versperd; doch feitelijk staan de andere beroepen voor hen open; zij
verdringen er den volwassenen arbeider; van werkelijken schoolgang, van een
minimum van opvoeding mag men nauwelijks spreken. Vrouwen en kinderen hebben
verder, niettegenstaande de wet van 1891, het minimum van gezondheidsvoorzorgen
niet genoten. In een woord, tot een belangwekkenden uitslag hebben het de
beroepsvereenigingen op dit gebied niet gebracht.
't Geen echter al het voorgaande, licht en schaduw, op den achtergrond stelt, is
eene onverwachte rechtsspraak, die de beroepsvereenigingen om zoo te zeggen in
hun levensbeginsel aantast.
't Volgende voorval gaf er aanleiding toe.
Een strijd brak uit tusschen de Taff Vale Railway Company en de Amalgamated
Society of Railway Servants, en had werkstaking aan de zijde der beamten tot gevolg.
Bij de leiding dezer staking gingen eenige agenten der beroepsvereeniging het perk
der bestaande wetten te buiten, en dreven andere personen tot wetsovertredingen
aan, waardoor aan de Maatschappij merkelijke schade veroorzaakt werd. De
Maatschappij, in plaats van, naar het gebruikelijk recht, de beschuldigde personen
in 't bijzonder voor eene boetstraffelijke rechtbank te dagen, wendde zich tot de
Chancery-afdeeling der High Court of Justice, en vergde van deze de handhaving
der wetten; zij klaagde niet de in 't bijzonder beschuldigde personen aan, maar den
bond der spoorwegbeamten, als zoodanig; tevens vorderde zij vóór het burgerlijke
gerecht, van de beroepsvereeniging als genootschap (corporation), eene aanzienlijke
som tot schadeloosstelling. Op 22 Juli 1901 besliste nu het House of Lords, in zijne
hoedanigheid van hoogste beroepshof, dat de voornoemde bond, ofschoon niet als
rechtspersoon erkend, als genoot-
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schap, inderdaad verantwoordelijk was, en schade en onkosten bij middel van 't
bondsvermogen moest vergoeden.
De stelling der beroepsvereenigingen, van het standpunt des rechts uit beschouwd,
is daarna de volgende:
Tot nu toe waren de beambten en werklieden, handelend in naam der
beroepsvereeniging, voor iedere schadestichtende handeling, zelf verantwoordelijk.
Ten gevolge dezer rechtsspraak, is de beroepsvereeniging, als zoodanig, voor iedere
handeling, ten haren laste uitgevoerd, aansprakelijk en strafbaar. Aansprakelijk is
zij, opgeschreven op 't ambtelijk register, of niet; zij is dit nog, niet alleen indien een
harer beambten zijne bevoegdheid overschrijdt, maar zelf dan, wanneer het komiteit,
met de uitvoerende macht bekleed, uitdrukkelijk het tegenovergestelde van 't gene
hij uitvoerde, voorschreef(1).
De tot nog toe gegeven verklaring der wet van 1875 wordt hiermede over boord
geworpen en de beroepsvereeniging in haar grondrechten gekrenkt. Gedurende dertig
jaren werd niet één maal de elkheele verantwoordelijkheid aan eene
beroepsvereeniging ten laste gelegd; het Parlement zelf stemde met volle bewustzijn
deze opvatting bij. Heden is het zelfs niet meer noodig dat zij de wet overtrede om
als beroepsvereeniging aansprakelijk te zijn. Heeft zij eenen ondernemer of een
onzijdig gebleven werkman schade toegebracht - 't geen bij stakingen schier immer
voorkomt - zoo kan zij vóór de vierschaar worden gedaagd, en haar lot berust heel
en al in de handen der rechters, die voor 't oogenblik

(1) Dit schijnt, zegt Webb, de zin dezer bepaling. Bij 't onbepaalde, dat de geheele Britsche
wetgeving, die over vergrijpen handelt, kenmerkt, is het onmogelijk eene toelichting te geven,
die volkomen vertrouwen verdient.
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niet al te welwillend te haren opzichte zijn gestemd.
Het samenspanningsrecht (conspiracy) der beroepsvereenigingen is voortaan niets
meer dan eene herschenschim.
Webb verwerpt deze nieuwe uitspraak niet met schering en inslag. Hij ziet er
geenszins bezwaar in dat eene beroepsvereeniging, als genootschap, verantwoordelijk
zij. Hij erkent, dat eene beroepsvereeniging of haar beambte, zoo zij, in geval van
staking, een door de wet bezegeld arbeidsverdrag bij andere werklieden breken, tot
schadevergoeding gehouden zijn. Hij wil zelfs aannemen dat de staking een niet
gepast middel is tot 't sluiten van het arbeidsverdrag; maar toch, schrijft hij, indien
het recht den arbeid te staken den werkman toegekend blijft, zoo is het niet billijk,
hem op onrechtstreeksche wijze, om reden van een met de staking verbonden toeval,
den voet geheel dwars te zetten; 't is een hoon op de rechtvaardigheid geworpen.
Verder laakt hij het onbepaalde der nieuwe wet(1). Op zekerheid en vastheid van
wetgeving heeft de burger immer recht. In dien zin diene deze nieuwe bepaling te
worden gewijzigd.
Dat ten gevolge der nieuwe rechtsverhoudingen, een andere wind in de
beroepsvereenigingen is opgestoken, zal niemand verwonderen. De geestdrift voor
kollektief-verdragen wordt koeler en koeler; de verlangens hellen naar politiek en
vertegenwoordiging in het Lagerhuis; vrijheid van overeenkomst wijkt voor de
bindende bepaling der wet. Het kan niet anders. Buiten wettelijke arbeidsregeling
lagen voor den werkman, om zich een veiligen toestand te verwerven, twee wegen
open: kollektieve en individueele sluiting van het arbeidsverdrag. De eerste

(1) Naar de Engelsche grondwet, bekomt de zin waarin de vijf Lordrechters eenstemmig eene
wet verklaren, kracht van wet.
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is door de wet gesloten; de tweede - de ervaring eener gansche eeuw getuigt het voert tot het ‘sweatsystem.’ Nergens daagt nog hoop tenzij in de wetgeving. 't Is
derhalve te vermoeden, dat de leden der beroepsvereenigingen zich met nieuw
ontvonkten moed, gelijk in 1871, in het politiek strijdperk zullen wagen, en een
machtigen kamp zullen aangaan om zetels in 's lands vertegenwoordiging te veroveren.
Geldt het, bij middel van wetsbepaling het noodige minimum der arbeidsvoorwaarden
vast te stellen, zoo is voor den arbeider niets van grooter belang dan zelf een zwaar
gewicht in de waagschaal te kunnen werpen.
In de hoogere standen heeft zich trouwens eene andere, nog sterkere strooming
baan gebroken. Vóór eenen leeftijd, toen de arbeider werkelijk de speelbal was eener
oppermachtige vrijheid, erkenden de hoogere standen het recht tot staken als
ontegensprekelijk. Buiten het toezicht had de Staat zich daar verder niet om te
bekreunen. Sindsdien is het anders geworden. Heden aanziet men de werkstaking
als eene krenking van het gemeenebest, door de regeering te verhoeden. Heden wordt
de regeling van het arbeidskontract niet meer als loutere privaataangelegenheid
beschouwd. Heden staat de poging der voortbrenging een paal te willen stellen waarvan men de beroepsvereenigingen beschuldigt - aangeteekend als misdaad tegen
het algemeen welzijn. De hoogere standen zijn wars van stakingen en lock-outs, van
kollektief-verdragen en open strijd met de arbeidgevers. 't Geen zij meer en meer
vergen is de inrichting van een gerechtshof, optredend als verzoeningsambt of als
scheidsgerecht, machtig om door bindende besluiten den toestand te beheerschen en
vrede te verzekeren.
De heilzame gevolgen van stelsels in dien aard, uit Victoria en Nieuw-Zeeland
naar England overgewaaid, sterken deze strooming. Zij stellen in alle
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opzicht, betrekkelijk duur, loon en de hoeveelheid van den arbeid, een
nationaal-minimum van voorwaarden vast. Nog daargelaten dat zij allen kamp uit
den weg ruimen, zouden zij veel kunnen bijbrengen om de lagere klas der werklieden
op te beuren, die zelf niet in staat zijn door staking en krijg hun toestand te verbeteren;
en om naar behooren den arbeid te regelen eener ontzenuwde, ruw opgewassen jeugd,
die weinig hoop voor de toekomst inboezemt. Om deze redenen, schrijft Webb, ware
het goed het een of het andere dier stelsels over te nemen(1).
Daarmede sluiten beide schrijvers. Geen bladzijde in heel de geschiedenis der
Trade-Unions, die wel zooveel belangrijkheid oplevert als de schets dezer jongste
ontwikkeling in de tien laatste jaren. Men merke, dat de laatste strooming vooral
naar 't hart zelf der beroepsvereenigingen is gericht; 't wezen zelf dezer vereenigingen
staat op het spel. Volgen zij de banen, vóór hen ontsloten, zoo hebben in England
deze machtige inrichtingen, als beroepsvereenigingen, hun einde bereikt. Als
zoodanig, verdwijnen ze dan van het tooneel. Fuit Ilium et ingens gloria Teucrorum.
Düsseldorf.
TH. HEIDEBRAND.

(1) Op 't laatste Congres der Trade-Unions, in 't begin van September II. gehouden, protesteerden
echter al de leden, als één man, tegen de ‘legende der nieuw-zeelandsche scheidsgerechten.’
Zij wilden alleen eene nieuwe wet, en daartoe, eene krachtvolle politieke beweging.
(‘Vorwärts’ cit. d. ‘Arbeiter’, Berlin, 13 Sept. 1902).
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De oogen.
Spel in één bedrijf.
Personen.
BERKE, de smid,

55 jaar

DOLF}zijne kinderen,

23 jaar

STINA}zijne kinderen,

19 jaar

VALK, veldwachter,

50 jaar

GIELE}smedersgasten,

40 jaar

RIK}smedersgasten,

25 jaar

JELLEN DE SCHEPER,

rond de 30 jaar

EEN REIZEND ARBEIDER.
EEN BOER.
De handeling heeft plaats in een dorp in het zuiden van West-Vlaanderen, omstreeks
1814.

Tooneelschikking.
Het tooneel verbeeldt eene smidse.
Rechts, (van den aanschouwer) 3e plan, eene deur naar de keuken leidend;
Op het 2e plan; werkbank met vijlstang (schroef). Op de bank allerlei smidsgerief:
vijlen, boren, tangen enz.
Wat meer naar voren en naar het midden des tooneels, een houten zitblok of oude
bank.
Links, 3e plan: deur naar de slaapkamer van Berke leidend;
2e plan: smisvuur waarboven schouw en blaasbalg; ervoor, wat meer naar het 1ste
plan, aanbeeld met voorhamer er tegenaan.
Op den achtergrond, groote openstaande poort op den landweg uitgevende; tegen
den muur, nevens de poort, staan één of meer karrewielen. In het midden des tooneels,
aanbeeld.
Aan de wanden hangen tangen en ander smidsalem, benevens
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hoefijzers; boven de poort, een heiligenbeeldje. Op het tooneel, staven, stukken ijzer,
hamers en voorhamers verspreid. Door de poort, den landweg over, bemerkt men
bebouwde velden en in de verte een bosch.
Van in het begin van het 1ste tooneel wordt het langzamerhand donkerder tot in het
8ste, wanneer het gansch avond is.

Eerste tooneel.
Giele, Berke, Rik.

(Als het doek opgaat staat Giele vóór het smisvuur; hij trekt den blaasbalg en staart in de
vlam. Berke treedt op door de deur rechts; hij is in werkkleeding. Hij gaat doelloos tot bijna
in het midden des tooneels, ziet vluchtig en als schuw Giele van terzijde aan(1) en richt zich
dan naar de werkbank. Hij neemt, afgetrokken, hier en daar een stuk gereedschap in de hand,
beziet het gedachteloos en laat het terug op de werkbank vallen. Hij gaat zich dan op het blok
neerzetten, eene vijl in de hand, de ellebogen op de knieën gesteund, en richt den blik strak
voor zich. Giele intusschen, zonder zich bij de intrede van Berke om te keeren, laat den
blaasbalg los, raapt eene tang van den grond en haalt een gloeiend hoefijzer uit het vuur,
Berke van terzijde eens aanblikkende. Hij legt het op het aanbeeld in het midden en begint het
te hameren. Rik treedt op, links van den landweg komende; hij rolt een karrewiel vóór zich
dat hij rechts van de poort bij de anderen gaat plaatsen. Giele houdt op te hameren en werpt
het hoefijzer in den koelbak vóór het smisvuur.)

(1) Het zij hier opgemerkt dat de speler die de rol van Berke vervult, het stuk dóór eene soort
van schuwheid moet over zich hebben, die hij slechts mag afleggen in oogenblikken van
heftige vervoering, om, onmiddellijk daarna ze weder te hervatten. Deze schuwheid moet
zich voordoen als eene, door den langen duur hem eigenaardig geworden gewoonte; de meest
merkbare uiting ervan moet zijn, eene zichtbare (doch vooral niet overdrevene) vreesachtigheid
om de andere spelers in de oogen te blikken.
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RIK
(op het rad doelende, tot Giele).

Den band sluiten. 't Ding valt bijna uit elkander, maar boer Kamps zegt dat het nog
zoo goed als nieuw is. Nu, hij zal er niet ver meer meê rijden.
(Giele glimlacht, steekt een tweede hoefijzer in het vuur en trekt den blaasbalg.)

RIK
(terwijl hij zich het schootsvel herbindt; bij Berke).

Baas, de pastoor, dien ik daar straks ontmoette, deed vragen of gij morgen vroeg
eens tot bij hem wilt komen; er is eene herstelling aan de kerkpoort.
BERKE
(afgetrokken).

De pastoor?... ja....
(Rik gaat tot bij Giele.)

GIELE
(tot Rik).

Gij kunt die haken maar voort afvijlen. Morgen gaan wij ze plaatsen.
(Rik gaat naar de werkbank en begint te vijlen. Berke is traag opgestaan, werpt het stuk gereedschap
dat hij in de hand hield op de werkbank en richt zich naar de poort. Hij wil rechts den landweg op,
doch keert zich om. Weifelend, en als zijne gedachten voortzettend, tot Giele:)

BERKE.

Giele.... heeft Stina u van Dolf gesproken?
GIELE
(koei).

Ja. Hij had geschreven en kwam terug, zei ze.
BERKE
(na eene poos; in gedachten).

Hij komt terug, ja.... nog dezen avond.
(Hij keert zich om, ziet eens op naar de wolken en gaat langzaam af langs den landweg, rechts.)
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Tweede tooneel.
Giele, Rik.

RIK
(na eene poos, voortwerkena).

Hij maakt er niet veel beslag van, zou men zeggen.
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GIELE.

Hij?... voor Dolf?... Dat geloof ik! Beslag!... Zoo lief hij Stina heeft, zoo weinig heeft
hij altoos van Dolf gehouden.... Niet dat Stina geen braaf kind is, neen,... maar Dolf
was het toch ook; braaf en oppassend. Hij hadde dag en nacht gewerkt als het zijn
moest,... en van jongs af aan. Vermoeienis kende hij niet, daarbij, hij was sterk als
een paard... Toen hij wegtrok was hij achttien jaar, en er was geen smid vijf uren in
het rond die met den voorhamer weg kon zooals hij.
RIK
(terwijl Giele het ijzer uit het vuur haalt en op het aanbeeld legt).

Ja, dat heeft men mij nog verteld.
GIELE
(hamert en werpt daarna het ijzer ietwat driftig in den koelbak).

Neen, van Dolf moest hij nooit hebben.... Hij liet hem niets ontbreken;... kleederen,
zakgeld genoeg,... maar hij hield hem steeds op afstand, ja, in de laatste tijden vóór
zijn vertrek ontweek hij hem. En dat tusschen vader en zoon!... Men zou waarlijk
gezegd hebben dat hij bang was van Dolf.
RIK.

En kwam het daardoor nooit tot woorden tusschen hen beiden?
GIELE.

Och neen.... De bazinne zaliger die toen nog leefde troostte Dolf zooveel zij kon...
Dat was 'n goede ziel.... En, om zoo te zeggen onvriendelijk, dat was Berke toch niet
als hij met hem sprak,... hij sprak liever gansche weken niet. Daarbij was Dolf 'n
goede brok van 'n jongen,.... de goedheid zelve... Wanneer hij zag dat zijn vader hem
meed, liep hij hem liever zelf uit den weg. Maar ge kunt wel denken dat dit voor hem
toch niet plezierig was; het knaagde hem aan 't hart, en ware het voor zijne moeder
niet geweest hij hadde veel vroeger het huis verlaten.... Maar voor haar, en ook voor
Stina bleef hij.
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RIK.

Hield hij veel van Stina?
GIELE.

Hij en zij, dat waren twee kersen aan één steel.
(Hij is tot aan de poort gegaan, blikt den weg op en keert terug.)

Zie, ik herinner me nog den morgen van zijn vertrek.... Ik kwam hier in de smidse
waar ik gewoon was hem reeds aan 't werk te vinden; hij was er niet en het
bevreemdde mij. Een half uur later kwam hij uit de keuken, opgekleed en den gaanstok
in de hand. Ik keek hem dom aan; 't was in het midden der week.... Hij kwam vóór
mij staan,... juist daar zie, waar gij nu staat.... ‘Giele’ zei hij, ‘ik ga er maar op af,
hoor’ ‘Waarop dat?’ vroeg ik.... ‘Wel naar 't leger.’ zei hij. ‘Of ik nu ga, of binnen
een jaar of twee, dat komt ten eenen uit. Ik krijg zoo wat een tegenlust van 't smeden,’
zei hij. De waarheid was dat hij het hier niet meer kon uithouden.... Maar om op
Stina terug te komen; ik bleef eerst nog wat verwonderd staan.... ‘Nu’ zei ik, ‘als het
zoo is,... ik ga een eind met u mêe.’ En wij gingen;.. binnen zat moeder te schreien,
‘hij’ was weg... Wij waren hier den weg nog niet ten einde of daar kwam Stina
afgeloopen... Ze moest wat mee, zei ze snikkend... Dolf had het haar verboden, maar
zij moest hem nog het een en het ander zeggen, en spreken hielp er niet aan. En zoo
trok ze mêe... - ze was toen veertien jaar... - door de brandende zon twee uren ver.
Z'is nooit sterk geweest en hare voeten werden te moe om haar te dragen; ik nam
haar op en zoo kwamen wij thuis.
RIK.

'n Goed kind. 't Komt overal niet voor dat broêr en zuster zoo aan elkander houden.
GIELE.

En hij, later, al was hij ver weg en in het woelige soldatenleven, toch bleef hij steeds
aan haar denken. Alle twee maanden kwam er een brief, doch korts na den dood
zijner moeder hield hij plots op met schrijven. Hij was dan met zijn regiment Napoleon
naar Rusland gevolgd en
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de tijdingen kwamen niet meer tot hier. Nu dezen morgen ontving Stina een brief:
Dolf schrijft uit Rijsel dat hij heden avond met de diligencie tot Meenen komt. Ik
zal hem daar met Stina afhalen.
(Hij gaat naar het wiel dat Rik binnen bracht en bezichtigt het overal.)

RIK.

Hij zal heel wat veranderd zijn door dat ruwe leven. In Rusland hebben ze het hard
voorgehad, vertelt men.
GIELE.

Dat kunt ge denken.... Koude, honger en daarbij onophoudend moeten vechten. Bij
zijne terugkomst heeft hij zes maanden in Frankrijk in het hospitaal gelegen, zonder
dat wij er iets van wisten. Stina, ik en iedereen dachten dat hij dood was....
(Terwijl hij het wiel terug op zijne plaats zet.)

Wij zullen dit rad maar morgen bij Kamps terugbrengen. Het houtwerk is
doodversleten en den band is ook geen sluiten meer aan.
(Hij gaat tot bij Rik; beiden passen en meten de haken. Men hoort op den weg de stem van JELLEN:
Achter Turk! Turk! achter beest! Dan hoort men het geluid dat de schaapherders met den mond
voortbrengen om hunne schapen voort te drijven: Brr! Brr! Pas op nu, Turk!)

Derde tooneel.
Giele, Rik, Jellen.

JELLEN
(op, links van den landweg, gekleed als schaapherder en met holblokken. Hij houdt in de eene hand
eenen herdersstaf, in de andere een kort steenen pijpje. Hij treedt zijwaarts op, zijne kudde die verder
graast in het oog houdend. Aan de poort:)

God vordere u!...
(Komt binnen.)

Ik ga mijne pijp eens aansteken.
(Hij gaat naar het vuur, neemt er met eene tang eene kool uit en legt die in zijne pijp.)

RIK.

Trekt ge met de kudde reeds naar huis, Jellen?
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JELLEN
(met tusschenpoozen, terwijl hij zijne pijp in brand trekt).

Ja... 't is nog wat vroeg, maar er is zwaar weêr op handen... 't Is reeds een half uur
aan 't ijllichten...
(Vragend.)

Stina is naar 't meilof?
GIELE.

Ja. Moet ge ze hebben?
JELLEN.

Ik? Neen. Indien ge dat nog aan Rik vroegt.
(De smeden glimlachen; Jellen gaat naar de poort en blikt den weg op naar zijne kudde; met den staf
wijzend:)

Turk! pas op!
(Hij verdwijnt een oogenblik.)

Achter Turk! achter!
(Hij komt terug.)

't Beest is nog te jong. Hij zou de schapen op de vlucht drijven, zoo wild is hij.
(Hij haalt eenen pijpenkop uit den zak en geeft hem aan Giele.)

Hier Giele, uw pijpenkop;... de naaste week begin ik er eenen voor Rik te snijden.
GIELE
(bezichtigt met Rik den kop).

Prachtig, Jellen; ge zijt 'n meester in 't vak.
(Bewonderend.)

Schoon! waarlijk. Daar zullen wij Zondag te zamen eene goede pint op drinken.
(Hij steekt den kop weg en gaat links met de tang aan een stuk plaatijzer plooien.)

RIK.

Jellen, zorg voor den mijnen!
(Hij gaat zich aan de werkbank onledig houden.)
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JELLEN
(leunt, op den weg staande, met den elleboog tegen den muur der poort rechts, links zijne kudde in 't
oog houdend, rookend).

Toekomende week hebt g'hem... Maar zeg, ge weet hier nog niets van 't nieuws?
GIELE.

Is er nieuws?
JELLEN.

Wel ja, van den put.
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GIELE.

Van welken put?
JELLEN.

Ge kent toch wel den ouden waterput in de weide aan den boschkant? Hij ligt sinds
vele jaren droog en de wanden zijn half afgebrokkeld.
GIELE.

Ja wel.
RIK.

De ‘plek’ waar hij op staat is door boer Stevens ingekocht.
JELLEN
(op zijn staf leunend).

Juist. Hij gaat er eene pachthoeve laten zetten en ze gingen den put verdiepen om
aan water te geraken. Eerst moesten ze er al de steenen uithalen die van de wanden
naar beneden gestort waren; de kinderen, die sinds jaren in de weide gespeeld hadden,
hadden er nog andere steenen bijgeworpen en zoo had men reeds bijna twee
karrevrachten naar boven gehaald, toen Dries Cuypers, de putmaker, die zich beneden
bevond, opeens riep dat men hem moest ophalen. Toen hij boven was vertelde hij
dat hij, bij het wegtrekken van een groot blok metselwerk onder in den put, eenen
ganschen scharminkel had gevonden.
GIELE
(verwonderd).

Wat! Van een mensch?
JELLEN.

Ja. Men zond naar den meier en den veldwachter en toen deze aankwamen daalde
Dries terug in den put. En toen haalde men met de mand, tusschen allerlei brokken
steen, stuk voor stuk een gansch menschengeraamte boven.
GIELE
(even).

Zoo! zoo!...
(Na eene poos.)

En, men weet nog niet of men met eene misdaad te doen heeft?
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RIK
(bijstemmend).

Ja, weet men niet van wie het zijn kan?
JELLEN.

Neen,... voor zoover ik weet toch niet. Ik heb de zaak maar hooren vertellen van
Frans Eeman, en die wist ze op zijne beurt van iemand die ook bij den put niet geweest
was. Maar in het dorp zullen ze er wel reeds het juiste van weten; 't zal er dezen
avond vol van zijn.
(Tot Giele.)

Komt ge niet eens tot in ‘de Kroon’?
GIELE.

Neen. Van avond kan ik niet.
JELLEN.

En gij, Rik?
RIK.

Dat zou kunnen; 'k wil er iets meer van hooren.
JELLEN
(zich herzettend).

Ik ook. En zeggen dat ik honderde malen tegen dien put heb gezeten wanneer ik de
schapen daar liet weiden, zonder te kunnen vermoeden dat die kameraad daar onder
lag. Br!... 't is om er kiekenvleesch van te...
(Dreigend naar zijne kudde.)

Turk!...
(Men hoort het in de verte donderen.)

Hoort, daar zijn ze ginder ver al aan 't kegelen;... en er komt wind op ook. Als ik nog
wat blijf ben ik vóór 't onweer niet meer thuis... Ehwel, Rik, tot straks in ‘de Kroon’
dan, he?
RIK.

Ja.
JELLEN.

Giele, goênavond!
(Af links van den landweg.)
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GIELE.

'n Avond, Jellen!
(Men hoort de stem van Jellen op den weg:)

Hier Turk! Allo hop! hop! Brrr... Brrr... Toe Turk!
(Zich verwijderend.)

Hop! Brrr... Brrr... Toe Turk!
(Uitstervend:)

Brrr... Brrr...

Vierde tooneel.
Giele, Rik, een boer.

(Rik heeft zich weer aan den arbeid gezet; Giele is in de poort gaan staan en ziet Jellen wat
achterna; daarna ziet hij naar boven. - EEN BOER, met vork en spade op den schouder, gaat
op den weg van rechts naar links voorbij. In 't voorbijgaan:)

Slecht weer, Giele!
GIELE.

Ja Wannes. Zou 't niet over trekken, denkt ge?
BOER
(maar doorgaande).

Neen, neen; wij krijgen er hier ook van.
GIELE
(spreekt naar binnen, maar blikt den weg op).

Dan zullen wij geene aangename wandeling hebben, dezen avond. Als 't voortgaat
kan Stina maar 't huis blijven. 't Lof is uit; daar komt ze.
(Hij komt binnen.)

Rik, wij zullen het niet te lang meer trekken, hoor; 't is al aan 't donkeren en licht
maken wij niet vandaag.
(Hij rakelt de asch van het vuur wat op).
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Wij kunnen morgen maar wat doorwerken.
(Hij bereidt een stuk ijzer om het te heeten. Stina komt op van links den landweg; zij houdt een kerkboek
in de hand.)

Vijfde tooneel.
Giele, Rik, Stina.

STINA
(binnentredend).

'n Avond.
(Zij richt zich naar de keukendeur en blijft dan staan).

Is vader weg, Giele?
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GIELE.

Ja; hij is over een half uur langs den kouter opgewandeld. Hij had niet veel zin in 't
werken, vandaag.
STINA.

En... zei hij niets van Dolf?
GIELE.

Hij vroeg mij of gij er mij niets van gezegd hadt, en toen ik hem antwoordde dat ik
wist dat hij afkwam, zei hij: ja, dezen avond. Dat was al; veel spreken doet hij nooit,
dat weet ge.
STINA
(nadenkend)

Zoo...
(verzoekend.)

Giele, ge moest maar aanstonds na 't werk alleen naar de stad gaan.... Ik kwam Valk
tegen toen ik naar 't lof ging, en hij zei dat het wel mogelijk was dat de deligencie
iets vroeger aankwam dan wij denken en dan zou Dolf niemand vinden die hem
verwelkomt. Wilt ge?
GIELE.

En waarom niet, Stina? 't Is zoo beter ook, dan moet gij niet zoover door het onwêer
loopen....
STINA
(invallend).

Ja toch. Vader gaat vroeg ter ruste en dan kom ik u achterna met Valk.... Valk zal
mij hier komen halen; hij heeft het mij beloofd.
GIELE.

Maar, als 't onwêer wordt?....
STINA.

Och Giele, dat is niet erg. Ik trek de kap van mijn mantel wat dieper over 't hoofd en
dan voel of zie ik niets... Dolf zou het immers vreemd vinden indien ik hem niet
kwam afhalen of ten minste te gemoet kwam... Zult gij gaan, Giele?
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GIELE.

O wees gerust; mij doet het weer niets, maar voor u...
STINA
(invallend).

Ja... En moest het zijn dat hij aankwam eer wij daar zijn, dan komt ge maar op langs
de groote baan; dan ontmoeten wij elkander zeker. Tot straks dan...
(Af deur rechts.)

Zesde tooneel.
Giele, Rik,

GIELE.
(Hij ziet Stina met licht hoofdschudden achterna; dan tot Rik:)

Ziet ge 't nu? Nog altoos dezelfde... Door een vuur zou ze er voor loopen,... nog veel
meer door een onweer. Net of Dolf niet veel liever zou hebben dat ze thuis bleef.
RIK.

De haken zijn gereed.
(Hij raapt eenig ijzerwerk te zamen, Giele gaat weder naar het smisvuur. Berke en Valk treden op
van rechts den landweg. Valk, in veldwachterskleeding, met den stok in de hand en eene korte pijp
in den mond, spreekt tot Berke; deze, de handen op den rug, blikt strak voor zich ten gronde.)

Zevende tooneel.
De vorigen, Berke, Valk.

VALK
(tot Berke, in het opkomen).

Ja, wat zal ik u zeggen? Zooals ge weet waren het toen beroerde tijden en....
(Zij treden de smidse binnen; tot de smeden;)
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BERKE
(eenigszins gejaagd, tot de smeden).

Ja... 't is donker... gij kunt er mêe ophouden voor dezen avond... Gaat maar naar
huis...
(Valk gaat zich op het blok neerzetten, den stok tusschen de beenen. RIK laat het ijzerwerk op de
werkbank liggen en vertrekt links langs den weg, zeggende: Tot morgen! Giele legt het schootsvel af,
trekt zijn vest aan, en terwijl hij zijne klak opzet:)

GIELE.

'n Avond, Berke.
(Tot Valk.)

Ik ga er henen.
(Hij gaat af rechts van den weg.)

VALK.

Ja, tot straks.

Achtste tooneel.
Berke, Valk.

VALK
(wendt zich tot Berke die zich nadenkend, de armen over de borst gekruist, tegen het aanbeeld links
heeft gezet).

't Waren toen beroerde tijden, zeg ik, veel erger nog dan nu. 't Land was in volle
omwenteling; overal in Vlaanderen en Brabant grepen er opstanden plaats, en de
heeren van het gerecht hadden wat anders te doen dan zich om eenen mogelijken
moord te bekreunen. Misdaden die te veel onderzoek vergden werden eenvoudig in
den vergetelhoek. geschoven ofwel werd het onderzoek ervan uitgesteld tot betere
dagen. Er zijn zoo voorbeelden genoeg van misdaden waarvan de daders eerst na
vele jaren aan het licht kwamen, juist dan als zij er aan dachten ongestoord en
straffeloos te kunnen voortleven.
(Berke is plots opgestaan, wandelt met zenuwachtigen stap tot aan de poort, blikt eens naar buiten
en gaat dan tegen den rand van het smisvuur aanleunen.)
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was er hier of daar een die aan eene misdaad geloofde, het meerendeel was
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overtuigd dat Sander op reis was getrokken. Er kwam zelfs nieuws, van wáár weet
ik niet, dat men hem te Breda, in Holland, bij de Belgische vrijwilligers had gezien....
De zaak werd dus als niet ernstig aanzien en van kant gezet.... En ook hier, in het
dorp, werd ze, zooals alle dingen, stilaan vergeten.
(Hij heeft zijne pijp laten uitdooven; hij gaat naar het smisvuur en doet ze met eene kool branden.)

BERKE
(wandelt koortsachtig de smidse op en neder. Kleine poos; daarna gejaagd en zenuwachtig):

Maar.... is men wel zeker.... hoe weet men dat.... dat het Sander Bartels is die daar....
VALK
(gaat terug naar zijne plaats. Invallend, terwijl hij zijne pijp in brand trekt):

Ah! ja.... dat heb ik u nog niet verteld.
(Berke komt wat naar voren, tusschen het aanbeeld en Valk staan, en slaat dezen van terzijde met
onrustigen blik gade.)

Welnu, ik ben het die hem heb herkend, of liever: zijn overschot, en dat op eenvoudige
wijze; wij vonden bij de beenderen twee bewijsstukken. Ge zult u misschien nog wel
herinneren, - gij die Sander goed gekend hebt (Berke gaat zich met eene zenuwachtige beweging op het aanbeeld zetten,)

dat hij, wanneer hij op zijn zondagsch uitging, een zilveren dekseltje op zijne pijp
had van een gansch bijzonder maaksel. 't Was zoo'n soort van schildpad, en hij had
het, met de pijp bij, van den toenmaligen kasteelheer ten geschenke gekregen.
Herinnert gij u dat pijpendopje niet meer?
BERKE
(eerst verlegen en dan eenigszins bits).

Ik?.... 'k Weet niet.... Neen.
VALK
(zonder acht te geven op de gemoedsaandoeningen van Berke).

'k Ben zeker, als ge 't ziet, dat gij het zult herkennen.... Nu, wij hadden reeds een
aantal manden uit den put opgehaald, toen ik, bij het uitschudden, tusschen de
brokkelingen een klein voorwerp bemerkte dat geen steen geleek. Ik nam het op en
herkende schier aanstonds het pijpenhoedje van Sander; 't was wel misvormd en
zwart
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uitgeslagen, doch nog zeer goed herkennelijk, temeer daar er zijne naamletters
ingegrift stonden. Van de pijp zelve vonden wij niets meer, maar wat later haalden
wij nog een knipmes op met beenen heft, en waarvan het lemmer door roest half
vergaan was. Eerst herinnerde ik mij niets van dit mes, maar toen ik het daarna aan
boer Theunis toonde, die ook een vriend van Sander geweest is, herkende hij het
spoedig. Hij en Sander hadden op de kermis te Meenen elk zoo'n mes gewonnen, zei
hij, denzelfden avond dat hij verdween; en dan schoot het mij ook te binnen.... Gij
weet dat ik met Sander en Theunis dien avond naar Meenenkermis was gegaan; hij
trok vroeger naar huis dan wij omdat hij zich niet wel gevoelde, zei hij;.... sindsdien
zag men hem niet meer weer.
(Kleine poos; Berke is weder opgewandeld. - Het blijft bij tusschenpoozen wecrlichten; donder
dichterbij)

.... Ja, ja,,.. 't is nu bijna vijf en twintig jaar geleden, maar dit alles staat mij nog zóó
klaar voor den geest alsof het eerst gisteren gebeurde.
(Voor zich starend.)

't Is mij sinds dezen namiddag of ik Sander daar immer voor mij zie staan, met zijn
flink voorkomen en zijn open gelaat, waarop zijn karakter te lezen stond;.... de
goedheid straalde hem de oogen uit....
BERKE
(heeft bij de laatste zinsneden van Valk teekens van zenuwachtige onrust gegeven; bij de laatste
woorden valt hij onstuimig, en als ondanks zich zelve, in):

Ja, 't is goed.... 'n goede kerel was hij.... maar laat er mij nu gerust van.... 't is nu
genoeg.
VALK
(keert zich eerst verwonderd naar Berke om; dan, eer stillend dan verwonderd).

Daar.... Gaat ge nu boos worden omdat ik u wat vertel?... Wat is dat nu?....
(Kleine poos.)

Gij hebt sinds eenigen tijd aardige grillen, Berke;.... waarom laat ge mij dan beginnen?
BERKE
(als verlegen over zijne onstuimigheid, doch kwaad als om dit te verbergen).

Ik weet wat ik te doen heb....
(De smidse is nu gansch donker geworden.)
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VALK
(schokschouderend, bedarend).

Och, dat is de zaak niet;.... dat komt hier niet te pas.... Ge weet wat ge te doen hebt,
goed.... maar moet ge daarom zoo uitvallen?.... Onder oude kennissen zooals wij....
(Hij staat recht en nadert het smisvuur.)

Ik spreek te lang misschien,... of is het omdat ik Sander prijs? Ik weet wel dat gij
nooit goede vrienden waart, maar nu dat hij....
BERKE
(eensklaps weder onstuimig).

Zwijg!... 't Is nu genoeg zeg ik, met dien Sander....
(Zich zenuwachtig opwindend.)

Wij waren geene goede vrienden,... maar dierf men mij in het eerst niet aanwrijven
dat ik Sander geld had gegeven om naar den vreemde te gaan?... Ja, ja.... ge weet
dat, gij.... ge weet het.... Er werd zelfs nog meer geronkt, daar, onder die domme
boeren.... maar mij.... mij durfden ze niets in 't gezicht zeggen, en ze wisten waarom....
Sander!
(Plots met opbruisende gramschap.)

Verdoemd! z'hadden moeten ‘probeeren’;... de eerste die dierf... 'k had hem met 'n
hamer den kop in stukken geslagen!....
(Hij is tot bij het aanbeeld in het midden genaderd; bij zijne laatste woorden grijpt hij eenen hamer
die er op ligt en slaat hem woedend, met kracht op het aanbeeld. Hij schijnt afgemat, maar gaat,
eenigszins kalmer, voort tot Valk die hem bedarend wil onderbreken.)

En gij.... gij weet dit alles;... gij, m'n vriend zooals ge zegt, gij komt me nog met die
nesterijën den kop op hol zetten.... Is het om mij te tergen?
VALK
(kalm overredend).

Maar Berke toch, wie zou die zaak nu aangeroerd hebben ware vandaag die
ontdekking niet gedaan? Nu spreekt iedereen ervan, en gij zelve hebt mij uitleggingen
gevraagd toen wij naar hier kwamen. Is het niet zoo?
BERKE
(is schijnbaar kalmer geworden, doch stapt, nog inwendig bewogen, op en neer).

Ja, ja,.... 't is nu goed.... spreken wij er niet meer van....
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Ik aan Sander!.... hum! 't is belachelijk.... Wat ging
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mij Sander aan?.... en wat kon het mij schelen of hij in den vreemde was of hier?
(Met terug opwellende drift.)

Was het misschien om Anne zaliger?
(met kracht.)

Z' heeft hem nooit geerne gezien.... nooit, hoort ge?.... Dat weet ik!... Nooit! Mij zag
ze geerne, en dat heeft ze gedaan tot ze stierf. Maar aan hem.... aan Sander?.... kom,
't is belachelijk,... belachelijk is 't....
(Hij is zenuwachtig aangedaan en strijkt met de hand over het voorhoofd terwijl hij nog herhaalt:)

Belachelijk is 't....

Negende tooneel.
De vorigen, Stina.

(Stina is langs de deur rechts opgekomen met eene olielamp die zij aan de schouw gaat hangen.)

STINA.

Gij zit hier beiden nog in het donker? Waarom roept ge niet eens, vader?.... ik was
in den stal.
(Zij hangt de lamp op).

Daar.
(Zij gaat naar Berke, die hare tegenwoordigheid niet schijnt te bemerken.)

Nu vader, wat is er? Gij schijnt zoo aangedaan....
(Zij legt de hand op den schouder van Berke, die licht opschrikt.)

BERKE
(als onbewust van hetgeen hij zegt).

Niets, kind, niets.... ‘Miserie’ die ze mij zoeken, maar ik zal ze.... och.... 't is
belachelijk....
VALK
(wien Stina vragend aanziet).
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Vader is niet wel, Stina; hij zou beter naar bed gaan....
BERKE
(als boven).

Niet wel?....
(poos.)

Neen, ik ben niet wel....
(De hand aan het hoofd.)

Het draait me hier alles zoo wild door elkander.... Neen, ik ben niet wel.... Ik ga maar
slapen.... Stina, kom.
(Hij neemt haar hoofd tusschen beide handen en kust haar op het voorhoofd.)

Goeden nacht....
(Hij blijft haar een oogenblik in die houding aanschouwen en wendt dan, haar
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loslatend, den blik af.)

Ge moet me zoo niet aanstaren kind....
(Hij wendt zich naar de deur links.)

Valk, ik ga slapen; tot morgen.
VALK.

Ja Berke; wel te rusten.
STINA.

Kom, vader.
(Zij troont hem zachtjes naar de deur links; daar keert Berke zich om.)

BERKE.

Valk,.... ik ben daar straks wel wat ruw geweest zeker, maar ge moet....
VALK.

Och kom, zwijg er maar van. Wij kennen elkander immers beter, en ik zag wel wat
het was. G'hebt wat de koorts nu, en morgen zijt ge weer goed.... Ga nu maar gerust
te bed; wij gaan Dolf afhalen.
BERKE
(zich herinnerend).

Dolf,.... ha ja, Dolf....
(Kleine poos.)

Goed, ja.... ga hem afhalen. Morgen is hij hier, en dan spreken wij van niets meer,
Valk, dan laten wij alles rusten....
(Afgaande.)

wat rust....
(Stina volgt hem in de kamer links, doch komt na een oogenblik terug; in de deur zegt ze naar binnen:
Wel te rusten, vader. Zij trekt de deur achter zich toe en komt tot bij Valk.)

Tiende tooneel.
Valk, Stina.
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STINA
(stiller).

't Is het weder dat hem zoo zenuwachtig maakt, Valk; ik had het reeds van in den
namiddag bemerkt, en ik heb hem daarom niet meer over Dolf gesproken.
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VALK.

'k Weet het, kind, 'k weet het; sedert een jaar of twee heeft hij meermalen zulke buiën.
(Geruststellend.)

Ge moet maar wat op hem passen als hij ‘zoo’ is en op de praatjes die ze in het dorp
mochten vertellen niet te veel acht slaan; 't is alleen den dood van Anne, uwe moeder,
die hem nog wat in het hoofd zit.
STINA.

Och, aan die praatjes stoor ik mij niet, Valk. Zij zien hem maar weinig meer op het
dorp, en als ze hem zien is hij steeds somber en in zich zelve gekeerd. Vroeger sprak
hij ook niet veel, maar hij ging toch meer met de menschen om en daarom denken
ze nu, dat door den dood van moeder, zijn verstand zou kunnen geleden hebben.
Maar ik, gij en elkeen die dagelijks met hem omgaan weten wel beter. Willen we nu
gaan, Valk?
VALK.

Ja Stina. Gij zijt dan niet bang van het onweder? Anders ga ik hen alleen tegen.
STINA.

Neen neen, Valk: ik ga meê. Denkt ge nu dat ik bang ben voor wat regen of weerlicht?
Wie weet of het nog niet wegtrekt.
VALK.

Ga dan maar uw mantel omslagen; ik zal de lantaarn doen branden.
(Stina gaat in de keuken. Valk neemt in eenen hoek der smidse eene lantaarn en doet ze met een stukje
hout aan de olielamp branden, die hij dan uitdooft. Stina komt terug met den mantel om en sluit de
keukendeur achter zich toe.)

Moeten wij de smidse niet sluiten?
STINA
(schikt de kap van den mantel wel om het hoofd.)

Neen, kom maar. Ik heb het licht in de keuken laten branden en men kan het van
buiten zien. Niemand kan weten dat wij weg zijn.
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VALK.

Allo dan.
(Hij neemt zijnen stok en de lantaarn; beiden gaan naar de poort.)

Het regent al.
(Het weerlicht fel; onmiddellijk daarna hoort men dichtbij eenen harden donderslag. Stina slaat zich
een kruis.)

STINA.

Kom.
(Zij gaan rechts den weg op; het tooneel wordt donker.)

Elfde tooneel.
Berke, alleen.(1)

(Het tooneel blijft eenige oogenblikken ledig; dan treedt Berke ontsteld op langs de deur links.
Hij heeft zich van zijne werkkleeding ontdaan en draagt slechts broek en hemd; hij ziet er
eenigszins verwilderd uit van angst. Optredend gaat hij eerst tot in het midden der smidse,
blijft er ontsteld en als besluiteloos staan en richt zich dan naar de keukendeur die hij poogt
te openen. Roepend:)

Stina!...
(Poos; luider)

Stina!...
(Poos; ontzet.)

Ze zijn weg... Waarom laten ze mij hier zoo alleen als het buiten zoo onweert...
(Poos. Alsof de duisternis die in de smidse heerscht hem nog meer angst inboezemt, gaat hij
plotseling naar het vuur en trekt er met zenuwachtige haast aan den blaasbalg. Na eene poos:)

Uit...
(Poos. Hij schijnt wat te bedaren en treedt, het vuur langs, langzaam naar voren. Hij strijkt
met de hand over het voorhoofd als om zijne gedachten te verzamelen. Lange poos. Het
weerlicht en er volgt een luide donderslag. Berke verschrikt; dan, als aangetrokken, gaat hij
langzaam naar de poort en blikt eene lange wijl nadenkend in den nacht. Hij komt terug de
smidse in; droomend en als in zich zelve:)
(1) De speler lette er op dit tooneel sober en zonder overhaasting weer te geven.
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Als ik niets zeg,... dan...
(Hij schudt het hoofd. Eensklaps staart hij strak voor zich naar een vast punt, alsof hem iets
verscheen. Hij wijkt vol ontzetting achteruit en slaat in angst de hand voor de oogen; met
afwerend gebaar:)

Weg, die oogen!...
(Hij blijft eenige oogenblikken in verschrikte
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houding staan en ziet dan wezenloos rond. Hij gaat hoofdschuddend naar het zitblok en laat
er zich op neervallen. Hij vervalt in mijmering, het hoofd in de handen gesteund. Het weerlicht;
dan volgt een donderslag, doch niet meer zoo luid als voren. Berke blijft beweegloos zitten.
Een reizend arbeider treedt op van rechts den landweg.)

Twaalfde tooneel.
Berke, een reiziger.

(De reiziger blijft eerst in de poortopening als besluiteloos staan, dan treedt hij een stap binnen.
Hij is als arbeider gekleed, draagt een pakje in rooden zakdoek geknoopt onder den arm en
heeft een gaanstok in de hand. Hij ziet overal rond en bemerkt Berke. Hij komt langzaam, als
bevreesd voor afwijzing naar voren, tot op eenigen afstand van den smid. Zacht, maar duidelijk:)

REIZIGER.

Goeden avond, baas.
BERKE
(heft langzaam het hoofd omhoog).

Hee...
(Hij bemerkt den man en ziet hem wezenloos aan; zonder zich te verwonderen:)

Wat is er?...
REIZIGER
(op verzoekende toon).

Ik reis naar Frankrijk om er te gaan arbeiden, baas. Ik heb geen geld om ergens te
vernachten, en het weêr is te slecht om buiten te slapen. Kunt gij mij tot morgen
vroeg niet herbergen?... Zoodra het dag is trek ik weer verder...
BERKE
(heeft, wezenloos voor zich starend, toegeluisterd. Zonder den spreker aan te zien en als onbewust
van wat hij zegt).

Wat vraagt gij?... Te slapen?...
REIZIGER
(als boven).
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ben arm, en.....
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BERKE
(als boven).

Hier kunt ge niet slapen,... hier kan niemand slapen;... de slaap is hier weg.... Ge
zoudt hier bang worden....
REIZIGER
(verwonderd).

Bang?
BERKE
(als boven).

Bang, ja.... Ziet ge dat niet?... die oogen?...
REIZIGER
(beziet Berke verwonderd. Dan alsof hij niet wist wat antwoorden).

Ik vraag niet meer dan hier in de smidse te mogen liggen, op den grond. 't Is mij
gelijk wáár ik lig, als ik maar onder dak ben; het regent zoo hard buiten.
BERKE
(als boven).

Ha zoo.... het regent.... ja...
(Kleine poos; dan ziet hij den reiziger aan.)

Wilt ge hier slapen?... Waarom gaat ge niet naar ‘de Kroon’?... G'hebt geen geld...
Ja... dan kunt ge niet... Wacht eens...
(Hij staat recht alsof hij plots een gedacht krijgt. Bij zich zelve:)

Ja, dat is 't.
(Tot den reiziger.)

Wacht man, ik kom terug.
(Hij gaat in de kamer links en komt na een oogenblik terug met geld in de hand. Bij den reiziger;
gejaagd:)

Zie, dat is voor u.
(Geeft het geld.)
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Kom nu; ik zal u zeggen wat ge doen moet.
(Hij leidt hem bij den arm tot in de poortopening: gejaagd:)

Kent ge ‘de Kroon’?.. Neen.... Het is eene afspanning, aan de eerste huizen van het
dorp....
(Hij wijst links den weg op.)

Gij volgt hier den weg tot aan de groote baan en gaat die links op. In tien minuten
zijt g'er; ‘de Kroon’ ligt rechts van den steenweg. Daar kunt ge voor dat geld te slapen
krijgen en te eten ook....
(Steeds meer gejaagd.)

Luister nu... Ge moet niet aanstonds te bed gaan;... ge zult eerst in de gelagkamer
eten en een glas bier drinken.... Er zullen daar vele boeren en dorpelingen zijn, die
zullen spreken van den put aan den boschkant en van den moord van Sander.... Zult
ge dien naam onthouden?... Sander... Sander Bartels... Als ge dat hoort zult ge u in
het gesprek
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mengen en zeggen dat Berke... Berke de smid.... onthoud wel,... dat Berke steeds
een goed vriend was van Sander,... dat hij hem nooit kwaad zou gewild hebben, en
dat.... of neen.... dat is genoeg; dat hij hem nooit kwaad zou gewild hebben.... en
dat.... ja,... dat hij van den moord niets weet.... Zult ge dat doen?...
DE REIZIGER
(heeft, het gedrag van den smid niet begrijpend, verwonderd toegeluisterd. Weifelend):

Ja...
BERKE
(immer gejaagd).

En hebt ge alles goed verstaan?... De moord van Sander Bartels.... en Berke de smid
was zijn vriend en weet niets van den moord....
DE REIZIGER.

Ja, ja; ik heb alles goed begrepen.
BERKE
(als boven).

Zoo, ga dan;... hier den weg op... Gij zult van het geld nog wat over hebben om uwe
reis te vervolgen;... ga nu....
DE REIZIGER.

Ja, ik dank u. Goeden nacht, baas.
(Hij vertrekt links.)

BERKE.

Goeden nacht,... en vergeet niets....

Dertiende tooneel.
Berke, alleen.

(Hij blijft eerst den man eene lange wijl achterna zien; dan komt hij langzaam terug binnen.
Hij strijkt met de hand over het voorhoofd en doet zichtbaar moeite om zijne gedachten te
verzamelen. Zeer lange poos; dan hoofdschuddend; zeer langzaam spel:)
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Dat moest ik niet doen....
(Poos; de hand aan het hoofd:)

Mijn hoofd.... het brandt....
(Poos.)

Het zal uitkomen, ja.... het zal uitkomen.... Dat is het einde;... dat moest het einde
zijn.
(De hand aan het hoofd.)

Mijn arm hoofd....
(Poos.)

Dat is het einde....
(Zenuwachtig aangedaan.)

Och Anne... waarom liet ge mij alleen!...
(Hij komt naar voren en laat zich als vernietigd op het aanbeeld links vallen, de armen gekruist
en den blik wezenloos vóór zich gericht.)

Dat moest het einde zijn...
(Hij mijmert voort.)

Veertiende tooneel.
Berke, Stina, Valk, Giele, Dolf.

(Stina, Dolf, Valk en Giele treden op van rechts den landweg. Giele, die de lantaarn draagt,
gaat voor; als hij de smidse intreedt wordt het tooneel heller. Dan komt, tusschen Valk en
Stina, Dolf: hij heeft een nog wat ziekelijk voorkomen. Aan de poort laat Valk Stina en Dolf
eerst binnentreden; hij houdt zich daarna met Giele achter in de smidse. Buiten is het onweer
aan het afnemen: slechts nu en dan flikkert nog een bliksemstraal, gevolgd van eenen meer
en meer verwijderden donderslag.)

VALK
(aan de poort, in het optreden).

Daar, wij zijn er!
STINA
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(binnen, terwijl zij zich van haren mantel ontdoet).

Zie eens rond, Dolf; kent gij het hier nog?
GIELE
(hangt de lantaarn aan de schouw).

Dat zou ik gelooven! 't Is niet veel veranderd, he Dolf?
STINA
(heeft Berke bemerkt en gaat naar hem toe).

En vader is terug opgestaan?...
(Zij legt hem den arm om den hals.)

Vader....
(Berke ontwaakt en blikt haar zonder uitdrukking op het gelaat aan.)

Dolf is hier, vader....
BERKE
(zonder bewustzijn, alsof zijne gedachten ver weg waren).

Ja, kind?... Dolf?... Dolf is hier, ja....
(Hij wendt den
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blik weer strak voor zich. Stina gaat naar Dolf die intusschen wat genaderd is en leidt hem naar voren
tot op eenige stappen rechts van Berke.)

STINA
(tusschen hen beide in).

Zie, vader, hier is hij.
(Berke keert langzaam het hoofd naar Dolf en staart hem eenige oogenblikken beweegloos in het
gelaat, alsof hij hem niet herkende. Dan komt er eensklaps weer leven in zijne trekken en teekent zich
langzaam de grootste ontzetting op zijn gelaat. Hij opent den mond als tot spreken, doch kan niet.
Hij staat recht en deinst een stap achteruit.)

STINA
(die met bekommerden blik de gelaatsuitdrukkingen van Berke gevolgd heeft; bij hem):

Nu, vader, herkent gij hem niet? 't is Dolf....
(Berke deinst, steeds ontzet den blik op het gelaat van Dolf gericht houdende, weer een stap aehteruit,
met den arm Stina afwerende.)

Maar spreek dan, Dolf.... zeg hem iets....
DOLF
(beweging doende om Berke te naderen).

Vader....
BERKE
(eensklaps krachtig, als met geweld de stem uit de borst stuwende).

Weg!
(Hij stoot Stina ruw van zich en deinst in uiterste ontzetting achteruit naar den wand. Hij houdt als
door aantrekkingskracht gedwongen, den blik steeds in dien van Dolf gevestigd. Valk en Giele volgen
van op den achtergrond, met de uitdrukking van verrassing op het gelaat, stilzwijgend dit tooneel.)

DOLF
(zelfde beweging).

Maar vader,... ik ben het... Dolf....
BERKE
(als boven).
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Weg!
(In de grootste opgewondenheid.)

Blijf van mij af. Sander.... Waarom kwaamt gij hier?... Staar me zoo niet aan, met
die oogen.... Komt ge straf eischen voor den
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moord?... Welnu, ja.... ik doodde u en ik zal mijne straf ondergaan; maar ga heen....
om Godswil.... weg met die oogen ...
STINA.
(Allen hebben vol ontzetting, als aan den grond genageld, toegeluisterd; nu barst Stina los):

Maar dat is niet waar!... hij weet niet wat hij zegt... hij wordt zinneloos!...
BERKE
(als boven).

Zinneloos?... neen, neen.... Vraag het hem.... vraag het hem maar waarom hij hier
komt.... Zinneloos? Neen, neen.... Ik doodde hem,... ik.... om Anne.... ginds aan den
boschkant.... en hij bezag me nog toen ik hem reeds tweemaal de oogen had
toegedrukt.... En al wierp ik hem in den put.... toch volgt hij me sinds dien overal
met die oogen.... overal en altijd.... Vraag het hem maar waarom hij hier is.... en
waarom hij Dolf vroeger die oogen had in den kop gestoken, zoodat ik er bang van
werd.... Neen, neen.... ik heb het gedaan, om Anne... en
STINA
(radeloos onderbrekend).

Zwijg, och zwijg!...
BERKE
(steeds meer en meer opgewonden).

Waartoe helpt het zwijgen?... 'k Heb vijf en twintig jaar gezwegen en nu weet het
gansche dorp het.... iedereen... de gansche wereld weet dat ik het deed;... alles de
schuld van die oogen.... Maar ga nu heen, Sander,... gij zijt nu voldaan.... Weg nu
ermêe,... weg.... of ik zou ze tot na mijnen dood terugzien....
(Stina is angstig tot bij Dolf achteruit gegaan en houdt hem nu, bevreesd en sprakeloos, bij
den arm vast.)

DOLF
(wacht een oogenblik alsof hij niet weet wat hij doen moet; dan, met nog eene beweging om Berke te
naderen):

Vader, begrijp toch....
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BERKE
(als boven).

Weg!..
(Zijne ontzetting keert in woede.)

Ik zeg u heen te gaan.... of wilt ge u zelve wreken?... Gij weet dat de blik uwer oogen
mij pijnigt.... en daarom blijft ge. Maar ga heen,.. ga heen!.. want ik doodde u ééns,...
ik zou het nog kunnen.
(Ten toppunt van woede.)

Ge wilt niet!... Verlos me van die oogen zeg ik u, of ik zal ze u in den kop te pletten
slaan!...
(Hij springt eensklaps vooruit, grijpt den voorhamer die tegen het aanbeeld staat en heft hem in
zinnelooze woede met beide handen boven het hoofd. - Deze beweging moet plotseling en bliksemsnel
geschieden, om Giele en Valk, die willen toeschieten, den tijd niet te laten bij Berke te komen. - Nu
zij den hamer gereed zien Dolfs hoofd te verpletteren, blijven zij ontzet in hunne laatste houding
staan. Stina slaakt eenen gij en slaat eenen arm rond Dolf, terwijl zij den anderen afwerend naar
Berke uitstrekt. Dolf ziet Berke strak in het gelaat. Deze, als door Dolfs blik verlamd, staart hem, de
oogen wijdgeopend een oogenblik aan; dan ontspannen zich zijne armen, de hamer ontvalt hem en
hij zijgt langzaam in elkander. Giele schiet toe en vangt hem in de armen; hij laat hem op den grond
zakken en zijn hoofd op den arm rusten. Allen blijven een oogenblik als verpletterd, pal in hunne
houding. Dan legt Giele voelend de hand op het hart van Berke; hij laat dezes hoofd zacht op den
grond neerkomen en staat langzaam recht.)

GIELE
(zacht).

't Is gedaan....
(Hij ontdekt zich het hoofd.)

STINA
(laat Dolf los en werpt zich, eenklaps in snikken losbarstende, bij Berke op de knieën, het hoofd op
zijne borst).

Och vader!... vaderken!...
(Dolf wendt, de handen voor het gelaat slaande, het hoofd af van het lijk.)

VALK
(die intusschen langzaam genaderd is, zich insgelijks het hoofd ontdekkende; zacht):
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God zal rechten....
HET SCHERM DAALT SNEL.

Mei-Juni, 1900.
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Richard Bredenbrücker.
I.
WAT de hedendaagsche Duitsche letteren vooral kenmerkt is het feit dat, na den
onstuimigen maar kortdurigen zegetocht van het internationaal Naturalisme en
Symbolisme, onverwachts en plotseling een bloeitijd is aangebroken van de
eigen-gewestelijke dorpspoëzie, een bloei die van dag tot dag rijker kleuren ontvouwt.
Er is heden geen Duitsche stam meer, die niet één of meer gewestdichters bezit,
iets wat sedert den gouden tijd van het dorpsverhaal voorzeker nog niet is gebeurd.
De jongeling, die in zijn binnenste eenig letterkundig talent ontdekt, gaat niet meer
naar Berlijn, zooals men vóór 20 jaar deed, om daar, door een haastige, op gerucht
maken berekende voortbrengst, zoo gauw mogelijk een naam te veroveren, neen, hij
blijft heel rustig thuis, bestudeert zijn engere omgeving en zoekt dáárin voorwerpen
voor zijn dichterlijke bedrijvigheid. Van de oude volksliteratuur onderscheidt zich
de nieuwe gewestdichting daardoor, dat zij er alle strekking tot leeren uitsluit; van
het vroeger dorpsverhaal daardoor, dat ze er niet naar streeft een boeiende historie
te vertellen, maar enkel een tafereel wil leveren van het leven en het karakter van
het volk zelf. Door innig aansluiten aan den vaderlijken grond, door getrouwe
schildering van land en menschen, door het te voorschijn tooveren
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van den aardreuk, beproeft het de huidige dorpsletterkunstenaar den lezer te boeien.
Het is een verheugend feit dat de buiten het Rijksgebied liggende Duitsche landen
zoo een gewichtige rol spelen in dezen nieuwen opgang van de dorpspoëzie. Van de
opkomst dezer dichtsoort af, die eerst van de jaren 40 der 19e eeuw dagteekent(1),
werd ze in die landen steeds ijverig beoefend, werd op dit gebied het Rijksland zelfs
overvleugeld. Om dit te bewijzen, volstaat het de namen te noemen van de Zwitsers
Gotthelf en Keller, van de Oostenrijkers Anzengruber en Rosegger. Een poging tot
verjonging van de Oostenrijksche letterkunde is in den laatsten tijd van Weenen
uitgegaan. Doch deze Rokoko-literatuur vond weinig weerklank, en lang duurde het
niet of de hoofdstad werd door de provincie overtroffen. Een eigenaardig kunstleven
ontwikkelde zich in Tirol, Stiermarken en Opper-Oostenrijk, kloek-gezonde
gewestkunst. Zooals men zich in het Rijk verzet had tegen de overmacht van Berlijn,
zoo stond men in Oostenrijk op tegen Weenen. Hier evenals daar heette het: We zijn
de groote stad moe; den typus van den zenuwachtigen, neurasthenischen
grootstadjongeling die de letteren beheerscht, zijn we beu; in zijn plaats willen we
een menigte individualiteiten brengen, die zich onder eenvoudige, gezonde
voorwaarden ontwikkelen; ook willen we alles weder in een inniger en dieper verband
brengen met de natuur. Omgeven van al de schoonheden en stemmingen dier landen,
die van de hoogte van Tirol ebbegewijs in het Oostenrijksch vlakland afdalen en
weder naar de Sudeten opklimmen, willen we uit dezen rijken, ongerepten bodem
kunstschatten delven, Scherpe aflijning van onze werkelijke Oostenrijksche eigen-

(1) Zie hierover mijne studie over H. Hansjakob. (Gent, Siffer, 1891, blz. 5-8).
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aardigheid is een hoofdvereischte van de nieuwe Oostenrijksche literatuur, doch deze
eigenaardigheid treft men buiten Weenen in veel reiner en karakteristieker toestand
aan; in elk geval spreekt zij heur laatste woord niet in den ‘süss-Mädel’ typus, dien
men te Weenen geschapen heeft. De Weener grootstaddichting, die van allerlei
ongezonde elementen is aangetast en reeds aan aesthetische bloedarmoede lijdt,
willen we vervangen door een degelijke gewestliteratuur, die het zich tot taak rekent,
de veelsoortige Duitsche stammen onzer monarchie te schilderen in hun
afhankelijkheid van den invloed des bodems.
In den tijd toen de grootstadliteratuur in zwang was, hadden de Weener dichters
met het plan gepronkt een Weener literatuur te stellen tegenover de Berlijnsche, een
letterkunde die juist uit de schildering van het bijzonder Weenerdom haar
bestaansrecht afleidde. Voor de noodzakelijkheid van den plaatselijken trek hadden
zij zelf ijverig gepleit en beproefd dien in hun werken vast te houden. Wat konnen
zij antwoorden aan hun tegenstanders, die toch niets anders deden dan hun denkbeeld
logisch uitbreiden?
Op de aestetische uiteenzettingen volgden spoedig de daden. In Salzburg, Linz,
Insbruck, enz. werden letterlievende genootschappen gesticht, die de belangstelling
in literatuur in ruimer kringen wouden wakker roepen. Verleden jaar vergaderden
de Oostenrijksche gewestschrijvers op een ‘Schrijversdag’ in Linz, welke dag voortaan
elk jaar zal herhaald worden. Voor de poëtische voortbrengst waren de glanzende
voorbeelden van Anzengruber en Rosegger daar. Aan navolgers van deze beide
meesters der dorpspoëzie heeft het sedert lang in Oostenrijk niet meer ontbroken; in
den allerlaatsten tijd evenwel legde de dichterlijke bedrijvigheid op dit gebied een
verbazende vruchtbaarheid aan den dag. In Duitsch-Bohemen sloten zich bij den
ouderen Jos. Rank ten
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minste een half dozijn dorpsvertellers aan, onder welke de jongste, Nik. Krauss,
zooeven met een romantrilogie is opgetreden van hooge aesthetische en
beschavingswetenschappelijke waarde. Het Opperen Neder-Oostenrijksch boerenleven
schilderde de onlangs gestorven A. Silberstein. In Stiermarken vond Rosegger
mededingers in H. Grasberger en Anna Werchota. Landelijk leven in den Vorarberg
schilderden Oppermann en Felder. Het Tiroler dorpsverhaal eindelijk kan op een
menigte beoefenaars wijzen: benevens de ouderen als Pichler, Schöpf, Praxmarer,
von Hörmann en Zingerle, zijn daar nog de jongeren, R. Greinz, C. Wolf en R.
Bredenbrücker.
Ook op het gebied van het volksdrama, waartoe Anzengruber het voorbeeld had
gegeven, heeft de Oostenrijksche gewest-literatuur grooten bijval geoogst. Degelijke
stukken leverden Adamus, Langmann, Kranewitter en R. Schönherr, wiens meesterlijk
drama ‘Sonnwendtag’ onlangs met daverenden bijvalsstorm in het Weener Burgtheater
werd opgevoerd. Van deze vier tooneeldichters wortelen de beide laatsten in Tirol;
bovendien heeft dit gewest op dit gebied nog menig kleiner talent aan te wijzen.
Onder al de Oostenrijksche gouwen is het dus Tirol waarin zich het drukste
letterkundig leven ontwikkelt, en voor het grootste gedeelte is de aldaar opbloeiende
literatuur dorpsdichting. ‘Weinig Oostenrijksche kroonlanden’, schrijft een jong
Tiroler criticus, Hugo Greinz, in het ‘Litterarische Echo’ (15 Juni 1900) bezitten ook
maar op verre na die door en door reine, van vreemde invloeden bijna nog
onaangeroerde individualiteit, die aan Tirol eigen is. De bergen vormen daar grenzen
die veel nieuwigheden den toegang afsluiten. Derhalve leeft er het volk in zijn dalen,
op zijn bergen, onverwrikbaar gehecht aan sedert eeuwen ingewortelde
overleveringen. En ternauwernood in de schaarsche steden,
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die Tirol telt, is er een zweem van modernisme te bespeuren. Daar is alleen Insbruck,
dat zich sedert weinige jaren uit het aartsvaderlijke loswringt en een nieuw, blij
bezield, met jonge gedachten vervuld geslacht ziet opwassen, die kleine schaar jonge
mannen namelijk, die het letterkundig ‘Jong-Tirol’ samenstellen, een groep waarvan
thans, ook buiten Oostenrijk, veel gesproken wordt. Doch in letterkundig opzicht
staan deze mannen nog vrij eenzaam, ze zijn nog aan 't worden en 't gisten...
Voorloopig echter is de gansche Tiroler literatuur nog eng gebonden aan het specifiek
volksche, dat aan het karakter der Tiroler landsbevolking vast is. En juist dit gebied
schijnt onuitputtelijk te zijn, een goudmijn waaruit altijd voort nieuwe schatten
worden opgegraven. Hoe afgedragen en versleten er het vak Tiroler geschiedenissen
bij het eerste oordeel moge uitzien, steeds duiken ze met een nieuwe eigenaardigheid
op, steeds worden er onvermoede gezichtshoeken, ongekende zijden ontdekt.’
Onder de oudere Tiroler dorpsdichters is alleen de pas gestorven Ad. Pichler van
beteekenis. Men zou hem niettemin evengoed bij de jongeren kunnen tellen, daar
zijn ‘Geschichten aus Tirol’ eerst in den laatsten tijd algemeen bekend werden.
Eigenlijk is hij de verbindingsschakel tusschen oud en jong Tirol; zijn vertellingen
houden fraai het midden tusschen de oudere idealistische en de nieuwere realistische
richting van het dorpsverhaal. ‘Het inzicht, werkelijkheid in den gewonen zin van
het woord te schilderen, heb ik nooit gehad,’ schrijft hij zelf in de voorrede(1). Zijn
Geschichten zijn bevallige, fijn gestileerde stukken waarin, naar ouder wijze, het
belang der vertelling overwegend, naar nieuwer wijze even-

(1) AD. PICHLER. Allerlei Geschichten aus Tirol. 2e uitg. 1897.
G.H. Meyer, 286 blz.
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wel, alle leerstrekking uitgesloten is. Een scherp eigenaardig kenmerk dragen ze
echter niet.
Rudolf Greinz is een ongemeen vruchtbaar schrijver, die tot hiertoe een menigte
gedichten, kluchten, volksstukken, novellen heeft uitgegeven. Hij schrijft te veel om
eenigszins in de diepte te kunnen gaan. Aanleg ontbreekt hem niet. Enkele stukken
uit zijn novellenbundel ‘Ueber Berg und Thal’(1) bewijzen dat hij goed te vertellen,
andere dat hij ook goed te schilderen weet; nevens recht kenmerkende dingen bevinden
er zich ook zeer onbeduidende. De man zou iets kunnen leveren, indien hij al zijn
krachten wou inspannen en de veelschrijverij vaarwel zeggen.
Carl Wolf werd door Rosegger in de literatuur ingeleid. Bij zijn ‘Geschichten aus
Tirol’(2) schreef Rosegger de volgende voorrede: ‘Met een bijzonder vertrouwen
wensch ik dit boek geluk op zijn wegen. Er zijn volkomen classieke zaken in, classiek
door oorspronkelijke volkschheid. Ik zou er fier op zijn, indien ik ze geschreven had.
En daar een ander ze nu geschreven heeft, heb ik er bloot mijn pleizier aan. Ik hoop,
lezer, dat ge dit pleizier met mij deelt.’ Dat wekt een groote hoop, die zich bij mij
niet heel verwezenlijkt heeft. Het boek biedt een aanzienlijke rij heel korte schetsen,
die zich ongeveer op dezelfde hoogte houden, en waarvan geene onbeduidend, doch
ook niet eene ‘classiek’ is. Wolf is realistischer dan Greinz; hij geeft een aantal goed
waargenomen trekjes, maar een gestalte in zóó tastbare lijnen voor onze oogen
tooveren, dat ze onvergetelijk blijft, dat kan hij niet. Het boek is een lief geschenk,
niet een hoog kunstwerk. - Kenmerkend voor Pichler

(1) RUD GREINZ. Ueber Berg und Thal. Ernste und heitere Geschichten aus Tirol. Stuttgart und
Leipzig, Deutsche Verlagsanstalt. 2e uitg. 1899. 322 blz.
(2) CARL WOLF. Geschichten aus Tirol. Innsbruck, A. Edlingers Verlag. 2e uitg. 1892, 282 blz.
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Greinz en Wolf is, dat ze alle drie gansch argeloos, geheel zonder strekking zijn.
Het meest beduidend talent op het gebied van het Tiroler dorpsverhaal, en dat de
drie genoemden ver overtreft, is Richard Bredenbrücker. En - eenig feit in de
geschiedenis der dorpsdichting - deze meester der Tiroler letteren is geen inboorling,
maar een geboren Rijnlander. Het is een bewijs te meer voor de groote populariteit
der besproken dichtsoort, dat dichters van beroep, in plaats van de eerste menschelijke
vraagstukken die zich aan hen opdringen aan te grijpen, ergens een hoek Duitsche
aarde gaan opzoeken, waarin het volksche nog frisch bewaard is gebleven, om aan
de schildering daarvan hun krachten te beproeven. Voor een uitlander was het een
gewaagd bestaan, juist Tirol uit te kiezen, een land dat reeds zoo veel inlanders
hadden geschilderd; voor een Rijnlander was het een stout bedrijf naar Oostenrijk
te verhuizen, om zich daar met de beide grooten van het dorpsverhaal - Anzengruber
en Rosegger - te meten. Een arbeiden op Oostenrijkschen bodem, voornamelijk
vanwege een elders gewonnen inwijkeling, moest immers noodzakelijk een
vergelijking met de beide genoemden uitlokken, terwijl de poëtische verwerking van
een of anderen literarisch nog onuitgebarsten hoek een veel gemakkelijker en
dankbaarder taak oplegde. Er behoorde reeds een aanzienlijke hoeveelheid
zelfbewustzijn toe om zoo een stap te ondernemen. Om eenige erkenning te veroveren
was het volstrekt noodig de speciaal Tirolische schrijvers voorbij te streven; daarin
is Bredenbrücker dan ook volkomen geslaagd; meer nog, hij streeft er naar met
onvermoeibare volharding, om de letterkundige hoogte te bereiken, waarop hij ten
minste evenwaardig nevens de beroemde kunstenaars van zijn vak staan zal.
Het was goed voor Bredenbrücker, dat hij eerst als rijp man zijn taak aanvatte. Hij
was 48 jaar oud toen hij in 1896 zijn eerste werk in 't licht gaf. Geboren
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in 1845 te Deutz aan den Rijn, als eenig kind van van een Pruisischen artilleriemajoor,
wijdde hij zich, bij den afloop van zijn ‘Realschulstudien’, van zijn 18de jaar af, aan
den boekhandel. Dertig jaar lang was hij in den boekhandel werkzaam en nam hij in
huizen te Dresden, Berlijn en München bedieningen aan. In den zomer 1893 besloot
hij tot een pleizierreis naar Zuid-Tirol, en werd aldaar door de uitzonderlijke
schoonheid der natuur en door de oorspronkelijkheid en eigenaardigheid der bevolking
zoozeer getroffen, dat hij zich genoopt voelde de ontvangen indrukken en opgedane
ervaring poëtisch te verwerken. In een autobiographische schets, verschenen in het
‘Litterarische Echo’ (15 December 1900) bericht hij, onder welke bijzondere
omstandigheden zijn eerste novelle: ‘Der reichste Mann von Grametsch’ ontstond.
Van lieverlede kwam hij tot het besluit zich gansch aan de beschijving van het Tiroler
volksleven, aan de dichting in het algemeen toe te wijden. Thans vestigde hij zich
jaarlijks voor langen tijd in Tirol, bestudeerde de dialecten en trad in nauw verkeer
met het volk. Men verwonderde er zich over, schrijft hij in de even vermelde
autobiographische schets, ‘dat het mij een geboren Rijnlander, die zijn opvoeding
in Thüringen genoot en dan tientallen van jaren afwisselend in Berlijn en München
doorbracht, dat het mij in betrekkelijk korten tijd gelukte, zoodanig in de doen- en
aanschouwingswijze van een vreemden volksstam te dringen, dat bij den lezer mijner
vertellingen de meening ontstond, dat ik in Tirol onder boeren was opgegroeid - men
bedacht niet, dat aan meer dan een de gave werd geschonken, geheel in de
gewaarwordingen van menschen, die hem eenigszins interesseeren, te kunnen
onderduiken en hun lief en leed na te voelen, noch overwoog men hoeveel de
wilskracht vermag, die haar doel geen stond uit het oog verliest.’
Verder bericht hij hoe hij het aan boord legde
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om tot deze diepe kennis van het volk te geraken. Nadat hij de dialecten uit de
verschillende dalen van Zuid-Tirol heeft aangeleerd, stijgt hij in 't gebergte, niet
begeleid door gewone gidsen, maar door lieden uit de streek. Hij deelt hun leven,
eet, drinkt en slaapt met hen, wint alzoo hun vertrouwen en onderhoudt zich met hen
over het vee, den oogst, over sagen en gebruiken, voorvallen in het dorp, enz.
Maanden lang vergezelt hij benden ‘Dörcher’, omzwervende kruiers, op hun tochten,
blijft weken lang in 't gezelschap van maaiers, kolenbranders, houthakkers, leurders,
voerlieden, bedelende monniken. Voor verdachte gestalten gaat hij niet uit den weg;
integendeel, het bekoort hem met landloopers, wildstroopers, schouwvagers en allerlei
gespuis bekend te worden.
Bij langer oponthoud in een dorp, zoekt hij zich, waar hij maar kan, nuttig te
maken. Hij ontziet zich niet een mestvork aan te pakken en de boeren bij veld- en
huisarbeid, of 's winters bij 't vervoeren van het hooi van de bergweide, onbetaald
bij te staan. Somwijlen zelfs trekt hij met de hot op den rug van hoeve tot hoeve, om
voor armen en tot liefdadige doeleinden brood, meel, spek, eieren af te bedelen.
Omzwervende kluchtspelers en goochelaars is hij behulpzaam bij het optimmeren
van tooneel of kraam en bij den verkoop der toegangskaarten. Hij helpt de boeren
bij het inrichten van feesten, voornamelijk bij het instudeeren van
volkstooneelstukken, en is er op bedacht bij dergelijke gelegenheden zuivere winst
over te houden en daarmee een benoodigheid als b.v. een brandspuit aan te koopen.
Zoo wordt hij spoedig overal gaarn gezien, ‘a liaber, a recht a gemeiner (minzaam)
mensch’ geheeten.
Vaak wordt hij ook door het volk om schriftelijken arbeid aangezocht. Nu is er
een verzoek om vrijstelling van den soldatendienst op te stellen, dan verwonende
verwanten op hun naamdag geluk te
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wenschen of de voorwaarden neer te schrijven onder welke vader aan den oudsten
zoon de hoeve wil overlaten. Een andermaal moet hij aan jongens in den naam van
hun liefje een grooten hoop groeten sturen en eeuwige trouw zweren, of een meisje
wegens ‘aufmarig’ geworden ontrouw de liefde opzeggen. Bij ‘Buschkawills’ - zoo
heeten de hier en daar 's nachts aan de huizen aangeplakte spotdichten - wordt hij
eveneens om raad gevraagd, en bij de nachtelijke bijeenkomsten die met dit doel
worden belegd, verneemt hij hoe de boerenknapen zich aanstellen, wanneer ze samen
met anderen aan het dichten gaan.
Van 't jaar 1893 af, reist hij thans jaarlijks van München uit, waar hij zijn verblijf
heeft opgeslagen, nu eens 's zomers, dan eens 's winters naar Tirol, om daar nieuwe
dingen te zien en wat hij heeft liefgekregen opnieuw te groeten.
Sedert 1896, jaar waarin zijn eerste werk verscheen, heeft Bredenbrücker twee
dorpsromans, vijf novellenreeksen en een dorpsidylle, (maar een idylle van de
keerzijde) geschreven. Hij begint met een eendeeligen roman(1), schrijft dan een
humoreske, de idylle van de keerzijde(2), waarop hij, binnen een korte tijdsruimte vijf
novellenbundels laat volgen(3)

(1) Dörcherpack. Blätter aus einem bescheidenen Menschensein. 1n uitg., 1896 (Berlijn. Vita);
2e uitg. Berlijn, F. Fontane & C10; 321 bl. Pr. 3.50 M.
(2) Drei Teufel. Eine Idylle von der Kehrseite. Berlin, Fontane, 1897; 214 bl. Pr. 3 M.
(3)
1. Der ledige Stiefel. Berlin, Fontane, 1897; 285 bl. Pr. 3.50 M.
2. Ich bin a Lump und bleib' a Lump und anderes. Berlin, Vita, -98; 221 bl. Pr. 2.50
M.
3. Kein Sommer ohne Wetter. - Warum der Hauser der Wabi nimmer zugeht. Berlin,
Schall u. Grund. 1898. 290 bl. Pr. 5 M.
4. Crispin der Dorfbeglücker und andere Geschichten. Berlin, Fontane, 1898; 245 bl.
Pr. 3 M.
5. Von der Lieb', dem Hass und was so dazwischen kriecht. Berlin, Fontane, 1900;
251 bl. Pr. 3 M.
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en sluit vooralsnu zijn werkzaamheid met een tweedeeligen roman(1). Het door het
late aanvangen veroorzaakte verzuim heeft Bredenbrücker dus rijkelijk vergoed;
negen deelen dorpsverhalen binnen het verloop van 5 jaren is een hoogstrijke
voortbrengst en wij wenschen dat de schrijver niet in het algemeen gebrek van de
huidige literaten, namelijk de overproductie valt.
Men heeft Bredenbrücker den Zola van het Duitsch dorpsverhaal genoemd; dat is
nochtans een uitspraak die tot erg misverstand aanleiding geeft. Ongetwijfeld is
Bredenbrücker de verstgaande realist dien het dorpsverhaal tot heden kent. Hij gaat
in dit opzicht nog een schrede verder dan Anzengruber, daar hij meer uitsluitend dan
hij de karakteristiek verzorgt en alle leerende tendenz verzaakt, daar hij in de taal,
die hij in den mond der boeren legt, het zuiver dialect aanwendt, in plaats van het
gematigde waarvan zich Anzengruber bedient. Hij is realist, maar niet naturalist, en
door naturalist versta ik dengene, die eer op verleelijking dan op trouwe weergave
der werkelijkheid uitgaat, die ons zonder kiezen een photographisch afbeeldsel van
de werkelijkheid aanbiedt, met bevoorrechting van het leelijke en brutale. Het ergste
echter waarvan men Bredenbrücker, door hem met Zola - ik denk hier slechts aan
zijn dorpsroman ‘La Terre’ - te vergelijken, zou kunnen verdenken ware, dat hij met
voorliefde het ruw-zinnelijke behandelt. In erostische dingen is hij zoo kiesch en
kuisch als eender welk dorpsdichter uit de oude, idealistische school; de minnezucht
speelt in zijn dichten een betrekkelijke kleine rol en neemt in zijn schilderingen de
ondergeschikte plaats in, die ze volgens de werkelijkheid in het leven der boeren
heeft.

(1) Unterm Liebesbann. I. Bd. 297 bl. II. Bd. 332 bl. Berlin Fontane, 1901. Pr. 8 M.
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Bredenbrücker heeft voorzeker een scherp oog voor de ondeugden van het volk, een
scherper, mag ik zeggen, voor de gebreken dan voor de gaven. Dit geldt vooral voor
het godsdienstig leven van het Tiroler volk, dat bij Bredenbrücker in geen zeer gunstig
licht treedt, vermits hij in de eerste plaatshet bijgeloof ziet. Steeds houdt hij den vorm
vast der loutere voorstelling; persoonlijke gevoelens geeft hij niet ten beste en met
het aangebodene laat hij den lezer rustig betijen; dat ook onderscheidt hem van
Anzengruber, Rosegger, Hansjakob e.a. Afkeer van overbeschaving, en voorliefde
voor onbeschaafdheid, zooals bij Hansjakob vooral, komt bij hem niet te pas. Hij
zegt ergens - in een tweede autobiographische schets die in de ‘Berliner Abendpost’
verscheen - dat hij er niet aan denkt te beweren dat er op den buiten meer origineelen
zijn dan in de stad; alleen de origineelen van den buiten bevielen hem beter dan hun
steedsche collega's wegens hun ongerepheid. Overigens gaat hij niet als Hansjakob
op jacht naar origineelen. Hij zoekt veeleer den typus van den boer te vatten. De
gestalten, die hij ons voorvoert, zijn niet geboetseerd naar een bepaald model, maar
zijn veeleer fantasiegestalten, die nergens hebben geleefd, maar toch allerwegen
kunnen aangetroffen worden. Zijn fantasie wortelt juist in een nauwkeurige en
langjarige waarneming van het volk, en zoo is elk zijner werken, schoon een kind
van zijn scheppende verbeeldingskracht, een verdichting, tevens toch ook een
schildering van feiten.
Men ziet het zijn boeken aan met welken ernst en diepen zin hij het wezen der
boeren poogt te vatten, in zijn denkwijze en stemming zoekt in te dringen. Zijn
werken zijn geen lichte uitspanningswaar, hij is niet uit op bijval. Hij zet ons geen
versuikerden, maar sterk gekruiden kost voor, en zoo hij tot nogtoe de waardeering
die hij verdient, niet heeft
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genoten, dan ligt dit wel daaraan, dat menigeen voor het doordringen in zijn dichten
terugschrikt. Het louter Zuid-Tiroler dialect, waarin hij zijn helden spreken laat, is
een eerste steen des aanstoots. Dit bezwaar wordt nochtans van zelf uit den weg
geruimd, zoodra men zich eenigszins met dit niet zeer moeilijk dialect heeft vertrouwd
gemaakt, wat na lezing van twee of drie werken mogelijk is. Dan verschaft dit aan
eigenaardige wendingen, treffende en zinrijke vergelijkingen ongemeen rijk dialect
een genot te meer. Overigens is Bredenbrücker deze gewesttaal verbazend machtig
en zijn zijn boeken een ware schat van volkszegwijzen en spreekwoorden. Daar
verdringen elkander beeldende vergelijkingen, kernige spreekwoorden, meesterlijk
gevormde woorden van buitengewoon kenmerkende kracht. Voorts wordt de lezing
vermoeilijkt door het overtollig aanwenden van den dialoog. Het is voorzeker een
gave dat hij ieder rechtstreeks kenschetsend woord met pijnlijke zorgvuldigheid
vermijdt, dat hij een karakter alleen uit zichzelf, uit taal en gebaren ontwikkelt, maar
hij spint de samenspraken vaak al te zeer uit en overlaadt ze. Dat is een punt, waarop
een gematigder toepassing van het realistisch beginsel den schrijver tot voordeel zou
gestrekt hebben.
Aan een andere booze klip der bewuste realisten, die namelijk der pijnlijk
nauwgezette uiterlijke beschrijving - milieu-schildering, zooals men dat heden noemt
- vaart Bredenbrücker gelukkig voorbij. De schildering is bij hem niet opdringend,
niet genadeloos alles zeggend. Met weinige, breede trekken brengt hij ze op het doek,
niet met photographische uitvoerigheid, maar kenmerkend. In het binnenste der
Tiroler huizen heeft hij goed rondgekeken, hij weet het te beschrijven, van de
voorwerpen van dagelijksch gebruik af, tot den houten Heiligen-Geest, die als vroom
kamersieraad aan de
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zoldering hangt. Maar men bemerkt dat hij er eer op uit is om zijn personen den
gepasten achtergrond te geven, dan om een overtollige, volledige opsomming van
al de kleinigheden der omgeving meê te deelen. Zijn natuurschilderingen zijn ook
zeer knap gemaakt en hebben locale kleur. Verder is de vertelling overal zoo kort
besnoeid als maar mogelijk is: de sprekende menschen staan steeds op den voorgrond.
Het gebied waarop zich Bredenbrücker's verhalen bewegen - hij noemt bijkans
nooit bepaalde plaatsen, laat de schouwplaats maar vermoeden - is klein. Het is
slechts een gedeelte van Duitsch Zuid-Tirol, de streek om Waidbruck, Kastelruth,
Seis, Schlern, Gröden.
Maar op dezen bodem graaft hij diep. Men vraagt zich af of die grond in de
ongeveer twintig reeds verschenen verhalen nog niet teenemaal uitgehaald is. Op dit
oogenblik heeft Bredenbrücker al zoo veel op het gebied der vertelling geleverd als
Anzengruber; hij heeft overigens de verschillende standen van het land - handwerkers,
boeren, omdolend volk - reeds nu in zijn boeken gebracht. Hij staat thans in zijn
volste scheppingskracht; van welken aard zullen zijn toekomstige gewrochten zijn?
Dat een steeds klimmende bijval een steeds voortgezetten arbeid op denzelfden
bodem en in dezelfde dichtwijze kronen zal, komt zeer twijfelachtig voor. Een dichter
uit onzen tijd heeft het recht, den plicht zelfs op den publieken bijval bedacht te zijn.
De aesthetische strijd der laatste tijden heeft het algemeen kunstbegrip verhoogd en
verdiept. Het vermogen der machtspreuken is gebroken. Men zweert doorgaans niet
meer bij een school. Men begint in te zien dat er maar een worsteling is, die de moeite
loont, namelijk de kamp voor het genie of voor het talent, tegen de middelmatigheid,
tegen het geliethebben. De belangstelling in de dicht-
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kunst groeit blijkbaar aan bij het groot publiek. Het is hedendaags in Duitschland
het gemis aan letterkundig' meevoelen niet meer, dat het doordringen van den echten
dichter belemmert, maar de overmaat van het dichterlijk voortbrengen, niet van het
slechte of slechts middelmatig voortbrengen, maar van het goede. Voornamelijk op
het gebied van het dorpsverhaal, waar de ouderen bij de lezers nog op den voorgrond
staan, waar de jongeren jaarlijks aangroeien in getal en malkaar zoeken te verdringen,
is het moeilijk een bevredigenden uitslag te bekomen. En wie weet hoe lang de
belangstelling in die dichtsoort nog aanhoudt? Het volksdrama, of nauwkeuriger
gezegd het dorpsdrama heeft zich door de dorpsvertelling laten voorbijstreven. Onder
de dorpsdichters heeft alleen Anzengruber zich daarmee bezig gehouden. Thans
schijnt voor dat tooneelspel een nieuwe bloeitijd aan te breken en voor een degelijk
karakteriseerder en voortreffelijk dialogenleider als Bredenbrücker ware het misschien
geraadzaam deze nieuwe baan te betreden.
Hoe denkt men in Duitschland over Bredenbrücker? Het is licht te verklaren dat
een autor, die eerst vóor 6 jaar zijn eerste werk uitgaf en bovendien zoo
moeilijk-om-lezen boeken schrijft, tot de meest bekende en meest geliefde Duitsche
schrijvers niet behoort. De besprekingen, die men in tijdschriften en kranten te zien
kreeg - en ze zijn niet weinig talrijk - luiden bijna uitsluitend zeer gunstig. Zijn
beteekenis en zijn eigenaardige plaats in de geschiedenis der dorpsdichting heb ik
ook hier en daar goed omschreven gevonden. Over de dagcritiek mag Bredenbrücker
bijgevolg volkomen tevreden zijn. Anders staat het met de lettergeschiedenis. In zijn
uitvoerige geschiedenis der 19e eeuw, die in 1900 verscheen, maakt R.M. Meyer van
Bredenbrücker geen melding. Ook in het pas verschenen soortgelijk werk van A.
Bartels, is niet eens zijn
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naam te vinden. En toch voeren beide lettergeschiedschrijvers menig allernieuwst
dorpsverteller van veel lageren rang aan - hun naam althans. Dit is voor mij
onbegrijpelijk. In zijn Geschiedenis van den Duitschen roman in de 19e eeuw (3e
uitg. in 1898) schrijft H. Mielke: ‘Voor het Tiroler dorpsleven heeft zich R.
Bredenbrücker door zijn strengrealistische en toch humor- en gemoedvolle
karakteriseeringswijze als een nieuw en spoedig gewaardeerd talent uitgewezen.’
Dit is de eenige volzin dien men tot nog toe in een lettergeschiedkundig boek over
Bredenbrücker aantreft; treffend en knap is Bredenbrücker's werk daarmee
gekenschetst. Over de meeste zijner verhalen ligt inderdaad een warme, gulden,
oorspronkelijke humor, die den ernst verheldert, van het ruige en bittere de scherpheid
verzacht en, waar het eenigszins pas geeft, de lachende zijde der dingen weet te
vinden. Eenige zijner verhalen vallen heelemaal in het humoristisch vak en met 's
schrijvers humoresken kunnen in het gansche gebied der dorpsdichting alleen die
van Anzengruber zich meten. Over de veronachtzaming van den kant der schoolsche
lettergeschiedenissen, mag Bredenbrücker getroost wezen. Zijn plaats in de Duitsche
litteratuurgeschiedenis, als de typische vertegenwoordiger der louter en consequent
realistische dorpsverhaalkunst, is hem van nu af aan voorbehouden en zal hem eerlang
niemand meer kunnen ontzeggen.

II.
Bredenbrücker's eersteling ‘Dörcherpack’ (1896) baarde bij de letterkundige critiek
van den dag groot opzien, en meer dan eens gingen er stemmen op, die den schrijver
dadelijk nevens Anzengruber en Rosegger, ja zelfs boven dezen laatste stelden.
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En dit is licht te verklaren, daar het boek niet alleen het veelbelovend proefstuk van
een beginneling, maar een gerijpt kunstwerk is, dat in zijn tweede - alleszins zeer
omgewerkte - uitgave (1901), menig ander werk van den dichter overtreft. Men kon
het boek onmiddellijk aanzien, dat men hier niet te doen had met een letterkundige
van de middelmaat, maar wel met een door en door persoonlijk en eigenaardig talent,
dat genoeg vermocht om op het afgeoogst gebied van het dorpsverhaal iets nieuws
te vinden. Nieuw was in de eerste plaats het onderwerp. Bredenbrücker nam een
volkstak onder handen, die tot dan toe in de dorpsliteratuur ternauwernood was te
zien geweest, dien namelijk der zwervers, korfvlechters, ketellappers of
kunstendoeners, die in Tirol met den algemeenen naam ‘Dörcher’ worden bestempeld.
Eigenaardig, om niet te zeggen splinternieuw, was ook de techniek, de samenstelling.
De heldin - ‘Hofer-Kathl’ een tot inzaat geworden en voortaan als boerenarts
dienstdoende landloopster - stelt ons de schrijver met enkele algemeene trekken, op
haar levensavond voor, bericht vervolgens hoe hij met haar kennis heeft gemaakt en
verdiept de kenschetsing door aanvoeren van bijzonderheden, vooral door middel
van de gesprekken die hij met haar aanknoopt. Ze vertelt hem haar vroeger
wederwaardigheden en zoo komt de voorgeschiedenis der heldin - de uiteenzetting
- midden in het boek te staan. Een uiterlijk voorval, dat de schrijver mede beleeft,
brengt dan in haar karakter eene aanzienlijke verandering teweeg, en met dezen
ommekeer eindigt het boek - zoodat het ons niet tot aan den dood der heldin voert.
Er is bijna geen handeling in het werk. Dat is vooralsnu kenmerkend voor al wat
Bredenbrücker schrijft. Het zwaartepunt is in de karakterteekening; de ziel te ontleden
der heldin en in 't algemeen de zeden te schilderen van het omzwervend volk is bijna
uitsluitend het oogmerk van den dichter.
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In een dorp, niet ver van den Schlern(1), woont sinds jaren de voormalige landloopster,
‘Hofer-Kathl’. Ze meestert aan boeren en vee, voor de boeren gaat ze beewegen naar
al de wonderbeelden uit den omtrek, ze drijft handel met de ‘Sommerfrischler’
(zomergasten), de steêlingen, voor wie ze steenen verzamelt in 't gebergte, bloemen
kweekt en allerlei oudheden bijeenzoekt. In den handel, van welken aard ook, boeren
en steêlingen te slim, daarbij onzeggelijk gierig, heeft ze mettertijd een rond sommetje
vergaard, wat haar echter niet verhinderd zich steeds voor een ‘bitterarm
vrouwmensch’ uit te geven. Onze dichter, die zich hier voor een schilder uitgeeft,
die in de nabijheid van haar huisje werkt, en wien ze later tot model dient, wint
allengskens haar vertrouwen en verneemt de geschiedenis van haar voorgaande leven.
Zij is de dochter van een karreman; met ruwe ouders, broêrs en zusters, die haar erg
mishandelden en tot allerlei booze knepen africhtten, zwerft ze door de wereld. Op
achttienjarigen leeftijd is ze die ruwe behandeling moe en te zamen met ‘Hofer-Flor’,
een onderweg opgenomen leurder, ontloopt ze heur ouders. Haar liefde, haar wilde
echt met den lossen drinkebroer, haar huwelijksregeling in Rome worden geestig
verteld. Na een zevenjarigen echt, waaruit vijf kinderen sproten, maar waarvan slechts
één, ‘Naz’ (Ignatus) namelijk, in 't leven bleef, sterft haar man aan de gevolgen eener
vechtpartij. Terwijl ze naar het dorp gaat, om den pastoor met het overlijden bekend
te maken, pakt haar ‘Naz’, ‘dat spokenjong, die duivel, die schurk, die ellendige
schelm, die leelijke hond’ zijn biezen; tot haar grooten schrik wordt ze verder nog
gewaar dat de ‘luizeman’ Flor's geld uit zijnen zak heeft gestolen en hem zijn uurwerk
en ketting ontfutseld,

(1) Ontzaggelijke bergtop in de Zuidtiroler Dolomietalpen.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1902

431
een uitermate kostelijke ketting, met allerzeldzaamste muntstukken behangen. Zoo
iets kan ze Naz nooit vergeven en aan haar schimpwoorden en verwenschingen tegen
den ‘bengel, den fielt, het galgenaas’, wien ze alleen daarom het leven heeft
geschonken, opdat hem den duivel eens, voor zijn eigen plezier, in pek en zwavel
zou zieden, komt geen einde. Alleen kan ze het zwerversleven niet voortzetten; ze
verkoopt haar kar, den hond en Flor's kleeren, schaft zich voor een spotprijs een als
spookhuis geschuwde hut aan en wordt aldus dorpvast. Na lange jaren komt er in
het dorp, waar ze thans woonachtig is, een tooneeltroep. In den aanvoerder herkent
ze, aan de gestolen ketting, haar zoon ‘Naz’. Om te beginnen een hevig gekrakeel
wegens de ketting, en het wederzien tusschen moeder en zoon is zoo onvriendelijk
mogelijk. Doch bij den aanblik van haar kleinkind, ontwaakt bij dezen vrouwelijken
draak de moederliefde: vandaar innerlijke ommekeer. Ze verzoent zich met haar
zoon, neemt het kind bij zich, en daarmee is de geschiedenis uit.
Bij deze inhoudsopgave laat ik het belangwekkendste van het boek achterwege,
te weten de talrijke tusschenverhalen, die enkel dienen om het karakterbeeld der
heldin te verdiepen, van eene nieuwe zijde te toonen, of om het merkwaardig
leurdersvolk in zijn heelen handel en wandel te schilderen. In honderden kleine, op
het leven betrapte trekken, wordt ons deze zonderlinge vrouwenziel
veraanschouwelijkt, dit wezen dat in zijn sluwheid en eenvoud, in zijn naïef
gemoedsleven, in zijn potsierlijke en toch vaak diepzinnige godsdienst- en
levensopvatting, een der eigenaardigste gestalten is, welke de dorpsdichting ooit
schiep. Innemend is ze op verre na niet; vóór haar bekeering tot menschlievendheid
aan het slot, is er aan haar bijna geen goede kant; haar kenmerkendste karaktertrek
is een niets ontziende eigenliefde; doch deze uit zich meestal op
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zoo'n drollige wijze, dat zij niet afstoot. Dit werk is rijk aan fijnen, frisch uit het
volksleven gegrepen humor, die in de meeste gevallen op zijn plaats is, bij
uitzondering slechts gezocht schijnt, zooals in het tooneel, dat in den wijnkelder van
den ‘kuraat’ (pastoor) speelt. De dichter heeft diep in het hart van zijn heldin
geschouwd en dit diep inzicht deelt hij den lezer mede. Daarin verschillend van veel
moderne virtuosen van den realistischen stijl, is het karakterbeeld niet samengesteld
uit eene menigte natuurgetrouwe maar oppervlakkige bijzonderheden, maar wel
opgehaald uit de diepte van het gemoed. Hier is niet alleen slaafsch nabootsen der
natuur, maar ook echt kunstvol navoelen.
De schrijver had niet noodig te verzekeren dat hij maanden lang met de leurders
heeft omgegaan; het blijkt uit zijn boek, dat hij dit volk uit eigen, nauwkeurige
waarneming ten volle kent. Verassend echt in taal en wezen laat hij ze optreden voor
onze oogen. Hij laat ze namelijk hun eigen taal spreken, de Kochemer of Jenische
taal, een soort van bargoensch, al weder iets dat de lezing niet tot een gemakkelijk
tijdverdrijf maakt(1). Een bijzondere zorg wordt besteed aan het schilderen der
tooneelspelers. Een door hen opgevoerd volksstuk - de klucht ‘der schönen Pfalzgräfin
Genoveva’ - wordt, met meededeeling van talrijke uittreksels, uitvoerig beschreven.
Voor deze op zichzelf uiterst belangwekkende beschrijving moet elk letter- en
beschavingshistoricus den dichter dank weten. Ze is immers geen overbodig bijwerk.
Ze dient, lijk alles in het boek, tot kenschetsing der heldin, die de voorstelling bij-

(1) Bij elk werk van Bredenbrücker is een lijst van gewestelijke uitdrukkingen gevoegd; doch
niet altijd is die lijst volledig. Bovendien is het gedurig naslaan ongemakkelijk en ik geef de
voorkeur aan het vroeger stelsel van den schrijver, namelijk de gewestelijke woorden aan
den voet van elke bladzijde te plaatsen.
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woont en daarover haar eigenaardige indrukken uit, ook tot kenschetsing van de
omgeving der heldin, te weten van het boerenvolk; ze is bovendien behendig in de
handeling gevlochten, daar het juist bij deze voorstelling is, dat de fameuze ketting
voor den dag komt. De aanvoerder van dezen tooneeltroep, ‘Naz’, de voornaamste
bijpersoon uit het boek, staat eveneens aanschouwelijk vóór ons. Niettegenstaande
al de ondeugden, die hij met het tuchteloos landloopersvolk gemeen heeft, is hij in
den grond toch een goede kerel, die zijne van zijn moeder trouwens overgeërfde
loosheid tot een zeer boeiende persoonlijkheid maakt. Het glanspunt van het boek
is, volgens mij, het tooneel waarin Naz zich bij zijn moeder bekend maakt en zich
met haar poogt te verzoenen - iets waartoe zijn eigen belang hem overigens dringend
noopt. Dit tooneel is een ware triomf voor de kunst van het realistisch uitbeelden.
Van de overige bijpersonen uit het werk is het de dorpspastoor, die meest naar
voren treedt en niet in een zeer gunstig licht, zooals dit bij Bredenbrücker nogal regel
blijkt te zijn. Niet alsof hij er op uit was de zedelijkheid der geestelijkheid als verdacht
voor te stellen; hij heeft er enkel pleizier in den geestelijke in nauwe verbinding te
brengen met den offerblok. In ‘Dörcherpack’ had de schrijver een zielezorger vandoen,
die Hofer-Kathl in listigheid evenaarde, ten einde aanleiding te vinden tot een paar
humorische tooneelen, waarin de beiden elkander in geslepenheid zouden trachten
te overtreffen. Aan overdrijvingen en enkele boosaardige prikken is er evenwel geen
mangel; doch de humor verzacht veel.
Niet steeds slaagt er de schrijver in zuiver objectief te schilderen; het valt hem nu
en dan voor zelf door den mond van zijn personages te spreken. Voorts verleidt hem
de zucht om sommige ondeugden van het volk, als zijn zelfzucht, zijn hardvochtigheid,
zijn bijgeloovigheid in een scherp licht te stellen, hier en
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daar de verf al te dik aan te strijken, wat in zoo een meesterlijk tafereel zeer doet.
Een schrijver die in zijn eersteling de belangstelling, die handeling en
liefdepsychologie wekken, niet wil ter hulp roepen, die al dat gewoonlijk in een
dorpsverhaal vereischt wordt versmaadt, die een weinig bekenden volksstam niettemin
getrouw en aanschouwelijk schildert en een welgeslaagd karakterbeeld tot stand
brengt, geeft voorzeker een treffend blijk van hooge kunstvaardigheid. Deze ‘Bladen
uit een bescheiden menschenbestaan’ behooren echter niet op de tafel te komen van
bescheiden kostgangers der fraaie letteren; van hem die ze wil genieten wordt een
geoefende smaak gevorderd.
Op zijn eersteling liet Bredenbrücker het volgende jaar (1897) twee nieuwe werken
volgen, de novellenverzameling: ‘Der ledige Stiefel’ en de ‘idylle van de keerzijde’
zooals hij zelf den ondertitel van de ‘Drei Teufel’ aangeeft.
De Auerbachsche manier om een dorpsvoorval mooier te maken is lang nog niet
uitgestorven, en in München zelf wonen nevens Bredenbrücker drie veelgelezen
vertegenwoordigers van de idealiseerende dorpsliteratuur, L. Ganghofer, Maximilian
von Schmidt en A. Achleitner. Deze literatuur houdt het midden tusschen de
dorpsidylle van de 18e eeuw en de nieuwe, realislische dorpspoëzie. Het manifest
waardoor deze laatste zich bewust tegen haar voorgangers aankant is Anzengruber's
voorrede tot het tweede deel zijner ‘Dorfgänge.’ Op den vooravond van den
letterkundigen stormloop tegen het idealisme (1879) werd dit manifest geschreven
en nadat de strijd was gaan liggen, schrijft Bredenbrücker den literarischen
tegenhanger van dezen theoretischen aanval, namelijk de omgekeerde idylle van de
‘drie duivels.’ Zoo niet rechtstreeks, onrechtstreeks ten minste was dit werk een
hekeling van de oude school der dorpsdichting en als zoodanig heeft het een
lettergeschied-
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kundige beteekenis. Met gewilde en gezochte eenzijdigheid maakt Bredenbrücker
van den louteren engel der idylle regelrecht een louteren duivel.
Drie duivelachtiger wijven dan de heldinnen van dit boek kan men zich niet
voorstellen. Wat die drie in bijna onafgebroken zeggen en antwoorden naïeve
slechtheid uitkramen en afschuwelijke zelfzucht, en walgelijke vrekkigheid en
boosaardig leedvermaak en domsluwe doortraptheid is waarachtig om er van
achterover te vallen.
Er is spraak van drie zusters - de ‘Pitscheider-Madeln’ noemt men ze in het dorp
- waarvan da oudste 84 en de jongste 78 jaar oud is. De oudste is getrouwd en bewoont
met haar man, ‘Ultner Hans,’ een schamele hut; evenzoo armtierig wonen de twee
jongste samen. Om jaarlijks eenige gulden te sparen, besluiten zij eene groote kamer,
die in 't dorp komt leeg te staan, te zamen te huren. De overeenkomst omtrent den
prijs, dien elke partij voor haar kamerdeel te betalen heeft, wordt reeds niet zonder
kijven en twisten getroffen. Pas zijn ze te zamen, daar begint een leven waartegen
dat van hond en kat een gelukzalig engelenbestaan heeten mag. Eerst is er krakeel
wegens het plaatsen der meubels, dan over de plaats aan de kachel. Het vertrek wordt
door een krijtstreep verdeeld en nu waakt er elke partij met angstige zorg over dat
niemand de meet overschrijdt. Dag in dag uit, kibbelen de vier oude luidjes over
alles en niets. Buiten de oorzaken tot gekijf die het toeval met zich brengt, zijn er
weldra nog andere, als een ter verpleging opgenomen kind, een opgeraapte hond,
enz. Soms tot laat in den nacht, wanneer Durl (Dorothea) en Neas (Agnes) in het
éene bed en Madl (Maria) met Hansl (Johannes) in het andere liggen, duurt de ruzie
voort, natuurlijk steeds in echt Tiroler dialect. Hansl scheidt zich de eerste van de
groep af. Hij heeft in den strijd der drie zusters om eene bloedworst, die
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een weldoener gezonden had, het voorwerp in kwestie gepakt en onopgemerkt
verslonden. Hij wordt er zwaar ziek van en sterft van de vele ‘artsenijen’, die de oude
wijven hem met geweld intrechteren. Onder het huilen van Madl wordt de krijtstreep
dieper in haar gebied verlegd en het leven van het drietal, indien dat een leven kan
genoemd worden, gaat zijn gang voort. Als Mijnheer de ‘kuraat’ ze eens tot een
verzoeningskus dwingt, wisschen zij, zoohaast hij de deur uit is, den kus van den
mond af. De drie kwellen malkaar feitelijk dood, tot ze één voor één van den zeisman
gehaald worden. Het domme bijgeloof van deze drie meesterschelders wordt met de
schrilste kleuren geschilderd en geeft dikwerf aanleiding tot komische trekken. Onder
dit technisch-grandioos kijven en schimpen, dat bijna zonder ophouden 200 bladzijden
duurt, pakt Bredenbrücker uit met een uiterst verbazenden rijkdom van dialectische
vormen en taalbeelden. De dialoog wordt met onovertrefbaar gemak gehanteerd; op
schitterende wijze beheerscht de schrijver den denk- en spreektrant van het volk; in
dit opzicht betrapt men hem op geen enkele misgreep. Behendig weet hij ook de
onvrijwillige koddigheid der boersche opvattingen en zegswijzen in een treffend
licht te stellen en hij slaagt er in, vrij afstootend-ruwe dingen kunstig te verwerken
en te doen strooken met ons menschelijk voelen. Enkel zwakke en ongezonde zenuwen
kunnen zich aan de ruigheid van enkele trekken bezeeren. Het geheel is met het
temperend licht van den humor overstraald. De volslagen onbewustheid der heldinnen
laat niet toe dat er zelfs bij haar ergste buitensporigheden zedelijke afschuw opwelt.
Het satyrisch oogwit verontschuldigt, vordert zelfs zekere overdrijvingen.
De dichter gunt zich het vermaak de medalje eens om te keeren en tegenover den
typus van de dichterlijke, diepzinnig-godsdienstige, fijngevoelige,
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vreedzame, menschenlievende oude vrijster van te lande, het volmaakt tegenbeeld
te stellen van een bloot uiterlijk godsdienstige, bijgeloovige, ruwe, kijfen
wraakzuchtige. In zijn ‘Pitscheider-Madeln’ het algemeen geldige oorbeeld van deze
menschensoort te willen schetsen is hem voorzeker nooit ingevallen. De schildering
van het leelijke geschiedt niet om zichzelf; ze dient maar om het belachelijke te doen
uitkomen en daardoor is de prikkel ervan afgestompt. Het is een zeer fijne trek van
Bredenbrücker dat hij zijn heldinnen (!) met zoo'n hoogen ouderdom heeft gezegend.
Vooreerst versterkt dit aanzienlijk het humoristisch uitwerksel; tachtigjarige lieden
die hun laatste levenskracht aan wederzijdsch geknor verspillen zijn ongetwijfeld
belachelijker dan jonge kemphanen; ten tweede ontslaat dit den dichter van alle
schildering van het zinnelijke. Een gewoon schrijver, die de gangbare meening over
het landelijk leven op kranige wijze had willen tegenspreken, ware onvermijdelijk
op het denkbeeld gekomen, tegenover de landelijke zedenreinheid het zedenbederf
te stellen. Uit de engelachtige boerenmeisjes had hij wellustige deernen gemaakt.
Zoo zou voorzeker een naturalist hebben gehandeld en meteen allen humor
uitgesloten; geen oogenblik had hij de strenge gezichtsplooi van den
waarheidslievenden zedenrechter afgelegd. Daarbij komt het dan, dat juist een werk
als dit, dat men ten minste wegens één eigenschap - het schier uitsluitend schilderen
van het leelijke - in het naturalistisch kamp zou kunnen thuiswijzen, overtuigend
aantoont, hoe hemelbreed Bredenbrücker van het naturalisme op zijn Zola's verwijderd
is.
Een andere vraag is 't of dit boek met belangstelling tot het einde toe gelezen wordt,
of dit voortdurend gekijf ten laatste niet vermoeit, of de vroolijke schalk op den duur
geen last wordt. Mijns dunkens gaat de schrijver tot aan de uiterste grens van het
verduwbare, over gaat hij er evenwel niet.
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Dat hij het gevoelen laat opkomen ‘meer zou men toch niet kunnen verdragen’ is
niettemin reeds te veel. De twistreden op zichzelf zijn niet te zeer uitgesponnen; met
buitengewone vaardigheid weet Bredenbrücker ze af te wisselen; steeds nieuwe tonen
treffen in deze schimpsymphonie het oor, geen valt lastig door herhaling. De
ondankbaarste stof die men kan uitdenken, waarvoor alle stumpers zouden bezwijken,
heeft hij op zoo'n wijze bemeesterd, dat het boek kan worden aangezien als een
krachtstuk van allereersten rang.
Vóór deze idylle was er van Bredenbrücker al een novellenbundel verschenen,
waarop tot 1900 nog vier andere volgden. ‘Der ledige Stiefel’ zoo luidt de titel naar
de eerste der drie novellen welke deze bundel behelst. ‘De naam’ (der ledige Stiefel),
schrijft een criticus in de ‘Neue Preussische Kreuzzeitung’, wekt bij den ingewijde
de schoonste herinneringen. Wie van Waidbruck opklom tusschen Castelruth en Seis,
om bij het Wildbad van Ratzes het bergpad in te slaan, dat naar den getakten
Dolomietentoren van den Schlern voert, die heeft wellicht, indien hij niet gejaagd
naar de plaats zijner bestemming ijlde, op zijde den prachtig gelegen heuvel gevonden,
die de kleine gastvrije hoeve ‘zum ledigen Stiefel’ draagt. Met dankbare verrukking
denk ik terug aan die plek met een rijke, krachtige bergflora getooid, aan het machtige
hoogwoud en de sierlijk gebouwde tinnen des wachttorens, waar de trappen der
‘Rosszähne’ als een koengeteekende gaanderij heenleiden. Hier is het goed rusten
op een nazomeravond. Ziet men hier ook niet den phantastischen avondgloed van
den Schlern ontbranden, toch glanst er de wondervolle gulden schijn van den hemel,
waarin de donkere toppen oprijzen over de heerlijkste vormen van het hooggebergte,
en het oog baadt er in de warme, diepe tinten van het landschap. Hier brengt Richard
Bredenbrücker
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de schouwplaats van een voortreffelijk Tiroler dorpsverhaal met troostelijke en
behagelijke ontknooping’.
Er is in dit verhaal spraak van een oud, 65-jarig jonggezel, eerzaam schoenmaker
van beroep, die eerst door den dood zijner moeder meester wordt van eigen persoon
en wil, en wien een oude, guitige kameraad diets maakt, dat het voor hem eindelijk
tijd wordt aan trouwen te denken. Hoogst vermakelijk is het na te gaan hoe de
schoenmaker, ‘Progfaller-Nikl’, zich langzamerhand tot die gedachte bekeert, welke
hij te voren wijselijk had verbannen, hoe hij door deze tot fixe idée geworden gedachte
voor den aap gehouden wordt en, nadat hem een aanvraag is mislukt en hij er twee
heeft afgewezen, als ‘lediger Stiefel’ - een spotnaam dien hij in 't dorp bekomt - het
tijdelijke voor het eeuwige verwisselt. Ook hier vormen afwisselende samen- en
alleenspraken bijna uitsluitend den inhoud van het verhaal; ternauwernood is er hier
en daar een berichtgevende regel ingelascht. In kostelijke alleenspraken - natuurlijk
alweer in echt Tiroler dialect - laat de dichter zijn held philosopheeren over de liefde,
het huwelijk en zijn gevolgen. De samenspraken zijn als immer verbluffend
natuurgetrouw, niet alleen wat de spreekwijze, maar ook wat de algemeene uitbeelding
en den gedachtengang betreft. Blootweg een afschrift der natuur zijn deze dialogen
evenwel niet. Bredenbrücker is te zeer kunstenaar om het alledaagsch gewawel
onveranderd weer te geven. Hij adelt den volkschen spreektrant vooral daardoor, dat
hij hem doorspekt met beelden, vergelijkingen en spreekwoorden, die dikwerf treffend
oorspronkelijk en allersappigst zijn. In één opzicht slechts, dat namelijk van de
kunstwettelijke beperking, is hij niet steeds meester over zichzelf; hij wordt soms
wat omslachtig.
‘Zalig de armen van geest, want het rijk der hemelen hoort hun toe’, zou men bij
den held van dit verhaal willen uitroepen. Deze ‘Progfaller-Nikl’
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is een weergalooze domkop en de dichter schept er kennelijk vermaak in, hem naar
alle zijden te draaien om zijne dwaasheid in een steeds scheller licht te stellen. Bij
al zijn kuren en gebreken is hij in den grond toch een goedhartig, braaf mensch, de
eerste brave mensch dien Bredenbrücker teekent. Nog veel beter dan hij is echter
zijn nicht en huishoudster, ‘Lena’. Met dit karakterbeeld bewijst Bredenbrücker dat
hij behalve duivels ook nog engelen schilderen kan, wel is waar geen hemelsche,
maar recht menschelijke engelen. Zonder welke gevoelerigheid ook teekent hij in
Lena een doodeerlijk, offervaardig, maar tevens zeer verstandig vrouwspersoon. Met
innige toewijding hangt zij aan haar neef, dien zij door en door kent en met dwingende
hand te behandelen weet. Ze bewaart hem voor vele domme streken, vooral voor die
een recht bedenkelijke dorpsschoone te huwen. Als Nikl dan toch volstrekt een vrouw
wil nemen, vindt de nicht, louter uit medelijden met hem, de eenvoudigste oplossing:
‘Hoor’, zoo raadt ze hem, ‘naar een andere zoudt ge u eerst moeten leeren voegen
en voor een dwarskop als gij is dat een zware taak. Kijk, bij mij zoudt ge dat nooit
noodig hebben; mijnentwege zoudt ge altoos zoo gek mogen blijven, als gij het tot
nog toe geweest zijt - ik laat u babbelen en zeg bij mezelf: Lena, stoor u daaraan niet,
hij heeft het nog meer in de bovenkamer gehad. Nikl, wees verstandig en neem mij
- dan heeft het gelach met den “ledigen Stiefel” een einde.’
Met de tweede vertelling van dezen bundel, ‘Die Heimkehr’ gaat Bredenbrücker
naar het tragisch gebied over. Innerlijk en uiterlijk is dit werk echter meer drama dan
vertelling. Naar den inhoud is het een dorpstreurspel, dat zoo heftige hartstochten
ontbindt, dat we aan Giovanni Verga's ‘Cavalleria rusticana’ herinnerd worden. Naar
den vorm is het uit twee dramatische tooneelen samengesteld, die zóó
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als ze zijn rechtstreeks op de planken zouden kunnen gebracht worden: het tooneel
der thuiskomst bij vrouw en kinderen van een man, rouwmoedig over begane
echtbreuk, waarbij de hoon waarop hem zijne gade onthaalt hem zoo woedend maakt,
dat hij ze onvrijwillig vermoordt; en het daarop volgend tooneel van het weervinden
zijner geliefde, wier blijdschap wegens den gepleegden doodslag hem zoo ontzet,
dat hij ze op een uitsprong in de diepte stort. Voor de techniek van Bredenbrücker
is dit kort verhaal ongemeen kenmerkend. Van de 39 bladzijden, welke het behelst,
zijn er maar drij aan de schildering der omgeving of de mededeeling van feiten
besteed; het overige is of alleenspraak of samenspraak; zelfs in de korte,
tweebladzijdige inleiding, die den lezer in de vredevolle avondstemming van het
dorp tegenovergesteld aan het inwendig woelen van den hoofdpersoon moet brengen,
is een kort gesprek tusschen twee knechten ingelascht. Kenmerkend is het dat dit
familiedrama niet in boeren- maar in werkerskringen speelt. Huivering wekkend is
het verhaal, dat is waar, maar dat het niet afstootelijk wordt, daarvoor zorgt het fijn
gevoel van den kunstenaar. De metser doodt zijne vrouw als ze aanvangt zijn
afgestorven vader te beschimpen; hij doodt zijn geliefde, als zij haar vreugde over
de moord der mededingster lucht geeft; bovendien zijn beide doodslagen eigenlijk
onvrijwillige. De geliefde is van ongerepten, heel onbaatzuchtigen hartstocht
aangegrepen.
De beknoptheid, waarop de dichter zich hier toelegde, geeft hij in het volgende
verhaal ‘Warum Hochwürden (de pastoor) dem Anderl (Andreas) noch immer einen
Gulden schuldet’ weer op, om aan de uitvoerigste détailschildering den teugel te
vieren. De hoofdpersoon der novelle is een Tiroler dorpsgeestelijke, de expositus
Aloysius Rubeiner, in de gemeente kortaf ‘der Lois’ geheeten, die de schrijver tegen
zijne gewoonte in rechtstreeksche karakteristiek
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invoert. Hij is een ‘met zichzelf ingenomen, wat bekrompen en desniettemin in menig
opzicht doortrapte mijnheer’; den mensch en den priester weet hij niet goed uit
malkaar te houden. Gaat niet alles naar zijn wil, dan vaart hij op in blinde woede en
is dan bloot de ‘zwakke, laffe en wraakzuchtige boer’. Daarbij is hij van een
onbetoombare nieuwsgierigheid bezeten. Hij houdt er een ganschen staf oude wijven
op na, die hem de nieuwtjes uit het dorp aanbrengen. Het is genoeg dat er iets - hoe
onbeduidend het ook weze - zonder zijn voorweten geschiedt, om hem alle
zelfbeheersching te doen verliezen: ‘Ik zou van kwaadheid uit mijn vel kunnen
springen! Heilige Aloysius, ik vraag het u, hoe heeft dat alweer achter mijn rug
kunnen gebeuren? Heere God, een ander hield het met dat boerengespuis waarachtig
geen half uur uit.’ Zoo ongeveer schildert de inleiding den held van het verhaal, of
liever van de humoreske, waarop wij, ondanks al zijn gebreken, toch niet kunnen
verstoord wezen. Afstooten doet het karakterbeeld nooit; het is humoristisch opgevat.
De geestelijke haalt zich den toorn van twee boerenzoons op den hals. De eenen
wil hij zijn meid niet tot vrouw geven; de geliefde van den anderen wil hij als
huishoudster in zijn dienst nemen. Beide knapen overvallen den Eerwaarde bij nacht
en slaan hem een hoop blauwe plekken; maar de geslagene, die zijn pijnigers niet
herkend heeft, wendt zich juist tot een van hen, Anderl, en belooft hem een gulden,
indien hij ze hem kan noemen. Lang leidt hem Anderl om den tuin, tot hij eindelijk
in den biechtstoel zijn schuld moet bekennen - en daardoor wel zijn gulden verbeurt,
maar meteen het genoegen heeft, den Eerwaarde eens goed de waarheid te kunnen
zeggen over zijn faam in de gemeente.
Spijts den vaak gelukkigen humor, waarmee de kamp der boerenslimheid aan
beide zijden geschil-
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derd wordt, moet ik dit verhaal laagst schatten onder die van de reeks. Ten eerste het
is te veel gerekt; ten tweede, het bevat verscheidene opvallende onwaarschijnlijkheden
en overdrijvingen, zooals o.a. de strafpreek die de pastoor onmiddellijk na den aanval
tegen de onzichtbare, verdwenen schelmen houdt. Het min of meer onschuldig
karakter der humoreske bederft de schrijver door de biechtscene op het einde, die
een geloovig gemoed noodzakelijk kwetst. Dit tooneel is overigens op zichzelf
onwaarschijnlijk en had licht kunnen vermeden worden. - Ook hier is bijkans de
heele vertelling uit samenspraken samengesteld. Een bijtrek der handeling, de wijze
namelijk waarop de ‘kuraat’ een reis van Anderl naar Bozen verhindert, zou elk ander
novellist met eenige woorden meedeelen. Bredenbrücker lascht daarvoor een
bijzonder, gedialogiseerd tooneel in. Hij laat den pastoor de boerin opzoeken, aan
wie Anderl een boodschap naar Bozen heeft meegegeven, en met haar in lang
onderhoud treden, waarbij natuurlijk van veel andere dingen gesproken wordt dan
van het voorwerp in kwestie. Doch zulke tusschentooneelen stooren bij Bredenbrücker
nooit de kunstvolle schikking, daar houdt hij steeds een waakzaam oog op.
(Slot volgt.)
H. BISCHOFF.
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Luciferiana.
WIE naar dit opstel de hand uitsteekt, met de hoop er iets ongehoords over
Luciferianismus of Palladismus te vinden, heeft het deerlijk mis. Er is hier spraak
van Vondels Lucifer, en de goede, eenvoudige man weet ons over geheime
genootschappen niets ‘heel belangrijks’ te vertellen. Ik wil enkel de aandacht der
studiosi vestigen op sommige punten die bij het bestudeeren van Vondels treurspel
wel eens worden over 't hoofd gezien(1), en waarover men inderdaad niet in ieder
boek inlichting. kan inwinnen.
Een eerste vraag van dien aard is die der tooneelversiering, der ‘mise-en-scène’.
‘Men onderschat, zegt Dr G. Kalff, de mise-en-scène dier dagen gewoonlijk.’ Te lang
heeft men, volgens H.J. Allard, S.J., al dit uiterlijke verwaarloosd, en, practisch,
Vondels stukken beoordeeld als gedichten die eenvoudig moesten gelezen worden.
Doch er is meer. Vondels treurspelen moeten in hun zeventiendeeuwsche lijst
herplaatst worden. In dit opzicht zijn zij geen gemeen goed aller eeuwen, evenmin
als de grieksche treurspelen. En kan men nu, zelfs bij het lezen,

(1) Menig ander punt wacht nog op een grondig onderzoek, b.v. de theologische opvatting van
Lucifer, de ontknooping, Vondels metriek, de ontwikkeling zijner taal, de ware zin van
sommige zeer moeilijke plaatsen, enz. In mijne uitgave (Gent, Siffer, 1902) heb ik deze
vragen, zoowel als de andere Vondeliana aangaande Lucifer, behandeld, voor zooveel dit
doenlijk is in eene schooluitgaaf.
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een grieksch treurspel billijk waardeeren, indien men zich niet voorstelt, voor zooveel
dit mogelijk is, al wat een Athener uit den tijd van Pericles in den schouwburg zag
en hoorde? Telkens dan ook het er op aankomt een stuk uit de classieke oudheid ten
tooneele te voeren, tracht men al het uiterlijke eener vertooning op den Atheenschen
schouwburg na te bootsen; en deed men dat niet, dan ging men niets anders dan een
γ λως σβεστος te gemoet.(1)
Indien nu de vertooning getrouw bleef aan het aloude, halfmiddeleeuwsche karakter
van Vondels treurspelen, zou eene opvoering van sommige dezer stukken ten onzen
dage, voor een geleerd publiek, grooten bijval verwerven. Inzonderheid zouden wij
dit durven staande houden voor Lucifer, om de grootschheid zelve van het onderwerp,
en niettegenstaande de bijzondere bezwaren die het onderwerp medebrengt, aangaande
de waarschijnlijkheid der voorstelling op het tooneel.(2)
De nieuwe Amsterdamsche schouwburg werd in het begin van 1638 feestelijk
geopend met Gijsbrecht van Amstel. 't Is voor dien schouwburg ook dat Vondel zijn
Lucifer schreef(3).

(1) Wij zouden hier evenveel willen drukken op de noodwendigheid Vondels treurspelen te
beoordeelen in verband met den tijd waarin zij geschreven werden. Doet men dat niet, dan
zijn zij, - en inzonderheid Lucifer, - van te voren veroordeeld; en meteen schuift men de
vraag ter zijde, of het Vondeliaansch treurspel niet zoo goed recht van bestaan heeft als het
drama van Calderon of dat van Shakspere. Dit laatste punt verdiende toch wel eens eene
ernstige beredeneering. Wie al te onvoorwaardelijk de wetten van een drama-genus wil
handhaven zal menig drama-species, - en wel in de eerste plaats dat van Calderon en dat van
Shakspere, - minachtend van de hand moeten wijzen. En welk echte kunstminnaar getroost
zich zulke Molochsofferande?
(2) Wie hieraan twijfelt, overwege met hoeveel bijval onlangs vertoond werd, te Perth in Australië,
het drama-oratorio Two worlds, vrij naar MILTON's Paradise Lost, door P.J. DUFF. ‘It must
be confessed that though it would not have been difficult to find only the ludicrous where
the impressive was intended, the audience accepted the play wholly and completely in the
right spirit.’ The Bombay Cath. Examiner. Jan. 5, 1901.
(3) De nieuwe tooneelinrichting, gelijk die met het herbouwen van den schouwburg in 1664 tot
stand kwam, hoeft hier niet besproken te worden, vermits Lucifer na 1654 niet meer gespeeld
werd.
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‘Wie den schouwburg van het jaar 1638 binnentrad, zegt Dr Kalff(1), kwam in eene
half ovale zaal, die meer breed dan diep was; twee rijen loges (huisjes), de eene
boven de andere, omgaven eene open ruimte (bak); in de huisjes zaten de aanzienlijke
en gegoede burgers, in den bak stond of zat de smalle gemeente; boven de huisjes,
bevond zich eene galerij met amphitheatersgewijs oploopende banken. Het tooneel
lag iets hooger dan de vloer van den bak; het was, naar het schijnt, niet zeer diep en
had een vast decoratief. Het voorste zijscherm aan elken kant stelde waarschijnlijk
een toren voor; in de benedenkamer van dien toren was, als vanouds, de gevangenis,
die voorzien was met eene getraliede deur. Links en rechts grensden deze zijschermen
aan eene op pilaren rustende galerij, terwijl zich in het midden van den achtergrond
een troon met daarboven geplaatst balkon bevond.’
Dit tooneeltoestel was vast, en diende ook voor Lucifer. Doch voor dit treurspel
had men het vast decoratief niet toereikend gevonden, en een luisterrijken
tooneelhemel laten vervaardigen. Dit toestel moet aan het beheer van den schouwburg
veel geld gekost hebben, want toen de opvoeringen van Lucifer verboden werden,
schreef Vondel zijn Salmoneus, waarin die troonhemel kon gebruikt worden, om de
schade door den schouwburg geleden, eenigszins te vergoeden.
Die tooneelhemel was, naar alle waarschijnlijkheid, een fraai beschilderd doeken plankenwerk, boven op de gaanderij geplaatst, of boven het midden van het tooneel
bij middel van tegenwichten opgehangen. Het verbeelde glanzende wolken met
starren, misschien ook wel met ‘paleizen’ in het verschiet. ‘Dees stadt, zeggen de
Pizaners in Salmoneus,
Een lucht vol starren schijnt, en met tapijt van wolcken
Behangen om en om.’

Men mag veronderstellen dat dit toestel kunstig met de ondergaanderij verbonden
was, en gedeeltelijk dezelve

(1) Literatuur en tooneel te Amsterdam in de XVIIe eeuw. Zie nog: WYBRANDS, Het
Amsterdamsche tooneel, en het IIIe Deel der groote uitg. van VAN LENNEP.
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dekte: dit laatste was inderdaad wenschelijk voor de twee zijschermen met toren en
gevang van het vast decoratief, die in Lucifer niet te pas kwamen.
Hoe kon nu zulke tooneelinrichting voor Lucifer dienen? ‘Het tooneel is in den
hemel’, zegt Vondel. Wat is die hemel?
Evenals Dante, volgt onze dichter het Ptolemaeisch wereldstelsel. Om de aarde
met haren dampkring, zijn er zeven concentrische sferen, waarin de maan, de zon
en de vijf dwaalsterren aan de Ouden bekend, zich bewegen. Dit alles wordt omvat
door de sfeer der vaste starren. Onmiddellijk daarboven is de hemel, de verblijfplaats
van God en engelen. De engelen wonen dus met God, maar zij mogen God toch nog
niet van aanschijn tot aanschijn aanschouwen. Dit belet echter niet dat Vondel aan
zijn hemel de ligging en den aanleg toeschrijft, die het eenvoudig geloof aller eeuwen
zich voor den hemel der gelukzaligen, die God van aanschijn tot aanschijn
aanschouwen, voorstelde.
Die hemel is dan een soort van stad (835)(1), of burcht (993), bestaande uit
verscheiden hoven of paleizen, met gevels (732), en gewelven (750), met galerij en
tin en trans (749), op verschillende hoogte in de etherische lucht gelegen, zoodat de
engelen vrij van 't een in 't ander hof (830) kunnen op en neer zwieren. Men vindt
er nog een wapenhuis (632, 1342) en eene raadzaal (668). Boven dit alles, straalt het
paleis waar God in het grondelooze licht woont, en waartoe slechts eenige
bevoorrechte engelen, als Gabriël en Rafaël, mogen opstijgen om in inniger betrekking
met de Godheid te treden.
Nu bepaalder nog: het stuk speelt op een soort van vergaderplaats der engelen,
waar de bevelen der Godheid afgekondigd worden; - of al de tooneelen juist daar
spelen, zullen wij verder onderzoeken. De gaanderij verbeeldt een der hemelsche
paleizen. De troon dient als spreekgestoelte ter bekendmaking van Gods besluiten,
en menigmaal ook als eigenlijke troon voor Lucifer.
Een paar woorden nog over kostuum en andere bijzaken. De uitrusting der strijdende
engelen wordt in het

(1) De cijfers verwijzen naar de volledige uitgave.
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stuk klaar genoeg aangeduid: zij is in hoofdzaak die der Romeinsche krijgers. De
niet strijdende engelen waren vermoedelijk in lang wit gewaad gedost, met vleugelen
aan de schouders, zooals de ernstige christelijke beeldkunst de hémellingen vertoont.
Lucifer, om bepaald over hem te spreken, draagt krijgsmansrusting, waarschijnlijk
van zijn eerste optreden af; een stralende ster prijkt op zijne kroon (356); op zijn
gewaad zijn kronen geborduurd (354); in het 5e bedrijf verneemt men dat die wapenrok
van gloeiend purper is, met een gouden panser er bovenop (1782). Van het 4e bedrijf
af, ontbreekt er niets meer aan die krijgsmansrusting (harnas, heirbijl, rondas,
1498-9); de kroon is vervangen door een helm (1498), waarop ook zeker de
Morgenster blinkt.
Evenals op het grieksch tooneel, bestonden er in Vondels tijd toestellen waarmede
sommige spelers van boven konden komen gevlogen. Reeds in een mysteriespel van
Maria Boodschap, getuigt Dr Kalff in zijne Geschiedenis der Ned. Letterkunde in
de XVIe eeuw, ‘werd een engel met behulp van een windas uit den hemel afgelaten’.
Andere voorbeelden vindt men bij Wybrands aangestipt. Dergelijk opkomen is klaar
aangeduid voor Rafaël die ‘van boven komt gevlogen, om (Lucifers) hals’ (1453-4).
Wat andere spelers aangaat, voornamelijk Gabriël in het begin van het 4e bedr., is
dergelijk opkomen wel mogelijk, niet noodwendig. Apollion, in het 1e bedr. van de
aarde wederkeerende, kan eenvoudig van ter zijde optreden.
Men kende ook de kunst het tooneel op deze of gene wijze te verduisteren of te
verlichten. De verzen, uit den 2en reizang (732 vgl.):
‘Hoe zien de hoffelijcke gevels
Zoo root?....

zijn geen verdichting of beeldspraak in den mond der engelen, maar werkelijkheid.
Tegen het einde van het 2e bedr. begint er een roodachtig licht op het tooneel te
schemeren. Dit wordt bewezen door vs. 1363 vlg. waar Gabriël zegt:
‘Ick zagh Godts blijschap zelf zich met een wolck van rou
Beschaduwen; in 't endt de wraeck een vlam ontsteecken
In d'oogen van het licht....
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Die halve duisternis kan dan ook voortduren in het 3e en het 4e bedr. Zij zou zeer te
stade komen, om het duivelachtig feest van het einde van het 3e bedr., waar Lucifer
verheerlijkt wordt ‘met licht en glans van fackelen’, des te helscher te doen
voorkomen.
Op dezelfde wijze moet men, in het stuk, werkelijkheid en geen verdichting zien
in de verzen van Uriël (1711-2):
‘Ons schilden schitteren, en scheppen nieuwe zonnen.
Uit elcke schiltzon straelt een triomfanten dagh.

Dit is immers ook het geval vs. 1896-7:
‘Godts banier...
.... waer uit Godts naem een schooner licht
En schooner straelen schiet...

want juist daarin bestaat het voorspook dat Lucifer benijdde (1898).
Zou men eindelijk niet mogen gelooven dat er, in het 4e bedr., en inzonderheid
onder den reizang, wanneer de slag geleverd wordt, tot op het tooneel weerschijn
van bliksemlicht en nagalm van donderslagen komt? Zie 343 vlg. en het verhaal van
den strijd. Het ware de eerste keer niet geweest dat men dergelijke tooneeleffecten
zou aangewend hebben.
Met de opschikking van het tooneel is een ander punt nauw verwant, namelijk de
eenheid van plaats. Deze opschikking, gelijk wij haar beschreven hebben, bleef zeker
den geheelen Luczier door dezelfde. Doch daarmede is nog niet gezegd dat nu juist
al de tooneelen in het stuk op die vergaderplaats (zie boven) spelen. Al hield men
zich niet meer, voor de tooneelveranderingen, aan de naïeve kunstmiddeltjes der
mysteriespelen en der Shaksperiaansche stukken, toch liet men nog ten tijde van
Lucifer veel aan de verbeelding der toeschouwers over. Niet alleen tusschen de
bedrijven, zelfs in de bedrijven duldde men plaatsverandering, zonder de
tooneelversiering te wijzigen: hoe had men het overigens gedaan, zonder de
ingewikkelde toestellen die ten onzen dage een changement-à-vue teweegbrengen?
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Belangwekkend is het, de ontwikkeling van Vondels handelwijze ten opzichte der
eenheid van plaats na te gaan(1). Zijn eerste treurspelen als Pascha en Hierusalem
verwoest, die weinig meer dan ‘los samenhangende tooneelen’ (Kalff) zijn, mogen
hier buiten spraak blijven. In het volgende tijdperk, gekenschetst door Gijsbrecht
(1637), de Maeghden (1639), Peter en Pauwels (1640), Jozef in Dothan (1640), gaat
Vondel zeer vrij te werk. De plaatsaanduiding in het Voorbericht is vaak onbepaald
en verre van nauwkeurig, b.v. te Agrippine, te Rome, te Dothan; het stuk speelt op
ééne plaats, moraliter altijd dezelfde. Vondel veroorlooft zich vele, doch niet al te
stoute plaatsveranderingen, dikwijls in de bedrijven zelve. Alzoo b.v. in Peter en
Pauwels, bevinden wij ons beurtelings in het huis van Petronel, in het gevang, in 's
keizers paleis, op straat; in Jozef in Dothan is het tooneel nu eens op den heuvel van
Dothan, dan weer beneden, bij den put. De spelers zullen wellicht die
plaatswijzigingen aangeduid hebben met aan verschillende zijden van het tooneel
post te vatten.
Marie Stuart (1646) en Lucifer (1654) toonen al meer vastheid. Maar te beginnen
van Salmoneus (1656) af, wordt de eenheid van plaats om zoo te zeggen overal stipt
onderhouden, wellicht omdat de dichter al meer en meer met de Grieken vertrouwd
geraakt.
In Jeptha (1659), waarin Vondel voornam zijn werk ‘op te zetten, oock in dier
voege, dat het alle eigenschappen, tot een volkomenheit vereischt in zich moght
besluiten, en te gelijck den aenkomenden treurdichteren dienen tot een voorbeeldelijck
onderwijs van het toestellen der treurspelen’, in dit treurspel staat het tooneel
‘doorgaens(2) onverwrickt en vast, voor het hof te Masse in Galaäd’.
Hetzelfde in Samson (1660), David in ballingschap (1660), David herstelt (1660),
Adonias (1661), Adam in ballingschap (1664), Noah (1667), enz. Vondels
plaatsaanduidingen worden ook veel nauwkeuriger: b.v. te Gaze op Dagons kerkhof

(1) Vlg. wat Dr J. TE WINKEL hierover zegt in: Vondel als treurspeldichter, 9e hoofdst.
(2) Doorgaens bet. hier: voortdurend, gestadig; zie VAN LENNEP, en OUDEMANS, Mnl. en Onl.
Wdb. i.v.
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bij het hof; - te Jeruzalem voor Davidsburg; - te Manaïm voor de poorte in het leger,
enz.
Dat er tegen deze wijziging van Vondels manier aangaande de eenheid van plaats,
uit het een of ander treurspel uit een gegeven tijdperk, wel tegenwerpingen kunnen
opkomen, geven wij aanstonds toe, - dat hier ook steeds met het onderwerp dient
rekening gehouden, is stellig. Maar de ontwikkeling van Vondels handelwijs schijnt
ons in hoofdzaak ontegensprekelijk. Wat den Rei aangaat in de stukken waar hij geen
deel neemt aan de handeling, b.v. de gekerstende soldaten uit Peter en Pauwels,
hoeft men zelfs niet te vragen waar dit ‘lyrisch intermezzo’ gezongen wordt.
Doch laat ons nu Lucifer van naderbij beschouwen. Het 1e en het 3e bedr., en ook
het 5e bedr., van het 2e tooneel af, spelen klaar en duidelijk op de vergaderplaats der
engelen, vermits in al die deelen Gabriël of Lucifer op den troon stijgen. Het 5e bedr.
zal daar ook wel spelen: het is zeer aannemelijk dat Rafaël op dezelfde plaats, van
waar hij het leger der oproerlingen heeft zien optrekken, het einde van den slag al
biddende afwacht.
Wat gezegd van het 2e bedr.? Vooreerst, in dit bedr. op zich zelf genomen, is er
niets dat beletten zou dat het ook op de vergaderplaats spele; evenmin iets dat dit
zou vereischen: nergens is er spraak van den troon. Doch, noodwendiger wijze, moet
men eene verandering van plaats tusschen het 2e en het 3e bedrijf aannemen. Daar
nu het 3e bedr. op de vergaderplaats speelt, moet het 2e elders spelen. Doch
welkdanige afstand van de vergaderplaats, hoe gering ook, volstaat.
Waarom moet er nu, strikt genomen, plaatsverandering zijn tusschen het 2e en het
3e bedr.? Eenvoudig hierom: op het einde van het 2e bedr. zegt de Rei dat hij tot de
Luciferisten wil gaan, en komt dan ook slechts tegen vs. 808 op. Wil iemand de
volstrekte eenheid van plaats in Lucifer voorstaan, - waartoe overigens, gelijk wij
het boven toonden, de datum van Lucifers verschijnen ons geenszins noopt,- dan
moet hij hier veronderstellen: dat tusschen het 2e en 3e bedr. de Rei de Luciferisten
gaat opzoeken, dat juist in dien tijd eenige Luciferisten komen op de plaats waar de
Rei zoo even was, en dat de Rei, na een toerken rond, op die plaats terugkomt. Maar
waarom toch al deze veronderstellingen? Vondel zal daar wel nooit op gedacht
hebben.
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Er blijft nu nog een woordje te reppen over het 1e tooneel van het 4e bedr. Dit tooneel
speelt in de hoogere gewesten des hemels, op eene plaats tusschen de vergaderplaats
en het paleis der Godheid. Wij hebben hier voorwaar met een aanzienlijken afstand
te doen; doch deze plaatsverandering was niet al te stootend, vermits toch al de
vergezichten des hemels op malkander moeten gelijken; de goedwillige verbeelding
der zeventiendeeuwsche toeschouwers kwam niet in verzet met hetgeen men van
haar vraagde. Er is dan verandering van plaats tusschen het 3e en het 4e bedr., en ook
tusschen het 1e en het 2e toon. van het 4e bedr. Zoo verstond het ook Van Lennep die
bij dit 2e tooneel opmerkt, dat de dichter ons ‘verplaatst bij het leger der oproerlingen’.
Men zou hiertegen een bezwaar kunnen vinden in vs, 1341, waar Gabriël zegt:
‘Zij komen herwaert aen in volle kracht gedrongen.’

Bij een eerste lezing kan men dit licht toepassen op het aankomen der Luciferisten
in het 2e tooneel. Doch wezenlijk, dit opkomen is geen dringen met volle kracht, en
gelijk wij aanstonds zien zullen, de moeilijkheden met deze opvatting verbonden,
zijn zoo gewichtig, dat deze opwerping tegen onze uitlegging, geenszins kan opwegen.
Dit herwaert dringen worde eenvoudig zoo uitgelegd dat, in 't algemeen gesproken,
de Luciferisten dreigen in de hoogere gewesten te klimmen, om het wapenhuis en
Gods paleis te bestormen.
Onze meening steunt hoofdzakelijk op de handelwijs van Michaël. De Veldheer
heeft, vs 1173, zijn voornemen te kennen gegeven, om te gaan hooren ‘wat de
allerhoogste stem boven zal gebien.’ Belzebub heeft dat heel wel verstaan: ‘De
Veltheer vaert naer Godt, zegt hij vs. 1178, om over u te klaegen’. Kan men nu gaan
denken dat Michaël niet aanstonds naar omhoog vaart, maar integendeel eens rond
gaat, zoodat hij, in het begin van het 4e bedr., zou terugkomen op de plaats die hij in
het 3e bedr. met een heilige drift verlaten heeft? Daarbij indien Michaël beneden
vertoefde, zou Gabriël hem niet moeten onderrichten over hetgeen daar zooeven
voorgevallen is (1337 vlg.). Gabriël, die in het hof der Godheid was, heeft dit
rechtstreeks uit God vernomen.
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In alle geval, moet men tusschen het 1e en het 2e tooneel van het 4e bedr. eene groote
kloof, een hiatus aannemen, namelijk tusschen het aftreden van Michaël en zijne
krijgers, en het opkomen van Lucifer met zijne aanhangers.
In de bovenstaande redeneering, hebben wij stilzwijgend verondersteld dat de vijf
bedrijven van Lucifer niet aaneen, gelijk de Grieksche treurspelen, maar wel met
tusschenpoozen buiten de Reizangen, opgevoerd werden. Stellige bewijzen voor of
tegen, konden wij niet vinden. Op twee plaatsen van zijn werk: Het Amsterdamsche
tooneel, schijnt Wybrands tusschenpoozen te veronderstellen in de opvoering der
stukken in de XVIIe eeuw; ten onzen dage, bij de jaarlijksche vertooning van
Gijsbrecht op den Amsterdamschen Schouwburg, valt de voorhang en is er eene
tusschenpoos slechts daar waar de schermen veranderd worden, hetzij in den loop
of op het einde van een bedrijf. Doch een eigenlijk voorhangsel was in Vondels tijd
onbekend; eveneens verandering in de tooneelversiering, althans in Lucifer.
Vruchteloos zochten wij naar een zeker voorbeeld in Vondels treurspelen waar een
tusschenpooze vereischt wordt door de handeling; de Reizang immers vult den tijd
die in het stuk tusschen twee bedrijven verloopt. Daar inzonderheid waar de Rei niet
handelend optreedt, ziet men de noodwendigheid niet in van eenen stilstand. Zelfs
zijn er plaatsen waar een tusschenpooze om zoo te zeggen onmogelijk is b.v. tusschen
het 4e en 5e bedr. van Gijsbrecht. Doch wellicht valt er hier geen algemeene regel
vast te stellen.
Werd het nu eens bewezen, dat de 5 bedrijven van Lucifer aaneen werden gespeeld,
onze meening over de plaatsverandering ware nog niet onhoudbaar. De moeilijkheden
zouden echter vermeerderen, want in dit geval, zou iedere plaatsverandering tusschen
de bedrijven even bezwaarlijk zijn als de plaatsveranderingen in een bedrijf.
Er zal wel niemand ernstig aan denken in den Rei eene beweegreden te zoeken
ten gunste der volstrekte eenheid van plaats. Vondels Rei bleef niet, gelijk de
Grieksche Rei, het heele treurspel door op het tooneel. Dat schijnt zeer waarschijnlijk
voor de meeste treurspelen van Vondel(1),

(1) Men hoeft voor dit punt geen onderscheid te maken tusschen de treurspelen waarin de Rei
een bedrijvige rol speelt, en die waar de Rei geen aandeel heeft in de handeling.
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dat is zeker voor Lucifer: het is niet aannemelijk dat de goede engelen bij de
beraadslagingen en afgoderijen van Lucifer en Luciferisten aanwezig zijn. Er ware
overigens geen plaats voor hen op het tooneel(1): zeker niet op den achtergrond, daar
immers zetelt Lucifer dikwerf op den troon te midden zijner aanhangers.
Ja zelfs is de Rei in Lucifer waarschijnlijk niet altijd uit dezelfde engelen
samengesteld(2); en dat moet ons wederom niet verwonderen, daar er in andere
Vondeliaansche treurspelen, voornamelijk uit het eerste tijdperk, als Palamedes,
Gijsbrecht, enz., meer dan één Rei voorkomt.
Het is bijna eene uitgemaakte waarheid geworden dat er in Vondels treurspelen geen
leven is(3): eindelooze samenspraken, zegt men, beschrijvingen, redevoeringen,
verhalen, en daarmee uit! Zeker is er bij Vondel geen leven als in Hamlet, of in Goetz
von Berlichingen! Doch dient ook weer de aantijging niet overdreven. En dit deed
men dikwijls.
Vondel heeft hier wel een beetje schuld aan. Alhoewel hij voorzeker op de ‘jeux
de scène’ gedacht heeft, toch duidt hij bijna nergens aan wat er op het tooneel

(1) Het schijnt ons ontwijfelbaar dat in Lucifer de Rei uit talrijke engelen bestond.
(2) Het halfkoor dat den zang van den 2en reizang uitvoert, bestaat uit engelen die nog onkundig
zijn van de misnoegdheid veler geesten (744 vlg.). Zeer waarschijnlijk dus hebben zij geen
deel genomen aan den 1en reizang, zooals degenen die den tegenzang van den 2en reizang
uitvoeren (754, 763). Andere plaatsen nog worden gemakkelijker uitgelegd in onze
veronderstelling. Daarbij, ieder optreden van den Rei wordt aanstonds natuurlijk, indien de
Rei samengesteld is uit goede engelen, min of meer onverschillig welke, die zich in de buurt
bevinden. Overigens zou men kwalijk handelen, - waar het Lucifer geldt meer nog dan elders,
- indien men al te neuswijs eene reden zocht voor ieder opkomen van den Rei: de hemellingen
zijn immers te huis, en zweven vrij om.
(3) Opzettelijk wordt hier het woord handeling vermeden, omdat er spraak is niet van de
handeling, de kern van het drama, maar wel van de bedrijvigheid op het tooneel.
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moet verricht worden. Zelfs de terzijde's worden niet aangegeven. Voor Vondel,
meer dan voor andere dichters, zal een speler die zijn ambt verstaat, zijn rol door en
door bestudeeren, om die volgens 's schrijvers opvatting te kunnen voordragen.
Zonder twijfel gaf de dichter, wanneer hij de tooneelisten oefende, de noodige
toelichtingen, zooals AEschylos en Sophocles dit deden; en de man was eenvoudig
genoeg om niet te denken op de wijze waarop de tooneelbeheerders der toekomst
zijne stukken zouden doen opvoeren. Hij dacht wellicht ook niet op die onervaren
lezers die niet kunnen tusschen de lijnen lezen, of zich de moeite niet geven den gang
van het stuk in hunne verbeelding levendig voor te stellen. Dat voor dezulken Vondels
treurspelen dood schijnen, is niet te verwonderen.
Boven de tooneelen schrijft Vondel slechts de namen der personen die er spreken:
dikwijls zijn er bovendien personae mutae op het tooneel tegenwoordig, of komen
op onder het tooneel.
Wanneer eene verzameling personen optreedt, wordt de verdeeling van de rol aan
de spelers overgelaten. Alzoo b.v. in Maria Stuart, wordt er voor De Graven nergens
aangeduid, welke der twee graven dit of dat vers moet zeggen.
Zoo ook in Lucifer voor den Rei en de Luciferisten. Er is hier geen spraak van de
lyrische deelen die gezongen werden. Verzen door verscheidene goede engelen of
Luciferisten te zamen opgezegd, komen wellicht niet voor. Misschien toch zou men
dit kunnen aannemen voor vs. 233:
‘Al wat de hemel stemt zal 't hemelsch heir behagen.’

dat een algemeene kreet van toejuiching is, waardoor de engelen op Gabriëls rede
antwoorden. Dit is nog waarschijnlijker voor het viermaal herhaalde:
‘Helaes, helaes, helaes, waar is ons heil gevaren.’

Maar, in den regel, wordt de rol van den Rei of van de Luciferisten opgezegd door
éénen der voornaamsten onder hen. Wellicht moeten wij hier denken op een aanleider,
als de ορυφα ος der Grieksche treurspelen. Doch op sommige plaatsen, namelijk
waar Vondel de στιχομυ
α bezigt (b.v. 874 vlg.), is het wel waarschijnlijk dat er
verscheidene
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engelen, zoowel van den Rei als van de Luciferisten, beurtelings aan het woord
komen.
Wat nu de eigenlijke Reizangen aangaat, deze werden gezongen. Wat Vondel in
het Berecht van Jeptha getuigt, zal wel a fortiori waar zijn voor de reien van Lucifer:
‘een gewijt treurspel vereischt... maetgezang van reien... geoefent door eenen grooten
Orlando, om onder het spelen d'aenschouwers te laten hooren eene hemelsche
gelijckluidentheit van heilige galmen, die alle deelen der goddelijcke zangkunste in
hunne volkomenheit zoodanig bereickt, dat ze de zielen buiten zich zelve, als uit den
lichame verruckt, en ten volle met eenen voorsmaeck van de geluckzaligheit der
engelen vergenoeght.’
Jammer slechts dat de muziek hiervan ons niet bewaard is gebleven! Of mogen
wij wellicht hopen dat een onzer groote meesters eens de taak aan zal durven de
Vondeliaansche reien ‘op noten te laten galmen’, en ons de engelenharmonieën
schenken, die aan Vondels verzen hunne volle waarde zouden weergeven?
Verzen als 1696 vlg., die Rafaël in den 4en reizang inlascht, werden naar alle
waarschijnlijkheid ook gezongen als solo. Men vergelijke hiermede de μ λη π
σ ην ς der Grieksche treurspelen.
Voor sommige reizangen wordt de Rei in twee halfkoren verdeeld: alzoo gewis
voor den 1en en den 2en reizang, waar in den zang eene vraag gesteld wordt, waarop
de tegenzang het antwoord geeft. De toezang werd waarschijnlijk door allen te gelijk
uitgevoerd.
Die zangen gingen ongetwijfeld met gebarenspel en gepaste wendingen en
bewegingen gepaard. Moeilijk valt het hier wat en hoe vast te stellen: men kan slechts
waarschijnlijke gissingen in het midden brengen: alzoo b.v. na den zang van den
eersten reizang, zou het eerste halfkoor in aanbidding ter aarde moeten nederzinken,
om tegen den toezang weder op te staan. Wellicht wordt dergelijke hulde en
aanbidding den Godmensch onder het eindgebed bewezen. Eindelijk wordt zeker
het wilde krijgslied:
‘Op, trekt op, o gij Luciferisten...’

met allerlei woeste zwenking en dans uitgevoerd.
In sommige treurspelen van onzen dichter, vindt men
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eene eentoonige reeks van op malkander gelijkende samenspraken. In Lucifer zijn
sommige tooneelen lang, doch overal, behalve in het eerste deel van het 3e bedrijf,
zijn de opeenvolgende tooneelen uiterst verscheiden.
Het 1e bedr. vangt aan met eene samenspraak tusschen drie personen; maar met
Gabriël reeds komen gansche drommen engelen op, om de aankondiging van Gods
gezant te hooren.
In het 2e bedr., wordt Lucifer op een praalwagen, door geesten voortgetrokken,
ten tooneele gevoerd. Het 2e tooneel is een meer geheim gesprek met Gabriël, daar
nochtans Lucifers dienaars en vrienden op het tooneel blijven. Hetzelfde dient gezegd
van het volgende onderhoud tusschen Lucifer, Apollion en Belzebub. In het laatste
tooneel van dit bedrijf beraadslagen Apollion en Belial met hun twee.
In het 3e bedr., blijven er vele Luciferisten bijna heel den tijd op het tooneel; de
Rei blijft er ook totdat Michaël aftreedt. Het einde van dit bedr.: de afgodische
huldiging van Lucifer, zou op eene bijzonder levendige en aangrijpende wijze moeten
opgevoerd worden: hier zouden sommige middelen waarover men in de
hedendaagsche schouwburgen beschikken kan, te stade komen, op voorwaarde
nochtans dat zij tegen het zeventiendeeuwsche karakter van Vondels treurspel niet
aandruischen.
In het begin van het 4e bedr., zijn Michaël en Gabriël beide door engelen vergezeld;
op Michaëls oproep komen de strijders van alle kanten toegeschoten; wapens en
standaarden worden aangebracht, onder bazuingeschal en tromgeroffel: nog een
grootsch schouwspel voorwaar. Het 2e tooneel vangt rustig aan, om in heftigheid toe
te nemen tot op het oogenblik dat de Luciferisten en Lucifer zelf strijdvaardig opstaan,
wanneer Rafaël plotseling komt neergevlogen. Onder de roerende samenspraak
tusschen Lucifer en Rafaël, min of meer ter zijde gehouden, blijven er Luciferisten
op den achtergrond van het tooneel; wij hebben hier als 't ware een rustpunt, vóór
het beslissend oogenblik, het teeken tot den optocht.
Eindelijk in het 5e bedr., volgt er, op de samenspraak tusschen Uriël en Rafaël,
een tooneel dat allen aardschen luister te boven gaat: de triomftocht van Michaël.
Zingend en juichend en ‘lauwerloof strooiend’ komen de zegevierende strijders op,
met allerhande speeltuigen, met hunne
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schitterende wapenen, met den buit op den vijand behaald (2003), enz.: een waar
hemelfeest... plotseling gedempt door de leede mare van Adams val.
Na deze enkele wenken op het uiterlijke der opvoering van Lucifer, zou ik den
goedgunstigen lezer kunnen zeggen:
‘Nu smaeckt ghe niet het pit, maar ziet de schors van buiten.’

Die schors moet men zien, ja; maar men vergete toch niet het pit te smaken: de diepe
gedachten namelijk, zoo voortreffelijk uitgedrukt: daar immers ligt Vondels
meesterschap. Lucifer inzonderheid doet die meesterschap in 't volle licht schijnen,
en verzekert aan den dichter, die de groote gebeurtenissen der voorwereld en der
gewijde geschiedenis in classieke treurspelen verwerkte, evenals de Grieken hunne
goden- en heldensagen, den naam van christlicher AEschylos, welken Baumgartner,
de schrijver der hoog gewaardeerde Geschichte der Weltlitteratur, hem reeds vóór
jaren gegeven heeft.
J. SALSMANS, S.J.
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Strijkhoutjes.
IN verscheiden Vlaamsche dagbladen verwekte het onlangs opspraak dat het
Arbeidsblad strijkhoutje drukte, ter vertaling van allumette chimique. Of daar wel
reden toe is?
Voortijds sloeg men vuur met staal en steen. De geslagen geinster liet men vallen
op tondel, zwam of baanst, en hieraan ontstak men verder droge stekjes, stokjes,
houtjes.
Hoe staat het met de verhouding van onze Nederlandsche stekken en stokken tot
elkaar?
Stipes (baculus, bacillum, fustis), bij Kiliaen, wordt vertaald door steck en stock;
steckblind en stockblind zijn bij dien schrijver gelijkbeduidend; en nog heden hoort
men: hier gaanstek, daar gaanstok, hier akkerstek, daar akkerstok, hier roeststek daar
roeststok, hier op zijn stekken, daar op zijn stokken komen...(1)
Naast stekken en stokken gebruikten we 't woord houtjes. Inderdaad: likstok =
likhout, strijkstok = strijkhout, kerfstok = kerfhout, maatstok = maathout, breistok
= breihout; En, houtje komt voor in verscheiden uitdrukkingen, zooals: klapperhoutjes,
kachelhoutjes, van het houtje gesproten zijn, iets op zijn eigen houtje (in Haspegouw
höltje) doen.
Onze vaderen bezigden alzoo als vuurmiddel stekken, stokken of houtjes, of beter
gezegd - alle hout is geen timmerhout, elke stok geen strijkstok, elke stek geen
vuurstek - vuurstekken, vuurstokken of vuurhoutjes, welke om

(1) SCHUERMANS, DE BO, CORNELISSEN-VERVLIET, enz.
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hun dopje zwavel of solfer, solferstekken(1), zwavelstokken(2), zwavelstokjes(3),
zwavelhoutjes(4), sulfers(5), zwaveltjes(6) werden genoemd.
Nog heden worden er eigenlijke zwavelstokken (in West-Vlaanderen wordt op
den buiten nog al eens met ‘Roeselaarsche sulferpriemen’ geleurd) in den handel
gebracht, hoofdzakelijk vervaardigd uit ontvezelde vlasstengels, waarvan de toppen
in gesmolten zwavel werden gedoopt(7).
Gaandeweg, wordt de zin der woorden in de geschreven taal nauwkeuriger
afgegrensd: tusschen ‘stekken’ en ‘stokken’ ging men allengs een onderscheid
maken(8).
Nog een ander hekken werd verhangen. Ter vervanging van vuursteen, vuurstaal
en tondeldoos werd een ander slag brandertjes uitgevonden(9) en te lande reeds in
1835 door den Vlaming Balthazar Mertens aangemaakt: een stokje of houtje, met
een phosphorkopje(10), dat men kon aankretsen, aankrabben, aanwrijven, aanstrijken.
Dat nieuwe voorwerp vergde een nieuwen naam. Om een tweevoudige reden waren
die vuurmakers geen stekken meer; zwavelstokken, zwavelhoutjes, sulfers, zwaveltjes
waren het evenmin, maar de kop in aanmerking genomen, waren het phosphorstokken,
phosphorhoutjes, phosphoortjes of phosphorlucifers.
Sommige phosphorstokken geven bij het ontvlammen een vuilen zwavelstank af
en worden daarom door het volk stinkstekjes = stinkstokjes geheeten; andere schieten
klappend, poffend, krassend of kretsend in vlam en worden daarom

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

KILIAEN.
WEILAND, VAN DE VELDE-SLEECKX en OLINGER.
VAN DALE.
DE VOOYS, Vragen des Tijds, 1900, Deel I, blz. 66.
DE BO.
VAN DALE.

KRECKE, Handboek der chemische technologie, 2e Druk, blz. 507, Ned. Nijverheidsstatistiek
en Recensement (belge) var. 1895.
(8) DE BO, KUIPERS en VAN DALE op het woord stek.
(9) Aanvankelijk het ‘allumette chimique’ dat bij indompeling ging branden en daarom door DE
VOOYS, loc. cit. blz. 66, doophoutje wordt genoemd.
(10) Aanvankelijk met veel krijtmeel gemengd, zoodanig dat het door DE VOOYS, blz. 67,
krijthoutje wordt genoemd.
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door het volk klappers(1), poefers(2) = poffers -, kraschers(3) = krassers - kretsers(4),
knappers(5), krakers(6), zelfs ook wel vapeurtjes(7) geheeten. De benamingen
strijkzwaveltje(8), strijkzwavelstokje(9), wrijfzwaveltje(10), wrijfzwavelstok(11) zijn,
desnoods, passend genoeg voor die stinkstokjes; de klappers, poefers, kraschers,
kretsers, knappers of krakers, op hun beurt, ter vertaling van de zoogezegde
paraffine-matches.
Dan, uit die strijkzwaveltjes, strijkzwavelstokjes, wrijfzwaveltjes en
wrijfzwavelstokjes blijkt dat er niet immer op den phosphorkop onzer vuurhoutjes
wordt gelet. Integendeel, wat er meer algemeen wordt bij opgemerkt is de eigenaardige
wijs, hoe ze kretsend, krabbend, wrijvend of strijkend, vlam vatten.
Alzoo heette men ze:
In Duitschland, Streichzündhölzchen, in verkorte gedaante Streichhölzchen(12).
In Zweden, stryktändstickor, in verkorte gedaante strykstickor(13).
In Denemark en Noorwegen, strygtänstikker, in verkorte gedaante strygstikker(14).
In Frankrijk, allumettes chimiques à friction, in verkorte gedaante allumettes
chimiques of allumettes à friction(15).

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

DE VOOYS, blz. 83.
DE BO, op het woord poefer.
HENROTTE, Rapport sur l'inspection du travail, 1895, Deel I.
Te Leuven.
In de Limburgsche Kempen.
Te Velm.
Omstreken van Oudenaarde.
HEREMANS, VAN DROOGENBROECK, SICHERER-AKVELD, Hoogduitsch-Nederlandsch
Woordenboek op Streichhölzchen.
KUIPERS.
BAL, op lucifer.
VAN DALE, op lucifer.
SICHERER-AKVELD.

(9)
(10)
(11)
(12)
(13) BERNDTSON, Svensk-Fransk Ordbok, 3e druk.
(14) SUNDBY-BARNËL, Dans-Norsk-Fransk Hoand Orbog, 2e deel.

(15) WESMANN, La Grande Encyclopédie en BOUANT, Dictionnaire de Chimie.
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In Nederland en Vlaamsch-België, wrijfvuurhoutje(1), wrijfvuurstokje(2), strijklucifer(3),
strijkhoutje(4).
De ‘allumettes chimiques’ zijn nooit stekken of stekjes, zwavelstokken,
zwavelstekjes, sulfers, solferstekken of zwaveltjes geweest; het zijn geen doophoutjes
of krijthoutjes meer; het zijn alle geen stinkstokken, strijkzwaveltjes,
strijkzwavelstokjes - klappers, kraschers, poefers of kretsers, en het zijn zelfs alle
geen phosphorstekken, phosphorhoutjes of phosphorlucifeis, want: 1o de
säkerhetständstickor, van Lundström, alhoewel ook ‘allumettes chimiques’, zijn
phosphorvrij(5); en, sedert Balthazar Mertens van Galmaarde in 1857 het recht verwierf
in België van die Jonköpingsche strijkhoutjes te vervaardigen, worden de andere
phosphorstoksjes hoe langer hoe meer verwaarloosd, zoodanig dat er thans in 11 van
onze 15 strijkhoutjesmakerijen of lucifersfabrieken Säkerhetständstickor worden
gemaakt; 2o weldra zullen er geen phosphorstokken, phosphorhoutjes, phosphoortjes
of phosphorlucifers meer wezen(6): inderdaad, de aanmaak of de verkoop van
phosphorstokjes, dat is van stinkstokjes (strijkzwaveltjes, wrijfzwaveltjes of
wrijfzwavelstokken) en van parafinne-matches (klappers, poefers, kraschers, kretsers,
knappers of krakers), reeds nu verboden in Denemark (wet van 1 Januari 1875), in
Zweden (koninkl. besluit van 30 Maart 1900), in Nederland (wet van 28 Mei 1901),
in Zwitserland (wet van 2 November 1898), zal, naar ons Bewind heeft te verstaan
gegeven, eerlang ook in België worden verboden.
Licht zal het ‘allumette chimique’ een phosphorsesquisulfurstokje of een
phosphorsesquisulfurhoutje worden, maar in

(1) VAN DALE, op lucifer. KRAMERS, op allumette chimique.
(2) DE BO, op poefer: wrijfvuurstekje, licht misschreven voor wrijfvuurstokje, vermits, bij sulfer
en sulferpriem, zwavelstok wordt aangeteekend.
(3) DE VOOYS, blz. 67.
(4) KUIPERS. KUYPER, Handboek der mechanieke Technologie, 2e druk, 12e deel, blz. 766, 817,
825, 845, 692, 844. WINKLER PRINS, blz. 42. Nederlandsch Staatsblad, 1892, nr 258, blz.
252, Belgisch Staatsblad, wet van 25 Maart 1891.
(5) DE VOOYS, blz. 83.
(6) KUYPER, blz. 50.
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alle geval - strijklucifer mogen we veilig schrappen - zal het een wrijfvuurstokje, een
wrijfvuurhoutje of een strijkhoutje blijven:
Een strijkhoutje: Kuipers noemt het zoo, Kuyper noemt het zoo, Winkler Prins
noemt het zoo, Sythoff, Van Dale, Van Droogenbroeck, Heremans, Sicherer-Ackveld
noemen het zoo; het wordt aangestreken(1) eerder dan aangekretst, aangekrabd,
aangewreven.
Strijkvuurhoutje of strijkvuurstokje, eenerzijds vrij lang, doet daarenboven te zeer
aan het strijkvuur = feu fichant denken;
Strijkstokje(2) beteekent ook petit racloire ou radoire, petit archet, in welken zin
strijkhoutje niet voorkomt;
Strijkhoutje, wel is waar, past minder ter vertaling van ‘allumettes-bougies’; maar
anderzijds, kan de uitdrukking strijkzwaveltje ook eigenlijk daarop niet worden
toegepast en ook niet op de ‘paraffine-matches’, noch op de ‘Säkerhetständstickor’.
Dan, welk woord nu eigenlijk de voorkeur moge verdienen, wrijfvuurhoutje,
wrijfvuurstokje of strijkhoutje, heusch, verdiende het nu zooveel opspraak, in 1902,
hetzelfde woord te gebruiken, dat reeds in 1892, zonder eenig verzet, bij voorkeur
boven wrijfvuurhoutje en bij voorkeur boven wrijfvuurstokje, werd geschreven in
het Nederlandsch en in het Belgisch Staatsblad?...
X.

(1) DE VRIES en TE WINKEL op het woord aanstrijken; Sociaal Weekblad, 1899, blz. 619. H.-F.
KUYPER (Verslagen van de Inspecteurs van den Arbeid in het Koninkrijk der Nederlanden
over 1897-98, blz. 43) en LELY-PIERSON (Bijlagen van het Verslag der handellngen van de
Tweede Kamer der Staten-Generaal, 1899-1900, 1900-1901, nrs 87 en 45), noemen het
bijzonder toebereid vlak, waarop de säkerhetständsticker aan het vlammen worden gebracht,
strijkvlak.
(2) OLINGER.
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Boekennieuws.
Uitgaven van Phil. Reclam jun. (Universal-Bibliothek). Leipzig.
Een van Wieland's meest befaamde werken is Oberon (40 Pf.) een bevallig, levendig,
gemakkelijk berijmd ridderverhaal in 12 zangen, dat de wondere avonturen vertelt
van Huon de Bordeaux en dan ook grootendeels ingegeven is door den ouden
Franschen roman van dien naam. Het gedicht is gekruid met zinnelijkheid en
papenbespotting à la Voltaire.
Reiner, godsdienstiger en verhevener is de poëzie van Klopstock. Dat kan men
waarnemen aan het hoogbezielde maar lastig om lezen epos Der Messias (80 Pf.),
dat voorgoed den triomf verzekerde van den Engelschen invloed. Reeds in dit epos
was het gebleken dat de muze van Klopstock vooral een lyrische was. Daarom zijn
de gevoelvolle (soms gevoelerige), muzikale Oden und Epigramme (60 Pf.) een
aangenamer lezing.
Was de poëzie van Klopstock nevelig, onbestemd, droomerig, die van Lessing
was vast, omlijnd, kernig. Getuige het treurspel in 5 bedrijven, Emilia Galotti (20
Pf.), dat bij zijn verschijnen uitbundig werd toegejuicht.
Een eigenaardig gewrocht van Schiller is Wallenstein (40 Pf.) minder een drama
voor de planken geschikt dan ‘ein dramatisches Gedicht.’ De drie gedeelten:
‘Wallensteins Lager,’ ‘Die Piccolomini,’ ‘Wallensteins Tod,’ die maar los aan malkaar
gebonden zijn, vullen te zamen 10 bedrijven.
De roem van Körner hecht zich niet aan Zriny (20 Pf.) en andere tooneelwerken,
maar wel aan Leyer und Schwert (20 Pf.) een bundel edele, onstuimige, vaderlandsche
krijgsgedichten die op het slagveld geschreven zijn.
Aan Wieland's Oberon herinnert Die bezauberte Rose (20 Pf.) van E. Schulze: een
fijngevoelde, frisch en kleurig geschrevene, maar wat eentonige geschiedenis van
een betooverde prinses.
Titan (2 M 80 Pf,) en Flegeljahre (80 Pf.), dit laatste boek vooral, bevatten het
beste wat Jean Paul geschreven heeft. Een vreemd verschijnsel, die mengeling van
fantasie, gevoelerigheid en humor, nu eens geniaal, dan weer overdreven tot in het
belachelijke.
Vormschoon, gelikt, koud zijn doorgaans de Gedichte (40 Pf.) van Platen. Zijn
hoogste heeft hij bereikt in zijn mooie sonnetten en - in het aristophanisch blijspel
Die verhängnissvolle Gabel (20 Pf.). Overal stooten eigendunk en roemzucht den
lezer af.
Der Erbförster (20 Pf.) is het treurspel waarmee Otto Ludwig
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meest bijval heeft geoogst: gebrekkig samengesteld, maar veel oorspronkelijkheid
in de hoofdrol en gezond realisme in de onderdeelen. In verzen, maar van geringer
kunstwaarde is het treurspel Die Makkabäer (20 Pf.).
Veel gerucht maakten in hun tijd (1808) Fichte's Reden an die deutsche Nation
(20 Pf.). Daarin spoort de bekende wijsgeer de oorzaken op van Duitschlands verval;
het middel ter opbeuring zal wezen: een mannelijke, vaderlandsche opvoeding.
Van groot nut is Die Germania des Cornelius Tacitus (20 Pf.), uit het Latijn vertaald
en zaakkundig toegelicht door Dr. Oberbreyer. 't Is reeds de twee de uitgave.
J.D.C.

De Opvoedingsleer
De Opvoedingsleer, naar het Programma der Normaalscholen en ten dienste van
onderwijzers behandeld, door N. SPAENINKX, Prof. in de kath. Normaalschool van
Mechelen.
- Eerste deel: Over de opvoeding in 't algemeen, lichamelijke opvoeding,
verstandelijke opyoeding. - (Begrippen van zielleer en algemeene methodeleer). Lagere hoofdscholen, adultenscholen, bewaarscholen. Derde uitgave; Lier, Jos. Van
In en Cie, 1902.
Den Heer Spaeninkx, den begaafden en verdienstrijken professor der vrije
Normaalschool van Mechelen, heb ik vroeger reeds bij de lezers van ons tijdschrift
ingeleid. Met voldoening kondigen wij vandaag de 3e uitgaaf van zijn degelijk werk
over de opvoedingsleer aan, en des te gereedelijker, omdat het door kostelijke
hoedanigheden uitmunt. Eerst en vooral zij aangestipt, dat zijne ‘Opvoedingsleer’
op de leering der Kerk berust, en dus meteen goede Christenen en goede vaderlanders
wil doen opkweeken. Daarbij moet gezegd, dat de indeeling van het boek zeer klaar
is, en dat er ook voornamelijk wordt in gelet op den praktischen kant der zake. Dit
is wel van 't voornaamste! In boeken als het deze, komt het er niet op aan ronkende
volzinnen te schrijven, en de eenvoudige waarheid met zinloozen woordenpraal in
te kleeden: och neen! laat dat aan Fransche ‘manuels’ over. Kort en bondig, klaar en
degelijk zette men de leerstof uiteen.... en daarin heeft de Heer Spaeninkx wel
geslaagd. Wij wenschen, dat zijn boek immeraan veel goeds stichte, sommige
Fransche of onzijdige handboeken wegdringe, en de gids blijve onzer Vlaamsche
schoolmannen. Als aanhangsel worden verschillende officiëele stukken rakende de
bewaarscholen en de scholen voor volwassenen meêgedeeld. Nog altijd wensch ik,
dat hier ook eene bibliographische lijst der voornaamste katholieke werken over
opvoedingsleer worde bijgevoegd. Daar zou voor de jonge onderwijzers veel nut in
steken.
Kan. J. MDM.

Catena Evangeliorum et Acta Apostolorum
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Catena Evangeliorum et Acta Apostolorum sacerdoti meditanti proposita, auctore
L. DELPLACE, S.J. Altera editio; 2 tom.; Mechliniae, typis H. Dierickx-Beke Filiorum.
1902. Prijs: 6 fr.
Een werk voor onze priesters bestemd, - en een degelijk werk: dit mag ieder gissen
die den titel leest: Pater Delplace's meditatieboek beleefde op weinig tijds zijne
tweede uitgave. - De eerw. schrijver beschouwt geheel het leven van Jesus Christus,
verhandelt dus de vier Evangeliën en ook een gedeelte der werken van de Apostelen,
gaande tot de vestiging van St. Petrus' Stoel te Rome. Iedere overweging geeft
bepaalde stoffe voor eene halve uur; en dat er betere stof niet kan gevonden worden,
spreekt vanzelf: het leven van Hem die de weg, de waarheid en het leven is, van Hem
die door zijn voorbeeld en zijne leering den menschen het pad des Hemels wijst. Naar de
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voorrede bericht, heeft P. Delplace de met reden gewaardeerde werken zijner
ordebroeders Corluy, Méchineau, Cornely, Knabenbauer, de Hummelauer, enz.
benuttigd: hij leidt dus den godvruchtigen lezer langs eene zekere baan, en voedt
hert en geest met gezond voedsel ter zaligheid. - Zijne taal is gekuischt, eenvoudig
en gemakkelijk; de verdeeling van de stof en de druk van het boek keurig en klaar.
- Aan het tweede boekdeel is een eerste aanhangsel toegevoegd: twaalf overwegingen
‘pro recollectione in prima mensis feria sexta’; en een tweede: ‘exercitia spiritualia
annua’, zijnde drij overwegingen daags voor eene reeks van zes dagen. - Dat de
geestelijken uit dit werk veel nut kunnen trekken én voor zich zelven én voor den
kansel, lijdt geenen twijfel; overigens de wel verzorgde inhoudstafels zullen hun
daarin uiterst wel te stade komen. - Wij wenschen aan dit meditatieboek een ruim
debiet.
Kan. J. MDM.

Verplichtingen en Plichten
Verplichtingen en Plichten, drie voordrachten te Leuven voor het St.
Thomasgenootschap der studenten van de Hoogeschool uitgesproken den 5, 6 en
7den Meert 1902, door pastoor Dr. H. CLAEYS.
Beginnen wij met te vitten:
De titel Verplichtingen en Plichten schijnt ons niet gelukkig gekozen om de
hoofdgedachten dezer drij voordrachten aan te duiden: namelijk de weldaden van
God eenerzijds en de plichten der menschen anderzijds.
In de eerste voordracht hebben wij drij exordia of inleidingen in plaats van ééne.
Ofschoon de redenaar aan zijne hoofdverdeeling in de drij voordrachten getrouw
blijft, hadden wij toch geerne in elke dezer een beter afgeteekend plan gezien.
Dat de gewijde redenaar in zijne aanspraken geene nieuwe waarheden voorhoudt
noch zelfs in de gewone waarheden nieuwe lichtpunten doet stralen, dit zullen wij
hem niet ten kwade duiden, vermits hij toch nuttige, praktische waarheden treffend
voorstelt en, ja, in eenen stijl, waarin slechts zeer weinige sprekers of schrijvers van
ons land hem kunnen evenaren. Het proza van Pastoor Claeys munt uit door zegkracht,
door keurigheid en vastheid. Hij is een onzer beste meesters over taal.
Door wel gekozen aanhalingen uit allerhande dichters en vooral door die uit den
middeleeuwschen mystieker Jan Ruusbroec, wiens hemelsche zoet- en schoonheid
wij waarlijk niet genoeg kennen noch waardeeren, geeft Pastoor Claeys een eigen
karakter aan deze kanselreden, als zijnde tot een meer ontwikkeld, letterlievend
publiek gericht.
In de eerste voordracht schildert ons de redenaar Gods weldaden, eerst in de
natuurlijke, dan in de bovennatuurlijke orde; vandaar onze plicht van erkentenis; aanhalingen en voorbeelden worden hier bijgebracht, waaronder die trek van den
Indiaanschen bekeerling zeer treffend is.
In de tweede voordracht betoogt de redenaar dat onze dankbaarheid ook moet
vruchtbaar zijn. Van die waarheid waren zeker heerlijke toepassingen te maken op
die jeugd, die, uit den gegoeden stand gesproten en tot eene belangrijke rol in het
maatschappelijk leven geroepen, al te dikwijls door een ikzuchtig en zinnelijk bestaan
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hare talenten onvruchtbaar maakt. Pastoor Claeys doet dit in zoo krachtige als kiesche
bewoordingen. Aan de studenten der Alma Mater stelt hij als voorbeeld de koenheid
der Gentsche seminaristen van 1813, die liever den weg des ballingschaps naar de
sterkte van Wezel insloegen, dan
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Napoleon te believen en ontrouw te worden aan het kerkelijk gezag. - Die schoone
trek is heel roerend voorgebracht; doch daarom zien wij hem niet geerne opgevolgd
door die legende van Christophorus, die zeker heel bevallig is en diep van beteekenis,
maar toch slechts eene legende, weinig waarschijnlijk en min ernstig.
De derde voordracht neemt, in haar eerste deel, de hoogste vlucht en daalt in haar
tweede deel tot de meest nuttige lessen af. Op het spoor van 's Pausen Carmen
saeculare overschouwt de spreker den strijd, dien de 19de eeuw tegen Kerk en God
heeft gevoerd. Begeesterd en begeesterend is de beschrijving van den toevloed der
geloovigen rond Petrus' Stoel bij het laatste eeuw-jubileum.
De vraag stellende: ‘Waar is Christus?’ antwoordt de redenaar. In zijne Kerk
vooreerst, dan in zijne genademiddelen, in de noodlijdenden, waaronder de
volksmenigte en vooral de kleine kinderen, en eindelijk in het H. Sakrament des
Autaars. De ontwikkeling van de plichten, die de katholieke studenten nu en later in
al die opzichten te vervullen hebben, is als een Codex voor de christene jonkheid.
Om uit den mond eens redenaars in één sermoen opgevangen te worden, was het
misschien wel te veel; nu echter al die wegwijzingen in een boeiend boeksken te
lezen staan, zullen de studenten goed doen het, in de stilte hunner kamer, ter hand
te nemen en te overwegen. - Ja, deze gedrukte voordrachten kunnen nog meer goed
stichten dan zij, uitgesproken, gedaan hebben en daarom wenschen wij hun den
ruimsten bijval.
F. DRIJVERS.

Der Kapuziner Kommt!
Der Kapuziner Kommt! Ein Schreckensruf im Lande Baden. Beleuchtet von
PFARRER HANSJAKOB. Freiburg. Herder 1902. 8o 24 bl.; 20 pf.
In Baden had de tweede kamer, dank aan 't onvermoeide streven der katholieke
vertegenwoordigers, zich herhaaldelijk tot het toelaten der mannenkloosters gunstig
uitgesproken; bij het sluiten van den landdag in Juli, verklaarde het ministerie de
beweging te willen steunen, toen plotselings, van eene andere zijde, de alarmtrom
werd geroerd en de kreet weerklonk: ‘De kapucien komt! Alle mannen, die voor de
politieke rust van 't land, en voor den vrede onder de leden der verschillende
geloofsbelijdenissen zijn, en niet willen dat ons volk door de doode hand
uitgeplunderd wordt, allen aan boord, geprotesteerd tegen de kloosters!’
Dit oorlogstrommelen kwam 't luidst nog van de drie Badensche Universiteiten.
De professors hadden zelfs verzet aangeteekend bij de regeering: Geen kapucienen!
Vooral de handelwijze dezer heeren professors deed Hansjakob naar de strijdveder
grijpen. ‘Zij, schrijft hij, die, als zij zelfs God en duivel loochenen, van niemand iets
willen gezegd zijn, zouden 't recht hebben zich met eene innerlijke, eigene
aangelegenheid der katholieke kerk te bemoeien!’
En zij krijgen hun deel! Hansjakob telt de slagen niet. Op verdraagzaamheid mag
hij wel roemen, doch hier viert hij zijn strijdlust de volle teugels; als oude demokraat
laat hij zich eens geweldig hooren. Of niet met recht?
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Schrijver beantwoordt de vragen: Wat zijn kloosterorden? - Wie heeft de
kloosterorden noodig? - Storen de geestelijke orden den politieken en den
godsdienstigen vrede? - Zijn zij een gevaar op huishoudkundig gebied?
Bijna ieder woord van deze haslacher tong is als een vlammende
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schicht. Zijne rede is klaar en levendig, echt populair. 't Verwondere daarom niet,
dat in een paar weken 40,000 exemplaren van zijn geschrift in omgang kwamen.
Of de professors nu zullen zwijgen?
Geen nood, besluit Hansjakob; de monniken komen toch, - en naar Baden. De
katholieken zullen niet buigen; de groothertog Frederik is een constitutioneele
regeerder; hij zal zich tegen 't herhaalde aandringen der volksvertegenwoordiging
ten gunste der mannenkloosters niet verzetten.
Dit schrift is wel is waar van plaatselijk belang. Doch het behelst ook meerdere
algemeene beschouwingen; het toont ons een scherpen trek te meer in Hansjakobs
karakter, voor korten tijd in dit tijdschrift geschetst: de dorpsdichter is tevens een
gloedvolle en vinnige apologeet. Bovenstaande regelen over dit zijn laatste werkje,
zijn derhalve hier niet op eene verkeerde plaats.
Düsseldorf.
TH. HEIDEBRAND.

Kracht des Geloofs
Kracht des Geloofs, door Herm. P.-J. VAN ALFEN, Amsterdam, 1902.
Dit boekje - een vijftigtal bladz. - bevat een berijmde ‘feestgave bij de onthulling
van het standbeeld voor den bisschop-martelaar Mgr Ferdinandus-Hubertus Hamer’
met heel wat verklarende nota's op den hoop toe. Papier, druk en 's schrijvers
bedoeling zijn allerbest, doch het overige had beter nooit het zonnelicht aanschouwd.
J.D.C.

Traité des Opérations de Bourse et de Change
Traité des Opérations de Bourse et de Change, par ALPH. COURTOIS, 12e édit.
entièrement revue et mise à jour par Em. Vidal. Paris, Garnier frères, 707 blz., 5 fr.
Sedert eene halve eeuw is Courtois' boek het bekendste werk over
beursverhandelingen in Frankrijk. Dat het aan zijne 12e uitgave gekomen is bewijst
voor zijne deugdelijkheid. In de inleiding worden eenige algemeene beschouwingen
ten beste gegeven over de beurs, de wisselagenten en de speculatie. Het werk is
verdeeld in vier deelen waarvan het eerste, handelende over beursverhandeiingen:
contante zaken en termijnhandel, met een uitgebreid hoofdstuk over de ‘philosophie
van den windhandel’ wel het voornaamste is. In het tweede deel wordt de inrichting
der handelsbeursen uiteengezet; in het derde - het minst belangrijkste - krijgen wij
een kort overzicht der bijzonderste effecten ter beurs verhandeld; het vierde is gewijd
aan den wisselkoers.
Als aanhangsel, bijna de helft van het boek, geeft schrijver de bijzonderste wetten
en verordeningen die in Frankrijk de beursverhandelingen betreffen.
Te recht wordt op den omslag gezegd: entiérement revue et mise à jour; de
herinrichting van de Fransche geldmarkt in 1898 die zoo fel de coulisse trof en voor
gevolg had het uitwijken van vele Fransche geldmakelaars naar Brussel, en de wet
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van 28 April 1893 betrekkelijk de belasting op de beursverhandelingen hadden dit
noodzakelijk gemaakt.
Ten andere Courtois hield te veel van philosophische beschouwingen, hier en daar
was hij ook wel een beetje apriorist. Vidal heeft in dit opzicht het boek verbeterd;
hij wijst meer op de feiten, heeft algemeene beschouwingen aan kant gelaten, alhoewel
er nog veel behouden zijn waarmee men niet altijd kan instemmen; verscheidene
combinatiën, in den termijnhandel gebruikelijk, heeft hij uitvoeriger behandeld dan
het in de vorige uitgaven geschied was.
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Met een woord hij heeft gemaakt dat het werk dat verouderd was nu nog als algemeen
handboek kan gelden voor al wie met beursverhandelingen en effectenhandel nader
wil bekend geraken.
E. VL.

De Veldtocht der Kinderen
De Veldtocht der Kinderen Tooneelspel met zang voor knapen, in twee bedrijven,
door R. GHESQUIERE. Gheluwe, bij Meenen, R. Ghesquiere-Marques. 1902.
Dit werk, zeer oorspronkelijk, heb ik met veel smaak gelezen. In eenige korte
bladzijden toont de schrijver de kunst om het belang van den lezer of van den
aanschouwer op te wekken en te boeien. Terwijl hunne ouders, met het Vlaamsche
leger, in 1302, naar den Groeninghekouter opgetrokken zijn, krijgen eene bende
Vlaamsche jongens, waaronder de kleinzoon van den Graaf van Vlaanderen, de zonen
van Pieter De Coninck en Jan Breydel, de gedachte te gaan meêstrijden; door eenen
verrader van den goeden weg afgekeerd, komen zij eerst aan als de zegevierende
Vlamingen het slagveld verlaten.
De schrijftrant is vloeiend; de wisselvalligheden van het drama komen goed overeen
met den ouderdom en de bekwaamheid van de spelers. De bijzonderste weerde van
het stuk is hierin gelegen dat het eene geestdriftige, les is van vaderlandsliefde. De
opvoering van ‘De Veldtocht der Kinderen’ ontmoet ongetwijfeld een grooten en
verdienden bijval.
FLAMEN.

Kinderspelen uit het Land van Dendermonde
Kinderspelen uit het Land van Dendermonde, beschreven door P. VAN DEN
BROECK, onderwijzer te Hamme, en AM. D'HOOGE, onderwijzer te Hamme-Zogge.
Eene bijdrage tot de Folklore. (Gedeeltelijk overgedrukt uit Ons Volksleven). Brecht,
uitg. L. Braeckmans, 1902. Prijs fr. 0,75. Blz. 102 in-8o.
Luisteren wij vooreerst naar hetgeen de hh. schrijvers ons in de inleiding over hun
bedoelen meêdeelen. Na te hebben aangestipt wat sedert eenigen tijd op het gebied
der folklore gezocht en gezant wordt, voegen zij er bij: ‘Wij hebben onze zwakke
krachten willen beproeven aan het beschrijven van eenige der bijzonderste
kinderspelen uit het land van Dendermonde. Wij hebben getracht de spelen zoo
nauwkeurig mogelijk te beschrijven, en overal en altijd de geijkte termen van het
spel te gebruiken.’
Die min of meer groote nauwkeurigheid in opzichte van beschrijving moet ik
echter, in mijne bespreking, onverlet laten, en mij er onbevoegd toe erkennen, als
zijnde uit het Dendermondsche niet. Edoch, bij het overloopen dier 137 nummers,
was ik menigmaal innig aangedaan, de gulle kinderjaren herdenkende, toen wij ook
nog aan 't lustig spel stonden... Gelukkige schooljeugd, die in 't spelen zin heeft!
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Gelukkig volkskind, dat, 'lijk het vogelken, zijne eigenaardige liedjes in de ziele
draagt, en ze in huis en langs de straten helmen doet!... Wie zeide er eens, dat een
volk waar de kinderen niet meer zingen, dood gaat? - In de opvoeding en de
ontwikkeling der jeugd, is aan het spel veel gelegen. Dus voor den folklorist alleen
niet, doch voor ieder' schoolman ligt er veel nut in dit boekje. De taal der schrijvers
is eenvoudig, gelijk de inhoud ten anderen meêbrengt; bondig en klaar tooveren zij
ons de geheele kinderwereld vóór oogen. Wie buiten het Land van Dendermonde
het boeksken doorbladert, zal aanstonds zien, dat, nog elders ook, de kinderen alzóó
spelen en zingen. Een niet onverdienstelijk werk ware 't de geijkte woordenkeus van
daar met die van andere gouwen te vergelijken. - Den hh. verzamelaars dezer
Kinderspelen zij dank voor hunne belangrijke bijdrage.
Kan. J. MUYLDERMANS.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1902

470

Uitstapjes in het Rijk der Natuur.
I. Uitstapjes in het Rijk der Natuur. Leesboek voor de volksschool. Met een
aanbeveling van Dr M. SALVERDA, Inspecteur van het Middelbaar Onderwijs te 's
Gravenhage; 13e druk; met 43 houtsneêfiguren. Prijs: fl. 0,40.

De heele Wereld rond.
II. De heele Wereld rond. Een leesboek tot bevordering van Natuur-, Landen- en
Volkenkennis ten dienste der volksschool, door J.-J.-A. GOEVERNEUR. Eerste stukje;
4e druk. Prijs: fl. 0,30.

Kleine vaderlandsche Geschiedenis
III. Kleine vaderlandsche Geschiedenis voor de Lagere School, met tal van vragen
tot verwerking der leerstof, door T. PLUIM, hoofdonderwijzer te Baarn; 4e druk. Prijs:
fl. 0,20.

De Taalvriend.
IV. De Taalvriend, Taaloefeningen voor de Lagere School, door B. BAAS, hoofd
der school te Blesse. Eerste stukje, voor leerlingen van 8 à 9 jaar; 4e vermeerderde
druk. Prijs: fl. 0,20.
Deze schoolboekjes werden gedrukt bij den Hr. P. Noordhoff, te Groningen, in
den loop van dit jaar. Alle vier zijn keurig verzorgd, gelijk toch al de schooluitgaven
welke de firma P. Noordhoff ons toezond.
I. De schrijver van het 1e deeltje is Dr D. Huizinga, hoogleeraar te Groningen. Dat
zijn werk gewaardeerd wordt, bewijst deze 13e druk, en de Hgd. vertaling die er te
Brunswijk van in het licht kwam. Dr Ledeganck schreef er in den tijd over: ‘Het utile
dulci van Horatius kon nooit beter worden toegepast dan op dit echt populair werkje,
dat, onder aanbeveling van Prof. Salverda in het licht gekomen, er stellig geene
andere meer behoeft.’ Wij ook heeten dit een degelijk boekje vol wetensweerdige
dingen. Hij die het als leesboekje niet aanneemt, kan er niettemin veel nut voor zijn
onderwijs uit trekken: ik bedoel b.v. voorlezingen, die immer voor het schoolvolkje
zullen nuttig en aantrekkelijk zijn... Jammer! waarom mag niet eenmaal de naam
van God, den Schepper en Bewaarder der natuur, uitgesproken? Onderwijzers,
behertigt niet enkel de ontwikkeling van den geest, doch houdt ook voor het hert een
zalvend woord over! Vergeet het niet!
II. Een even uitstekend boekje is ‘De heele Wereld rond’ van J.-J.-A. Goeverneur.
In het deze doet hij met de leerlingen een reisje door Europa. Schoone, welgekozen
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teekeningen helderen den inhoud op: wellicht ware 't goed geweest er nog een kaartje
van Europa bij te voegen, ten believe vooral van de jongens die het werkje buiten
de klas gebruiken. Een klein gebrek echter, althans zoo 't een gebrek mag heeten.
Hij die de aardrijkskundige kennis zijner schooljeugd wil vermeerderen, legge dit
werkje niet achteloos ter zijde.
III. Dit derde boekje is, natuurlijk, voor Hollandsche scholen bestemd. Het geniet
daar ook voortdurende belangstelling. De Belgische schoolman zal er uit leeren, hoe
men in Nederland de studie der geschiedenis aanvangt. Of elkeen met die methode
zal instemmen, laat ik onbesproken. Gemakkelijke taal, klare voorstelling, gematigde
toon. Onnoodig echter te zeggen, dat sommige punten allermoeielijkst ‘onpartijdig’
kunnen verhandeld worden.
IV. Deze taaloefeningen heeten wij welgekozen. De schrijver gaat met veel orde
te werk, is praktisch en meteen gemakkelijk in zijne leerwijze. Voor de lagere klassen
is het wel geschikt. Voor kleine dictaten is hier ook voorraad naar keuze.
J.v.O.
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Lusthof der Jeugd.
Lusthof der Jeugd. Leesboek voor lagere en middelbare scholen, door J.D. VITS.
onderwijzer aan 's Rijks Middelbare School te Vilvoorde. Eerste Deel. Lier, uitg.
Joz. Van In; 1902. Prijs: fr. 0,45.
Het boekje bevat een honderdtal stukjes, waarvan 35 door den verzamelaar
onderteekend zijn. Menig ander is uit het Hgd. vertaald, hetgeen mijn vermoeden
versterkt, dat de Hr. Vits den zedelijken kant van zijn werkje meestal beoogd heeft,
en niet zoozeer het kind heeft willen vertrouwd maken met de vaderlandsche
schrijvers. Achter ieder stukje volgt de verklaring der woorden, welke de Sch. de
moeilijkste voor de leerlingen acht. Het nut daarvan - in de mate gelijk die verklaring
gebeurt - kan betwist worden: ik althans meen, dat meer dan de helft dier nota's kan
en moet wegvallen. Eenige goede houtsneefiguren (doch jammer genoeg, zij hebben
alle met het dierenrijk betrekking) komen in den ‘Lusthof’ voor. Wat de keus der
stukken betreft, ééne aanmerking veroorloof ik mij: Het vaderland diende meer
besproken en verhandeld; 't en is maar in 't honderdste en laatste stuk dat de naam
vermeld wordt. Kortom, is er eensdeels veel goeds in dit boekje voorhanden,
anderdeels is het ook nog voor veel verbetering vatbaar.
J.v.O.

Bijdragen tot opheldering der Geschiedenis van Mechelen
Bijdragen tot opheldering der Geschiedenis van Mechelen, door F.E. DELAFAILLE.
Twee deelen. Uitg. H. Dierickx-Beke, zonen; Mechelen. Prijs: 5,00 fr.
Twee belangrijke boekjes van 234 en 200 blz. groot. - Laten. wij in korte woorden
samenvatten wat er in verhandeld wordt:
I. Na vooreerst gewezen te hebben, hoe een bekend uithangbord van
Neckerspoel-straat. Fortmontré, eene verminking is van Fort de Monterey, hetwelk
ten jare 1672 buiten de Hallepoort te Brussel gebouwd werd, doet de schrijver, in
het 2e art., eene vierde rederijkkamer, in Mechelen bestaande, kennen. Tot nu werd
daar nergens iet over gerept: Het is de rederijkkamer Het H. Cruys, met zinspreuk
Vreught en Deught, en den H. Libertus en de H. Cecilia vierende. Daarop volgt eene
uitgebreide verhandeling over de Boekdrukkers van Mechelen. Schrijver klimt op
tot het jaar 1463, en sluit zijne lijst met de boekdrukkers dezer laatste tijden. Die
verhandeling mag merkweerdig heeten.
II. Het tweede deel begint met eene uitgebreide bijdrage over ‘Mechelsche
Oudheden’. Het is eene ‘verzameling van kindergebedekens, kinderspelen,
kinderliedekens, volksliederen, volksgebruiken, sagen, enz.’ Den liefhebbers van
Vlaamsche folklore zal die bijdrage welkom zijn. Daarop volgen inlichtingen over
‘een Vlaamsche operatroep te Mechelen in de XVIIIe eeuw’: Het geldt hier de
gebroeders Neyts, uit Brugge. Lezensweerdig zijn insgelijks de aanteekeningen
nopens ‘Scheerstraat’ en ‘Pasbrug’ in Mechelen. Het stuk ‘Eenige Mechelsche kloeke
daden’ is vooral belangrijk; dat hier, o.a., van den Mechelschen torenbrand spraak
is, moet ons niet verwonderen. Och! wat leeren dergelijke stukken ons wonderwel
het leven en bewegen onzer brave voorouders kennen. Hier zijn eenige niet-onaardige
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volksliedjes over dat heldenfeit der Mechelaars aangehaald. Jammer dat er geen
muziek kon bijgevoegd worden! In de volgende bijdrage ‘Printen’ wordt van de
spotnamen der andere steden en dorpen gewaagd, doch Mechelen vooral wordt niet
vergeten. Kluchtig om te lezen! - Kortom, de twee boekdeeltjes van wijlen den Hr.
Delafaille(1) bevatten kostelijke aanteekeningen en ophel-

(1) De Heer Delafaille, een niet-onverdienstelijk oudheidkundige van Mechelen, overleed aldaar
den 19 Oogst 1900.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1902

472
deringen nopens Mechelen en het volksleven hier te lande; en den Hr uitgever Dierickx
zij dank om die bijdragen van zijn weekblad aldus aan het verloren-gaan te hebben
onttrokken.
Kan. J. MUYLDERMANS.

Uren met Schrijvers
Uren met Schrijvers, VAN NOUHUYS, W.G.I. Studiën en Critieken. Amsterdam,
Van Holkema en Warendorf. 1902, in-8o.
Deze verspreide opstellen, verschenen meestal in ‘De Gids’, zijn verzameld en
maken een fraai boekdeel uit dat van diepe studie en onvermoeide belezenheid getuigt.
In het eerste opstel getiteld: ‘Kunst en Liefde’ bestudeert schrijver drie drama's
waarin hetzelfde motief terug te vinden is:
De kunstenaar getrouwd met de vrouw die hem niet voldoet, trachtend naar de
vrouw in wie hij zijn ideaal belichaamd acht.
Todhunter in ‘The Black Cat’ is beter geslaagd dan Ibsen in ‘Wen wir Toten
erwachen’. Het krachtigst en tevens het gevoeligst is het motief behandeld door
Gabriele d'Annunzio. Doch Zola, zoo besluit de schrijver, heeft beter dan deze
schrijvers het treurspel van Kunst en Liefde weten te schrijven in zijn schokkende
werk: ‘L'oeuvre.’
Zeer belangwekkend is het artikel over Langs lijnen van geleidelijkheid van
Couperus. Van Nouhuys, benevens andere opmerkingen, beweert dat het karakter
van Cornelie, (de hoofdpersonnage) niet volgehouden en dat het niet waar is:
‘Geleidelijk was zij gegleden langs de lijn van haar leven, zonder veel te willen,
zonder veel te denken en zonder veel te voelen...’
Couperus was het met den beoordeelaar niet eens en zond eene repliek die hier
ingelascht is. Van Nouhuys geeft een naschrift waarin hij zijne vroegere
oordeelvellingen staande houdt en nog krachtiger betoogt.
Ook heeft hij het nog over de drie sprookjes van Couperus ‘Psyche’, ‘Fidessa’ en
‘Babel’.
In een derde opstel krijgen we eene critiek van Frederik Van Eeden's ‘Studies’ Enkele verzen’ ‘Van de koele meren des doods’. ‘Dit laatste is het werk van den
doctor meer dan van den kunstenaar,’
Waardeerend is zijn studie over Emants dien hij een ‘volharder’ noemt. Hij toont
er Emants zwakte en sterkte.
Ook Iwan Gilkin's ‘Promethée’ en ‘Jonas’ worden besproken en naar verdiensten
geschat.
In een ander opstel zegt Van Nouhuys het een en het ander over Dr Boeken's
bewerking van ‘De historie van Floris en Blanchefloer’.
Hij bewondert ‘de oorspronkelijkheid van Gorter, doch stelt vast dat vaak ‘de
dichter de baas is over den Kunstenaar.’
Verder komt hij op tegen Mevrouw Roland Holst met haar ‘Nieuwe
literatuur-Beschouwing’, en vindt in het slecht boek ‘Vincent Hamant’ van Paap
‘veel goeds en knaps’.
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Met veel bewondering schrijft Van Nouhuys ook. over Styn Streuvels. Hij merkt
o.a. op dat ‘Het proza van Streuvels voor echte Hollanders een proza is met
hindernissen.’
Het laatste artikel over Apol's Phaëton is een warme aanmoediging voor een
talentvollen beginner.
J. BOONEN.
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Machten
Machten door INNA BACKER. Amsterdam, Van Kampen en zoon. In-8o.
Dit is een bundeltje met vijf diep gevoelde schetsen, die blijde en verheugende
verwachtingen opwekken. Met veel talent beschrijft zij den inwendigeu ziele-strijd.
Het is een hardnekkige, trotsche strijd, kalm en stil geleden, totdat in een tragisch
einde de koppige wil steeds zegeviert of breekt op ‘Machten’. Met koortsige spanning
volgen we deze gedramatizeerde ‘menschelijke gevallen.’ Wel gebeurt het nu en dan
eens dat de verbeelding der schrijfster wat te sterk geprikkeld wordt en dat de lezer
tot het werkelijke leven wil terugkeeren.
De beste geslaagde novelle is Moeder: eene jonge weduwe met haar gebrekkigen
zoon die op zingenot aast en slecht wordt.
De slechte zinsbouw brengt op sommige plaatsen duisterheid te weeg. Ook mochten
de samenspraken nu en dan wel levendiger zijn.
J. BOONEN.

De eisch eener Vlaamsche Hoogeschool.
De eisch eener Vlaamsche Hoogeschool. Hoe wij, Katholieken, die moeten opnemen.
door HERMAN VERMANDELE. Brugge, J. Houdmont-Carbonez, 16 blz., o 10 fr.
Dit vlugschrift wil bijzonder de beweegredenen ingebracht door Le Bien Public
bekampen. In een hooger Vlaamsch onderwijs ziet schrijver ‘de oer- en grondvraag,
de strijd op leven of dood, alles of niet... die gepolijste spreektaal, die Vlaamsche
wetenschap, die hoogere ontwikkeling en beschaving, met een woord, die verheffing,
tot een uitgelezen, benijdenswaardig volk zal ons komen van het hooger Vlaamsche
onderwijs.’
Welk gevolg zal echter de vervlaamsching der Hoogeschool te Gent hebben op
de Leuvensche Alma Mater? Dat is, zegt schrijver, het ‘netelige raadsel’, maar hij
denkt, ‘hoe wij ook tegenkanten, de Vlaamsche Hoogeschool zal er komen’ en besluit
dat er moet uitgezien worden ‘wat er voor de vervlaamsching der Alma Mater kan
gedaan worden’; van nu af, schrijft hij, moet aan de vervorming hand worden
geslagen.
J.L.
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Overzicht van tijdschriften.
De Vlaamsche Kunstbode. October 1902.
Eene kerstvertelling van A.V. Bultynck. - Vervolg van K.M.J. Lybaert's critisch
overzicht der XXXVIIIe tentoonstelling van Schoone Kunsten te Gent. Gustaaf Van
Aise wordt gehuldigd als ‘de lichtende ster, de prins der huidige Vlaamsche schilders’;
van Em. Claus' puntschilderen wordt gezegd ‘Door die werkwijze bekomt hij eene
lichtspeling, welke, wij bekennen het, anders moeilijk te verkrijgen is, en zoo komt
het dat al zijne werken heel lumineus zijn.
Maar die werkwijze brengt dit nadeel bij, dat al zijne schilderijen kloekte missen,
te plat en te veel helder, ja soms te schel zijn en bijgevolg de natuur niet weergeven
zooals zij wezenlijk is, met hare oneindige plannen, diepten en kantlichten’. - Wijlen
Aug. Van Acker, opsteller van de Gazette van Eecloo. wordt in warme bewoordiging
herdacht. - Ook nog verzen van Jacob Stinissen, Jan Boucherij en L. Buyst en eenige
woorden ten voordeele van Coremans wetsontwerp tot vervlaamsching van 't vrij
middelbaar onderwijs.

Tijdschrift van het Willems-Fonds. Sept.-Oct. 1902.
Niet veel bijzonders in dit nummer dat aanvangt met eene vertelling van Albert
Bollansée: Mijn Piano; V. Fris deelt een gelijktijdig Engelsch lied mede over den
Gulden-Sporenslag dat ten andere reeds meermaal werd uitgegeven. Onderaan staat
de vertaling. - Uit C. van Son's Noord-Nederlandschen Brief ‘Dat is zeker Vlamingen,
ge zingt beter in de buitenlucht dan wij, uw orgaan is guller, ronder, heeft meer van
't koper, dat ons in uw orkesten ook zooveel geestdriftiger klinkt.’ - Voorts verslagen
der afdeelingen van 't Willems-Fonds, voor 1900-1901. Waarom daarmee zoo laat
komen? Uit het Verslag van het Algemeen bestuur leeren wij dat het getal inschrijvers
viel van 2193 op 2098. ‘De grootste oorzaak van die vermindering is de, laat ons
hopen slechts tijdelijke afval van de Studentenafdeeling Utrecht, die verleden jaar
ons nog het aandeel in de bijdragen van 75 leden zond en nu onze verschillende
brieven tot heden toe onbeantwoord liet. Zonder dit geval zou de vermindering slechts
20 inschrijvers bedragen.’

Germania. October 1902.
Omwenteling van 1830 door Jan Janssone. ‘Uit onweerlegbare oorkonden blijkt dus
dat het zoogenaamd Nationaal Congres België aan Frankrijk heeft willen overleveren
en in zijne verraderlijke pogingen ondersteund werd door Alex. Gendebien, Charles
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en Firmin Rogier, Felix de Merode, de Stassart, enz., die den 23 September, terwijl
men
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te Brussel aan het vechten was, lafhartig naar Frankrijk gevlucht waren aan den
Spanjaard Don Juan van Halen en aan de Fransche officieren Mellinet, Culhat, Parent,
Bouché, Levaillant, enz. de zorg overlatende de oproerige stad te verde ligen tegen
de Koninklijke troepen, waarvan de overgroote meerderheid uit Belgen was
samengesteld. ‘Die ältesten Handelsbeziehungen zwischen Deutschland und China.
- Aansluiting onzer letterkundige beweging aan die van Duitschland, Om. Wattez.
Door letterkundig wordt hier bedoeld ‘alles wat met het geestesleven van een volk
in verband staat.’ De Walen leeren liever Duitsch dan Vlaamsch, bewerende dat zij
daarmee verder kunnen komen, waarom zouden de Vlamingen niet, in stede van
Fransch de Duitsche taal leeren ‘die hun, als wereldtaal, van meer nut zou zijn dan
de Fransche.’ Walen en Vlamingen zouden daardoor nader bij elkander gebracht
worden. - Slot van Karl Lamprecht's Die Deutsche und Niederländische Dichtung
im 16 und 17 Jahrhundert. - Vervolg van Mr. W. Thelen's In en Om IJsland. Hieruit
‘Bezorgde ouders die aan uw zwakke kroost dagelijks een lepel levertraan toedient,
laat u door het volgende niet afschrikken: deze traan wordt vervaardigd uit rotte
levers van haaien’. - Te lezen: Sprach-Proben, wat Platduitsch (Oost-pruisisch,
Pommersch, Mecklenburgsch, Holsteinsch, enz.) Skandinaafsch, Oud-duitsch,
Noord-friesch, Nederlandsch, waaruit de verwantschap der Germaansche talen blijkt.

St. Cassianusblad.
St. Cassianusblad. Tijdsch. voor Opv. en Onderw. Mechelen, uitg. P. Ryckmans. November, 1902: Koningin Maria-Henrica, door W.V. - Het Klasboek, door Fr.
Clerckx. Artikel met goede, praktische wenken. - De 8e Les van den Catechismus:
Over het eeuwig Leven, door J.v.O. - Les van handwerk in den laagsten graad. - De
Herfst, woorden van A. Moortgat Muz. van L. Beethoven. - Wederzien! door H.
Tollens. - Bij eenen grafkuil. - De Zweedsche gymnastiek, door A.v.d. Auwera. - La
question scolaire en Australie. - De nieuwe Schoolwet in Engeland, door W. Riter.
- Schoolvilla, door W.V. - Kind en koning. - Bijvoegsel nr 18: Officiëele stukken,
Benoemingen, Snippers, Boekbeoordeelingen en -aankondigingen. - Met voldoening
zien wij, dat het St. Cassianusblad, door de degelijkheid en de verscheidenheid zijner
artikels, nog altoos een onzer beste maandschriften blijft voor het lager onderwijs.

Durendal. October 1902.
Enkele beschouwingen over Brugge en de oude Vl. Schilders door Arn. Goffin. Over
de portretten der Vlamingen in tegenstelling met die der Italiaansche schilders: ‘Les
plus célèbres effigies exécutées par les primitifs italiens, celles, notamment de Piero
della Francesca, sont plutôt des images de cérémonie et d'apparat, d'une haute allure
et d'un art exquis, mais singulièrement superficielles si on les rapproche des
interprétations subtiles des maîtres des Pays-Bas. On pourrait dire que l'Italien voit
plastique; le Flamand, pittoresque: celui-ci est, du reste, préoccupé moins de faire
brillant que de faire exact; moins de mettre en relief le galbe de son modèle, la grâce
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de son torse ou sa désinvolture que d'en transférer dans son cadre la vraie et
significative physionomie’.
In l'Education supérieure des femmes deelt gravin Ed. de Liedekerke eenige
gedachten mee van Mgr Spalding, bisschop van Peoria, wiens redevoering bij het
stichten van Trinity College te Washington
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wij in D.W. en B. medegedeeld hebben (1900, I, bl. 665). L. Abry komt nog eens
terug op 't betwiste punt: mag men oude monumenten herstellen of moet men ze
laten wat ze zijn. Hij is van meening dat onze hedendaagsche bouwmeesters veel te
veel geneigd zijn te herstellen zoogezegd in den ouden stijl. - Van A. Goffin vervolg
der vertaling van i Fioretti.

Revue Générale. Augustus 1902.
A. Delbeke: ‘La tuberculose du parti libéral.’ - Dat de liberale partij uitsteift is te
wijten aan hare begunstiging der straatoploopen, hare kleingeestige
onverdraagzaamheid en kortzichtige zelfzucht. De liberale partij is niet volksgezind;
zij heeft noch kringen, noch patronagiën, noch conferentiën, noch den geest van
opoffering, en daarom blijkt de partij onnuttig en sterft uit. Dit ziet men niet alleen
in België, maar in Frankrijk, in Duitschland, waar het getal der liberalen in de
Statenkamers van 124 in 1877 op 51, in Oostenrijk van 200 op 69 gevallen is, in
Holland en elders. H. Primbault: ‘Navigation aérienne.’ André Dreux: ‘Le Réveil
des idées chrétiennes.’ Het neo-christianismus in Frankrijk heeft geen programma,
maar merkwaardige afzonderlijke strekkingen. Men zoekt in het christianismus een
redmiddel tegen de anarchie die, zoo als blijkt uit de letterkunde, maar al te zeer is
doorgedrongen. Schrijvers als Bourget, Michau, Giraud, Rébelliau, Faguet, Brunetière
enz. toonen meer en meer de waarheid van het woord van Bourget: ‘Het
Christianismus is voor meusch en samenleving het eenige redmiddel.’ A. De Ridder
‘Livres d'Histoire.’ Etienne Visart de Bocarmé: ‘Luxe et Richesse.’ V. Muller:
‘Opportunité’ boek van Mgr. Spalding. Paul Lagrange et Jacques de Nouvion; ‘La
physiologie des élections Françaises.’ Edgard de Ghélin: ‘Chronique Sociale.’
- September 1902.
H. Davignon: ‘Molière et la Bourgeoisie’ P. Verhaegen: ‘De la Restauration des
monuments anciens.’ - Men moet de doode gebouwen herstellen, omdat het
kunstschoone, en de gedachtenissen aan die gebouwen vastgehecht, de kortstondige
schilderachtigheid der puinen, te bovengaan. Men moet ‘eerst en vooral bewaren,
en met oordeel herstellen,’ en niet ‘bewaren, niet herstellen.’ volgens de leus van
John Ruskin. Alzoo zou men door ankers, steunmuren enz. al de schoonheid benemen.
Zoo is het oud kasteel der graven van Vlaanderen hersteld, en aldus is aan de
geschiedenis eene kostbare gedachtenis van vroeger bewaard. J. Mélot: ‘L'Espagne
disparue.’ H. de Fonseca: ‘Une année bissextile.’ H. Primbault: ‘Réflexions sur la
France contemporaine.’ Eene studie van het boek van den Engelschen schrijver
Bodley. R. Henry: De l'hiver au printemps.’ E. de Ghélin: Chronique Sociale.’
- October 1902.
‘La reine Marie-Henriette.’ Ch. Woeste. ‘Coup d'aeil rétrospectif.’ Dat de
katholieke meerderheid door de E.V. is staande gebleven, en in April vermeerderd,
is te danken aan de behendigheid der regeering, aan de godsdienstige gevoelens der
bevolking en ook aan de feilen der tegenstrevers. De middelen die zij gebruikt hebben,
b.v. de bedreigingen, hebben hen belachelijk gemaakt. De liberalen, of toch het
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grootste deel, heeft meêgeheuld ‘par camaraderie révolutionnaire.’ Fernand Passelecq.
‘Une nouvelle extension universitaire catholique.’ Aan de katholieke hoogeschool
is eene universiteitsuitbreiding ontstaan van de wijsbegeerte volgens St Thomas.
Traden als
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redenaars op tot hiertoe: ‘Dr E. Janssens: met François Coppée; Dr Dufourny: La
méthode subjective en Sociologie; Dr Michotte: La vie de la cellule.’ De Vlaamsche
afdeeling bijna te gelijkertijd ingericht zal in November te Lier eene voordracht
geven. E. Van der Smissen. ‘Accidents du Travail.’ De verantwoordelijkheid der
nijverheidsbazen volgens het Belgisch wetsvoorstel, en de verantwoordelijkheid bij
de Duitscheis. L. Antheunis. ‘Isaac da Costa.’ Studie over zijne werken en vertaling
van ‘Hagar.’ H. Carton de Wiart. ‘Le Réveil du sentiment national en Belgique.’ E.
de Ghélin. ‘Chronique Sociale.’

Vragen van den Dag. October 1902.
Van Dr H. Blink: De Biesbosch en de verlegging van den Mond der Maas in
Noord-Brabant. - H. Enno van Gelder schrijft over het technisch Onderwijs in
Nederland; drie soorten van onderwijs kunnen hier in aanmerking komen: nevens
den ingenieur die de berekeningen en het plan maakt, staan de teekenaars die de
plannen uitwerken en de opzichters, daaronder dan de werklieden. ‘Het denkbeeld
van sommige niet technische personen, dat de eene opleiding de andere kan aanvullen,
dat men om zoo te zeggen, om een goed ingenieur te worden, eerst de ambachtschool
en de middelbare technische school moet doorloopen, om te eindigen met de
Polytechnische school, wensch ik hiermede tevens te bestrijden.’ - In het Nederl.
recht wordt aangenomen dat uit geene overeenkomst recht kan voortvloeien, wanneer
de toestemming dergenen die zich daarbij verbinden met geweld afgeperst is. Welnu,
zoo redeneert Mr. M.C. Piepers, de onderwerping der Boeren is het gevolg van een
dwang teweeg gebracht door ongeoorloofde middelen en alzoo kan zij, uit
volkenrichtelijk standpunt, geen rechtstoestand vestigen. - De Adat, rechtsbron der
solidaire aansprakelijkheid in Ned. Indie. ‘Men verstaat onder zoodanige
verantwoordelijkheid in onze inlandsche maatschappij de onderlinge aansprakelijkheid
der familiën, dorpen en districten voor de geldelijke gevolgen der misdrijven van
hunne respectieve leden en der misdrijven op hun territoir gepleegd, wanneer de
dader onbekend is gebleven.’
- November 1902.
Dr H. Blink wijst op de belangrijke rol door Nederlanders gespeeldin den loop der
vier laatste eeuwen, op het gebied van ontdekkings, reizen en aardrijkskunde. - K.
Ter Laan, een Hollandsch socialist, begint een artikel: De herdenking van den
Gulden-Sporenslag. Een blik op het Vlaamsche volksleven. Wat hij zegt over het
Vlaamsch van Kortrijk en over de herbergen zullen wij hier niet aanhalen, wel hetgeen
hij schrijft betrekkelijk de rede van E.H. deken De Gryze op den Zitdag van den kath
landsbond. ‘De deken zeide in zijn pakkende, eenvoudige taal: 't En is niet met
geweld, dat wij den toestand veranderen. 't Geweld gaat daar dwers deure. De
voornaamste schuld ligt hier bij de ouders. De mode is nu om Fransch te spreken,
een mode waaraan de vrouwspersonen grootelijks gehecht zijn. “'k Hoore toch zo
geerne Fransch spreken”, zeggen de moeders. 't Vlaamsch is haar niet bevallig genoeg.
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Gaat er een mond open, die Vlaamsch spieekt, ze wenden zich af en zeggen: “'t is
ne boer”.
Ook de jonkheden hebben schuld. Voor hun geld drinken ze pinten bier en ketels
bier, - maar de Vlaamsche schrijvers koopen ze niet en lezen ze niet. - De hoogste
eere voor zoo'n schrijver is - gesteld te worden op een pomp!
De tale en gaat niet sterven daarom, maar ze gaat ziek zijn. En 't zijn maar de
vrouwspersonen, die den ziekendienst kunnen doen.
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Met zulke sprekers, die toch reeds als geestelijken zooveel invloed hebben, zal de
Vlaamsche beweging blijven wat ze in hoofdzaak geworden is, een Katholieke strijd.
Voor de Katholieken is het Vlaamsch het middel, om de bevolking innig aan zich
verbonden te houden....
De geestelijken hebben het begrepen en hebben zich van de leiding der
taaibeweging trachten meester te maken. Ook de socialisten hebben het verstaan en
ook zij breiden zich uit over de Vlaamsche gouwen. Zij vinden er toch al een zeer
moeilijk arbeidsveld, dat voor hen driedubbele hinderpalen heeft, naar zeer zeker
hebben zij ook groote vorderingen gemaakt, sedert zij als Vlamingen zijn opgetreden.
De strijd tusschen de groote Belgische partijen zal in deze streken in het Vlaamsch
worden uitgestreden. Van beide zijden gevoelt men dat in de laatste kwart eeuw met
steeds grooter duidelijkheid en daarom zal die taalstrijd, die zich jaren en jaren slechts
tot de letterkunde beperkte, in de komende tijden zich richten op de Vervlaamsching
van geheel het zijn des volks; van zijn denken en streven; van zijn gansch bestaan.’

De Hollandsche Revue. 25 October 1902.
Onder de rubriek Wereldgeschiedenis wordt natuurlijk gesproken over de drie
boerengeneraals die met bedelstaf en geuzennap door de landen van Westelijk Europa
den nood van hun land gaan klagen. De Engelsche schatkist zal 3 millioen pond
geven, dat is maar 1200 gulden voor elke verwoeste boerenhoeve, welnu, een span
ossen (wagen met zeven of acht ossen) kost alleen op zijn minst 2100 gulden! Met
lichtere wagens en min ossen kan men niet over de baau! De afsluiting der hoeven
in den Vrijstaat komt te staan op 18000 tot 24000 gulden! - Combes wordt nog eens
als een groot man en redder der Fransche republiek vooruitgezet. - Als Karakterschets:
Emile Zola waarvan niets dan goed gezeid wordt; dit is nu niet te verwonderen, want
Netscher schrijft in 't begin van zijn opstel ‘want we waren al van knaap af, in en
met de kunst van Zola opgegroeid; het mooi vinden van zijn werk was een deel
geworden van ons bewonderingsleven.’ Er wordt uiteengedaan langs welken weg
de kunst van Zola haar ingang gemaakt heeft in Nederland en hoe Jan Ten Brink
haar daarbij tot ceremoniemeeeter diende.

Het Nieuw Dompertje.
Het Nieuw Dompertje. Uitg. P. Stokvis, 's Bosch. October 1902. Pater J. Brouwer,
SS. R. zet zijn art. voort over ‘De Bisschoppelijke Clerezy van 1703 en hare nazaten
thans’. Max van Poll handelt over ‘Kerk en Staat in Frankrijk’. Wat hij schrijft over
sommige kerkoversten der 18e eeuw geeft geen hoogen dunk van Frankrijks clergé
alstoen. - ‘Roomsche Pausen en Romeinsche Keizers’; slot eener studie van den eerw.
heer G.v.d. Boogaard. - ‘X-Stralen en Stralen van X’, door F. Dekkers. Hedendaagsche Slavinnen, naar het Ital. van R. Paulucci de' Calboli. - Bespreking
van het zoo degelijk boek ‘Oud en Nieuw’ van P. Wilde, S.J. - ‘Zingenslust’, dicht
van Zr..., en ‘Alleen’, van A.D.
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Monatschrift für Christliche Sozial-Reform. October 1902.
Dr Fergenwinter geeft verslag over de vergadering te Keulen, in Sept. ll., van de
internationale vereeniging voor wettelijke werkliedenbescherming. Een wensch ten
voordeele van volkomen verbod van nachtarbeid voor vrouwen werd gestemd. - G.
Beck doet de stichting kennen van het Zwitsersche Raiffeisenverbond. - Prof. Beck
brengt
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eene warme hulde aan Zaliger David Albertario, den voorkamper der christelijke
democratische beweging in Italie.

Van Onzen Tijd. October 1902.
Th. Molkenboer schrijft over het schilderachtige in de godsdienstplechtigheden,
bijzonder van den katholieken godsdienst. - C.R. De Klerk begint een opstel:
Geschiedenis en vergelijking tusschen Hooft en Vondel. - E.H. Binnewiertz bespreekt
Langs mijn weg. Verzen van H.J.M. Donders; hieruit: ‘Ik weet in ons katholiek
Holland slechts éen dichter, die bezig is dezen eeretitel van modern-zijn te verdienen:
den telkens krachtiger sprekenden De Klerk.’ Nog in dit nummer verzen van Albertine
Smulders.

De Katholieke Gids. Nov. 1902.
v.B.S.J. onderzoekt de bewijzen ingebracht door de theosophen ten voordeele der
leer van de reïnkarnatie of herboorte. Een dezer bewijzen is het verschil van
beschaving en zedelijke vermogens bij de volken. Waarom zijn de Europeanen meer
ontwikkeld dan de Hottentotten? ‘Wel, de Ego's die in ons huizen zijn voor den
vierden of vijfden keer op de wereld en hadden de gelegenheid ondervinding op te
doen en zich te ontwikkelen, de Ego's der Hottentotten op zijn hoogst voor den
tweeden keer en die hebben dus die gelegenheid niet gehad.’ Van Dr J. Van den
Brinck een zeer waardeerend artikel over Guido Gezelle, de groote Vlaamsche
Dichter, waarin wij toch niet veel nieuws te lezen krijgen; het is meestal eene
samenvatting van ons Gezellenummer (Februari 1900). Nog in deze aflev. een
lezenswaard artikel van P. Buissink over De bevolking der Philippijnen en de oorzaken
van den jongsten opstand.

Nieuwe Gids
In de Nieuwe Gids
krijgen we schetsen en halve schetsen van Herman Robben, Frans Coenen, Reddingius
en Jeanne Reyneke van Stuwe; gedichten van Kloos en de Veer.
Dr Boeken geeft een belangrijke studie over een werk van Dr M. Van der Hoek,
betreffende Plato.
Kloos prijst den dichter Adama van Scheltema en vergelijkt hem met Gorter en
Henriette van der Schalk.
‘Waarschijnlijk geeft het niets en ik deed het ook niet vroeger, want of men zoo
tegen Herman Gorter of Mevr. Roland Hulst ging spreken, wat baatte het, wel
beschouwd! Die hebben toch hun hersens omsloten en vastgelegd met en aan een
ijzeren band, en al zouden nu alle dichters, die ooit geleefd hebben, in plechtigen
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optocht hen komen verzoeken, om af te laten van hun vreemden,
nuchter-hardnekkigen, eenzijdig-strakken wil, dan zouden die twee, met sterke oogen,
hun vroegere broeders aanzien en zeggen, met kalme besliste stem: Wij hebben sinds
lang niet meer U van doen, niets waardigedwazen! Wij zijn practische menschen
geworden? - Omdat ik zoo'n antwoord vermoedde, ja wist - daarom heb ik gezwegen:
maar nu moest ik spreken, daar Adama van Scheltema één qualiteit op die beiden
vóór heeft, waardoor hij dichter bij de aarde staat, en die hem dus misschien, als hij
goed op zichzelf past - in tegenstelling tot de anderen - zal kunnen behoeden voor
ondergang.
Herman Gorter's en Henriette van der Schalk's talent hebben toch altijd een beetje
geklonken, zoo hoog als onderaardsche, bovenaardsche stemmen.
Van der Schalk's talent, in hare beste momenten, klonk als een
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zwaar-gestemd, diep-hoog orgel, welks tonen breed stuwden tusschen en rondom de
hooge naren van een over-oude, staat'ge kathedraal, terwijl dat van Gorter, fijner en
rijker, alle tonenreeksen kon doorloopen van een vol viool orkest; maar zij misten
beiden, in hun machtige passie van geluid en verbeelding, één groote eigenschap,
het dusgenoemde menschelijke in hun kunst. Zoo stonden zij daar, en zongen,
hoog-op, niet als menschen, maar als halve-goden, - en toen zij dus in aanraking
kwamen met de werkelijkheid, toen zij zich begaven in het harde, ruwe leven, tusschen
de stugge dingen dezer aarde, werden hun ideale persoonlijkheden als tezamengedrukt
en gekneusd en verplet: en niets bleef toen van hen over dan twee gewone, bedaarde
menschen, die in heelweinig-maar zich onderscheiden van de overige leden hunner
partij.
Maar Adama van Scheltema staat, zooals ik reeds aanduidde, als artiest, met zijn
voeten op den vasten en door-menschen-beganen grond. Hij ziet de werkelijke
werkelijkheid, zooals zij er uitziet, en haalt haar niet over, zooals zijn twee groote
geestverwanten dat in hun tijd hebben gedaan, door een subtiel proces, geheel
onbewust, van psychisch filtreeren, waardoor de geschakeerde schoonheid van 't
reëele werd omgetooverd tot een ons niet zoo familiare schoonheid van vorm en
kleur, van verbeelding en diep-inwendig sentiment, Neen hij ziet en zegt de dingen
zelve, hij laat ze staan op den grond, den stevigen bodem, waar zij thuis behooren,
maar geeft ze toch tegelijkertijd, natuurlijkerwijze, omdat hij een artiest is, niet weer
als een nuchter-schrale, droge waarnemer, neen, hij geeft ze, zooals een artiest ze
ziet, voelende de dingen en daarin opgaand, en zoo, bij het uitzeggen, gevende de
diepste essentie des Zijns.’ - En verder:
‘Gorter lijkt hooger, maar Scheltema dieper, Gorter lijkt een elf maar Scheltema
is een mensch.’

De Gids November 1902.
Het Binnenste Licht, derde deel van ‘de godin die wacht’ roman van Aug. De Wet.
- Van Deventer: Een bemiddelingsvoorstel: Vat het sociaal-economisch programma
samen, door den heer Idenburg te Gouda geschetst, en later op het Binnenhof
uitgewerkt, en legt een voorstel ter overweging voor, ten voordeele der Opheffing
van Indië. - Quack: ‘Charles Hall's Kreet’ is eene belangrijke ontleding van Hall's
boek: The Effects of crvilisation on the people in European states’ verschenen in
1805. In de 30 eerste hoofdstukken worden de wonden dier samenleving bijna koel
en wreed uiteengezet in de 9 laatste, middelen aangeduid om de euvelen weg te
nemen waarover de arbeiders kloegen - Anna Ekker: De slagvelden van Sedan Aleida Nijland: ‘Jacques Perk’ wijst aan wat het pas verschenen boek van Betsy Perk
ons geeft voor 't beter begrijpen van Jacques Perk's Mathildesonetten, en hoe wij
hier de bevestiging vinden van wat de sonetten als levensbeschouwing des dichters
uitspreken. - Van Hamel: Victor Hugo in Nederland. - 't Letterkundig overzicht
handelt over Zola.
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Onze Eeuw
Onze Eeuw
brengt de vertaling, door Mej. Cath. Bruining, van een bedrijf uit Haupmann's
Versunkene Glocke, en door Soera Rana van Tennyson's Beek.
Prof. P.D. Chantepie de la Saussaye spreekt over de verspreide geschriften van
Allard Pierson. Hij vindt dat Pierson evenzeer onderschat als overschat is.
Ook ontzegt hij aan Pierson's werk een blijvende waarde. Na herinnerd te hebben
dat men Pierson met Goethe en Renan vergeleken heeft,
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schrijft M. Chantepie: ‘Bij het uitwerken zulker vergelijkingen zijn de pnnten van
verschil voor 't minst even leerrijk als die van overeenkomst. Met dit voorbehoud
waag ik nog een anderen naam naast dien van A. Pierson te noemen. Het is, meen
ik, nog iemand ingevallen hem naast den Deen Kierkegaard te zetten; beider werelden levensbeschouwing verschilt hemelsbreed, in plastisch talent haalt Pierson niet
bij Kierkegaard; toch doet de een mij vaak aan den ander denken. Niet slechts om
louter uiterlijke punten van vergelijking: beider sterke neiging tot het ongewone,
beider groote behoefte op te nemen wat in hun omgeving voorviel; maar vooral om
de centrale eigenschap: het overwicht van esthetische gezichtspunten. Ik weet wel
dat ook hier de twee mannen geheel verschillende wegen bewandelen, maar dit neemt
niet weg dat zekere verwantschap bestaat. Bij Kierkegaard is de tegenstelling tot het
artistieke het ethische, bij Pierson het intellectueele.’

Elsevier
In Elsevier,
Octob. aflev., geeft Mej. B.P. van Yselstein een artikel over W.O.J. Nieuwenkamp,
den gelukkigen eigenaar van het woonschip De Zwerver, den welbekenden teekenaar,
houtsnijder en etser.
Mej. Yselstein bespreekt een aantal werken, waarvan er eenige reproduceerd zijn.
Verders hebben we een schetsje aan Van Hulzen.

Woord en Beeld
Woord en Beeld, Octob. aflev.,
geeft een schets van Marie Marx-Koning, gesprekken over de steenkolenmijnen te
Kerkrade en over Madrid.
Prof. d'Aulnis de Bourouill brengt een dankbare hulde aan wijlen Jhr. Joan Roëll,
oud-minister van Buitenlandsche zaken en lid der tweede kamer der Staten-Generaal.
Mr. Roëll was een groot staatkundige die enkel zocht wel te doen.

De Economist
De October-aflevering van De Economist
begint met een warm pleidooi van de hand des heeren Pierson voor de verbeteringen
der werkmanswoningen. De woningwet schiep alleen een mechanisme, zegt H.
Pierson, wij moeten dit mechanisme in beweging brengen en houden. Wij moeten
trachten de wet nauwkeurig toe te passen, opdat er alzoo eene merkbare verbetering
kome in de woningstoestanden.
Mr. Haver Droeze bespreekt in een belangrijk opstel de katoenspinnerijen en
suikerraffinaderijen in China en Hongkong.
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Mr. Van Weede geeft eenige beschouwingen over de bescherming van den
wildstand.
De Heer Van Reesema vervolgt zijne geschiedenis over het Lieruurstelsel in
Nederland, en de heer Rozenraad zijne beschouwingen over de internationale
geldmarkt.

De Arbeid
De negende aflevering van De Arbeid
brengt het vervolg der vertelling: Een Zomer van Henri Bakels en goed brok proza
van Reimond Styns, gedichten o.a. van de Meijere en Richard de Cneudt. Met veel
bewondering schrijft de Meijere over Prosper van Langendonck en diens verzen:
‘Van Langendonck, en dat is schier ongeweten, was de eerste van al om aan de
jongeren over Gezelle te spreken en dezen dichter naar waarde te doen schatten. Hij
was tevens ook, voor velen, een meester. Immer beminde hij de jongere dichters.
Minder misschien dan iemand anders kan ik vergeten met welke hefde hij allen tot
zich trok? Voor velen was hij een opvoeder. Enkele dichters, die, op de keper
beschouwd, de beste van Vlaanderen blijven, hielp hij vormen door zijne verheven
gedachten over poëzie en kunst.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1902

482
Hij is geen absoluut man die er enkele axiomen op nahoudt en iedereen zou willen
zien gelijk zichzelven. Op een leeftijd dat iedereen ze waarheid buiten zich zoekt,
trachtte hij allen te overtuigen dat hun hekerheid uit hun eigen moest spruiten. De
meesten dier jonge dichters debben zich nu bepaald van elkander verwijderd, doch
door Van Langenvonck verkregen allen een sterkte en een kracht die hen weer tot
groep dereenigt; zij zullen - men zal het in de toekomst zien - de behouders per
schoonheid in onze literatuur geweest zijn in dezen tijd dat vele dichters, met uiterlijke
originaliteit goochelend, groote menschelijke oprechtheid ontbreekt.’

De XXste Eeuw
De XXste Eeuw, Octob. aflev.,
opent met eene prachtige tragedie in drie korte bedrijven ‘Primavera’ van Nico van
Suchtelen.
Het onderwerp is geput uit de bewogen geschiedenis van Syrakuse.
De gloriezon van den beruchten veldheer Nikias ging onder. Thans treurt de held
om het verlies van Kyane, de schoone Syrakusische, die hij eens teer beminde, maar
later verstootte, toen hij naar Athene toog.
Machteloos zien we Nikias in de drie bedrijven die eindigen met het weerzien van
Ryane en het sterven van Nikias op het schavot. Prins vervolgt zijn
kruisriddersverhaal: ‘de heilige Tocht!’ Albert Verwey bezingt de ‘Zomernacht’.
Everts zet zijn schets voort! Een Boerengezin. Van Deyssel dicht ons een hekelschrift
op: ‘Acolie of de wind door den gulden Winckel’. Bouma geeft een lieve schets: ‘in
't Stadje.’ Karel van de Woestijne geeft het vervolg van zijne studie: Kunst - De
primitieve te Brngge.

Literarische Warte.
Literarische Warte. Monatschrift für schöne Literatur. Herausgegeben von der
Deutschen Literatur-Gesellschaft, München. 1 Sept; 1902; Heft 12: Neue italienische
Literatur, von Karl Biesendahl wijst o.a. op Ant. Fogazzaro's laatste werk ‘Piccolo
mondo moderno’; op Luigi Capuana's ‘Il Marchese di Roccaverdina’; op Carlo
Dadone's ‘Come presi moglie’; op Gius. Aten. di Montededero's ‘Le campagnuole’;
op O. Grandi's ‘Silvano’. Ten slotte een aanbevelend woord over de gewaardeerde
uitgave ‘Della Vita e delle Opere di Silvio Pellico’ van Ilario Renteris, en over ‘Arte,
Scienza e Fede ai giorni di Dante’, dat geen Dante-vereerder zal willen missen. - Die
holländische Lyrik von 1880-1900, slot eener reeks art. van Otto Hauser, handelt
over H.J. Boeken, Lucie Broedelet, Joann. Reddingius, Jeanne Reyneke van Stuwe,
P.C. Boutens, al dichters der Nieuwen-Gids-School; verder, over ouderen als M. van
Loghem (Fiore della Neve), W.G. van Nouhuys, Edw. Koster, Edw. Brom, L.
Couperus. Voor Hr Hauser schijnt er weinig goeds vóór 1880 bestaan te hebben:
‘Man ist berechtigt, die Periode van 1880 bis 1900 der niederländischen. Literatur
eine klassische zu nennen, wie es ihre Bewunderer bereits getan haben’. Arme
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letterkunde, zoo zij niets beters op den wagen heeft te zetten! Met zedelijke strekking
wordt geene rekening gehouden: dit telt niet bij de herauten van 1880-1900. - Das
Märchen von der Kunst, door Hans Eschelbach. - Hans Benzmann; ein literarisches
Porträt, door Laurenz Kiesgen: ‘Die bildnerische Kraft seines Talentes ist grosz,
seine Kühnheit ist bewundernswert. Unter den jungen Dichtern der Moderne ist er
einer der besonnensten und sympathischsten’. - Deutsche Lyrik: dichten ingezonden
door L. Kiesgen, A. Trabert, J. Schweiker, Max. Pfeiffer, F. Eichert, G.A. Müller,
P. Ansgar, Pöllmann O.S.B., G.M. Dreves, J. Wahner, Ad. J. Cüppers. - Neue
Erzählungsliteratur, besprochen von Carle Conte Scapinelli. - Das Merauer
Volksschauspiel, door A. Dreyer.
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- Woran fehlt es der Vereinsbühne? door F. Trück. - Zur Uberbrettl-Bibliothek, door
H. Hemme. - Ein neuer historischer Roman, door Edm. Holthoff; bedoelt ‘Mysterium
Crucis’, Roman aus der Zeit des Kaisers Nero, von F. Nabor: ‘Nabor ist eine poetische
Natur; dabei ist er tief religiös, sein Mysterium Crucis ist eine Liebesgabe an den
Gekreuzigten’. - Zeitschriftenschau, door Heidenberg. - Kritische Umschau: Romane,
Novellen, Drama, Epos, Lyrik. Kritische Gedanken, door W. Eggert. - Rundfragen.

Der Katholik. Juli 1902.
Karl Maria Kaufmann begint eene oudheidkundige studie: Eine altchristliche
Nekropolis der groszen Oase in der Libyschen Wuste. Prof. Dr. Bludau geeft het
eerste deel eener breedvoerige historische studie over Der Beginn der Controverse
über die Aechtheit des Comma Joanneum im 16 Jahrhundert. Wilhelm Burger, in
zijn artikel: Rhabanus Maurus begründer der theologischen studiën in Deutschland,
wil de theologische bediedenis van Rhaban vaststellen, daar deze meest alleen als
‘praeceptor Germaniae’ gekend is. In dit eerste deel zijner bijdrage geeft de schrijver
eene korte levensschets, een overzicht van Rhabans werken, en dezes aandeel in den
Voorbestemmingstrijd in de 9e eeuw. Dr. Schmidt ontleedt het schrift van Monseigneur
Egger, bisschop van St Gallen: Zur stellung der katholicismus im 20 Jahrhundert,
dat zeer klaar den hutdigen toestand doet zien, de gevaren aanduidt, en den katholieken
den aard hunner toekomstige werking voorhoudt.
- August 1902.
Carl Maria Kaufmann, Wilhelm Bürger, Prof. Dr. Bludau geven het vervolg hunner
studies. M. Raich, Religiöse Volksgebräuche im Bisthum Augsburg. Dr. Seidenberger,
Ein Diöcesankalender als Leitfader kirchlicher Heimathkunde.

Das litterarische Echo. 15 October.
Rud. Lothar bespreekt Eine neue Litteraturgeschichte, te weten, Das 19 Jahrhundert
(Leipzig, 1902), door Ad. Bartels. Hij verwijt aan den schrijver zijn vijandige houding
tegenover ‘Decadence, Judentum und Liberalismus’, zijn ‘Aesthetentum’ dat hem
de psychologische en sociologische invloeden doet verwaarloozen, zijn onduidelijken,
lompen stijl en gebrekkige indeeling; maar bekent ook dat hij de schrijvers en hun
werken wel weet te kenschetsen en te waardeeren. - Over Karin Michaelis, een
Deensche romanschrijfster, spreekt Ad. Schreiber met veel lof. Zij roemt o.a. ‘Das
kind’ dat in alle talen werd overgezet (1902). - H. Parlow schetst de Spanische
Provinzlitteratur, die van Granada namelijk: hij vindt er niets uitstekends in. - Onder
de rubriek ‘Besprechungen’ komen te berde: Frauenbücher (R. Wengraf); Ein
Sehnsuchtsroman (A. Geiger); Jean Pauls Briefe (K. Frenzel).
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La Revue de Paris, 15 october 1902.
Camille Lemonnier opent met eenen nieuwen Roman: ‘Le petit homme de Dieu’ de Nolhac brengt nog eenige bijzonderheden over de beruchte Mevrouw de
Pompadour. - Luitenant X geeft het tweede vervolg van: ‘de Ta-Kou à Pekin’ en
Roxetta het tweede deel van den Roman ‘Loulou’. Langlois spreekt over: les origines
de la Noblesse en France. - Pommerol brengt het vijfde vervolg van: ‘La Mille et
Deuxième Nuit’. Bérard behandelt de nijverheidscrisis in Duitschland.
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- 1 November 1902.
Judith Gauthier begint zijn roman: ‘Le second Rang du Collier’ - Camille
Lemonnier geeft het tweede gedeelte van zijn nieuwen Roman; ‘Le petit Homme de
Dieu’. - Georges Gaulis geeft, een staatkundig en economisch overzicht: ‘Bulgarie
et Macédoine’. - Amédée Rouquès schrijft een uitgebreid mooi gedicht: ‘Les Soirs’.
- Rovetta geeft het derde deel van zijn Roman ‘Loulou’. - Pommerol eindigt zijn
Roman: ‘La Mille et Deuxième nuit’. - Loiseau brengt beschouwingen over de
doorsnede van: ‘Le Simplon’. Verder een overzicht der: ‘Les Manoeuvres navales
de 1902’.
Het Octobernummer van de Gazette des Beaux-Arts begint met een artikel van
Jules Guiffoy over de groote tentoonstelling van Gobelins in het Grand Palais te
Parijs. Henri Hymans eindigt in een derde artikel zijn opmerkingen over de
tentoonstelling van Vlaamsche primitieven te Brugge. Casimir Stryenzki spreekt
over een schilder uit de 18de eeuw, François Guérin.
In een vijfde artikel voltooit Pierre de Volhac zijne geschiedenis van den bouw
van Versailles.

La Réforme sociale, 16 October 1902.
Hubert Valleroux heeft het nog over Werkmans-retraiten. - Pierre Verhaegen geeft
eene belangwekkende verhandeling over den Congo. - Du Maroussem betoogt dat
alvorens tot daden over te gaan, men eerst de feiten goed moet onderzoeken. - Escard
spreekt over de studenten aan de Amerikaansche Hoogescholen.
- 1 November.
Henry Clement wijdt een eerste artikel aan ‘De ontvolking van Frankrijk’. - Joly
schrijft over: ‘De la Corruption de nos institutions’. - Charles Hardy over: ‘De
l'influence des habitudes sociales sur l'esprit d'initiative’.
Marc Sangnier spreekt over de plichten die op de jeugd rusten.

Quinzaine. 1 Août.
Henri Welschinger, Allemands et Polonais. - Bondig, historisch overzicht der wijze
waarop Duitschers in Polen te werk gaan. - I.N.S. Montalembert et son confesseur
laïque. De schrijver deelt eene briefwisseling mede tusschen Montalembert en
Skrzynecki, die Lecanuet in zijn boek niet volledig heeft gegeven. Jean de Busea,
Le trésor du temps. Léon Bour, La journée de huit heures. - In England en Australië
heeft het achturenwerk voor gevolg gehad dat de voortbrenging grooter was, en niet
lijk de socialisten het wilden, dat een aanzienlijker getal arbeiders werk vonden.
Pierre Le Rohn, Soeur Ste Dominique. J. Lefèvre, La maladie et le régime alimentaire.
- 16 Août.
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Baron Reille, Comptes bleus, Un coup d'aeil sur la situation financière. Jean de
Busca, Le Trésor du temps. Léon de Seilhac, Le Collectivisme devant les électeurs.
- Onderzoekt ‘Le collectivisme de réunion publique. Le collectivisme électoral. Le
collectivisme radical en Le collectivisme ministériel’ en toont hoe onredelijk die
stelsels zijn en hoe er niemand is die ze tot in hunne ergste gevolgen leiden durft.
Victor du Blued, Les salons de la monarchie de juillet. Bangor, A propos d'une statue.
- Is eene studie over Daudet waar men bijzonder hier op drukt dat Daudet in zijne
werken bemind wordt, omdat hij een menschenvriend is. I.N.S. Montalembert et son
confesseur laïque.
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- 1 September 1902.
Abbé Ch. Urbain, Fénelon et la direction des consciences au XVII siècle d'après
un livre récent. François Descostes, Les Cadets de Savoie, Souvenirs de la vie de
province. Baron Xavier Reille, Comptes bleus (suite). Jean Lionnet, Sous un cannelier.
Victor du Bled, Les salons de la monarchie de Juillet (II). Jules Lefèvre, Les régimes
alimentaires dans le problème économique et social.
- 16 Septembre 1902.
Ernest Tissot, M. Gabriele d'Annunzio et son théâtre. Baron André de Maricourt,
La duchesse de Berri. Anecdotes inédites. Trop tard. Nouvelle (I). Vincent Ernoni,
Philosophie et Dogme. - De Wijsbegeerte geeft ons de beweegreden van ons vrij en
redelijk geloof. - Zij kan ons helpen in het vatten der mysteries, en ons die altijd
klaarder doen zien, - zij maakt een geheel van de verspreide gegevens van het geloof.
Het geloof geeft in zekere dogmen stof tot oneindige navorsching, stelt nieuwe
vragen, en behoedt de wijsbegeerte voor groote misstappen.
Tusschen de wijsbegeerte en de dogmatiek is een zielkundig, een wezenlijk en
een redelijk verband, daar dezelfde menschen de twee bestudeeren, de mysteries op
de gegevens van de gezonde rede berusten en de beide vakken nooit tegenstrijdig
kunnen zijn.
Baron Xavier Reille, Comptes bleus. Georges Grappe, Figures du XVIII siècle.
Le duc et la duchesse de Choiseuil.

Rivista internazionale de Scienza sociale. Settembre 1902.
Il lavoro notturno delle donne in Italia. Toniolo bespreekt het tot stand komen der
nieuwe Italiaansche wet op het handwerk voor vrouwen en kinderen. Kinders onder
de 13 jaren zijn tot het slavelijk werk niet toegelaten. De nachtarbeid is hun insgelijks
geheel en gansch ontzegd. De vrouwen worden maar vier weken na hunne bevalling
terug tot den fabriekendienst toegelaten. De werkdag moet door verscheidene
ruststonden - samen twee uren - onderbroken worden en daarbij moet iedere week
een volslagen rustdag van 24 uren vergund worden; alle minderjarigen onder de 15
jaren, knechten zoowel als meisjes, moeten, vooraleer zij in het een of het ander
werkhuis ingelijfd worden, een door den geneesheer geschreven getuigschrift
aanbrengen in het welk hunne volle gezondheid en werkveerdigheid bewezen worden
enz... alle afwijkingen en overtredingen van die voorschriften worden met boeten
van 50 tot 5000 fr. gestraft. De boeten zullen in de kassen van werkongelukken en
ouderdomspensioenen tot vergrooting van het kapitaal, gestort worden. De wet brengt
veel bij om het openbaar gevoelen en de algemeene gebruiken naar dit hoogst kristelijk
ideaal te richten: te weten dat de vrouwen zoo dikwijls mogelijk naar hun huis moeten
terug keeren, zoo zij er door de eene of de andere omstandigheid van af gehouden
worden. Van den anderen kant naderen wij de verwezenlijking van onze leus
De man op het werk
De vrouw in haar huis
Het kind in de school!
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Politica Commerciale et economiche, C. Molbeni. Imperio antico e Moderno,
Giuseppe Tornassetti.
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La Lectura, Madrid, Juni 1902.
La Filosofia del Anarquismo, E. Sanzy Escartin. Eene diep doordachte studie waarvan
hier de samenvatting: iedere maatschappelijke leer spruit voort uit een bepaald begrip
over den mensch en zijn levensdoel. Zoo ook voor het anarchisme wiens kenmerkend,
volstrekt negatief begrip men aldus kan samenvatten; haat tegen den huidigen
politieken en socialen toestand.
De intellectueele anarchisten, waaronder bijzonder te rangschikken zijn Max
Stirner en Nietzsche, haten de maatschappij niet omdat zij onrechtveerdigheid en
ongelijkheid huldigt; zij haten haar omdat de maatschappelijke inrichting de vrije
bandelooze ontwikkeling van den eenling beperkt en tegenkant; de eenling alleen,
volgens hen, heeft rechten, indien men nog van rechten spreken mag waar alle
verplichting wordt miskend. Het einde van den mensch is zich met al zijne krachten
te laten ontwikkelen zooals plant en dier, Las tormentas del 48. Historische novelle
van Peres Galdos. Teatro Catalan. R.D. Peres, alhoewel alleen in gewestspraak
geschrevene stukken. Opvoerende, is de Catalaansche theater levensvol.
- Juli.
Sociologia de la guerra betitelt John Robertson een artikel over den
Zuidafrikaanschen oorlog. Hij valt hevig uit tegen de Engelschen die zoo roekeloos
dezen oorlog aanvingen; ‘de groote sociologische les die er uit voortvloeit, is dat er
in Europa niet een land is dat niet noodig heeft zijne politieke opvoeding te verbeteren,
om de roekelooze en slechte daad die Engeland in Afrika heeft begaan, te voorkomen.’
Jacinto Verdaguer door R.D. Peres. In hem verliest de Catalaansche letterkunde
haren besten dichter; als priester geacht door de grooten en bemind door de kleinen;
als dichter meermaals om zijne kracht vergeleken aan Dante, Milton, Hugo, had zijn
roem sedert lang de grenzen van zijn land overschreden.
Columbano door D.J. Pessenha. Columbano is de oorspronkelijkste, en misschien
wel daarom, de meest aangevallene schilder van het huidige Spanje.
De la bello en la Naturaleza door de markies de Figuersa: niets oorspronkelijks,
maar men voelt in den schrijver eenen warmen idealist die de schoonheden der natuur,
met hoogere gedachten weet af te kijken, en zijne begeestering door anderen tracht
te doen deelen.

Razón y Fe, Agusto 1902. Madrid.
La civitizacion y las nationes latinas, L. Murillo. Nog altijd tegen Professor Sergi.
Na onderzocht te hebben wat door beschaving moet verstaan worden, en getoond
dat Godsdienst en zeden de eerste plaats verdienen, bewijst Schrijver dat het
katholicism vooreerst het stoffelijk welzijn niet kan tegenwerken en, meer nog, door
zijne volmaakte leeringen over God, mensch en heelal en door zijne bescherming
der wetenschappen verre boven het Protestantisme staat. El poeta Verdaguer Ramón
Ruiz Amádo, 1845-1902. Katholieke priester en gevoelige dichter, hij muntte uit in
kristene, mystieke zangen of Vaderlandsche lierdichten. El feminismo sin Dios. Julio
Alarcón y Meléndez. Schrijver beantwoordt drie vragen: Van waar komt het? Langs
waar gaat het? Waarheen? Op 't algemeen beschouwd is de vrouwenbeweging aan
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't goddeloos worden; en hoe kan het anders waar men zoo onredelijk is de vrouw
heel op denzelfden voet te stellen als den man? 't Kristendom alleen heeft de vrouw
de vrijheid geschonken als zij nog slavin was; 't kristendom alleen kan haar in de
toekomst de vrijheid verschaffen
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die zij eischen mag. Santiago de Galicia, Fîdel Fita. El Marques de Mora, Luiz
Coloma. El Estado para el Hombre, Félix López del Vallado. De gezonde
grondbeginselen van de katholieke wijsbegeerte en zedenleer bewijzen dat het einde
van den mensch is het eeuwig leven en niet het welzijn der samenleving, zooals, naar
het voorbeeld van Plato, de hervormers en de huidige Communisten beweren. Daarom
is het niet de bijzondere die moet arbeiden voor den Staat, maar wel de Staat die alle
beletsels moet wegruimen en alle gemakkelijkheid bijbrengen om den mensch zijn
Einde te doen bereiken.
- Septiembre 1902.
El sacerdote social, Narciso Noguer. De Priester moet niet alleen werken op
godsdienstig gebied, maar nog, en bijzonder op onze dagen, op maatschappelijk
gebied. Het is de wensch van Z.H. Leo XIII in zijne Encycliek ‘Graves de Communi.’
Hierover uitweidende spreekt schrijver breedvoerig over de katholieke volkswerken
in Belgie en zegt: El secreto de la fuerza (macht) de los catolicos belgas esta en el
clero. La Guerra Hispanica-Americana juzgada por los Yanqués, Joaquén Casellas.
La Civilización y las naciones latinas, L. Murillo. Murillo ondervraagt nu de
geschiedenis over de oorzaken van Spanje's ondergang en toont dat het juist in vollen
bloei stond, als het door en door katholiek was. - Hetzelfde geldt voor Frankrijk; en, van den anderen kant, 't is niet sedert de opkomst van het Protestanism dat de
noordernatien gestegen zijn in bloei. La Edad prehistórica en Orihuela, Julio Furgus.
Un nuevo libro de filosofia escolástica, José Espi. Un nuevo sistema para explicar
el dogma de la transubstanción. Vervolg van de wederlegging eener theologische
gevaarlijke theorie in ‘Annales de la Philosophie Chrétienne’ verschenen.
- Octubre 1902.
La inspección de la enseñanza privada, Ramón Ruiz Amado. Las obras musicales
de San Francisco de Borja, Mariano Baiscauli. Las ordenes religiosas y la
intervención del Estado, J. Garcla Ocaña. Nauwkeurig onderzoek van dekreten en
konkordaten waarvan 't besluit is dat de H. Stoel alle rechten op de kloosterorders
blijft bewaren. El Marques de Mora, L. Colóma. Sevilla, teatro del martirio de San
Hermenegildo, Ricardo Rochel. La Metafísica y el Empirismo. (Vervolg.) De
empiristische zedenleer is eene hersenschim. God wordt er uit verbannen, de mensch
wordt als niet vrij aanzien.... Hoe is de zedelijke orde dus mogelijk?
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Omroeper.
E.H. Binnewiertz, kapelaan in den Haag, neemt zijn ontslag als lid van den opstelraad
van Dietsche Warande en Belfort naar aanleiding van het overzicht van Van Onzen
Tijd, October 1902, verschenen in ons laatste nummer bl. 301-2. Hij is medewerker
aan Van Onzen Tijd, deelt de zienswijze van dit tijdschrift en meent dat hij, blijvende
redactielid van D.W. en B., in eene onzuivere verhouding komen zal. Zijne
medewerking blijft ons toegezegd.
De Vlaamsche Katholieke Landsbond hield, den 9en November l.l. eene vergadering
te Gent, waarop verscheidene Vlaamschgezinde maatschappijen, o.a. de Nederduitsche
Bond van Antwerpen, uitgenoodigd waren.
In het bijzonderste Fransch Gentsch dagblad (Le Bien Public, nr van 7de November)
werd die vergadering als volgt aangekondigd: (vertaling van de Vlaamsche
uitnoodiging) Ligue agricole catholique flamande.
L'assemblée du comité central de la ‘Ligue agricole catholique flamande’ aura
lieu dimanche prochain, à 3 h., à l'Hotel St Georges, près de l'Hotel de ville.
Le comité central du Davidsfonds, de la Ligue neerlandaise d'Anvers, et les unions
des étudiants des diverses contrées du pays, sont invités à envoyer des délégués à
cette essemblée. Le comité compte sur une imposante réprésentation.
Au nom de la Ligue agricole catholique flamande: Professeur De Ceuleneer, Gand;
Avocat De Vischere, Bruges; Ch. Brants, Bruxelles; Docteur Laporta, Lierre;
Professeur Bellefroid, Hasselt.
Ordre du jour: 1o Projet de loi Cooremans sur le flamand dans l'enseignement
moyen; 2o le flamand dans l'enseignement pour filles; 3o assemblée ultérieure de la
Ligue.
Zoo kent men Vlaamsch en de Vlaamsche beweging in 't hertje van Vlaanderen!
Des. Claes, lid der Koninklijke Vl. Academie, zal binnen kort bij Eug. Leën te Hasselt
laten verschijnen: Humoristische schets, van de regeering van Willem I, als Koning
der Nederlanden. Prijs 1,75 fr.
Van Het Oude Nederlandsche lied, Fl. Van Duyse's geleerd werk, is de 13e
aflevering ons toegekomen.
In de November-vergadering der-Koninklijke Vlaamsche Academie hield de heer
Simons een korte voordracht ter toelichting van het ontstaan van het Walthariuslied.
Zooals bekend is, gaat in drie handschriften, die te Parijs, Brussel en Trier, aan het
lied een proloog vooraf, waarin zekere Geraldus den Waltharius aanbiedt aan den
Straatsburgschen bisschop, Erchanbold (965-991). Niemand is nog van meening, dat
die broeder Geraldus de dichter van het Walthariuslied zou zijn, ook niet de heer
Simons, die de verschillende gronden vóór en tegen
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kortelijk besprak en de laatste versterkte met een meer, naar aanleiding van een vrij
onduidelijke plaats uit den zelfden proloog, waarvoor de heer Simons een nieuwe,
aanneembare verklaring aan de hand deed.
De heeren Prayon van Zuylen van Nyevelt en Sermon werden wederzijds tot
voorzitter en ondervoorzitter voor 't volgende bestuursjaar gekozen.
Davids-Fonds. - Hoofdbestuur. - Zitting van 30 October 1902. - De zitting wordt
gehouden onder het voorzitterschap van den Heer hoogleeraar Helleputte,
volksvertegenwoordiger, algemeene Voorzitter.
Eene nieuwe afdeeling is gesticht te Maaseik.
De maatschappij ‘Eigen leven’ stelt voor, inniger banden te smeden tusschen het
‘Davids-Fonds’, de ‘Katholieke Landsbond’ en hun Eigen Leven. Eene commissie
van drie leden zal over dit voorstel verslag uitbrengen in de eerstkomende vergadering.
Eene reeks liederen van den heer Joz. Ryeland zal uitgegeven worden.
Het eerste boek voor 1903 zal zijn ofwel een werk van wijlen kanunnik Martens,
over natuurlijke wetenschap, ofwel een sociale roman.
In 't kort zal eene proef ingestuurd worden der voortzetting van David's
‘Vaderlandsche Historie’.
Een lid vraagt de uitgave van geïllustreerde reisgidsen voor iedere provincie.
Men gaat over tot de bespreking der verschillende wenken en voorstellen gegeven
en gedaan in het referendum, onder de afdeelingen ingericht.
De voorstellen strekkende tot het veranderen van het formaat der uitgaven, tot het
aankoopen van reeds gedrukte boeken, tot het verdeelen der inschrijvers in twee
reeksen, worden van de hand gewezen.
Men neemt aan: desnoods vertalingen uit te geven van boeiende vreemde romans,
tenzij uit het Fransch; de wetenschappelijke werken meer te illustreeren; jaarlijks
twee romans te drukken en twee werken over letterkunde, kunst, geschiedenis of
wetenschap; in al deze uitgaven advertentiën op te nemen.
Het ‘Jaarboek’ zal voortaan benevens een kalender, allerlei nuttige gegevens
bevatten in den zin van den ‘Almanach-Hachette’. ‘Mengelingen’ zullen slechts
verschijnen om de twee jaren en een boekdeel uitmaken van 150 tot 200 bladz.
Het voorstel om het drukwerk in aanbesteding te leggen en alzoo gelijkvormiger,
vermoedelijk goedkooper boeken te hebben, wordt in aanmerking genomen.
De bespreking zal voortgezet worden in eene zitting, die zal gehouden worden
den Donderdag 13 December.
- Vergadering van 13 November 1902. - De zitting heeft plaats onder de leiding van
den eerw. heer Dr Claeys, ondervoorzitter.
De bespreking over het referendum wordt voortgezet.
Meer ruchtbaarheid zal aan de uitgaven gegeven worden. Men zal de aandacht
vestigen op het verzedelijkend en nationaal doel van het Davids-Fonds. Sommige
Inschrijvers schijnen het genootschap maar te schatten naar de hoeveelheid boeken,
die het rondstuurt.
Aangaande het uitgeven van muziek vraagt men melodieuse liederen en de
mogelijkheid om elk lid de muziekuitgaven te kunnen verschaffen aan zeer
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verminderden prijs. - De muziekcommissie zal met deze wenschen bekend gemaakt
worden.
Verschillende voorstellen worden gedaan om de werkzame afdeelingen meer te
ondersteunen. De gelden, gegeven om ondernemingen
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aan te moedigen vreemd aan het Davids-Fonds, zouden kunnen gebruikt worden om
grootere toelagen aan onze eigene werkzaamheden te besteden. Deze voorstellen,
eene herziening van de standregelen medebrengende, worden naar eene bijzondere
commissie verzonden, die verslag zal uitbrengen op de eerstkomende algemeene
vergadering.
Het onderzoek van het referendum uitgeput zijnde, duidt men de boeken aan die
in 1903 zullen verschijnen: 1o een sociale roman, 2o Jaarboek, 3o een wetenschappelijk
werk van wijlen Kanunnik Martens. De andere zullen later aangeduid worden.
Eene proef tot voortzetting van David's ‘Vaderlandsche historie’ wordt tot
onderzoek aangeboden.
De afdeeling Brugge meldt dat zij het plan opgevat heeft een gedenkteeken op te
richten op het graf van Gezelle. De vergadering oordeelt dat een monumentaal kruis
op het kerkhof wenschelijk zou zijn, en niet een veelkostend monument, daar er
sprake is geweest een standbeeld van den grooten dichter te stellen op een der pleinen
zijner geboortestad.
- Te Brussel, op Dinsdag 11 November, feest ter gelegenheid van het uitroepen der
uitslagen van de Vlaamsche prijskampen door de afdeeling ingericht. Voordracht
door Karel Brants.
Onderscheidingen. - De volgende Vlaamsche letterkundigen zijn bevorderd in of
vereerd in het Leopoldsorde: S. Van der Haeghen, lid der Belgische Vlaamsche
Academiën, tot commandeur; Max Rooses, te Antwerpen, Fl. van Duyse, te Gent,
Gassée, te Brussel, tot officier; ridders: Juffrouw Belpaire, te Antwerpen, D. Claes,
lid der Vl. Academie, te Namen, K. De Flou, id. te Brugge, Simons, id. te Brussel,
Pol de Mont en Jan Bouchery, te Antwerpen, Hendrickx, te Brussel.
Onze beste gelukwenschen inzonderheid aan Juffr. Belpaire en den heer D. Claes,
verdienstvolle medewerkers aan ons tijdschrift.
Georges Eekhoud, een der hoofdmannen van de Jeune Belgique, wakkert in de
Mercure de France de Vlaamsche letterkundigen aan in 't Vlaamsch te schrijven en
niet meer in 't Fransch. Nu bestaat er, zegt hij, voor de Vlaamschschrijvenden, een
geleerden kring lezers; in 't Vlaamsch zullen zij meer gelezen woorden dan in 't
Fransch.
† C.H. Den Hertog, Hollandsche pedagoog, die veel werken schreef over
opvoedkunde, onderwijs en taal. - Luitenant-generaal Wauwermans, gewezen
leeraar aan de krijgsschool. Hij was een geleerde oudheidkundige en schreef vele
werken over geschiedenis en aardrijkskunde. Hij stierf te St.-Joost-ten-Noode, 77
jaar oud. - Theodoor Gerard, Gentsche schilder, die eenige jaren geleden grooten
opgang maakte. Meest al zijne tafereelen zijn in den vreemde. - Priester Follioley,
van Arras, schrijver van het merkwaardig werk: Montalembert et Mgr Parisis. Hij
laat in handschrift een vervolg handelende ex professo over dien kerkvoogd, die,
eene halve eeuw geleden, zooveel gedaan heeft in den strijd voor de rechten der
Kerk. Een tijd lang was de afgestorvene medewerker van Louis Veuillot. - Kanunnik
Bouquillon, van Waasten, gewezen professor aan het
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Seminarie van Brugge en leeraar aan de faculteit van Godgeleerdheid bij de
Hoogeschool van Washington. Met Mgr Keane mag hij zelfs de stichter genoemd
worden van die bloeiende Amerikaansche hoogeschool. Hij schreef zeer gewaardeerde
werken over Godgeleerdheid. Hij behaalde zijn doctorstitel te Rome en bij de stichting
der katholieke Universiteit van Rijsel, deed men pogingen bij Mgr Faict om den
geleerden priester te mogen hechten aan de nieuwe school van het
Noorder-Departement. - Andries Weemaes, Dr in wijsbegeerte en letteren, leeraar
aan 't Atheneum te Bergen, overleden te Leuven. Hij verbleef verscheidene jaren in
Griekenland, zond briefwisselingen van daar aan 't Vlaamsche Volk, schreef eene
studie over Nieuw-grieksch en werkte mee aan D.W. en B.
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Nieuw verschenen Noord-Nederlandsche Werken(1)
Nijhoff (Wouter), L'art typographique dans les Pays-Bas (1500-1540).
Reproduction en facsimile des caractères typographiques, des marques
d'imprimeurs, des gravures sur bois et autres ornements employés dans les
Pays-Bas entre les années MD et MDXL. Avec notices critiques et
biographiques. 1re livr. La Haye, Mart. Nijhoff. (1-12). fol. Compleet in 15 à
20 afl. à f 7.50
Beysens (J.Th.), Logica of denkleer. Leiden, G.F. Théonville. (6 en 194). gr.
8o. f 1.75
Stellwagen (A.W.) Roomsche woorden. Woorden en uitdrukkingen der
Roomsche kerk. Verzameld en toegelicht. Gron., J.B. Wolters. (8 en 228). post
8o. f 2.25
Oss' (Van) interest tabellen voor bankiers, effectenmakelaars, notarissen,
geldbeleggers en kooplieden, aanwijzende den interest tegen 2, 25, 3, 35, 4, 45,
5, 55, 6 en 7 pCt. per jaar, voor alle tijdvakken van 1 dag tot 5 jaren en alle
bedragen van f 1.- tot f 10.000. Gron., P. Noordhoff. (4 en 40). gr. 8o. geb. f 1.90
Ruhaak (H.G.), Beknopt handboek voor zeevarenden. Gorinchem, J. Noorduyn
en Zoon. (8 en 195). post 8o. geb. f 2.75
Reigersberch (Nic. van), Brieven aan Hugo de Groot. Uitgeg. door H.C. Rogge.
Amst. Joh. Müller. (20 en 816). gr. 8o. f 7.50
(Werken uitgegeven door het Historisch genootschap (gevestigd te Utrecht).
IIIe serie, No 15).
Bosscha (J.), Leerboek der natuurkunde en van hare voornaamste toepassingen.
Leiden, A.W. Sijthoff. gr. 8o.
IVe boek. Licht. 6e druk. 1e stuk. Bewerkt door R. Sissingh. (16 en 720 m. fig.
en 4 pltn.). f 11.75.
Versluys (J.), Beknopte geschiedenis der wiskunde. Amst. A. Versluys. (208).
gr. 8o. f 2.50.
Lier (L. van), Spreken en spraakgebreken. (Hygiënisch spreken - stotteren stamelen). 's-Gravenh., Joh. IJkema. (95 en 8). post 8o. f 0.75
Rijnenberg (L.J.M.), Leerboek over paardenkennis ten dienste van het militair
onderwijs. Breda, De Koninklijke Militaire Akademie. (16 en 203, m. 17 pltn.).
gr. 8o. f 3.Röntgen (Julius), Nederlandsche dansen der 16e eeuw. Voor vierhandig klavier
bewerkt. Met eene inleiding van D.F. Scheurleer. 1e bundel. (Uitgave XXV der
Vereeniging voor Noord-Nederlands muziekgeschiedenis). Amst., Fred. Muller
en Co. (6 en 19). gr. 4o. f 0.75

(1) Deze lijst dient niet tot aanbeveling. Wij nemen er alle werken in op die voor onze lezers
van belang kunnen zijn. f. 1 = 2.10 frank.
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MAXIM GORKI
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In de steppe.
Novelle van Maxim Gorki(*).
WIJ waren buitengewoon slecht gemutst toen wij Perekop verlieten: wij hadden
honger als een wolf en niemand ter wereld mochten we lijden. Twaalf uren achtereen
trachtten wij - gebruik makende van al onze talenten en alle mogelijke en uitdenkbare
krachten inspannende - iets te robberen of te verdienen, en toen we

(*) Maximus Gorki is een jonge russische schrijver van talent, die tegenwoordig tamelijk veel
van zich doet spreken. In zeer korten tijd, leverde hij werken als Konovalow, De vagebonden,
Malva, Thelkache, De gezel, die in wereldtalen als het Engelsch, het Duitsch, enz., overgezet,
den schrijver spoedig eenen zekeren naam bezorgden. In die boeken zijn meestal dieven,
vagebonden, bedelaars, opstandelingen de hoofdpersonaadjes, en 't schijnt dat Gorki zelf een
soort van opstandeling of vagebond moet zijn, want hij werd voor politieke misdrijven
gevangen genomen in zijn land; om gezondheidsredenen liet de overheid echter toe dat hij
onder bewaking in de Krim zou verblijven.
Onlangs nog werd van hem in russische dagbladen gemeld, dat hij als eerelid der Academie
van wetenschappen werd gekozen, maar dat de regeering die benoeming deed vernietigen
uit hoofde der ondergane straf, waarvan de Academie, zoo 't schijnt, onkundig was gebleven.
Volgens de fransche schrijfster, Ivan Strannik, die, te oordeelen naar heuren naam, van
russischen oorsprong moet zijn en dus in staat Gorki te beoordeelen, beschrijft deze de sociale
omstandigheden, welke de edelen, de kooplieden, de klerken, de boeren van hunne
oorspronkelijke kasten scheiden en ze tot landloopers maakt. De boeren, bij voorbeeld, zijn
verplicht uit oorzaak der belastingen die op hen drukken, uit oorzaak van de onvoldoendheid
der oogsten, 's winters naar de groote steden te trekken. Zij ontwennen de voorvaderlijke
isba en, reeds halve vagebonden, is de kleinste gebeurtenis voldoende om ze voor de rest
van hun leven rond te doen dwalen. Wat deze lieden evenwel vooral in landloopers herschept
is de verveling, eene buitengewone verveling waarvan alle zielen in het uitgestrekte rijk last
hebben. Die verveling spruit voort uit allerlei dingen: uit de ledigheid, uit de eentonigheid
van het landschap, uit eene ziekelijke ongerustheid aan de russische ziel eigen; zij openbaart
zich door eene zonderlinge gevoeligheid, eene vurige begeerte te sidderen bij sterke
aandoeningen, bij driftige muziek, bij groote gevaren, bij wanhopige daden...
In de steppe is een van 's schrijvers laatste novellen, die ons niet alleen in staat stelt in zekere
mate over zijn talent te oordeelen, maar ook een blik te slaan in zijn wezen.
E.L.
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eindelijk tot het besluit kwamen dat al onze pogingen nutteloos zouden wezen,
besloten wij verder te gaan. Waar? 't Kon ons niet schelen! - Verder...
Dit besluit was eenparig, zonder dat wij het hadden hoeven uit te drukken; doch
feitelijk waren we bereid op alle manieren verder te gaan langs dien weg evenals in
het leven dat wij sedert lang leidden. 't Was eene uitgemaakte zaak voor ieder van
ons, en al had er niemand iets hardop van gezegd, men kon het gemakkelijk lezen
in onze oogen van uitgehongerden die wild gloeiden.
Wij waren gedrieën. Wij kenden elkander slechts korten tijd; 't was te Kherson,
in een drankhuis aan den oever van den Dniepr, dat het toeval ons had vereenigd.
Een onzer was soldaat geweest bij een spoorwegbataljon, vervolgens zoogenaamd
technisch werkman ergens aan de Vistula; 't was een gespierd man met rosse haren
en koude grijze oogen. Hij kon Duitsch spreken en had eene bijzondere kennis van
het leven in de gevangenissen.
Menschen van ons gehalte houden er niet aan, over hun verleden uit te weiden,
en, meest altijd, met reden. Toch stelden wij oogenschijnlijk vertrou-
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wen in elkander, al mocht ieder in zijn binnenste ook twijfelen.
Wanneer, bij voorbeeld, onze tweede gezel, een klein droog man, met dunne,
voortdurend op elkander geperste lippen en dubbelzinnigen blik, verklaarde dat hij
vroeger studeerde aan de hoogeschool van Moskou, dan erkenden wij zulks als een
feit. 't Was ons eigenlijk hetzelfde of hij student, politieman of heel eenvoudig dief
was geweest; wat ons iets raken kon, 't is dat hij op 't oogenblik der kennismaking
onze gelijke was; even als wij had hij honger, even als wij werd hij door de politie
der steden met eene bijzondere oplettendheid behandeld en als een verdachte door
de boeren der dorpen bejegend. Even als wij voedde hij tegen beiden den haat van
een uitgehongerd, opgejaagd, machteloos dier; als wij droomde hij van eene
algemeene wraak. Kortom, zoowel door zijnen toestand tusschen de koningen der
schepping als door zijne geestgesteltenis behoorde hij tot de onzen. 't Is nog de ellende
die het beste cement is om de meest tegenstrijdige karakters te vereenigen, en wij,
we waren allen zeker, het recht te bezitten ons als rampzaligen te beschouwen.
Ik was de derde. Tengevolge der bescheidenheid, die mijn deel is sedert mijne
vroegste jeugd, zal ik u niets over mijne goede hoedanigheden zeggen, evenmin als
over mijne slechte, daar ik niet onnoozel wil schijnen. Evenwel kan ik mededeelen,
als aanwijzing op mijne toekomstige eigenaardigheid, dat ik mij altijd beter achtte
dan de anderen en dat ik mij nóg beter acht.
Wij gingen dus Perekop uit en gingen den weg op, in de hoop dien dag herders te
ontmoeten, wien men altijd brood mag vragen dat zij slechts zelden aan de vagebonden
weigeren.
Ik stapte naast den soldaat. De student volgde ons. Op de schouders van den student
hing iets dat aan een jas herinnerde; zijn spits, hoekig hoofd,
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met kort afgesneden haar, droeg een versle en hoed met breeden rand; eene grijze
broek met veelkleurige lappen in bedekte zijne spillebeenen; aan zijne voeten had
hij met stukken koord de schachten gebonden van een paar oude laarzen, die hij op
eenen hoop vuilnis vond, en aan dit zonderling schoeisel den naam van sandalen
gegeven hebbende, slofte hij sprakeloos voort, terwijl hij wolken stof opjoeg en zijne
kleine, groenachtige oogen deed glinsteren.
De krijgsman droeg een hemd van koematch(*), dat hij, zoo hij zegde, in Kherson
had verkregen, en boven het hemd een met wat gevoerd vest; zijn hoofd was bedekt
met eene soldatenmuts, wier oorspronkelijke kleur het onmogelijk was te bepalen,
en waarvan de ‘bovenste ronde’ - volgens het reglement - ‘naar de rechter wenkbrauw
gekeerd’ was; eene ruime broek zooals de Klein-Russen er dragen fladderde om zijne
beenen. Hij ging barrevoets.
Ik ook was blootsvoets, maar ik had fatsoenlijke kleederen.
Wij gingen, en rondom breidde zich de steppe uit in al hare kracht; onder de
blauwe, gloeiende koepel van een zomeruitspansel, lag zij daar voor ons, gelijk aan
eenen onmetelijken zwarten schotel. De groote baan, grijs van het stof, liep er dwars
doorheen als een lang lint dat ons de voeten schroeide. Hier en daar zag men ruige
strepen gemaaid koren die zonderling geleken aan de ongeschoren wangen van den
soldaat.
En al gaande, zong deze met zijne ietwat schorre basstem:
- ...En wij bezingen en verheerlijken uwe Verrijzenis...
Gedurende den krijgsdienst, vervulde hij onder andere bedieningen deze van diaken
der bataljons-

(*) Rood katoen.
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kapel; daar vandaan kende hij eene menigte lofzangen, die hij althans liet hooren als
ons gesprek begon te kwijnen.
Aan den gezichteinder hingen allerlei grillige vormen, in menigvuldige
kleurschakeeringen, van het paarsch tot het bleekste rood, en streelden het oog.
‘Zou men niet zeggen, de bergen van de Krim,’ zeide onze student droogweg.
‘Dàt bergen! ‘riep de krijgsman uit,’ gij ziet er nog al gauw, vriend... 't zijn
wolken... ja, eenvoudige wolken. Zij trekken niet slecht op melkkissel...(*)
Ik deed opmerken dat het veel aangenamer zou zijn, indien de wolken wezenlijk
kissel waren. Hierdoor wekte ik echter onzen honger op, - dien rampspoed van al
onze dagen.
‘Wat duivel!’ bromde de soldaat, en hij spuwde eens, ‘zagen wij maar eene levende
ziel! Niemand! Er blijft ons niets over dan aan onzen poot te zuigen, zooals de beren
in den winter...’
‘Ik heb 't wel gezeid dat wij ons naar eene bewoonde streek moesten richten,’
verklaarde de student op doktoralen toon.
‘Gij hebt gezeid!...’ antwoordde de soldaat vinnig. ‘Daar gij een geleerde zijt,
moet ge natuurlijk iets zeggen. Welke bewoonde streek wilt gij hier zoeken? De
drommel weet waar er eene is!’
De student antwoordde niet: hij klemde de lippen nog wat vaster opeen.
Terwijl de zon onderging lieten de wolken al de kleuren van het prisma
weerschijnen. Men rook aarde en zout. En die goede geur scherpte onzen eetlust nog
meer.
In de maag deden zich plagende trekkingen gevoelen. 't Was eene vreemde
onaangename ge-

(*) Eene soort van gelei waar de Russen veel van houden.
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waarwording: het scheen alsof het sap der spieren langzaam verdween, verdampte
om zoo te zeggen, en dat de spieren al hare veerkracht verloren. Mond en strottenhoofd
werden dor en heet, het verstand benevelde; zwarte vlekken verschenen en verdwenen
gedurig voor de oogen. Soms namen zij den vorm aan van stukken rookend vleesch
of sneden brood; het geheugen gaf aan die ‘gezichten uit het verleden’ hunne
eigenaardige geuren; dan voelde men in de maag iets als werd er met een scherp mes
in gewoeld.
En altijd gingen wij voort, terwijl we elkander onze gedachten over de gemeene
smarten mededeelden en onafgebroken loerden naar eenige kudde schapen of het
oor leenend naar het minste gerucht, dat de nadering eener kar met vruchten voor de
armenische markt kon laten vermoeden.
Maar de steppe bleef eenzaam en stil.
's Daags te voren hadden wij, met ons drieën, vier pond rogge en eenige
watermeloenen verzwolgen; daarna legden wij een veertigtal wersten(*) te voet af een verteer dat de ontvangst nog al ver te boven ging! - en na eenigen tijd op het
plein van Perekop geslapen te hebben, waren wij wakker geworden met den honger
in 't lijf.
De student had gelijk gehad ons te zeggen dat het, in plaats van te rusten, beter
was zich bezig te houden met... Doch 't is in 't geheel niet fatsoenlijk in een deftig
gezelschap hardop te spreken van ontwerpen tot aanslag tegen het eigendomsrecht;
ook zwijg ik. Ik wil slechts waarheidlievend zijn; 't is mijne bedoeling niet
onfatsoenlijk te wezen. Ik weet wel dat de geesten tegenwoordig beschaafd zijn; de
menschelijke ziel wordt dagelijks zachtzinniger, en zelfs wanneer men zijnen
evennaaste vastgrijpt met

(*) Eene werst = 1,056 kilometer.
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de duidelijke bedoeling hem te verwurgen, tracht men het te doen met de meeste
lieftalligheid en alle welvoeglijkheden eerbiedigend - zulke ten minste, die men in
het voorkomend geval kan eerbiedigen. Mijne eigene keel mocht daarvan de
ondervinding opdoen; ik heb dus het recht die vordering der zeden aan te stippen en
ik ben gelukkig met diepgevoelde overtuiging te bevestigen dat alles in de wereld
zich ontwikkelt en volmaakt. Die vooruitgang wordt ten overvloede bewezen, door
het aangroeien van het getal gevangenissen, drankhuizen en bordeelen.
Wij stapten dus in de eenzame en stille stppe voort, terwijl we ons speeksel
inzwolgen en onze maagkrampen met vriendelijk gekout trachtten te sussen; verlicht
door het purper van 't Westen vervorderden wij onzen weg, eene onbepaalde hoop
koesterend op iets... Vóór ons daalde de zon, vreedzaam heure stralen in de wollige
wolken gietend, die ze heerlijk kleurde, daar achter en rond ons eene blauwachtige
mist van de steppe die naar den hemel steeg en den gezichteinder nog meer verengde.
‘Komt, jongens, wij moeten materialen voor het vuur verzamelen,’ zeide de soldaat,
zelf een stuk hout oprapende. ‘Wij zullen den nacht in volle steppe moeten
doorbrengen..... met dien dauw..... Droog mest, stroospieren, alles is goed.’
We verspreidden ons langs den weg en begonnen drooge twijgen te vergaren en
alles wat branden kon. Elken keer dat wij ons naar den grond moesten buigen, voelden
wij in gansch het lichaam eene vurige begeerte er ons op te laten vallen, en te blijven
liggen, en er van te eten, van die zwarte vette aarde, er nog en nog van te eten, tot
wij alle kracht zouden kwijt wezen, en vervolgens in te slapen, in te slapen voor
altijd, als wij maar konden eten, konden kauwen, die warme dikke massa langzaam
door den slokdarm voelen dalen, in de verkrimpte, uitgehongerde maag, die 't is
gelijk wat zou snappen.
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‘Als wij maar eenige wortels konden vinden...’ zuchtte de soldaat. ‘Er zijn er, eetbare
wortels.’
Doch in den zwarten bebouwden grond zijn geene wortels.
De zuidelijke nacht viel snel in; de laatste zonnestraal had den tijd nog niet gehad,
geheel te verdwijnen of in het donkerblauwe uitspansel pinkelden de sterren; rond
ons sloten de schaduwen den effen horizont der steppe meer en meer in.
‘Zeg eens, kinderen,’ sprak de student halfluid, ‘ginder, daar links, slaapt een
man...’
‘Een man?’ herhaalde de soldaat, en schokschouderend vroeg hij: ‘Wat zou hij
daar komen doen?’
‘Ga het hem vragen... Hij zal zeker brood hebben, dewijl hij hier, midden in de
steppe, kampeert...’ antwoordde de student.
De soldaat wierp een blik naar den kant waar hij lag en riep, terwijl hij eens hard
spuwde: ‘Naar hem toe!’
Alleen de groene doordringende oogen van den student hadden een man kunnen
onderscheiden in de duistere massa die den grond oneffen maakte, een vijftigtal
sagenen(*) van den weg af. Wij liepen snel naar hem toe over de aardklonten van den
akker en voelden bij deze opflikkering der hoop, onze maagpijnen toenemen. Wij
naderen meer en meer. De man beweegt zich niet.
‘'t Is misschien geen man,’ bromt de soldaat spijtig, aldus de meening uitdrukkende
die ons allen pijnigde.
Maar op hetzelfde oogenblik verzwindt onze twijfel als rook, want de onduidelijke
massa beweegt opeens, wordt grooter, en wij zien werkelijk een man voor ons,
geknield, de handen uitgestoken.

(*) Eene sagene = 2,197 meter.
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Met bevende doffe stem zegt hij:
‘Nader niet of 't gaat er op!’
En een kort maar scherp klik laat zich in de vochtige lucht hooren.
Als op een bevel, blijven we staan en, eenige minuten lang, zwijgen we, onthutst
door deze onheusche bejegening.
‘Wat een hatelijke kerel!’ zegt de soldaat.
‘Ja,’ knikt de student. ‘Hij wandelt met een draaipistool.’
De man zegde niets en zijne houding bleef dezelfde.
‘Luister eens. Wij zullen u niet aanraken... geef ons maar wat brood... gij hebt er
zeker? geef er ons van, ter liefde Gods!... Wees vervloekt, duivel!’
Deze drie laatste woorden had de soldaat tusschen de tanden gesproken. De man
zweeg nog altijd.
‘Hoort gij het?’ vervolgde de soldaat. En reeds trilde zijne stem van verbolgenheid
en wanhoop. ‘Wij vragen u niets dan brood! Wij zullen niet bijkomen... gooi het ons
maar toe...’
‘Goed!’ zoo luidde het korte antwoord.
Hij zou ons hebben kunnen zeggen: ‘Beminde broeders’ en met deze twee
christelijke woorden de heiligste en zuiverste gevoelens vertolken; nooit zouden zij
ons hart verteederd hebben gelijk dat koel en kort ‘goed!’
‘Gij moet niet bang voor ons zijn, beste vriend,’ hernam de soldaat met eenen
zoetsappigen glimlach op de lippen, al kon de man zijnen glimlach niet zien, daar
hij twintig pas van ons af stond. ‘We zijn stille lieden, we zijn in Rusland geweest
en wij gaan naar Koeban; onderweg hadden wij geen geld meer... nu hebben wij alles
verslonden wat wij op ons hadden... en zoo loopen wij al twee dagen met eene
nuchtere maag.
‘Daar’ zei de man en stak de hand op.
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Een zwart stuk verscheen en viel niet ver van ons neder. De student haastte zich het
op te rapen.
‘Zie, nog! en nog!... Nu is er geen meer...’
Toen de student alles had opgeraapt bevonden wij dat er ongeveer vier pond
tamelijk hard tarwebrood te deelen viel. 't Was bedekt met aarde en zeer oudbakken.
De eerste omstandigheid kon ons niet schelen en over de tweede waren wij zelfs zeer
blij: oudbakken brood is immers voedzamer dan versch en het bevat minder
vochtigheid.
‘Zoo... zoo... en zoo!’ sprak de soldaat, terwijl hij heel ernstig ieder zijn deel gaf.
‘Wacht... zoo is 't niet rechtvaardig! Gij, de geleerde, gij moet een stuksken afstaan,
anders zal hij er niet genoeg hebben!’
De student verdroeg zonder morren het verlies van een stuk brood dat ik
onmiddellijk in den mond stak. En ik begon te kauwen, langzaam, moeite hebbende
om de krampachtige bewegingen mijner kaken in te toomen, die gereed waren om
eenen steen te vermorzelen. 't Was een groot genot voor mij de snelle stuiptrekkingen
van den slokdarm te koelen en mij langzaam, langzaam aan te voldoen. En de warme
beten gingen, de een na den anderen, hemelsch lekker, mijne gloeiende maag binnen,
waarin zij, onmiddellijk naar 't mij toescheen, in bloed en merg veranderden. Eene
innige blijdschap, eene zachte levenwekkende blijdschap verwarmde mijn hart
vervolgens dat de maag zich vulde en mijn algemeene toestand geleek niet slecht
aan iemand die sluimert. Ik vergat die laatste, die ellendige dagen van voortdurenden
honger, ik vergat mijne gezellen, zoodanig was ik onderworpen aan de sterkte mijner
gewaarwordingen.
Toen ik echter de laatste kruimels in den mond had geworpen, ondervond ik dat
mijn honger op verre na niet gestild was.
‘Die vervloekte kerel moet nog spek of vleesch hebben...’ bromde de soldaat die,
vóór mij op den grond zittend, over zijnen buik vreef.
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‘Ongetwijfeld, want het brood scheen vettig... Maar ik denk dat hij nog brood heeft
overgehouden...’ zegde de student en fluisterend voegde hij er bij:
‘Als dat pistool ons maar niet hinderde...’
‘Wie mag hij wezen?’
‘Baba, een landlooper, zooals wij.’
‘Een hond!’ vonnisde de soldaat.
Wij waren bij elkander neergehurkt en wierpen schuinsche blikken naar onzen
weldoener, die daar met het pistool in de hand zat, zonder taal noch teeken te geven.
Intusschen vergaarde de nacht zijne duistere krachten om ons heen. 't Was doodstil
in de steppe, ieder van ons kon de ademhaling zijns gebuurs hooren. Van tijd tot tijd
vernam men hier of daar het droefgeestig geschuifel van een mormeldier... De sterren
blonken boven ons als echte hemelbloemen... Wij hadden honger...
Ik ben er trotsch op het te zeggen, ik was niet slechter of niet beter dan mijne
toevallige makkers in dezen zonderlingen nacht. Ik deed het voorstel op te staan en
den man te gaan overvallen.
‘Wij zullen hem geen kwaad doen, niet waar, doch we zullen alles opeten wat hij
bezit. Hij zal schieten... Welnu! des te erger! Van ons drieën zal er één getroffen
worden en die zal daarom nog niet dood zijn.
‘Kom’ zeide de soldaat en sprong recht.
De student toonde minder haast.
En wij stapten, liepen bijna naar den man toe. De student hield zich achter ons.
‘Vriend!’ begon de soldaat op verwijtenden toon.
Wij werden onthaald op een dof gebrom en 't knappend gerucht van een pistool,
waarvan de haan wordt gespannen. Eene flikkering blonk ons tegen en we hoorden
een schot.
‘Geketst’ riep de soldaat verheugd en sprong
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op den man toe. ‘Wacht eens, duivel, nu zal ik u laten zien...’
De student viel op eenen zak aan.
Maar de ‘duivel’ viel op zijnen rug en begon, met uitgestrekte armen, te reutelen.
‘Wat heeft hij dan?’ zei de verwonderde soldaat, die den voet reeds had opgeheven
om den vreemde te schoppen. ‘Men zou zeggen dat hij zich zelven verschafte wat
hij ons gunde... zeg eens, kameraad... Wat hebt ge? zoudt ge uw eigen paspoort
geteekend hebben, zeg?’
‘O!... vleesch en een soort van koek en brood, veel brood, jongens!’ riep de
zegevierende stem van den dapperen student.
‘Welaan! dat de duivel u hale, verrek als ge daar lust in hebt!...’
‘Wij gaan eten, vrienden!’ riep de soldaat. Ik nam het pistool uit de hand van onzen
weldoener, die nu opgehouden had met reutelen en onbeweeglijk liggen bleef. Er
stak maar één patroon op het wapen.
En wij aten opnieuw; wij aten in stilte. De vreemde bleef liggen, zonder iets te
zeggen of zich te bewegen. Wij gaven ook geen acht op hem.
‘Is 't mogelijk, vrienden, dat het alleen om het brood te doen was?’ vroeg plotseling
eene schorre, bevende stem.
Wij sidderden allen. De student stikte zelfs bijna en begon te hoesten, naar den
grond gebogen.
Nadat de soldaat met het kauwen van zijn stuk gedaan had, begon hij te brommen.
‘Zeg eens, hondenziel, wat verbeelddet gij u dan wel! Gij zoudt verdienen te kraken
als een drooge spaander... Gij zoudt niet willen dat wij ons vermaakten met u de huid
af te stroopen? Waartoe zou ze ons wel kunnen dienen? Soort van aap, wat meent
ge wel! Heeft men ooit zoo iets gehoord? Dat s gewapend en dat schiet op eerlijke
menschen! Stommerik.’
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Hij schold maar voort, tegelijkertijd koek of brood kauwende, wat zijne beleedigingen
natuurlijk veel aan kracht en uitdrukking deed verliezen.
‘Wacht maar eens, tot wij gedaan hebben met eten; we zullen u een danske leeren,’
verklaarde de student op onheilspellenden toon.
Toen weerklonk, te midden der stilte, een gehuil vermengd met snikken, dat ons
bevreesd maakte.
‘Broeders... kon ik weten? Ik heb geschoten... omdat ik bang was... Ik kom van
Nieuw-Athos... 't is in het gebied van Smolensk dat ik ga. O, mijn God! die vervloekte
koorts! Dat is mijn ongeluk. Om haar heb ik Athos moeten verlaten... Anders werkte
ik er nog en ik werkte er niet slecht... Ik ben schrijnwerker... En ginder, bij ons, heb
ik mijne vrouw... en twee meisjes ook. 't Is nu al vier jaar dat ik vrouw noch kinderen
gezien heb... Eet maar alles op...’
‘Dat zullen wij doen: 't is onnoodig er ons toe aan te sporen’, antwoordde de
student.
‘O! groote God! Hadde ik geweten dat gij stille lieden zijt, onmogelijk ware ik op
den inval gekomen mijn pistool af te schieten? Maar wie kan zeker zijn van iets in
zulk een duisteren nacht, te midden der eenzame steppe!...’ Hij sprak en weende, of
beter, hij liet een soort van bevend, schuchter gehuil hooren.
‘Nu grijnt hij ook al,’ liet de soldaat verachtelijk hooren.
‘Hij moet geld op zak hebben,’ deed de student opmerken.
De soldaat knipte met de oogen, keek hem in 't gelaat en glimlachte.
‘Zoo, ge zijt een ziener, gij... Zeg eens, jongens, 't wordt tijd om wat vuur te maken;
daarna zullen wij gaan rusten...’
‘En hij?’ vroeg de student.
‘Dat hij naar den duivel loope! Wij gaan hem toch niet braden, denk ik!’

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1902

506
‘'t Ware wellicht het beste,’ meende de student en schudde zijn hoekig hoofd...
Wij gingen de brandstof halen die wij vroeger bijeen gezocht hadden en spoedig
lagen wij gemakkelijk rond den gloed. Het vuur brandde zacht in dezen nacht zonder
wind en verlichtte onzen kleinen kring. Wij hadden slaap, hoewel wij nog wel eens
met plezier zouden geavondmaald hebben.
‘Vrienden!’ kreet de schrijnwerker eensklaps.
Hij lag een pas of vier van ons af en 't scheen mij alsof hij nu en dan iets mompelde.
‘Welnu?’ vroeg de soldaat.
‘Mag ik bij u komen... bij het vuur? Mijn dood is nabij. Al mijne beenderen zijn
als gebroken... O! God! ik zal er nooit geraken, ik voel het wel... bij ons...’
‘Kruip dan tot hier,’ antwoordde de student en schoof wat op. Langzaam, als
vreesde hij een arin of een been te verliezen, naderde de schrijnwerker al kruipend
het vuur. 't Was een groote man, doch buitengewoon mager; zijne groote troebele
oogen verriedden de smart die hem ondermijnde. Zijn verdraaid gezicht was beenderig
en had zelfs bij den rooden weerschijn van het vuur eene matte, vaalgele kleur, als
die van eenen doode. Hij beefde over het geheele lichaam en boezemde een
versmadend medelijden in. Zijne lange drooge handen naar den brandstapel
uitstekende, wreef hij de ontvleeschde vingeren tegen elkander, welker gewrichten
langzaam opkrompen. Hij werd walgelijk om aan te zien.
‘Hoe komt het dat gij den weg te voet aflegt, in zulk eenen toestand? Zijt ge een
gierigaard, zeg?’ vroeg hem de soldaat knorrig.
‘Men heeft het mij aangeraden... Gij moet niet, zegde men mij, langs den waterweg
gaan... Gij moet door de Krim gaan... Daar is lucht. Maar ik kan niet meer loopen...
Ik sterf, vrienden... Ik zal hier gansch alleen in de steppe bezwijken... De roofvo-
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gels zullen mij opeten, en niemand zal het weten... Mijne vrouw... mijne dochters
zullen me blijven verwachten, - daar ik haar geschreven heb, - wanneer de regen
mijne beenderen reeds zal hebben gewasschen... O mijn God! mijn God!...’
En hij begon te huilen als een gekwetste wolf.
‘O! duivel!’ riep de soldaat woedend uit; met een sprong stond hij overeind. ‘Gaat
ge zwijgen? Waarom laat ge stille lieden niet gerust? Gij gaat dood? Welnu, ga dood,
maar zwijg... Wie heeft u noodig? Zwijg?’
‘Sla hem op den kop,’ stelde de student voor.
‘Trachten wij te slapen,’ zegde ik... ‘En gij, als ge bij 't vuur wilt blijven, staak
dan uw gegrijn en gehuil, want inderdaad...’
‘Verstaan!...’ dreigde de nog altijd grimmige soldaat. ‘Denkt gij dat wij u gaan
beklagen en verzorgen, omdat gij ons brood toegeworpen hebt, na uw pistool te
hebben afgevuurd? Ge zijt er goed meê, leelijke duivel!... Anderen in onze plaats
zouden u... Maar ba!...’
De soldaat zweeg en strekte zich op den grond uit.
De student scheen reeds te slapen. Ik legde mij ook neder. De schrijnwerker,
bevreesd, draaide zich ineen als een bol, heel dicht bij het vuur en keek er naar zonder
iets te zeggen. Ik lag aan zijne rechterzijde en hoorde zijne tanden klapperen. De
soldaat had de armen onder zijn hoofd gekruist en beschouwde het uitspansel.
‘Welk een nacht, vindt ge niet! Zie eens wat al sterren... en hoe warm is het,’ zegde
hij na eenige minuten. ‘Neen, bekijk alleen dien hemel, men zou zeggen eene deken.
Het landloopersleven is eigenlijk nog zoo kwaad niet. 't Is waar dat men er al eens
koû lijdt en ook al eens honger, maar, integendeel, welke vrijheid! Geene meesters
of oversten... men doet wat men wil... Gij zoudt uwen kop met de tanden afbijten,
niemand zou iets zeg-
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gen... 't Is goed. Dezer dagen had ik honger en ik was boos. Zulks belet niet dat ik
thans op mijn gemak den hemel kan bekijken... De sterren wenken mij toe als wilden
ze mij zeggen: “Trek u niets aan, vriend Lakoeline, ga uw gang maar op de wereld
en wijk voor niemand...” Ja... Ik heb een gerust geweten... En gij daar... zeg eens,
schrijnwerker! Maak u niet boos en vrees niets, toe... Dat wij uw brood hebben
opgeëten, dat is niet erg.... Gij hadt brood, wij hadden er geen, wij hebben 't dus
opgeëten... Ge moest nog al wild zijn om op ons te willen schieten... Begrijpt ge niet
dat een kogel iemand pijn kan doen?... Straks was ik kwaad op u en, indien gij niet
gevallen waart, had ik u voor die onbeschaamdheid eene ranseling toegediend die
gij niet licht vergeten zoudt hebben... En wat het brood betreft, morgen kunt gij er
ander koopen in Perekop... Gij hebt geld, ik weet het wel... Hoelang zit die koorts u
al op het lijf?’
En lang nog tuitten mij de ooren van de basstem des soldaats en het bevend geklaag
des zieken schrijnwerkers. De sombere, bijna zwarte nacht viel lager en lager op den
grond, en de versche lucht, de levenwekkende lucht, drong meer en meer in mijne
borst.
Het vuur verschafte ons een gelijk licht en eene versterkende warmte. Mijne oogen
vielen toe en door de sluimering heen vlotte iets bedarends en reinigends voor hen.
‘Sta op! en rap! Wij moeten voort!’
Verschrikt deed ik de oogen open, en met één sprong was ik te been, geholpen
door den soldaat die aan mijnen arm rukte.
‘Kom, wat rapper!... Vooruit!...’
Zijn gelaat was onthutst en bekommerd. Ik keek rond mij. De zon kwam op en
een rozige straal viel op het blauw en onbeweeglijk gezicht van den
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schrijnwerker. Zijn mond was open. De blik zijner glazige, starende oogen drukte
doodsangst uit. Zijne kleederen waren op de borst verscheurd en verhakkeld en zijne
ligging scheen ver van natuurlijk.
De student was nergens te zien.
‘Welnu! wat beziet gij me zoo? Voorwaarts, zeg ik u,’ hernam de soldaat op
beteekenisvollen toon, terwijl hij me opnieuw met den arm trok.
‘Hij is dood?’ vroeg ik, terwijl de morgendkoelte mij deed huiveren.
‘Ik geloof het wel. Indien men u verwurgde, zoudt gij ook dood zijn...’ meende
de soldaat.
‘'t Is de student... die hem...’ riep ik uit.
‘Ja wie zou het geweest zijn? Misschien gij? Ofwel ik? Ja... Zoo lomp niet, die
geleerde; hij heeft onzen schrijnwerker netjes behandeld... en aat zijne makkers zoo
maar zitten... Hadde ik 't geweten, ik zou hem gisteren gedood hebben, dien student!
Ja, ik zou hem met één vuistslag op den slaap hebben neergeveld... en de wereld zou
een slechten kerel minder dragen! Maar begrijpt ge wel wat hij gedaan heeft? Nu
moeten wij van hier op zulke wijze dat geen menschenoog ons in de steppe zie...
Begrepen? Vandaag nog zal men den schrijnwerker vinden... en een verwurgd en
beroofd man, dat ziet men van hier!... En men zou ons op de hielen zitten, ons
bewaken, ons ondervragen! “Waar komt gij vandaan?... Waar hebt gij den nacht
doorgebracht?” en men zou ons achter slot zetten... Al bezitten wij niets, toch maakt
die revolver ons verdacht. Vervloekte zaak!...’
‘Werp hem weg,’ ried ik den soldaat.
‘Wegwerpen,’ herhaalde hij in gedachten. ‘'t Is een voorwerp dat waarde heeft...
En 't is bijlange niet zeker dat men ons aanhouden zal. Neen, ik gooi hem niet weg...
wie kan weten dat de schrijnwerker een wapen bezat? Ik wil het wagen... Zoo'n
draaipistool is toch altijd drie roebel waard... En
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er steekt een patroon op... Hoe jammer! Met plezier hadde ik onzen lieven makker
den kogel door zijne ooren doen fluiten! Wie weet ook wat al geld die hond heeft
meegenomen? Doemnis! doemnis!!’
‘En de dochters van den schrijnwerker...’ zeide ik.
‘Dochters? Welke dochters? Ha, de dochters van den dien daar? Ba... zij zullen
groot worden en zij zullen met ons niet trouwen... dus moeten wij er ons niet mee
bekommeren... En nu voort, en rapper... Waarheen gaan wij?’
‘Ik weet niet... 't Is onverschillig.’
‘Ik weet het ook niet en ik denk ook dat het onverschillig is. Laten wij rechts
houden, daar moet de zee liggen, aan dien kant.’
We verwijderden ons.
Ik keek om. Achter ons, in 't midden der steppe, lag een donkere hoop, waarop de
stralende zon scheen.
‘Gij wilt zien of hij niet aan 't verrijzen is? Vrees niet, hij zal ons niet nakomen...
Men ziet dat onze geleerde zijn vak kent, hij heeft dat netjes gedaan... beken het, en
er ons fijn ingelapt ook!... Ja, vriend, de menschen worden slecht... Ja, ze worden
van jaar tot jaar slechter!’ besloot de soldaat op treurigen toon.
De eenzame, zwijgende steppe, overgoten met zonnelicht, spreidde zich rond ons
uit, ginder aan den gezichteinder ineensmeltend met den hemel. De klaarte, die haar
nu geheel vervult, is zoo zacht, zoo zuiver, zoo mild, dat elke onrechtvaardige, snoode
daad onmogelijk schijnt te midden dier groote, vrije vlakte, enkel begrensd door den
blauwen koepel van het uitspansel.
‘En met dat al heb ik een honger, kerel!...’ zegde mijn gezel, terwijl hij eene sigaret
rolde.
‘Wat gaan wij vandaag eten, en hoe?’
‘Dat is juist de vraag!’
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Hier eindigde de vertelling van mijnen buurman in het gasthuis; hij voegde er bij:
‘Dat is alles. Ik heb voor den soldaat eene groote vriendschap opgevat en samen
hebben wij onzen tocht voortgezet tot in het land van Kars. 't Was een zeer goedhartig
en ondervindingrijk man, het ware type van den landlooper zonder huis noch kruis...
Ik achtte hem hoog. Tot in Klein-Azië zijn we bij elkander gebleven, toen zijn we
vaneen geraakt...’
‘Denkt gij soms nog aan den schrijnwerker?’
‘Zooals gij ziet, of liever zooals gij gehoord hebt.’
‘En... niets?’
‘... Wat zou ik wel moeten of kunnen gevoelen?’ zeide hij met een glimlach. ‘Ik
ben niet schuldig aan hetgeen hem is wedervaren, evenmin als gij aan hetgeen mij
is wedervaren... En niemand is schuldig aan iets, want we zijn allen... dieren!...’
EUG. LEËN.
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Richard Bredenbrücker.(1)
OP het door den ‘Ledigen Stiefel’ ontgonnen gebied der dorpsnovelle, arbeidt
Bredenbrücker ijverig voort, en 't volgende jaar (1898) laat hij drie
novellenverzamelingen verschijnen. ‘I bin a Lump und bleib' a Lump’ heet de
titelnovelle van het eerste na den ‘Ledigen Stiefel’ verschenen deel. Om af te wisselen
maakt één enkele alleenspraak den hoofdinhoud uit van dit verhaal. Een dertigjarig
landlooper vertelt namelijk aan jonge boerenknapen, in een dorpsherberg, zijn
verloopen leven, dat zeer rijk is aan inhoud en verscheidenheid. Op vijftienjarigen
leeftijd komt hij in een tabakfabriek, wordt dan achtereenvolgens werkman in
marmergroeven, hovenier in een Franciskanenklooster, bergwerker, boerenknecht,
grensopziener, rondleurende voddeman, tooneelspeler en hansworst; tusschenin
wordt hij tweemaal achter de grendels gezet en dan nog onverdiend. De dichter laat
hem in een gasthuis sterven tengevolge eener kneuzing, die hij bij een poging tot
redden bekomt. Hekelende trekken worden onder het verhaal, in groot aantal, tegen
de hedendaagsche maatschappelijke orde gericht. De ‘Lump’ is veel beter dan de
hem verachtende, ordentelijke menschen uit zijn omgeving; dat wordt bij elke
gelegenheid aangetoond. Een heerlijk karakterbeeld heeft de dich-

(1) Vervolg. Zie vorig nummer blz. 443.
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ter hier geleverd; de voorstelling is ongemeen aanschouwelijk en dwaalt niet af in
overtollige kleinigheden.
De heldin van de volgende vertelling: ‘Die Salige Dirn’ is de vrouwelijke
tegenhanger van den ‘Lump’. De goedhartige landlooper betaalt de samenleving,
voor de verachting waarmee ze hem bejegent, met de offervaardigste
menschlievendheid, die tot volkomen zelfsopoffering klimt. Het harteloos meisje Pia Ronchetti, heet ze, en is een Italiaansch Tiroler boerenmeid - beantwoordt de
achting en liefde, welke haar omgeving haar toedraagt, met de geslepenste uitbuiterij.
De goede mensch wordt door de samenleving te nutte gemaakt en daarbij veracht,
de slechte buit de samenleving uit en wordt er bij geëerd: dat kan men uit de
tegenoverelkaarstelling der beide novellen afleiden. In het dorp, waar de omzwervende
koorsnijdster als boerenmeid is blijven hangen, heeft ze den bijnaam ‘die salige Dirn’
gekregen, ‘niet omdat ze zich door buitengewone vroomheid of volgzaamheid
onderscheidde, maar omdat bij Pia, evenals bij de “salige” jonkvrouwen, de lichte
“Holden”, welke naar het volksgeloof somtijds menschengedaante aannemen en zich
voor één of meer jaren als meid aan boeren verhuren, steeds alles gelukte wat ze
aanpakte. - Sedert het jaar, dat ze op de Schwienbacher hoeve was, overkwam er
niets aan koe of kalf of zwijn, en nooit te voren waren de hennen zoo vroegtijdig
beginnen te leggen: men had werkelijk reden om te gelooven dat de “salige Dirn”
verstand had van tooveren.’ Daarbij is ze, zooals de ziekelijke boerin zegt ‘a Dirn,
wo wie zur Sünd gegen's sechste g'schaffen ist.’ De bestendige vermaningen der
kranke boerin, ‘dat hij het zesde gebod fijn zou in acht nemen’, dragen er niet weinig
toe bij de aandacht van den boer op de meid te vestigen. Hij wordt er verliefd op,
wordt echter voorshands streng afgewezen, daar ze onder-
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tusschen betrekkingen heeft aangeknoopt met den rijken boerenzoon uit de buurt,
betrekkingen die niet zonder gevolg blijven. Ze slaagt er niet in dezen laatste tot een
huwelijk over te halen, levert zich dan aan den boer over en laadt hem haar kind op
den hals, voor hetwelk zij van de andere zijde den werkelijken vader op alle mogelijke
wijzen uitperst. Ten slotte wordt zij op de Schwienbacher hoeve boerin, ondanks de
bekentenis, dat ze behalve den knaap, dien haar meester den zijnen waant te zijn,
nog een driejarig dochterken heeft, dat ook als pleegkind moet worden aangenomen.
‘Nog altoos huist Pia als Schwienbacher pachteres, en geen vee in het dorp kan met
het hare vergeleken worden. Komen de boeren van haar te spreken, dan meent meer
dan één: ‘'m Wastl (Sebastiaan) kunnt ma wahrhaftig um die salige Frau neidig sein.
Na, na, so a wütiges Glück hat selten a Mensch!’ Zoo eindigt de schrijver het verhaal,
juist zooals Anzengruber zijn roman ‘Der Sternsteinhof’, waarvan de heldin met Pia
Ronchetti verwant is. ‘Waarom zulke histories vertellen, die maar aantoonen hoe het
in 't leven gaat?’ vraagt Anzengruber zich bij het slot van zijn roman af. Ik verwijs
den lezer naar het antwoord, dat hij op deze vraag geeft. - Voor een naturalist bood
dit netelig onderwerp aanleiding genoeg tot omslachtige schildering van het zinnelijke;
Bredenbrücker gaat er zooveel mogelijk voor uit den weg, ofschoon ook hier bijna
niets verhaald, maar alles in dramatische aanschouwelijkheid voor oogen wordt
gesteld. Op fijne manier onthult ons de dichter allengs het karakter van den
hoofdpersoon, stuk voor stuk, laat hij den sluier waarin ze zich hult, vallen.
Het laatste verhaal van het deel: ‘Vom Lopätz, Maxl und Napolon, ein Kapitel aus
Daml Strohgrintners Beiträgen zur mexikanischen Geschichte’ staat, naar den
kunstvorm, dicht bij het eerste. Het is ook een historie in een herberg verteld door
een politieken
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tinnegieter uit het dorp, die enkel door de hoogst naïeve opmerkingen van de
toehoorders onderbroken wordt. Naar aanleiding van Lopätz' dood, die juist is
aangekondigd - deze Lopätz is de republikeinsche veldheer van Mexiko, Escobedo
- vertelt Damian Strohgrintner op zijn wijze de levensgeschiedenis van den
ongelukkigen keizer van Mexiko. Alle gekroonde Maximilianen verwart hij daarbij
met malkaar: van Maximiliaan I worden zijn drift voor de jacht en zijn begrafenis
in de hofkerk te Innsbruck, van Maximiliaan II zijn tochten tegen de Turken vermeld.
Napoleon III wordt met Napoleon I verwisseld; uit den Voorzitter Juarez wordt de
heidensche keizer ‘Donschuan’ als tegenstander van Maximiliaan; uit veldheer
Bazaine wordt ‘Paarzähn’, enz, Deze laatste beraamt het oplichten van een schat,
dien ‘Kohlumdienuss’ (Colombus), als de dood van zijn zwager hem schielijk uit
Amerika naar huis riep, ergens in het menschenetersland heeft begraven. Lopätz
praat Paarzähn's ooren vol over dezen schat, ten einde van hem en zijn 1000 soldaten
los te geraken. Napoleon heeft ook vrede met het plan, onder voorwaarde dat Paarzähn
hem de helft meedeele. Ondertusschen zetten Lopätz, Donschuan en de opperpriester
van Baal een samenzwering op 't getouw, tegen dewelke de bedreiging van
Maximiliaan, dat hij de waschkom over de schedels der muiters zou uitgieten, indien
ze niet naar huis gingen, niets baat. - Zooals Bredenbrücker een idylle van de keerzijde
schreef, zoo schrijft hij hier een heldenzang van de keerzijde. Het leven en de daden
van de grooten dezer wereld worden, in plaats van in de hoogte geheven, neergehaald
in het klein-burgerlijke; groote staatkundige gebeurtenissen als kleine familiezaken
van geringe lieden uitgelegd. De parodie van den held treft echter niet, zooals dit in
de komische epen het geval is, den held zelf, maar wel zijn levensbeschrijver, die
zich onbewust aan den spot prijsgeeft.
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Het is een onrechtstreeksche karikatuur van het volk, die Bredenbrücker ons hier
geeft, terwijl hij in de ‘Drei Teufel’ een rechtstreeksche had gemaakt. Dat enkele
merkteekens - hier vooral de naïeveteit en de dwaasheid - overdreven zijn, is volkomen
in orde. Den besten lof, dien men zoo'n werk geven kan, is dat alles goed samenklinkt,
dat alles zich op hetzelfde gebied van het burleske beweegt, dat het algemeen karakter
nergens onderbroken of vernietigd wordt; de taal past voortreffelijk op den grondtoon.
De nieuwgezinde Bredenbrücker heeft hiermede op het gebied der dorpsliteratuur
alweer iets gansch eigenaardigs geschapen.
Tegenover de vroegere werken van Bredenbrücker munten de drie verhalen van
den bundel ‘I bin a Lump’ uit door vaster samenstelling. Zijn gebruikelijk afschilderen
van allerlei bijzaken verzaakt hij hier. In zijn volgend werk ‘Kein sommer ohne
Wetter’ valt hij in die liefhebberij terug. Voor het overloopen van kleine trekken is
de aldus betitelde novelle typisch. Nooit echter overwoekert bij Bredenbrücker het
slingergewas der bijzonderheden de handeling en de hoofdgestalten; nooit verliest
men bij hem den draad der handeling uit de oogen. De kleinschildering is immers
een algemeene, kenmerkende trek der Duitsche dichting. Op het gebied der
dorpspoëzie rijst O. Ludwig's in het buitenland bijna geheel onbekende ‘Heitheretei’
als het onbereikt en niet te boven te komen toppunt van deze kleinkunst. Wie aan
Bredenbrücker's breedvoerigheid aanstoot neemt, dien raad ik aan Ludwig's
‘Heitheretei’ te lezen, die in Duitschland bijna algemeen als een meesterstuk wordt
erkend; die zal wel klaar het onderscheid zien tusschen werkelijke overlading en
behagelijk afschilderen; die zal Bredenbrücker eer een besnoeier dan een vriend van
weelderigen rankenwasdom noemen.
Een prachtige vrouwengestalte staat op den voorgrond van het verhaal ‘Kein
Sommer ohne Wetter’;
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het schijnt dat het juist de voorliefde voor deze gestalte is, die den dichter hier tot
wijd uitspinnen heeft verleid. Ik meen ze niet beter te kunnen teekenen, dan door ze
een vrouwelijken Hansjakobschen ‘Sakristan’ te noemen. Want de hoofdkaraktertrek
van de tachtigjarige Romana Santeler - in het dorp kortweg ‘Santeler Weibele’
geheeten - is haar onverstoorbaar optimisme. Zij bewoont met haar getrouwden
oudsten zoon een armzalige hoeve, die haar volk ternauwernood voedt. Zoon en
schoondochter hebben den mond steeds vol klachten over de ellende van het leven;
zij verdedigt tegen hen de schoonheid van het aardsch bestaan en de levensvreugde;
zeer behendig is de wijze, waarop ze dit doet, met haar ontwikkelingstrap in
overeenkomst gebracht, en de bewijsgronden zoowel als de uitdrukking zijn aan den
kring van haar kennen ontleend. De kinderen van haar zoon kweekt ze met beleid
op; dit aan te toonen geeft den dichter gelegenheid tot menige afwijking. Doch haar
oogappel is eigenlijk haar jongste, nog ongehuwde zoon Engelwert, dien ze, ondanks
zijn 36 jaren, nog bemint en behandelt als een jonge moeder haar klein kind; hij dient
elders als knecht bij een boer. Haar dagelijksch gebed tot God is, dat hij zoo spoedig
mogelijk een goede vrouw moge bekomen. Nu komt het oude thema van het
dorpsverhaal: dat namelijk van den harteloozen vader der zoo niet rijke, dan toch
bemiddelde schoone en van den doodarmen maar kruisbraven Bua, die na menig
hindernis, eindelijk het hart van den oude verteedert en zijn meisje verovert. De typen
van den braven Bua en van zijn aangebedene verheffen zich niet zeer boven de goede
middelmaat; maar prachtig uitgehouwen is hier de typus van den harteloozen vader,
en de wijze waarop zijn hart vermurwd wordt is ook heel eigenaardig, Dat het
‘Santeler-Weibele’ daarbij eene rol speelt, eene rol die haar opgewekten geest voegt,
kan men zich licht voorstellen; niettemin lukt het haar niet
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de oplossing te bewerken, daar ze daardoor in haar geweten een botsing teweeg
brengt, waarin haar hecht rechtsgevoel over de liefde tot haar Engelwert zegeviert.
In den kamp voor het levensgeluk van haar zoon heeft ze haar levenskracht verdaan
en zijn eindtriomf valt samen met haar dood. Het sterftooneel der oude Romana, bij
hetwelk, naar echt moderne wijze, de physiologische verklaring niet ontbreekt, is
een einde dat de uitstekende novelle waardig is. - Heel tegen zijn gewoonte in, neemt
Bredenbrücker hier de schouwplaats met haar waren naam; het is het kleine, slechts
uit eenige huizen bestaand gehucht Montarven, dat tot de gemeente Mittelberg in
het Pilzdal behoort.
Op dit verhaal volgt in hetzelfde deel een kostelijke humoreske: ‘Wie der Hauser
der Wabi nimmer zugeht’, wat zooveel beduidt als: Hoe het gekomen is dat Balthasar
(Hauser) niet meer bedevaart naar de heilige Barbara (Wabi). Balthasar beraadt zich
met zijn vriend Lois (Ludwig) over eene bedevaart om het verdwijnen te bekomen
van de onhebbelijkheden, waarmee het gedrag van zijn jonge vrouw Barbara sedert
eenige dagen aan den dag is getreden: nu eens weent ze, en dan smijt ze haar
echtgenoot maar naar den kop wat ze in de hand heeft. Dat een bedevaart van den
gemaal noodig is, daarover zijn het Hauser en Lois eens; maar naar wien zou men
best bedevaren? Men zou kunnen naar ‘Jochele’, (St. Joachim,) gaan, maar die is al
een ‘mehraltes Mandl’ (een zeer oud man), en men weet niet of hij zich met de zorgen
van een jong huisgezin nog inlaat. Op den ‘Drachen-Görgl’ (St. Joris) is ook geen
staat te maken, daar de menschen hem veel ‘sekiren’ (plagen), en hij den eenen
bedevaarder met den anderen vergeet. Doch de heilige Wabi of Barbara, zoo meent
Lois, die zal voor de jonge vrouw, waarvan ze toch patrones is, wel iets doen. Hauser
betwijfelt dat, vermits het vrouwvolk
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allemaal aan één zeel trekt, maar laat er zich ten slotte door de krachtige
bewijsgronden van zijn vriend toe overhalen tot ‘Wabi’ te gaan. De bedevaart bekomt
hem slecht. In het bedevaartsoord is juist een moord bedreven en een belooning
uitgeloofd voor hem, die den dader zal ontdekken. Wegens zekere kenteekens wordt
de bedevaarder voor den moordenaar gehouden, door de boeren, die op de belooning
verlekkerd zijn, gevangen genomen en in den gemeentekerker opgesloten; met veel
vermakelijke bijzonderheden wordt heel die toedracht geschilderd. In de gevangenis
krijgt Balthasar o.a. het bezoek van den plaatselijken pastoor, die hem tevergeefs
aanmaant den moordslag te bekennen en op den duur begint te gelooven, dat hij
ofwel een ‘wreed’ groote schurk, ofwel een gerechte is. Den tweeden dag wordt de
zaak opgeklaard. Balthasar wordt vrijgelaten en bovendien krijgen de
onhebbelijkheden der aardsche Wabi een evenzoo natuurlijke als verheugende
oplossing. Met Hauser echter ligt de hemelsche Wabi voor eeuwig overhoop. ‘Wacht,
Wabi, ik zal u vinden! Die manieren zal ik u afleeren’, bromt hij in zijn cel. ‘Als ge
met de menschen alzoo handelt, dan moet het u niet verwonderen, indien ik u bij
niemand aanbeveel.... Himmelherrgottkreuzteifel, dat heet men geen beevaart, maar
een schrikkelijke strooperij.... De tandentrekkers kunnen u tot patrones nemen: dan
hebben ze de rechte vast... Laat u daarop niets voorstaan, dat ge “Beberitzenzweige”
kunt doen botten(1), - daarvan heeft niemand voordeel! - Wacht maar, zoohaast ik
thuis kom, zal ik het de menschen eens klaar maken wie ge zijt, en dan geraakt ge
te Lonirz rap uit de mode.’
En in de pas besproken novelle, én in deze

(1) De ‘Berberitzenzweige’ die men op den feestdag der H. Barbara in het water steekt, krijgen
op Kerstdag bloemen - zegt het volk.
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humoreske toont de dichter dat hij even goed weet te vertellen als te karakteriseeren.
Want hier is de belangstelling, die zich aan het verhaal zelf hecht, sterker dan het bij
Bredenbrücker gewoonte is. Verhaal en karakterteekening wegen hier ongeveer tegen
elkaar op, terwijl meestal de karakteekening bijna alles is. Geheel ondergeschikt is
alweer het belang van het verhaal in ‘Crispin der Dorfbeglücker’ en de andere
novellen van de aldus betitelde reeks, die ons drie landelijke koppen biedt, wier
wezen, en niet hun lotgevallen, al onze aandacht in beslag neemt. In den schoenmaker
Crispin teekent Bredenbrücker het toonbeeld van den dorpsdemagoog. De macht
van de kuiperij en de wereldbeheerschende snoeverij in een allerengsten levenskring
wordt hier voortreffelijk aangetoond. Crispin hitst de boeren zoolang tegen de
eigenaars en het dorpsbeheer op, hij kuipt zoo behendig, dat hij ten slotte aan het
hoofd van het gemeentebestuur geraakt; deze betrekking baat hij dan uit zooveel hij
't vermag. In zijn ruwe zelfzucht, laat hij het gemeentebosch, dat het dorp tegen
overstrcoming beschutte, uithakken - en spoedig barst de ramp uit. Gedurende een
vreeselijk onweer, stort het bergwater over het dorp en veroorzaakt den dood ook
van den burgemeester en zijn gezin. Dit grootsch einde, in het oproer der
natuurkrachten, had de kleine schurk eigenlijk niet verdiend. Met schaarsche
onderbrekingen laat de dichter zijn held van het begin tot het einde der schets spreken.
Evenals Daml Strohgrintner de staatkundige gebeurtenissen op zijn eigen
denkvermogen aanpaste, zoo snijdt Crispin voor zichzelf en zijn boerentoehoorders
het socialisme klaar; daarbij gaat hij steeds van de plaatselijke toestanden uit, ontleent
zijn voorbeelden en vergelijkingen aan de naaste omgeving en weet volksche
zegswijzen behendig overal tusschen te vlechten en te verklaren. De kunst om naar
den zin van de menschen te praten verstaat hij onzeggelijk
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goed en hij oefent die uit, niet alleen tegenover de boeren, maar ook tegenover den
pastoor van het dorp, bij wien hij den kwezelaar uithangt en dien hij voor zijn zaak
weet te winnen. Het beste aan deze schets is de uitvoering; onovertrefbaar is de wijze
waarop Bredenbrücker dezen man laat spreken. De gestalte van den schoenmaker,
is typisch; wat scherper individualiseering zou haar nochtans niet geschaad hebben.
Een geheel ander karakterbeeld geeft de tweede schets: ‘Tante Aga, Aufzeichnungen
einer Greisin’, dat namelijk van een vrome, eenvoudige ziel, die de strengste
geloovigheid met de beminnelijkste menschlievendheid paart. Voor de wereld is
tante Aga niets meer dan een ‘alte Jungfer’; doch door heur hart en heur daden, een
heilige, een engel op aarde. Haar geloof en haar wereldbeschouwing zijn zoo
eenvoudig mogelijk, maar haar gevoel, haar liefde is onuitputtelijk rijk. Zooals
Hansjakob in zijn ‘Jugendzeit’ Lenebas, zoo vergelijkt Bredenbrücker Aga met een
helder woudmeer, ‘wiens watervlakte geen golfje stoort, waarin de dennen aan den
oever en gindsche bergen zich spiegelen, en die het beeld ontrolt van den boven hem
blauwenden hemel.’ Een verheerlijkende plechtigheid ligt over deze aan verrukkelijke
bijzonderheden zoo rijke vertelling uitgebreid. Tegenover de karikatuur der oude,
vrome juffer is hier haar verheerlijking geplaatst.
In de diepten der boerenhartstochtelijkheid voert ons weer het derde verhaal: ‘Der
reichste Mann von Grametsch’. In haar hoogduitschen vorm - ze is hier dialektisch
- was deze historie de eersteling van Bredenbrücker, dien hij in een tijdschrift uitgaf.
In zijn autobiographische schets bericht hij het volgende over het ontstaan van dit
verhaal: ‘Toen de tijd kwam dat de lorken als oranjegeel aderwerk zich slingerden
door het donkere groen der dennen, dat het loover der fruitboomen aan de land-
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weg glansde in een gloed van koraal en purper, en voorsneeuw de bergkammen
kroonde, gaf ik toe aan 't verzoek van dierbare vrienden om in een stadje aan den
voet van den Eisach te zamen met hen den herfst te verleven. Op zekeren dag was
het stadje bijna onkennelijk geworden. Op de anders eenzame straat stonden
menschengroepen elkander toe te fluisteren, dat de aanzienlijkste man der plaats
plotseling verdwenen was en dat men vermoedde dat hij zich om het leven had
gebracht. En zoo was het ook. Wat hem tot zelfmoord had gedreven, was voor alleman
een raadsel. Af en toe was ik in zijn herberg geweest en vaak had ik met hem en zijn
gezin gepraat.... Aan het gebabbel over den zelfmoordenaar kwam geen einde;
integendeel, de eene avontuurlijke verklaring van zijn daad verdrong de andere. En
wat de babbelkousen overdag hadden verzonnen, werd 's avonds in het gasthof uren
lang ontwikkeld. Ik weet niet meer hoe het kwam, dat mij 's avonds bij het naar huis
gaan schielijk de gedachte inviel: ‘Neem het karakter van den baas onder het
vergrootglas en schrijf op wat hem, volgens u, het leven heeft beu gemaakt.’ Zoo
ontstond mijn eerste Tiroler boerenverhaal: ‘Der reichste Mann in Grametsch!’
De duivel der zinnenlust verbonden met dien van het beursspel maken den baas
uit den Arend, den ouden, rijken jonggezel Joseph Gasser het leven beu. Drie der
door hem verleide vrouwen heeft hij als meiden in zijn huis opgenomen en alle drie
wedijveren om zijn leven te vergallen. De zoon van een vierde geliefde wordt
Capucien en dringt bij zijn natuurlijken vader geweldig aan om moeder ‘Moidl’, te
huwen. In zijn huishouden gaat inmiddels alles het onderste boven; ten gevolge van
het aanleggen van een spoorweg verliest de herberg haar oude klandizie. Om zijn
verliezen te vergoeden besluit de baas uit den Arend te gaan spelen op de Beurs; nu
en dan wint hij een paar
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honderd gulden om er regelmatig duizenden en duizenden te verliezen. Die geleden
schade beneemt hem den slaap, leelijke spookbeelden kwellen hem 's nachts. Wie
was de schuld van zijn geldelijken achteruitgang? Geen andere dan de middelerwijl
gestorven ‘Moidl’, die uit wraakzucht, daar hij haar hand had geweigerd, in het
hiernamaals een verbond heeft aangegaan met den duivel en thans de helsche scharen
- waarmee hem haar zoon, de Capucien, had bedreigd - zoolang tegen hem aanhitst,
tot hij aan den bedelstaf van honger vergaat. De hongerdood wordt nu zijn eenige
gedachte, ofschoon hij, na al zijn verliezen, nog een vermogen van tweemaal honderd
duizend gulden bezit; hij verdrinkt zich. Door allerlei bijtrekken weet Bredenbrücker
den gruwzamen indruk te temperen, zoodat het verhaal ten slotte meer wonderlijk
dan pijnlijk aandoet.
Na een poos van twee jaar verscheen in 1900 Bredenbrücker's laatste novellenreeks,
met een ietwat gezocht opschrift: ‘Von der Lieb', dem Hass und was so dazwischen
kriecht.’ Wie op dezen titel af een bijzondere schildering van het volksliefdeleven
verwacht, wordt teleurgesteld; van liefde is er betrekkelijk weinig spraak, veel meer
van haat, en niet van haat uit liefde. Meer dan de helft van het boek wordt immers
opgenomen door een lange novelle ‘Die Karrnerin’, waarin de haat de hoofdrol
speelt. De heldin is een leurster, zooals in 's schrijvers eersteling. Ten gevolge eener
valsche beschuldiging van diefstal daalt haar moeder in het graf als zij, de dochter,
nauwelijks twaalf jaar oud is; oorzaak van moeders dood zijn de veldwachter van
het dorp, dat ze toevallig doortrok, en diens zoon. De wilde smart van het kleine
‘Moidl’ en de gloeiende haat, dien ze tegen den moordenaar opvat, zijn aangrijpend
geschilderd. Door een rijken boer wordt ze opgenomen in een huis, waarin ze later,
door huwelijk met den zoon, meesteres wordt. Den dood van haar moeder te wreken
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wordt haar levensdoel. Al haar doen gaat uit van dezen haat, die als een dwingend
noodlot haar geheel leven beheerscht; met verfijnde sluwheid weet ze haar vijanden
te pijnigen tot het haar eindelijk gelukt ze op de schrikkelijkste wijze in den grond
te boren. Een schrikverhaal is de ‘Karrnerin’ voorzeker, doch geen van den gewonen,
beruchten trant. De schrijver is er niet op uit den lezer te doen griezelen, maar om
hem de wilde, heete, toomelooze, verwarde driften en tochten van een natuurmensch,
zooals de heldin er een is, begrijpelijk te maken. Het leven der Tiroler leurders, dat
hij in ‘Dörcherpack’ uitvoerig heeft geschilderd, laat hij ditmaal slechts in flonkerende
vuurstrepen opflitsen, als iets duivelachtigs, dat niemand uit zijn klauwen slaakt, die
ook maar een droppel van dit rood, wild leurdersbloed in zijn aderen voelt bruisen.
Trouwens, de dichter zorgt overvloedig voor verzachtende omstandigheden. Daar
komt niet alleen de afkomst en opvoeding, de heete liefde der leurster tot haar moeder
in aanmerking, maar ook de handelwijze van haar vijanden, die haar wraaklust
herhaaldelijk overmatig aan 't koken brengen. Den laatsten vernielingstocht tegen
hen onderneemt ze maar op het oogenblik, dat ze haar eigen leven door hen bedreigd
weet. Slechts één trek, dien de dichter ter wille van den tragischen afloop behoefde,
komt me onvoldoende verrechtvaardigd voor, te weten dat de leurster er zich door
den zoon van den veldwachter laat toe aansporen, om het leven van haar
wegkwijnenden man door gift te verkorten. Meer dan te veel strooit Bredenbrücker
in dit nachtstuk uit het boerenleven, dat al afgrijselijk genoeg is, kleinere verwringende
trekken, zoo bijvoorbeeld: de veldwachter en zijn zoon worden een tijd lang in het
dorp als halve heiligen aangezien, omdat de geestelijke, bij de verkondiging der
onschuld van hun slachtoffer, had gezeid dat de aardsche proeftijd voor de doode
was ingekort en zij, vóór den tijd, den hemel
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was deelachtig geworden. Aan de andere zijde moet men het hem te goed houden,
dat hij tegenover al de schurken, die hier optreden, ten minste een paar lichtgestalten
stelt, die namelijk van den rijken boer, die de kleine leurster tot zich neemt en die
van zijn zoon. Dit verhaal is aan handeling rijk als geen en desniettegenstaande is er
voor de eigenlijke vertelling bijna geen plaats ingeruimd. De meeste feiten vernemen
we slechts uit gesprekken.
In aangename tegenstelling met de ‘Karrnerin’ staat het luimig verhaal: ‘Das
zugepappte Mundstück.’ Er is spraak van een boerenknecht, lui van tong, die tweemaal
zijn geliefde kwijt geraakt - den tweeden keer ook met haar inmiddels uitgehuwelijkte,
prachtige hoeve - omdat hij op het beslissend oogenblik het gepaste woord niet vond,
en die op den duur door een sluwe, van een gesmeerd mondstuk voorziene meid, als
echtgenoot wordt weggekaapt. Zooals Anzengruber's ‘Sinnierer’ met zijn denken,
zoo geraakt Scharinger-Banl (Albanus) met zijn zwijgen wijf en hoeve kwijt. Van
de ‘toegepaptheid’ van den raren kwant geeft het gesprek, dat hij elken zondag na
den kerkdienst met zijn geliefde voert, een sprekend bewijs. ‘Sedert twee jaar’ zoo
begint het verhaal, ‘wist Scharinger-Banl het zoo aan te leggen, dat hij elken feestdag
na de hoogmis als bij toeval met Anniser-Renl (Irene) samentrof en haar een eind
weegs vergezelde. - Ook naar de kerk geweest? - Dat betaamt toch. - Het weer voegt
zich. - 't Zal de rogge wel bekomen. - Vandaag kunt ge weer eens uitrusten. - Ik ben
blij genoeg. - 't kan zijn. - Gelooft ge 't niet? - De zondagen zijn kostelijk. - Inderdaad.
- Geen nieuws? - Neen. - Ik weet er ook geen. - Ach zoo. - In dezen trant liep hun
onderhoud meestal van stapel; de tusschenpoozen werden nu en dan aangevuld door
een korten, blooden lach of een verlegen hoestje. Maar wanneer ze met een: “Stel
het wel” - “Vansgelijken” van mal-
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kander scheidden, was elk voor zich verheugd omdat hij den andere getroffen had,
en bij het eenzaam naar huis gaan rekenden beiden uit, hoeveel dagen er, vóór den
naasten zondag en het weerzien, nog verstrijken moesten.’ 't Is vooral een algemeene
eigenschap der boeren, de bekrompen overleggende wijze, waarop bij elke gelegenheid
al het voor en tegen wordt berekend, welke in dit verhaal kostelijk wordt geschilderd.
Een mooi staal van boerenvrouwelijke diplomatie wordt ons geboden in de schildering
der listen die Spechtenhauser-Mali (Amelia) aanwendt om Scharinger-Banl in haar
net te lokken. Door de fijne opmerking en de humorvolle voordracht neemt het
‘toegepapte mondstuk’ een plaats in onder de beste gewrochten der humoristische
dorpspoëzie.
Met een derde novelle ‘Beim-Hexensabbat’ treedt de schrijver eenigszins uit zijn
gewoon gebied. Hij leidt ons namelijk in het salon van een grootstad. In een bont
samengesteld gezelschap valt het gesprek op het spiritisme. Een schrijver - niemand
anders dan de dichter zelf - vertelt ons van een geestverbijstering, of liever van een
reeks geestverbijsteringen, die hij beleeft en die ten slotte tot een grootsche
heksenorgie uitdijen. Het uitgangspunt van dit geesten-zien was een aanhoudend
bezig zijn met goochelboeken en het lezen van een dikken bundel akten over
Zuidtiroler heksenprocessen uit het midden der 17e eeuw. Daardoor geweldig
aangedaan, komt de schrijver voor de hut van een verdachten Zuidtiroler wortelgraver
en slangenjager, waarheen hem dezes beeldschoone, in de streek als heks uitgekreten
dochter gevoerd had en waant nu een heksenpartij te beleven. Werkelijkheid en
wonderwereld worden onscheidbaar door elkaar geweven. Het geheel komt wel
daarop neer, dat het op levendige wijze een begrip geeft van het geloof aan spoken
en heksen, dat nog diep in het hart van de Zuidtiroler bevolking geworteld is; de
uitspraken der heksen over hun verkeer met den
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helschen vijand en het nog heden in het volk voortlevende geloof aan spokerij worden
er tot een beeld vereenigd. Alleen de lijst van het beeld is grootsteedsch; het beeld
zelf is teenemaal volksch en een oorspronkelijke volksche gestalte, Lutzenhofer-Vestl
(Sylvester) is met weinige trekken aanschouwelijk geteekend. Eenige bitse uitvallen
tegen de ‘papen’ komen in deze studie voor. Als schouwplaats van deze met gloeiende
kleuren geschilderde moderne ‘Walpurgis-nacht’ heeft de schrijver zich het
Rozentuingebied gedacht, in welks omgeving eenige van zijn verhalen, vooral de
novelle ‘Die Heimkehr’, spelen.
De schildering van het landelijk liefdeleven is het hoofdthema van Bredenbrücker's
roman ‘Unterm Liebesbann.’ Enkel de allerbesten onder de dorpsdichters zijn er in
geslaagd de dorpsliefde en hare bijzondere zielkundige verschijnselen eigenaardig
voor te stellen. Een zoo volledige en zoo diep indringende schildering als de hier
gegevene ken ik niet. Niet alleen is de hartstocht op zichzelf en heel zijn eigenaardig
gedoe onder het wambuis van den boerenknaap en den borstdoek van het boerenmeisje
hier fijn ontleed, maar ook al wat er aan en bij is - inmenging der ouders, gebruik
van toovermiddelen, ‘Fensterln’, ‘Buschkawills’, zeden bij liefdeverkeer en bruiloft
- is in de schildering gevlochten; bijzonder pakkend is aangetoond tot wat
verscheidenheid van toovermiddelen de Tiroler meisjes hun toevlucht nemen, om
weerbarstige jongelingen aan zich te boeien. Van daar uit verheft de roman zich tot
een algemeene schildering van de boerenzeden. Als een roode draad loopt door het
heele werk de bezitvreugde en hebzucht, die de ondergrond van allen boerenhartstocht
uitmaken; allerminst is van de gewone boerenondeugden de hier optredende
geestelijke vrij, dien Bredenbrücker te zwart maalt. Dit karakter is gemaakt, niet
nageteekend. De indruk van het boek als kunstwerk lijdt onder dit zwartmalen; want,
bleven eenige leelijke
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vlekken achterwege, dan ware juist deze geestelijke, in zijn koddige doortraptheid,
een der kostelijkste figuren door den dichter geschapen, een prachtige moderne
‘Pfaffe Amis’. Dit hier en daar zoo humoristisch aangelegd karakter, dat de schrijver
dikwijls op de luimigste en geestigste wijze zich uiten laat, had den humoristischen
grondtoon moeten behouden. Ook het godsdienstig leven van het volk wordt in dezen
roman - zooals doorgaans in al de werken van Bredenbrücker - vaak aangeroerd.
Volgens hem is de Tiroler boer bloot geloovig, niet waarachtig godsdienstig. Zijn
godsdienst bestaat grootendeels uit uiterlijkheden. Zijn verhouding tot God en de
heiligen is meer een uiterlijk stoffelijke dan een innerlijk ideale; bovendien is hij
zeer bijgeloovig.
De eigenaardige dofheid, die de karaktertrekken en levensuitingen van het
boerenvolk kenmerkt, en voornamelijk in zijn liefdeleven voor den dag komt, is hier
voortreffelijk weergegeven. Wilde hartstochtelijkheid en gevoelerigheid zijn
uitzonderingen in de liefde van het volk; daarvan bespeuren wij in Bredebrücker's
roman niets. De heldin, Liener Gretl, is zoo volslagen mogelijk in de toovermacht
der liefde; met groote zielskracht en gelatenheid, stil en geduldig volhardend, doorstaat
zij al de teleurstellingen en smarten die de liefde haar berokkent. Haar liefdeslavernij
is meer van geestelijken dan van zinnelijken aard. Het ontbreekt in den roman
geenszins aan eenige heel realistische trekken, doch voor het eigenlijk erotische gaat
de dichter voorzichtig uit den weg; alle zinnenkitteling is zorgvuldig vermeden;
eveneens elke overbodige ruwheid, waaraan schrijvers, die zich tegen de zoetsappige
boerenschildering willen kanten, zich zoo gemakkelijk bezondigen, vooral
tooneelschrijvers.
Allereenvoudigst is de fabel van den roman. Het middelpunt is de brave Gretl, die
tegen een wereld van hindernissen kampen moet, om haar schat, den
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mulderszoon Patz (Pacificus), te veroveren. Ze beproeft alle middelen, neemt zelfs
haar toevlucht tot tooverij, ten einde den wegens een behaagzieke Trientiner
dienstmeid trouwloos geworden geliefde aan zich te hechten. Ten slotte, na veel
anderen tegenspoed nog, wordt ze zijn vrouw, om kort na het huwelijk te ervaren,
dat ze met al haar zuchten en trachten, met al haar stil volharden en dapper toegrijpen,
een tragisch lot heeft gewonnen: de af en aan voorkomende geestesverwarring van
haar geliefden Patz ontaardt in krankzinnigheid, en haar bestemming is voortaan de
verpleegster te zijn van een bloot vegeteerenden echtgenoot.
Het voorwerp van al deze liefde en opoffering is op verre na geen ideaal
heldenjongeling, maar een domme, ijdele, zelfbehagelijke, verwaande praalhans,
overtuigd van zijn eigen onweerstaanbaarheid, laag, zelfzuchtig en gemeen, gierig,
onvatbaar voor alle hoogere aandoening der ziel. Die kerel stoot werkelijk af; en dit
is het juist wat den tooverdwang, die op de arme Gretl weegt, zoo voelbaar maakt.
Hoe braaf, hoe zedelijk-degelijk ook, is ze toch geheel onbeschaafd, zelfs boersch
ruw, zoodat ze, zelfs indien de liefde haar niet in heur toovermacht had, noch een
scherp oog, noch diepe vatbaarheid zou kunnen hebben voor de grove gebreken van
haar aanbedene. In haar onvervalschte boerschheid is deze Liener Gretl een
wonderbare gestalte, ofschoon de dichter zich blijkbaar weinig moeite geeft om ze
uit te werken; met al zijn aandacht en inspanning verwijlt hij bij haar tegenhanger
Patz. De uitvoerigste kleenkunst, een buitengewoon scherpe nauwkeurigheid heeft
de dichter bij het uitbeelden van dit karakter aangewend. Met diep doordringenden
blik heeft Bredenbrücker hier alles waargenomen, met helder inzicht de ziel van
dezen instinctieven natuurmensch in haar geheimste vezelen blootgelegd. Zelden
werd een gestalte zoo levendig, zoo aanschouwelijk en innerlijk waar voorgesteld.
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Om Gretl en Patz scharen zich een aantal gestalten, die, met uitzondering van den
mislukten geestelijke, op onovertrefbare natuurwaarheid kunnen roemen. Patz'
broeder, Peter, de schilder, waarin moderne vrijgeesterij en aangeboren geloof om
de overhand strijden, de oude slimmerik ‘Wastl’ (Sebastiaan), Grelt's vader; de
twistzieke Montigler Paul, Patz' vader, die altijd gelijk moet hebben, en dezes vrouw,
de goedmoedige maar zeer domme en bijgeloovige Lore; de Trienter dienstmeid,
Karola, Pat'z geliefde, een scherp gekenschetste tegenhanger van Gretl; de
medeminnaar van Patz, de toegeknoopte, woordarme Josl (Joseph) Thurner; Gretl's
meetje, de oude Regl (Regina), voorzitster van den ‘Gitschenbund’
(jongedochtersgenootschap), een zonderlinge, bijkans buiten het menschelijke
gegroeide gestalte, de heimelijke, grimmige vijandin van den ‘Eerwaarde’.
Ingezien de veelheid der optredende personen, moest de schrijver hier, tegen zijn
gewoonte in, af en toe tot de onrechtstreeksche, bloot beschrijvende kenschetsing
zijn toevlucht nemen; dit geschiedt echter zeer zelden en zelfs de kleinste bijfiguren
worden sprekend ingeleid. Het karakterizeeringsmiddel is ook hier bijna uitsluitend
de samenspraak; gesprekken vullen de 8/10 van het boek. De kout der boeren in de
herberg vult heele bladzijden; wel is waar valt dit gekeuvel nooit uit de lijst der
handeling, maar de handeling bevorderen doet het vaak evenmin. Wie het eentonig
vindt, schept niet, als ik, vermaak in dat pakkend weergeven der werkelijkheid; de
nauwkeurigheid, waarmee hier alles is opgevat en weergegeven, is eenig in de geheele
dorpspoëzie en onovertroffen in de hedendaagsche Duitsche letterkunde; daarenboven
is hier het volksdialect met al zijn eigenaardigheden in klank en taal, meesterlijker
dan ooit weergegeven. Ook heb ik mijn plezier in dit flitsgewijs verlichten der
karakters
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door het behendig aanbrengen van onoogelijk kleine trekken.
Het louter verhalend gedeelte van den roman is tot het allernoodwendigste beperkt;
met natuurschilderingen is de dichter minder spaarzaam. Steeds geeft hij zich
onzeggelijke moeite om de plaatselijke kleur getrouw na te penseelen; nooit echter
is het landschap zuiver naturalistisch afgeteekend, maar altijd in de handeling
geweven; een diep natuurgevoel openbaart zich in deze beschrijvingen. In stijlopzicht
laten bij Bredenbrücker zoo berichten als beschrijvingen te wenschen over. Somwijlen
stoot men daarin op volzinnen, die aan opeengedrongenheid van een te groote en te
bonte gedachtenmassa, aan overladenheid met bepalende- en tusschenzinnen lijden;
voornamelijk vermeit zich Bredenbrücker in het aaneenrijgen van
hoedanigheidswoorden vóór een zinvolledigend substantief en deze
hoedanigheidswoorden zelf van bepalingen te voorzien. Enkele volzinnen zijn zóó
lang en zóó overladen, dat de lezer genoodzaakt is ze tweemaal te lezen alvorens het
hem mogelijk wordt het geheel te vatten. Deze blaam valt niet zoozeer op den
onderhavigen roman, waarin ik maar drie volzinnen van dien aard heb aangeteekend,
als op het volledig letterkundig werk van den schrijver; geen zijner voortbrengselen
is van dit euvel volkomen vrij. Betrekkelijk dit punt kan men de Duitsche schrijvers
Schopenhauer's opmerkingen ‘Ueber Schriftstellerei und Stil’ niet genoeg voorhouden
en in 't geheugen prenten(1).

(1) Het leidend grondbeginsel der stijlleer moet zijn, dat de mensch maar één denkbeeld met
een keer duidelijk kan denken; dat men derhalve van hem niet mag vorderen dat hij er twee
of meer ineens denke. - Dit echter wordt gevorderd door hem, die zulke denkbeelden als
tusschenzinnen, in de voegen van een met dit oogwit verbrokkelden hoofdzin schuift; 't
gevolg is dat hij den lezer zonder noodzaak en moedwillig in de war brengt. Vooral Duitsche
schrijvers maken zich aan dit vergrijp schuldig. Dat hun taal zich daartoe, beter dan de andere
levende talen. leent, bewijst de mogelijkheid, doch niet de loffelijkheid van de zaak. Geen
proza laat zich gemakkelijker lezen en is aangenamer dan het Fransche, omdat het in den
regel van dit gebrek vrij is. De Franschman rijgt zijn gedachten zoo logisch mogelijk en door
den band natuurlijk aan malkaar en legt ze den lezer aldus ‘successive’ ter onbemoeilijkte
overweging voor, zoodanig dat elke gedachte op haar beurt onverdeeld wordt aangemerkt.
De Duitscher integendeel vlecht ze ineen tot een gekruiste en weer gekruiste en nogmaals
gekruiste periode, omdat hij tien dingen tegelijk wil zeggen, in plaats van ze achtereenvolgens
voor te dragen.... Door die lange met ineengeklikte tusschenzinnen verrijkte en, als gebraden
ganzen met appelen, opgevulde perioden, wordt eigenlijk eerst en vooral het geheugen aan
het werk gezet; terwijl men veeleer verstand en oordeel diende op te wekken, wier
bedrijvigheid nu integendeel juist daardoor wordt belemmerd en verzwakt. Want dergelijke
perioden leveren den lezer enkel halfvoltooide zinnen, die zijn geheugen maar zorgvuldig
moet verzamelen en bewaren, als de stukjes van een verscheurden brief, tot ze door de later
nakomende andere helften worden volledigd en beteekenis krijgen. Dientengevolge hoeft
hij een heele wijl te lezen eer hij wat te denken krijgt; hij moet veeleer alles onthouden, zijn
hoop stellend op het slot, dat een licht zal ontsteken waarbij hij eindelijk ook iets zal kunnen
denken. Hij krijgt een heelen boel van buiten te leeren, alvorens wat denkensstof te bekomen.
Dat is blijkbaar slecht; dat is het geduld van den lezer misbruiken.
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- Ofschoon de plaats der handeling niet genoemd wordt, doen toch verscheiden
bijzonderheden aan Seis denken, een dorp aan den voet van den Schlern; nagenoeg
dezelfde schouwplaats bijgevolg als in ‘Dörcherpack.’
Behalve de vermelde in boekvorm verschenen werken, heeft Bredenbrücker ook
hier en daar in tijdschriften novellen laten drukken, die hij waarschijnlijk eerlang tot
een nieuwen bundel zal vereenigen. Uit een persoonlijke mededeeling van den
schrijver verneem ik, dat hij tegenwoordig aan een boerenroman werkt, waarin hij
zich enkel van het Hoogduitsch bedient; met dit besluit wensch ik hem geluk, en wel
vooral om de reden van practischen aard, dat het aanwenden van dialect zijn
doordringen in den weg staat. Ook uit grondbeginsel ben ik meer voor het gewestelijk
tinten, zooals b.v. Anzengruber dat zoo meesterlijk
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doet, dan voor het gebruiken van louter dialect. Men verbeelde zich eens wat er uit
de dorpsdichting worden zou, moest elk dichter zich van zijn plaatselijke volkstaal
bedienen en was men bijgevolg genoodzaakt al de dialecten van Duitschland aan te
leeren om de dorpspoëzie te kunnen genieten. Verschillende louter Hoogduitsch
schrijvende novellisten hebben het vermocht de dialectische eigenaardigheid van
hun stam in hun Hoogduitsch te laten doorschemeren; ik noem o.a. Keller en Storm.
Brengt men nu boeren op het tooneel, dan is, mijns inziens, dialectisch kleuren plicht;
en niet alleen het bloot uiterlijk dialectisch kleuren, maar het zoo getrouw mogelijk
weergeven van de zegswijzen, oorspronkelijke wendingen, vergelijkingen en
spreekwoorden van het volk. Het gebruik van enkele gewestelijke woorden, mits ze
eenigszins merkwaardig of kenmerkend wezen, acht ik noodwendig. De Tirolerboeren
noemen b.v. den mond ‘Goschen’, ‘Ratsche’ of ‘Vaterunserloch’; een zwetser heet
bij hen ‘Charfreitagsratsche’; de zomergasten noemen ze ‘Frischleut’, een aanvallig
kind ‘Lullerle’, een dik ‘Pumpernickl’, een jonkvrouw ‘Gitsch’, een afstootelijk
mensch ‘Z'widerwurz'n’, ‘himmeln’ beteekent sterven, ‘scharmenteln’ schoon doen,
‘dreckeln’ een of ander gebrek hebben(1). Het aanwenden van woorden, die als
‘Vaterunserloch’ b.v. instee van ‘Mund’ een heele karakte-

(1) Ongemeen talrijk zijn de benamingen voor den duivel: Aff', Argsmann, Berlichete, Bettel,
Cofarlon, Fankel, Fasolt, Gamsjakl, Gangger, Ganggerlinck, Gauke, Gawizl, Gocklfuss,
Graunzl, Grünäugl, Grünrock, Hauptkanuff, Hornte, Hütlbua, Kälberfuss, alter Kanker, alter
Kohlenpuffer, Klafermuverle, Kohlschwarze, Kuckuckwangele, Lebendige, Leibhaftige,
Mucksel, Michel, Mermeut, Rauwuzl, schwarzer Raggarsmann, Rotsstumpf, Schwarzhannes,
Schalljuchser, Schiedel, Schinder, Schuberl, Schüttel, Seelladr, Spirifankl, höllischer
Schwanzkerl, Sadrack, Tschaderwatschl, Tschangel, Tschufferl, Taxenhacker, Tschugg,
Untere, Valand, Warliggete, Wildsmann, Zwoorhörndler, Zuens, Zönn.
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ristiek in zich bevatten, kan men den dichter enkel ten goede duiden. Maar de
Tirolerboeren zeggen ook ‘amerst’ voor ‘zuvor’, ‘bal’ voor ‘wenn’, ‘sell’ voor ‘das’,
‘mangari’ voor ‘meinetwegen’. Bredenbrücker doet dat eveneens na. Doch dit wordt
door de natuurwaarheid niet vereischt; stonden hier Hoogduitsche woorden in plaats
van de gewestelijke, ze zou er niet onder lijden. Honderden woorden van dit slag
maken een doorgaande lezing onmogelijk; gedurig moet men de trouwens vaak
onvolledige woordenlijst raadplegen; en waarachtig, dat is bedenkelijk. De schrijver
die zulke eischen stelt, kan maar eene kleine lezersgemeente hebben, die enkel uit
eenige letterkundige fijnproevers bestaat. De ietwat hoogere maat van echtheid die
door het gebruik van zuiver dialect bereikt wordt, vordert van den dichter offers die
hij beter niet bracht en legt den lezer een last op, die een dure koopprijs is voor de
genotsverhooging.
De dichter deelt me nog mede dat er in zijn lade een dramatiseering steekt van
zijn novelle ‘Die Heimkehr’. Zou hij misschien aanvangen zich aan het tooneel te
wijden? Dan wensch ik hem van harte geluk. Als tooneelschrijver zal hij wel
gedwongen zijn het uitsluitend aanwenden van gewesttaal te verzaken; anders gingen
zijn stukken over de grenzen van Duitsch Zuid-Tirol niet. Wat de tooneelschrijver
nu uit nood moet doen, daartoe zou de novellist vrijwillig moeten besluiten.
In de boven vermelde biographische schets(1) beantwoordt Bredenbrücker op de
volgende wijze de door hemzelf opgeworpen vraag ‘Wie is waarlijk dichter?’: ‘Hij
die wat hij verzint zoo klaar in woorden vat, dat zijn gevoel geheel dat der navoelen-

(1) Bauerngeschichten schreiben Sie? Etwas von mir selbst. Berliner Abendpost. Beilage, 30
December 1900.
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den wordt; hij wiens droomgestalten zoo van leven zijn doordrongen, dat de lezers
ze fluks voor hun geestesoog wanen te zien’. Ik vestig de aandacht op het woord
‘droomgestalten’ dat bij een echt naturalist de gal in het bloed zou jagen. Alle
verhalende en alle tooneelkunst komt ten slotte neer op de kunst om menschen uit
te beelden. Echt dichter is hij, die aan zijn gestalten het volkrachtig leven vermag in
te ademen, die ze teekent met zoo'n overvloed van treffende trekken dat ze, als
portretten van Titiaan of van Dijck, uit de lijst der dichting schijnen te kunnen treden
en onder ons te wandelen. Wie dat kan heeft voorzeker aanspraak ‘op een bescheiden
gedenkteeken in de lettergeschiedenis.’ Dit gedenkteeken zal voor Bredenbrücker
niet bescheiden maar heerlijk zijn. Een degelijke waarborg voor de allengskens
doordringende waardeering van den dichter, is het oordeel, onlangs in een brief
geveld, door den meest beroemden romanschrijver van het huidige Duitschland, P.
Heyse, wiens kunstrichting die van Bredenbrücker voorwaar niet dekt: ‘Vroeger had
ik maar nu en dan eens in een tijdschrift gekeken en er enkel de in mijn oogen
bedenkelijke virtuositeit in het behandelen van dialecten bemerkt. Een geheel verhaal
had ik nooit gelezen en was nu destemeer verrast en beschaamd, toen ik in dezen tot
Tiroler bekeerden Rijnlander een zoo vollen en kloeken dichter ontdekte, een meester
niet alleen in de karakteristiek, wien al de tonen van humor, bevalligheid en hoogste
tragiek ten dienste staan, maar ook een kunstenaar, die elke stof, die hij onder handen
neemt, met onfaalbare zekerheid tot een klein meesterstuk weet te verwerken. Zoo
een zich-inleven in een vreemden volksstam is weergaloos.’ Aldus oordeelt over
Bredenbrücker de hardnekkige tegenstander van het modern naturalisme. Verbond
onze dichter met de wonderbare getrouwheid in het weergeven niet de kunst van het
doordringen in de ziel, het oordeel van
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Heyse zou ongetwijfeld niet zoo gunstig wezen. Boven het partijengekijf van den
dag klinkt de dichterleus welke Bredenbrücker, voor den geïllustreerden cataloog
van den uitgever Fontane heeft geschreven:
Schlicht, mutig und wahr,
Des Zieles sich klar,
Quell aus des Herzen Grund,
So ist die Kunst gesund!
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Van ouden datum.
EEN der redenen, waarom zoovelen der besten onder ons, jaren lang, niet dan met
wantrouwend oog de christelijk-democratische beweging onzer dagen hebben
gadegeslagen, is, ons inziens, hierin gelegen, dat zij de christelijke democratie
oordeelden, iets nieuws te zijn. Altijd toch, zegt Vincentius Lirinensis, is het zoo
geweest, dat hoe godsdienstiger iemand is, hij des te beslister stelling neemt tegen
nieuwigheden.
En niet altijd ten onrechte. Immers, is er voor modesen commoditeitsartikelen
veelal geen betere recommandatie dan: Nieuw, nieuw! toch is, toch mag althans zulks
het geval niet zijn, waar het rechtsprinciepen geldt en groote moreele en godsdienstige
waarheden. ‘Het is een wet der Voorzienigheid, bevestigd door de geschiedenis,
aldus Leo XIII in zijn encycliek van 19 Maart 1902 dat men de groote godsdienstige
beginselen niet kan aanranden, zonder tegelijkertijd de grondslagen aan te tasten der
sociale orde en van den socialen bloei’. Ook de princiepen dus der christelijke
democratie moeten kunnen roemen op oudheid, om goed en deugdelijk te wezen. Ik
wil daarom een poging wagen, om den eeuwenouden grondslag der christelijksociale
volksactie aan te toonen, hoewel hieromtrent bij ons katholieken nauwlijks nog twijfel
bestaan zal, nu de Instructie der H. Congregatie van buitengewone kerkelijke
aangelegenheden over de christelijk-democratische actie in Italië, de verklaring
bevatte: ‘De christelijk-democratische beweging moet niet beschouwd worden als
iets nieuws, zij is zoo oud als de voorschriften en onderrichtingen van het Evangelie’.
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De christelijke democratie is een feit, dat opgehouden heeft iets nieuws te zijn, reeds
achttienhonderd jaren.
Deze bewering van Louis Veuillot moge stout schijnen; de benaming ‘christelijke
democratie’ voor christelijke volksactie moge dagteekenen van misschien slechts
zestig, zeventig jaren, haar wezen is zoo oud als de voorschriften en onderrichtingen
van het Evangelie; het Evangelie ligt haar ten grondslag.
Ten bewijze. - Wat is de christelijke democratie anders dan een zuivere, in praktijk
gebrachte kennis van de plichten van het gezag, van de fortuin, en van het patronaat(1)
overeenkomstig de christelijke beginselen? Of ook zoo: de bronnen, waaruit deze
drievoudige verplichtingen voortvloeien, zijn dezelfde, waaruit de christelijke
democratie ontspringt. De bron nu, waaruit een verplichting ontspringt, is eene
moreele waarheid, waarin de betrekkingen van den verplichte tot den rechthebbende,
en omgekeerd, worden uitgesproken. Derhalve vindt het gezag zijn verplichtingen
in de politieke(2) waarheden, de fortuin in de oeconomische, het patronaat in de
sociale. Waar dus deze waarheden gevonden worden, daar vindt men den grondslag
der christelijke democratie. Derhalve zal de stelling: ‘De christelijhe democratie is
zoo oud als de voorschriften en onderrichtingen van het Evangelie’ bewezen zijn,
als wij aantoonen, dat deze trits van waarheden, de politieke, de oeconomische en
de sociale, vervat zijn in de christelijke openbaring.
Trachten wij dit te bewijzen.
Hoe Christus, ons Goddelijk toonbeeld, de verplichtingen heeft opgevat van het
gezag, toont Hij ons door Zijn leer en door Zijn voorbeeld. ‘De koningen der Heidenen
heer-

(1) Onder patronaat worde hier verstaan niet alleen de overheid der werklieden maar van elken
stand.
(2) Hieronder versta men de verhoudingen van het burgerlijk gezag tot zijne onderdanen.
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schen over hen, en die gezag over hen voeren, worden weldoeners genoemd. Doch
gij niet alzoo, maar wie onder u de grootste is, worde als de kleinste, en wie de
overste, als de dienaar’(1). Door heerschzucht en pralerij met weidsche titels
(’weldoeners’) kenmerkten zich de heidensche regeerders; dit nu mocht niet plaats
hebben onder Christus' leerlingen, die Hij bestemd had om te worden vorsten in Zijn
rijk, die Hij bekleeden zou met dezelfde macht, waarmede de Hemelsche Vader Hem
gezonden had. Dezen maant Hij aan tot nederigheid, tot dienstvaardige ootmoedigheid.
En met een beroep op Zijn eigen voorbeeld bevestigt Hij de pas verkondigde leer.
‘Want wie is grooter, hij, die aanzit, of die bedient? Is het niet die aanzit? Ik echter
ben in uw midden als een die bedient’(2).
Hier in de zaal van Jeruzalem zijn geproclameerd, door niemand minder dan door
den Goddelijken Meester, de voornaamste factoren der christelijke democratie: de
dienstvaardigheid, de liefde, de rechtvaardigheid, ten opzichte ook van den mindere.
‘De meerdere, de sterke, diene den mindere, den zwakke’, dit christelijk ideaal van
de overheid en van het gezag, de heidensche oudheid erkende het feitelijk niet. Gelijk
het heidensche hoofd van het gezin alles onderdrukte, wat van hem afhankelijk was,
zoo onderging hij op zijne beurt de harde dwingelandij van den Romeinschen Staat,
door wien de afzonderlijke personen slechts werden geacht, in zooverre zij hun kracht
en hun bedrevenheid hem ten dienste konde doen strekken, voor wien het vaderland
integendeel gold als eene godheid. Zijn harde, onverbiddelijke wetten kwetsten alle
gevoelens der natuur, schonden al hare rechten. ‘Geheel het recht der Romeinen
zetelde in den Caesar; de Caesar was de levende wet en de ware godheid der stad’(3).
Godsdienst, opvoeding, wetenschappen, handel, nijverheid, alles in één woord was
in handen van den keizer... Zoowel Marcus Aurelius, die doorgaat voor een der
wijzen van het heidendom, als Trajanus oordeelden hunne macht onbeperkt. Die
macht willen beperken, gold als een misdaad van majesteitsschennis(4).

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

Luc. XXII, 25-26.
Luc. l.c. 27.
PERIN: Les lois de la Société chrétienne.
LABOULAYE: L'état et ses limites.
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Met recht kon Marx het Romeinsche keizerrijk definieeren: ‘Een reusachtige machien
om de volken te onderdrukken’.
Tevergeefs zoekt gij dat ideaal in de Indische godsdiensten met hun absoluut
gescheiden kasten van trotsche heerschers en verachte dienaren; tevergeefs bij den
Muselman; de standaard toch van den profeet protegeert den Slavenhandel en wettigt
de slavelijke dienstbaarheid der vrouw. Maar de wet, aan het kruishout gehecht van
Christus den Godmensch, is de constitutie der christelijke democratie, de wet van
opoffering en van liefde.
De wet der christelijke democratie, de plichten omschrijvend van het gezag, is ons
gegeven door Christus; de Apostelen, Zijne leerlingen, hebben het eerst hare weldaden
genoten, hebben het eerst haar verkondigd, hebben het eerst haar in beoefening
gebracht.
Hoe verstonden zij, met de hoogste waardigheid bekleed, die ooit den menschen
zou gegeven worden, hoe beschouwden zij hun verheven missie, om de zon der
aarde, het licht der wereld te zijn?
‘Dienaren van Jesus Christus’: ziedaar hun groote eeretitel. Verre van zich, om
hun waardigheid en hun verheven macht, boven anderen te verheffen, verkondigden
zij de gelijkheid van allen in het geloof en in het deelen in de verdiensten van den
Verlosser. De prins der Apostelen, door Christus aangesteld als Primaat Zijner Kerk,
begint zijn schrijven aan de kerken van Klein-Azië: ‘Simon Petrus, dienaar en apostel
van Jesus Christus, aan onze gelijken in het geloof en in de gerechtigheid van onzen
God en Zaligmaker Jesus Christus’. Uit dezen aanhef van zijn brief laten zich de
gevoelens verklaren, die het zichtbaar hoofd der Kerk, den eersten Paus, bezielden
nopens de roeping van het gezag. - Paulus, de apostel der Heidenen, aan Ananias
bekend gemaakt als een uitverkoren vat des Heeren, getuigt van zich zelven: ‘Terwijl
ik vrij was van allen’ - van niemand afhankelijk - heb ik mij gemaakt aller
dienstknecht(1), om meerderen te winnen’. Een zelfde

(1) Ik cursiveer.
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opvatting hunner zending als prinsen der Kerk, met goddelijk gezag bekleed, hadden
de overige Apostelen: ‘Wat ons betreft, wij verklaren ons uwe dienstknechten in
Christus’.
‘Dienaar der dienaren Gods!’ Deze leuze der Apostelen werd het gezagsdevies
der bisschoppen van Rome, der Roomsche Pausen. Terwijl Joannes, genaamd de
Vaster, bisschop van Constantinopel, hemel en aarde bewoog om den titel te verkrijgen
van algemeen patriarch, wilde de beroemde Paus, Gregorius de Groote, voor zich
en voor zijn opvolgers op den stoel van Petrus, geen anderen titel dan: Servus
servorum Dei; Dienaar der dienaren Gods. Van toen af geschreven aan het hoofd
der pauselijke stukken en van de meer solemneele acten der Roomsche magistratuur,
zal deze formule op plechtige wijze de noodzakelijkheid blijven betoogen, om de
hoogste macht, uitgeoefend op aarde, aan te wenden ten gunste van allen, ook van
de minderen. In de katholieke theologie zal blijven geboekt staan: Bij zijn heilige
wijding wordt de katholieke bisschop de dienstknecht van alle mededienstknechten
Gods(1).

II
Tot hiertoe spraken wij over de roeping van het geestelijk gezag, doch niet anders
was en is de strekking van het christelijk burgerlijk gezag.
Nauwelijks heeft Constantijn, de eerste christen keizer, de knie gebogen voor het
kruis, of hij hoort uit den mond van een armen monnik de christelijk-democratische
strekking van zijn souvereine macht. Vol bewondering over de faam van Antonius,
den woestijnbewoonder, schrijft hij hem een missieve, verlangend een antwoord te
ontvangen. Aan zijn verlangen werd voldaan. ‘Beijvert u,’ schreef hem de Heilige,
‘gij en uwe zonen, de vrienden te zijn der burgerlijke maatschappij, behartigt de
rechtvaardigheid, en draagt zorg voor de armen.’
Voorwaar een christelijk compliment, gemaakt aan een dier keizers, die tot dan
toe goden golden en onsterfelijk

(1) S.Th. Ep. de perf. vitae spir. c. 17.
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heetten, gewoon aanbeden te worden en bewierookt, verzekerd van een schitterende
apoteose na hun dood! Maar Constantijn was Christen, geen Heiden meer; hij en
zijne zonen ontvingen het antwoord van Antonius met eerbied, met vreugde zelfs.
Het woord van Christus, gesproken tot de apostelen, de prinsen Zijner Kerk; ‘de
koningen der Heidenen heerschen over hen, en die gezag over hen voeren, worden
weldoeners genoemd, doch gij niet alzoo’, dit woord gold niet alleen voor de
geestelijke macht, maar even zeer voor koningen en keizers, ook voor het hoogste
burgerlijk gezag: ‘Maar wie onder u de grootste is, worde als de kleinste, en wie de
overste, als de dienaar.’
Wie, wie zelfs onder de heidensche grooten, bestond het, keizer Nero zijn
onmenschelijken bloeddorst te verwijten? Gold Nero, zijn handen druipend van
onschuldig bloed, niet voor eene godheid? Was de wil van den Romeinschen Caesar
niet de levende wet? Dien wil van den Caesar, zijn macht, willen beperken, was
majesteitsschennis; tegen den wil des keizers bestond er geen recht. Anders verstond
het de Kerk. Door het: ‘Geeft den keizer wat des keizers is’, heeft zij de plichten
geregeld der onderdanen, hun het recht ontzegd op iederen onbillijken eisch, en de
gehoorzaamheid gepredikt aan het wettig gezag. Doch daarbij vergat zij niet, dat de
koningen, naar Gods wet, regeeren moeten voor het welzijn van het volk. Zoodra zij
haar zegenrijken invloed kon doen gelden, was de Caesaro-latrie en daarmede het
egoïsme van het heidensch gezag veroordeeld. Ambrosius van Milaan treedt op
tegenover keizer Theodosius voor het volk. Vrij en cordaat verwijt hij hem den
wreeden moord op de inwoners van Thessalonica; hij brengt hem onder het oog de
noodzakelijkheid van boete te doen; hij weigert de H. Communie aan den
bloedschuldigen keizer, hij ontzegt hem den toegang tot de kerk, totdat hij zijn schuld
heeft uitgeboet. Het trosch egoïsme ligt vernederd en de chrislijke gezagstheorie
viert een luisterrijken triomf, een triomf, dien wij in onze dagen zouden noemen een
christelijk-democratische overwinning.
Inderdaad, iedere boetvaardigheid, door de Kerk noodig geoordeeld voor de
regeerders, die als zoodanig een misstap bedreven, is een les uit de school der
christelijke democratie, ten gunste der onderdanen. Nooit toch is een
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souverein, hoe machtig ook, van zulken misstap geabsolveerd kunnen worden, tenzij
dat misbruik maken van zijne macht hem berouwde, tenzij hij vast besloten was, de
rechtvaardigheid en de liefde te betrachten ten opzichte zijner onderdanen, zonder
vast besloten zijn in 't vervolg zijn gezag te zullen gebruiken voor het welzijn van
zijn volk; met andere woorden, zonder het vaste voornemen te hebben gemaakt, om
in de publieke orde den weg te bewandelen der christelijke democratie.
Dank den heilzamen invloed der Kerk verhief zich langzamerhand op de puinhoopen
van het heidensch Rome een geheel nieuw sociaal gebouw, opgetrokken op
christelijken grondslag. Onder het christelijk gezag, belichaamd in het koningschap
of anders, bestonden de burgers niet meer uitsluitend voor den Staat, was het vaderland
niet meer eene godheid, gold de wil van den Caesar niet meer als hoogste wet. Onder
de vragen, een keizer van het Roomsch-Duitsche rijk vóór zijne kroning gesteld, was
ook deze: Wil uwe Majesteit den armen en rijken, de weduwen en weezen een
rechtvaardige rechter, een loyaal verdediger zijn? Eerst wanneer ook op deze vraag
de keizer zijn ‘Ik wil’ met een eed had bevestigd, werd hij aan den voet van het altaar
door den bisschop gekroond. ‘De koning’, zegt de beroemde geschiedschrijver
JANSSEN(1), was niet zoo zeer de heer als wel de hoogste voogd van het rijk, niet de
eigenaar maar de hoogste bestuurder van de staatsgoederen en van het staatsgezag.’
‘De monarchie’, zegt op zijne beurt GUIZOT, ‘ontleende haar recht aan de zending
om de goddelijke wet en de rechtvaardigheid te doen heerschen over de bijzondere
krachten, en om het algemeen welzijn in bescherming te nemen tegen het privaat
belang.’ Uit het fatale ‘L'Etat c'est moi’ van Lodewijk XIV zou men dus geneigd
zijn te concludeeren, dat hij geschoold was niet in een christelijke maar in een
heidensche sociologie.

(1) Geschichte des deutschen Volkes, I.
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Het zou niet moeilijk zijn de christelijk-democratische strekking van het christelijk
staatsgezag nog met tal van argumenten te staven. Nochtans zullen wij ons bepalen
bij nog een enkel citaat, door kardinaal Pitra ingeroepen, om te bewijzen hoe deze
strekking is in den geest der Kerk. Het is ontleend aan het canoniek recht: ‘Het is
den koningen eigen, rechtvaardigheid te doen, de onderdrukten te bevrijden uit de
hand hunner onderdrukkers, hulp te verleenen aan den vreemdeling, aan den wees
en de weduwe, die door de machtigen gemakkelijker worden onderdrukt(1).
Zoo bewijst de onafgebroken traditie der Kerk, sprekend door haar leer en hare
praktijk, dat het gezag, het publiek gezag moet strekken tot het welzijn van allen, en
op bijzondere wijze moet in bescherming nemen den arme en den zwakke: ‘Wie
onder u de grootste is, worde als de kleinste, en wie de overste, als de dienaar.’

III.
Ook aan den vorschenden blik van sommige heidensche philosophen was het niet
ontsnapt, dat de souverein krachtens zijn roeping ook het welzijn behoort te
bevorderen der minderen: ‘De vorst, zegt Plutarchus, moet de zwakken verdedigen
en zorgen voor de noodwendigheden zijner onderdanen.’ Aan de Kerk echter de eere
van: ‘Wie de overste is, worde als de dienaar.’ Heeft de heidensche filosophie dit
princiep al eens vermoed, de Kerk heeft het geürgeerd; de heidensche wijsbegeerte
uitte het bij uitzondering als een dorren wensch, de Kerk heeft het de overhand doen
krijgen in de praktijk.
Treuriger nog dan met de begrippen over de strekking van het gezag, was het in
de heidensche oudheid met de ideeën over de plichten der fortuin.
Niet dan met weerzin, met afschuw hoort men Seneca beweren: ‘Misericordia
animi vitium est; boni misericordiam vitabunt: de barmhartigheid is een ondeugd
des harten, de rechtschapen mensch zal er vrij van blijven.’ Beter is het al niet met
zijn: ‘Sapiens non miseretur: de ware wijze kent

(1) C. 23, Regnum est, C. XXIII, q. 5.
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geen medelijden.’ Stel tegenover dit onmenschelijk, wreed beweren de verheven,
zielsverheffende leer van den Goddelijken Meester: ‘Het is zaliger te geven dan te
nemen.’ ‘Wat gij aan den minste mijner broeders hebt gedaan, hebt Gij aan Mij
gedaan’: ‘Zalig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid verwerven.’
Het eigendomsrecht is iets heiligs en de christelijke democratie eerbiedigt het,
verdedigt het met kracht tegen een valsch communisme. ‘Niets mag haar zoo heilig
zijn als de rechtvaardigheid; zij late het recht om te verkrijgen en te bezitten ongerept;
zij beware het verschil van standen...... ook deze (de hoogere) zijn niet minder dienstig
tot behoud en ontwikkeling der maatschappij’(1). Het vermogen om goederen der
aarde te kunnen bezitten, is een natuurrecht. Wat tot de ouden is gezegd op den berg
Sinaï en door Mozes in steenen tafelen werd gegrifd, is herhaald door Christus voor
alle tijden en alle volken, en is door God gegrifd in de harten der menschen: ‘Gij zult
niet stelen.’ Even onschendbaar dus als het recht om te bezitten, is het recht om van
die goederen een eerbaar gebruik te maken voor zich en de zijnen. Maar een absoluut
individualistisch gebruik van die goederen is door de Kerk veroordeeld. Absoluut
private rijkdommen, geheel, en enkel en alleen bestemd voor eigen gebruik, de Kerk
kent ze niet. Alle hebben in zekeren zin een algemeene bestemming.’ Wat het gebruik
der goederen betreft, zegt Paus Leo, de mensch mag ze niet houden voor private
maar voor algemeene, met dien verstande namelijk dat hij er gemakkelijk van
meedeelt in den nood van anderen’(2). Daarom zegt de apostel: ‘Beveel aan den rijken
dezer wereld..... spoedig te geven en te laten deelen in hun rijkdommen’(3).
Het overvloedige storten in den schoot der armen, nadat voldaan is aan eigen
nooddruft en de behoorlijke eischen van zijn staat en stand, ziedaar het christelijk
princiep, de plichten regelend der fortuin: ‘Quod superest, date eleemosynam’(4). Zoo
oud derhalve als het Evangelie, zoo oud is de tweede

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

Graves de communi re.
Rerum novarum.
I. Fim. VI. 17, 18.
Luc. XI. 41.
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steunpilaar der christelijke democratie: de christelijke Charitas.
Het uitsluitend-privaat gebruik hetzij van goederen der natuur, hetzij van geestelijke
of lichamelijke krachten, of van welke gave der natuur dan ook, zou zijn het werk
van den ontrouwen dienstknecht: het talent begraven, van den Heer ontvangen. Het
Evangelie en de Kerk leeren ons, dat wij het moeten vermenigvuldigen en vrucht
doen dragen, door het aan te wenden tot het algemeen welzijn, om het
christelijk-democratisch te gebruiken.
Nauwelijks had de vervolging uitgewoed en kon de Kerk vrij hare stem verheffen,
of haar edelste zonen, zoowel der Grieksche als der Latijnsche Kerk, deden tot de
rijken en de machtigen het woord weerklinken van den Goddelijken Meester: ‘Hebt
medelijden met de schare,’ ‘doet wel en geeft te leen, zonder daarvoor iets te hopen,
‘en van den Apostel: ‘Houdt niet op met goed te doen,’ ‘weest weldadig, wordt rijk
aan goede werken, geeft gaarne, weest mededeelzaam..... opdat gij het ware leven
verkrijgen moogt.’ Is krachtiger motiveering mogelijk om een christelijk democratisch
gebruik te maken van de goederen der fortuin? Paulus stelt het voor, zoo niet als
voorwaarde, zeker als een der middelen, om de zaligheid te bewerken, en de
Goddelijke Zaligmaker spreekt het wee uit der eeuwige verwerping tegen hen, wier
hart aan hunne aardsche schatten gebonden en wier geld hun God is: ‘Gaat weg van
mij vervloekten in het eeuwige vuur..... Want ik had honger en gij hebt mij niet
gespijzigd; ik had dorst en gij hebt mij niet gelaafd..... ik was naakt en gij hebt mij
niet gekleed.’ Op beslissender wijze kon het hardvochtig egoïsme, het absoluut
individualisme der gefortuneerden niet worden veroordeeld.
Men versta mij echter wel. Niet worden hier de rijken bedreigd in - of veroordeeld
om hun bezit, maar dit wee van den Goddelijken Rechter treft diegenen, die den
zwaren plicht van christelijke barmhartigheid verwaarloozen, zooals zeker het geval
is, als zij nalaten den naaste bij te staan, die in uitersten nood verkeert.
In zoo krasse termen hebben de HH. Vaders, Gregorius en Chrysostomus,
Ambrosius en Augustinus, het gemeen
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gebruik van de goederen der fortuin verkondigd, dat Bebel, Baudrillart, Roscher,
Ritschl enz., met de atheistische communisten incluis, hen, zoo waar, hebben begroet
als de voorloopers, als de apostelen van het socialisme. En toch, geen haar op het
hoofd dezer groote Kerkleeraren, dat er aan gedacht heeft, den eigendom te bekampen.
Klaar en duidelijk als de dag spreken zij zich uit over het rechtmatig bezitten van
den eigendom. Om van de anderen niet te spreken, de H. Ambrosius, die wel het
scherpst zich uitlaat tegen de hardvochtige rijken, leert uitdrukkelijk, dat de
rijkdommen van God komen, dat ze een geschenk zijn der goddelijke Goedheid(1).....
De rijken zelf vermaant hij, niet begeerig of onrechtvaardig de hand uit te steken
naar eens anders goed: ‘Wilt de rol niet spelen van Achab, door het bezit te begeeren
van den naaste’(2). Wijst hij op de verplichting om den armen te geven, wat zij ten
overvloede bezitten en voor hen zelven onbenut blijft, toch laat hij niet na, voor de
armen te betoogen, dat de eigendom onschendbaar is: ‘De arme heeft geen recht, de
aalmoes der rijken af te dwingen,’(3) en eindelijk uitdrukkelijk te verklaren, dat het
‘Wee den rijken’ niet hen geldt, die schatten bezitten, maar hen, die hunne rijkdommen
misbruiken(4). Chrysostomus weigerde den toegang tot de kerk aan keizerin Eudoxia,
omdat zij wederrechtelijk zich den wijnberg had toegeëigend eener welgestelde
weduwe, en Ambrosius prijst en eert Naboth, die weigert zijn wijnberg, het erfdeel
zijner vaderen, af te staan, als een man, die onder het getal der heiligen verdiende
opgenomen te worden(5).
Bij de HH. Vaders derhalve, zoo min als in het Evangelie, geen schijn van
Socialisme, maar christelijke democratie in zake het gebruik van rechtvaardig bezeten
rijkdommen.

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

De Nabuthe Jezrael, c. 16.
L.c. c. 9.
De offic. I. 30.
In Luc. l. 5. n. 69.
In Ps. 36.
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Niets strijdt meer met de sublieme opvatting der christelijke charitas, die den meerdere
wijdt tot dienaar van den mindere, dan de onderdrukking der zwakken, der behoeftigen
en der financieël-ongelukkigen door den woeker. Ook tegen dit onbruik hebben de
HH. Vaders, als tegen een verslindend ondier, hun stem verheven, en aldus ook in
deze dit princiep der christelijke liefde: ‘om God den behoeftigen evenmensch helpen,’
naar voren geschoven. Met kracht en verontwaardiging spreekt de H. Basilius tot de
woekeraars: ‘De nood der armen is voor u een welkome gelegenheid tot winstbejag;
gij slaat goud uit hunne tranen; gij worgt een uitgeschud mensch; gij geeselt met de
roede hem, die den hongerdood gestorven is.... gij kweekt, zonder grond te bezitten,
gij maait zonder te hebben gezaaid.’ De H. Hilarius beschrijft den woeker als
onvereenigbaar met het Christendom: ‘Zoo gij Christen zijt, hoe is het mogelijk, dat
gij dat geld, dat onbenut bij u berust, vruchtbaar maken wilt, door u een schat te
vergaren uit den nood uws broeders, voor wien Christus gestorven is?’
Deze strijd, door de Vaders aangebonden tegen den woeker, is voortgezet door de
Kerk, die zich eeuwen lang zelfs tegen een betamelijken interest heeft verzet(1). Van
dit haar verzet is haar een verwijt gemaakt, als ware zij vijandin van den handel en
van den vooruitgang. Tot welke armzalige, schaamtelooze middelen moet men al
zijn toevlucht nemen, om den ongerepten naam, de glorie te bezwalken van Christus'
zuivere Bruid. Neen, verre van haar vijandin te zijn van de industrie en van den
vooruitgang, verre van haar een wettige, rechtvaardige winst te veroordeelen; maar
wat hare sympathie niet heeft, wat hare goedkeuring niet wegdraagt, dat is een gewin
zonder arbeid, zonder wettigen titel; wat zij veroordeelt, dat is het speculeeren op
den berooiden toestand van anderen. Haar eeuwen lang voortgezette strijd tegen den
woeker, is niets anders dan een voortgezette

(1) Op voor die tijden grondige reden. Eerst immers in den nieuweren tijd zijn de
maatschappelijk-oeconomische toestanden dermate verananderd, dat het geld begon een
geheel andere oeconomische rol te spelen, en thans universaliter virtualiter productief is,
wat het oudtijds slechts was per accidens en in bizondere gevallen. Zie CATHREIN,
Moralphilosophie, II, s. 359-360. GÉNICOT, theol. Mor. I, no 620,
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onderrichting van gezonde christelijke democratie, de les indachtig van haar
Goddelijken Stichter, de liefde parend aan de rechtvaardigheid: ‘Doet wel, geeft te
leen zonder daarvoor (van de menschen) iets te verhopen, en groot zal uw loon wezen,
en gij zult kinderen zijn van den Allerhoogste.’

IV.
Een dwaalbegrip, dat veel opgeld doet in de arbeiderswereld, dat handig geëxploiteerd
wordt door de apostelen van het Socialisme, is de bewering: dat het aandeel der Kerk
en van het Catholicisme in de oplossing der sociale vraag zich bepaalt bij het prediken
der liefde aan de patroons, der tevredenheid aan de werklieden, van het leven
hiernamaals aan beiden. Een valsche aantijging, die, onder den dekmantel van aan
de Kerk de eer te laten der christelijke liefde, haar de krone van het hoofd rukken
wil van koninginne der rechtvaardigheid.
Verder gaat het streven der christelijke democratie, hoewel niet van jongen datum,
wel eens het troetelkind genoemd van den Paus. Haar beteekenis omschrijft de H.
Vader aldus: ‘Ongetwijfeld zal niemand het streven berispelijk vinden, dat volgens
de wet der natuur en van God er enkel op uit is, om hen, die met handenarbeid in
hun levensonderhoud voorzien, tot een dragelijker lot op te voeren en langzamerhand
datgene te doen hebben, waardoor zij voor zich zelven kunnen zorgen;..... dat zij
beseffen geen dieren, maar menschen, geen heidenen maar christenen te zijn’(1). Met
andere woorden: Naast hun geestelijk en eeuwig welzijn, het tijdelijk, het aardsche
levenslot verbeteren der werklieden, hen zooveel mogelijk opheffen uit den staat der
armoede, zoodat zij zoo weinig mogelijk de vereelte hand behoeven uit te steken
naar de gaven der rijken, maar met den apostel der Heidenen kunnen zeggen: ‘Voor
hetgeen ik behoefde en zij, die bij mij zijn, hebben deze handen gediend’(2). De
christelijke democratie rechtvaardigt het, dat de werklieden beseffen menschen te
zijn en christenen,

(1) Graves de communi re.
(2) Act. Apos. XX, 34.
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geen dieren, zooals de slaven golden van het heidensche Rome, geen heidenen, bij
wie de werkman een voorwerp was van verachting en spot, den naam van burger
niet waardig. In de christelijke democratie zijn allen ‘kinderen Gods..... Er is noch
Jood noch Griek; er is noch slaaf, noch vrije’(1).
Ziedaar de leer van den Paus, de leer van het Evangelie, de leer ook van de
katholieke Kerk.
‘Dat de misdeelden der fortuin van de Kerk leeren..... zich niet te schamen, dat zij
hun brood verdienen in het zweet huns aanschijns’(2); de Zoon Gods zelf heeft den
arbeid geadeld door Zijn handenarbeid in het huisje van Nazareth: ‘Is deze niet een
werkman, de zoon van Maria?’
Op dit voorbeeld van haar Goddelijken Stichter heeft de Kerk den werkmansstand
opgeheven uit zijn miskenning en zijn verachting.
Nauwelijks zijn betere, zonnige dagen voor haar aangelicht, of zij denkt aan de
opheffing van den slavenstand, een stand, wier leden dieren waren, geen menschen,
heidenen, geen vrije christenen. Toch heeft zij niet roekeloos, ondoordacht die
opheffing begonnen. Zij, de onderwijzeres der volken, geleid door den bijstand van
den H. Geest, begreep, dat een plotselinge, onvoorbereide afschaffing van den
slavenstand èn voor de maatschappij èn voor de slaven zelven noodlottig moest zijn.
En dat zij goed heeft gezien, is nog in de pas verstreken eeuw klaar bewezen door
de russische ukase van 1861 en door de plotselinge vrijheidsbeweging in Brazilië.
Eerst wilde zij het volk voorbereiden en rijp maken voor de vrijheid, door het te
onderrichten en op te voeden, eerst èn den meester èn den slaaf liefde leeren,
hoogachting en eerbiediging. Maar tegelijker tijd legde zij het eeuwig, onveranderlijk
princiep der vrijheid, het christelijk democratisch princiep: de natuurlijk-gelijke
waardigheid van iederen mensch(3). De slavernij kon wel een tijd lang blijven
heerschen, de beroeringen van barbaarsche invallen konden ze een voorbijgaande

(1) Gal. III. 26, 28.
(2) Rerum novarum. De cursiveering is van mij.
(3) Deze abstract-natuurlijke gelijkheid belet geenszins, dat de menschen in concreto, niet naar
hun specifieke maar individuëele natuur, onderling zeer ongelijk zijn; uit welke ongelijkheid
natuurlijker wijze het verschil volgt van standen, met verschillende rechten en plichten.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1902

551
opleving verzekeren, maar niets van dat alles belette, dat deze menschonteerende
instelling in het hart getroffen werd, als een antinomie, een contradictie met de
onwankelbare princiepen van het Christendom. In een krachtig betoog worden deze
door Gregorius van Nissa verkondigd: ‘Voor hoeveel hebt gij deze slaven gekocht?
Wat ter wereld hebt gij gevonden, dat de waarde heeft van een mensch? Aan welken
prijs staat bij u de redelijke natuur? Hoeveel geldstukken hebt gij gegeven voor het
beeld van God? Waarin verschilt de slaaf van zijn meester? Verkeeren beiden niet
na den dood in het stof? Zullen beiden niet geoordeeld worden door denzelfden
Goddelijken Rechter? Zijn voor beiden niet bestemd dezelfde hemel of dezelfde hel?
Welken titel kunt gij, als mensch, doen gelden, om u op te werpen als meester uwer
slaven? Zelf mensch zijnde, hoe kunt gij u den heer noemen van een mensch?’
Onder het heidendom gold de slaaf voor een dier, een werktuig, een ding, een wezen
zonder recht; onder het Christendom werd hij een mensch, met rechten en eeretitels.
‘Wie zijt gij?’ vroeg een Romeinsch prefect aan den slaaf Evelpistus? - ‘Slaaf van
den keizer’, luidde het antwoord, ‘maar een Christen, die de vrijheid verkregen heeft
door Christus, door Wiens genade mij dezelfde hoop bezielt als de vrijen’ doelende
op den apologeet den H. Justinus en de vrije burgers, die voor het geloof gekerkerd
zaten.
‘De slaven, leerde de heidensche wijsgeer Seneca, hebben het recht niet om te
spreken.’ En zie, onder de zegenrijke leer van het Christendom hebben zij gesproken,
manmoedig gesproken. Onverschrokken en cordaat, zooals vrijen past, hebben zij
geweigerd de slaafsche werktuigen te zijn van de dierlijke lusten hunner meesters,
zij vorderden voor zich het recht en de onschendbaarheid van het Sacrament des
huwelijks. Niet langer bleven zij geketend aan een vernederende, onteerende
dienstbaarheid; de dag des Heeren werd voor hen een rustdag, door te brengen in
den dienst van God. De patriciër en de plebejer gingen, hand aan hand, den marteldood
in voor hun beider Meester Christus; de vermenging van beider bloed, voor Christus'
leer vergoten, heiligde en bezegelde het verbond van eeuwige broederschap. De
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hoogste palm van victorie was weggelegd voor hen in het christelijk martelaarschap,
toen de rijkste christen meesters de overblijfselen kwamen vereeren van hun
slaven-martelaren.
Terwijl de Kerk de bevrijding bewerkte van den slaaf, herstelde zij den arbeid in
eere, en schonk aan de wereld den werkman, zelfstandig, vrij en gelukkig. Reeds de
H. Johannes Chrysostomus schildert ons de christelijke werkplaats als een huis van
vrede en geluk, van broederschap en christenmin. En eenparig bevestigen de
geschiedschrijvers de zoetheid van den arbeid onder kerkelijke meesters, onder het
patroonschap vooral der kloosteroversten, volgens het algemeen bekende: ‘Onder
den kromschap is het goed te leven.’
De geest der christelijke democratie zit der Kerk in merg en been; hij bezielt haar
grootsche instellingen. Wij noemen nog slechts de religieuse ordens, in deze de
attentie overwaardig.
Treedt binnen in een dier mysterieuze verblijven, kloosters genoemd, op een uur,
waarop een algemeene oefening gehouden wordt. Wat vindt gij? Mannen vereenigd
uit de meest verschillende maatschappelijke standen, verschillend van leeftijd,
verschillend van karakter in de meest volmaakte hierarchische orde. De functies
worden uitgeoefend naar capaciteit, naar verdienste, zonder te zien naar rijkdom of
geboorte, zonder bevoorrechting van personen. Dezelfde geestelijke en
wetenschappelijke opvoeding ontvangt er de zoon van den handwerksman als het
kind des adels, de rijke vernedert zich vrijwillig voor den arme, bekwamer dan hij.
Voor allen dezelfde boetplegingen en verstervingen; allen hebben geleerd naar de
mate hunner krachten en hunner edelmoedigheid tevreden te zijn met weinig voor
zich zelven, om den anderen zooveel mogelijk van dienst te zijn. Beminnen, zich
zelven verloochenen, zich opofferen voor anderen, deze geest bezielt allen. - Hier
hebben wij de christelijke democratie in haar edelsten, haar volmaaksten vorm, de
democratie der evangelische raden, verhevener dan dat wij ze voor allen bereikbaar
zouden achten: ‘Niet allen vatten dit woord, maar zij,
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aan wie het gegeven is..... Die het vatten kan, dat hij het vatte.(1)
Ten slotte, de Kerk zelf is een grootsche christelijkdemocratische instelling. Met
haar monarchischen regeeringsvorm vereenigt zij den geest der democratie in geheel
haar hierarchie; tot haar hoogsten graad, het primaatschap niet uitgesloten, laat zij
den armste toe zoowel als den rijkste, mits hij waardig is; in geheel haar leer over
den hemel; deze kent geen bevoorrechten dan de armen, de nederigen; in hare
Sacramenten; voor allen vordert zij dezelfde vernedering en boete in het H. Sacrament
der Biecht, armen en rijken laat zij toe tot hetzelfde Goddelijk Gastmaal in de H.
Communie.
Mij dunkt, ik mocht beweren met Louis Veuillot: De christelijke democratie is een
feit, dat opgehouden heeft iets nieuws te zijn, reeds achttienhonderd jaren. En met
de Congregatie van buitengewone kerkelijke aangelegenheden: ‘De
christelijk-democratische beweging moet niet beschouwd worden als iets nieuws,
zij is zoo oud als de voorschriften en onderrichtingen van het Evangelie.’
P.L. VAN DEN HEUVEL,
Ord. Praemonstr.
Heeswijk. (N. Br.)

(1) Matth. XIX. 11, 12.
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Jacques Perk.
JACQUES PERK is en blijft eene oorspronkelijke figuur in de Nederlandsche
Letterkunde.
Op twee en twintig jarigen leeftijd, als de meesten een kijkje komen doen in het
leven en grootsche idealen beginnen te voeden, stierf hij en liet een schat van verzen
na, die met de levenden zullen blijven leven.
Een en twintig jaren zijn heengegaan sedert zijn verscheiden en thans doet ons
zijne tante Betsy Perk den jongen Jacques kennen en liefhebben als kind, knaap,
jongeling, wijsgeer en humorist(1).
De eerste bundel is soms ietwat onbescheiden omdat tante Jacques wel eens te
veel vergeet om over hare uitstekende familie en om over haar eigen arbeid te praten.
Toch zien we graag over deze onbescheidenheid heen, want de bejaarde Dame geeft
bizonderheden over Jacques als letter-beoefenaar, schetst ze dan ook al meer den
teergeliefden neef dan den mild begaafden dichter.
Jacques Perk aanschouwde het eerste levenslicht te Dordrecht, den to Juni 1859.
Hij groeide sterk en krachtig op. Ras vertoonde hij een bizonderen geestes-aanleg,
die Tante's eigenliefde streelde. Als schrijfster hield zij zich bezig met de ontwikkeling
van den kleinen knaap, in wien ze een nieuw talent van haar geslacht begroette.

(1) JACQUES PERK, geschetst voor 't jong Nederland der XXe eeuw, met onuitgegeven
proza-stukken, gedichten en portretten van den dichter.
Amsterdam, Van Looy, Hilversum, Reddingius, 1902, 2 bd. in 8o figg.
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Jacques ging ter Hooger Burgerschool te Amsterdam. In 1876 schrijft hij een
uitgebreiden brief aan zijn Vader, waaruit een sterk karakter, een ernstige opvatting
van zijne taak als mensch, als werkend lid der maatschappij luide spreekt. Het
bruischte in zijn jeugdige ziel. Hij was, ‘de Sturm und Drang-Periode’ ingetreden,
en klaagt over het veelvuldig tijdverlies en het gebrekkig onderwijs..... ‘misschien,
werken en onderwijzen de taalleeraars voor hun geld, niet om nut te stichten!!..
O hadde ik slechts een klein deel van den geest van Douwes Dekker of van Van
Vloten, ik zou mijn giftigste gal op hen uitbraken, gevolgd door een springvloed van
verwenschingen, als van den een en een stortzee van scherpe scheldwoorden als van
den aâr’(1).
Hij was bewust van zijn mensch-zijn en wilde zich ook dusdanig ontwikkelen:
‘De mensch vereischt tweeërlei bearbeiding om beschaafd te worden naar het lichaam,
naar de ziel’(2).
De vader toonde dezen brief ‘den eersten vrijheidsnik van zijn jongen’ aan Prof.
J.A. Alberdingk Thijm. ‘Sedert werd Jacques een trouw bezoeker der
Donderdagavonden ten huize Thijm’(3).
In den Haag studeerde hij op eigen hand. Het begon te stormen in zijn
jongelingsziel. Hij wilde een vrij leven leiden, aan niets en aan niemand gebonden,
wars van het conventioneele.
Stout en bout zal zij zijn gedachten verdedigen; hij schreef op achttien-jarigen
ouderdom aan Prof. Alberdingk Thijm: ‘'t Zal mij een heilig streven zijn, naar de
verlichting, schoon baan te maken. Zij behoeft niet gestuwd te worden. God leidt
haar, maar de distelen, die zich met opzet gelegd hebben op haar pad, moeten worden
omgeschapen in rozen.
Met hart en ziel ben ik de moderne Protestantsche richting toegedaan; is het dan
te verwonderen, dat ik mij, vooral in den laatsten tijd, hoe langer zoo minder met U
in sympathie gevoel!!

(1) B. PERK, I, blz. 37 en 38.
(2) Ibid., blz. 43.
(3) Ibid., blz. 49.
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Langs den weg, dien ik mij koos ter bewandeling, meen ik alleen te kunnen geraken
tot de objectiviteit in Kunst en Godsdienst, die de waarheid is, de waarheid der intuïtie
en een deel van het drieëenig ideaal, waartoe schoonheid en deugd in de eerste plaats
behooren(1).
Prof. Alberdingk Thijm zond hem een kalm maar overtuigend antwoord, met dit
slot: ‘Zoo lang ge niet den moed hebt U een athee, een materialist te verklaren, mag
ik u de voldoening niet gunnen te zeggen, dat onze beginselen verschillen; er is alleen
verschil van appretatie en als dit samen leven, samen werken onmogelijk moet maken,
- waar blijven we dan? Tot wederziens(2).
Perk stuurde hierop een schrijven waarin hij zijn leedwezen over den heftigen
uitval uitdrukt en zich wederom gelukkig acht in de schaduw der vriendschap van
den hooggeschatten Professor(3).
Den 14 Februari 1878 begon hij ‘eene autobiographie’ ‘die hij niet bestemde om
onder de oogen van 't publiek te komen’(4).
‘Integendeel zij strekt alleen, om eenig licht te werpen op mijn persoon gedurende
mijn kindsheid en alzoo mede te werken tot mijn zelfskennis. Ik zal putten uit
bescheiden, die onder mijn bereik zijn, alsmede uit de herinnering en uit hetgeen mij
wel eens wordt verhaald. Tegelijkertijd zal zij dienen als oefening in den historie-stijl,
en om meer mijzelf buiten mijzelf te kunnen plaatsen en om een aangenamer, een
meer bespiegelend karakter te kunnen volhouden, zal ik van mijzelf als in den derden
persoon spreken. Ik zal me zien opluiken, mijne ontwikkeling bespieden uit de
allereerste boeien der kindsheid, mijn wederwaardigheden en mijn karakter.
In alles zal ik Gods vinger zoeken te herkennen en de oorzaken opsporen, die mij
brachten tot wat ik nu ben, alsmede de kiemen van mijn huidige zijn opzoeken in
mijn eerste jeugd.

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

B. PERK, I, blz. 74 en 75.
Ibd., blz. 78.
Ibd., blz. 80 en volg.
Ibd., blz. 84 en 85.
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Veel ben ik niet, maar mijn eigenliefde zegt me dat ik misschien wel wat kan worden.’
Den volgenden zomer, nl. dien van 1879, zou hij zijne eigenlijke wijding als dichter
ontvangen(1).
‘En famille’ werd de reis naar Dickirsch en Laroche ondernomen en daar verscheen
hem in een vriendin zijner zuster, de verpersoonlijking van zijn schoonheids-ideaal:
Mathilde. Toen vloeiden hem honderd en tien sonnetten uit de ziel. 't Was een korte
dichterdroom, waar hij zelf zich voorzeker in de verste verte den roem niet heeft
voorgesteld, dien zij hem eenmaal zou doen verwerven’(2).
Na de geboorte van zijn eersteling: ‘de Mathilde’ zette hij zijne studies voort als
Student in de Rechten.
Den 28 December 1879, stuurt hij een schrijven aan Vosmaer om in den ‘Spectator’
plaatsing van een zestal sonnetten te bekomen.
Wolf, Pierson en Doorenbos hadden zijn gedichten reeds geweigerd.
‘Wellicht wend ik mij toch nog tot hen met mijn boekje dat voor haast twee
maanden voltooid op mijn schrijftafel ligt en telkens wordt gevijld. Ik wilde het
gaarne in druk zien en nu schijnt het daar machtige beschermers voor noodig te
hebben’(3).
Sijthoff ook had ze van de hand gewezen. ‘'k Geloof, dat ik ze maar kalm zal
opbergen en dat dit de verstandigste partij is. Ik heb het zielsgenot der vervaardiging
gehad, en of anderen ze lezen, ja of neen, deert mij al heel weinig. 'k Had alleen
gaarne gezien, ('t hooge woord moet er uit,) dat ze in 't begin van 80 waren verschenen,
omdat, mocht ik in den loop van dat jaar genoodzaakt zijn van loopbaan te veranderen,
men ten minste zou weten, dat ik wel eens wat aan Nederlandsche Letteren gedaan
heb’(4).
Ook dringt hij er op aan een goed woordje te doen bij Vosmaer's vriend, Smit
Kleine. ‘Mijn vader die hem nog al kent, is er niet erg op gesteld, dat ik verzen maak,
anders

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

B. PERK, I, blz. 89
Ibd., blz. 89 en 90.
Ibd., blz. 73.
Ibd., blz. 93 en 94.
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zou ik hem kunnen verzoeken er een stuk of wat aan de Banier aan te bieden.’
Geheel tersluiks heb ik mijn Mathilde vervaardigd, zoo goed als niemand vermoedt
er het bestaan van(1). Steeds onzeker over de waarde zijner sonnetten, schrijft hij
verder: ‘kunnen ze er nu door, plaats ze dan naamloos, als de epigram...... Aarzelt u,
of huivert u om ze een kleine ruimte af te staan, verscheur dan 't afschrift. Als ik ze
niet zie verschijnen 't zal mij een teeken zijn, dat de mond der tafellade ze mag
opslikken de Sonnetjes’(2).
De Zomer breekt aan en wederom gaat hij naar Laroche om de gezonde lucht der
Ardennen in te ademen. In zijn brieven aan zijn ouders gewaagt hij nog eens met
een woordje over Mathilde, en wijdt haar eenige gedichtjes. Doch innige liefde
tusschen beiden schijnt er niet geweest te zijn; daarbij kieschheid verbiedt
openbaring(3).
Uit dezen tijd dagteekent ook zijne prachtige beschrijving van het Eden-theater te
Brussel, in de Groene Amsterdammer opgenomen.
Een jaar ging voorbij. Thans zien eenige der sonnetten het daglicht.
De October-aflevering van den Spectator geeft vier Sonnetten en de
November-aflevering van Nederland geeft er vijf. In de Letterkundige wereld wordt
zijn naam een ‘relletje’.
Pierson en Ten Brink hebben zich over de Sonnetten uitgelaten.
‘Alberdingk Thijm, - zoo schrijft hij aan zijne tante - las mijn werk voor op zijn
College aan de Kunst-Academie, met bijvoeging of men zich kon voorstellen, dat
de Dichter dezer Sonnetten maar even twintig jaar kon zijn. Ook schreef hij aan mijn
vader uiterst vleiend over zijn zoon, die een echte Dichter was geworden en loofde
de gedichten, die geacheveerd en voortreffelijk zijn.
Vosmaer en Schimmel bewezen hunne ingenomenheid door de opname in hun
Tijdschriften. Hasebroeck noemde

(1) B. PERK, I, blz. 94.
(2) B. PERK, I, blz. 96.
(3) Ibid., blz. 119-129 en vlg.
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mij gisteren Collega-poëet, terwijl ten Kate mij prees en de hand drukte, met de
verzekering, dat ik zoo'n uitstekenden aanleg had en den wensch op voorspoed’(1).
In 1881 namen Spectator en Nederland nog eenige sonnetten op die ‘zijn
dichterroem geweldig deden stijgen’.
‘Mijn laatste werk is geparodieerd, in ‘Uilenspiegel’ nog wel gehekeld, maar
Dorenbos, Thijm en Vosmaer hebben in het openbaar partij voor mij getrokken(2).
Heel verwonderlijk is het dat dezelfde Vosmaer, tot tweemaal toe Perk's verzen
weigerde op te nemen, eenige verbeteringen eraan wilde toebrengen, en later na
Perk's dood zijn verzen ‘goddelijk’ noemt en eene volledige uitgaaf der Mathilde
cyclus, met eene inleiding bezorgde(3).
Buiten verdere kleinere levens-details geeft Betsy Perk eenige ons onbekende
gedichten o.a.: Brand, Aan Josephine de Groot, Aan een kunstenaar, waarin we
eveneens zijn dichters-talent begroeten.
Den 1 November 1881 stierf de veel-belovende Perk, zonder de volledige uitgave
zijner gedichten te beleven, die Vosmaer en Kloos met breede inleidingen later de
wereld inzonden.
Perk zelf geeft in een schrijven aan Vosmaer, waarvan we boven gesproken hebben
de ‘Mathilde-gedachte’ op.
‘Het Schoone, iets schoons, maakt op een daartoe ontvankelijk gemoed een
overweldigenden indruk.
De ziel dusdanig getroffen, aanbidt en heeft met verheven liefde lief. Zij gevoelt
zich omhoog geheven, omhoog gebeurd en uit dit hooger standpunt aanschouwt zij,
wat omringt en leeft. Keert zij zich dan weer tot het aangebeden schoone voorwerp,
dan komt ze tot de ontdekking, dat zij niet meer aanbidt. Zij is zelf verheven
geworden, edel als dat, waarvoor zij knielde en het ideaal, dat boven haar zweefde,
wordt het Schoonheidsideaal, dat in haar

(1) B. PERK, I, blz. 154.
(2) Ibid., blz. 181.
(3) W. KLOOS. Vosmaer en de Moderne Hollandsche Literatuur, blz. 187. (Uit KLOOS': Veertien
jaar Literatuur Geschiedenis, Amsterd., 1898, II d.).
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leeft. De ziel zelf behoeft zich nu slechts te uiten om erkend te worden als
kunstenaarsziel.
Ziehier ongeveer de hoofdgedachte in mijn boekjebelichaamd:
Iemand zweeft in een schoone streek en wordt door de schoonheid eener vrouw
getroffen. Hij aanbidt haar, doch rukt zich van haar los, omdat hij gevoelt, dat zij
hem tot dweper maakt. Zij echter leeft in zijn boezem en uit de hoogte waarop zij
hem bracht, ziet hij de wereld en menschheid aan. Gedreven door machtige aandrift
wil hij haar echter, na eenige lange omzwervingen wederzien - en ziet, wat zij altijd
zag. Hij aanbidt niet meer. Hij is (in zijn ziel) gelijk de zon in zee verzonken. Zij
heeft hem kunstenaar gemaakt.
Dat is het verloop der handeling in mijn Mathilde’(1).
Perk brak af met het Conventioneele en beeldde zijn innerlijk leven in een
onsterfelijken Sonnettenkrans.
‘In de Mathilde heeft Perk willen aanduiden, hoe zijn gemoed zich heeft ontvouwd
en ontwikkeld, onder den invloed van een machtigen hartstocht in een schoon, hem
nieuwe, natuur(2).
Hij aanbidt het schoone in de natuur, en geeft het schoone in lijnen, kleuren en
tonen zoo plastisch mogelijk weer.
Hij heeft lief, hartstochtelijk lief en uit zijn liefde in gevoelvolle zangen, in
plechtige hymnen.
Schoonheid maakt hem tot liefdevollen minnaar, tot droevig weeklagenden zwerver,
tot diepen denker en beeldrijken kunstenaar.
Perk maalt ons in breede tafereelen zijn zieleleven en nam naar het voorbeeld der
ouden, Dante, Petrarca, Spencer, Milton, Schelley als kleed zijner gedachte: het
sonnet of klinkdicht in vijfvoetige jamben.
Perk heeft zijn Sonnetten-krans verdeeld over vier boeken, waarvan we de ontleding
in breede trekken mededeelen(3).

(1) B. PERK, I, blz. 95.
(2) W. KLOOS, Veertien jaar Literatuur Geschiedenis, I, blz. 11.
(3) JACQUES PERK, Gedichten, Met voorrede van WILLEM KLOOS en versiering van J.G. Veldheer.
Amsterdam, 4e druk, 1901, in 8o.
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Met een meesterlijken proloog leidt Perk zijn gedichten in, verklaart het karakter
zijner kunst en het genot der vervaardiging.
Klinkt helder op, gebeeldhouwde sonnetten,
Gij, kinderen van de rustige gedachte!
De ware vrijheid luistert naar de wetten:
Hij stelt de wet, die úwe wetten achtte;
Naar eigen hand de vrije taal te zetten,
Is eedle kunst, geen grens, die haar ontkrachtte:
Beperking moet vernuft en vinding wetten;
Tot heerschen is, wie zich beheerscht, bij machte:
De geest in enge grenzen ingetogen,
Schijnt krachtig als de popel op te schieten,
En de aard' te boren in den blauwen hoogen:
Een zee van liefde in droppen uit te gieten,
Zacht, éen voor één - ziedaar mijn heerlijk pogen...
Sonnetten, klinkt! U dichten was genieten. -

Zooals eens Dante alleen ter helle inschreed, zoo wilt de dichter door de wereld gaan.
‘'t Was bladstil, zwaar zeeg een vale dag zonder licht en een lauwe loomheid lag
en woog op beemd en in dorre wei, toen in het zwijgend zwerk uiteengeborsten en
een schelle schicht sloeg mij’. De dichter bezwijmde, ontwaakte en zag... ‘boven de
lucht geschraagd door duizend kleurenbogen’ de Jonkvrouw... Mathilde, wordt ‘de
moeder van deez' liederkrans’. De ‘blonde Muze’ verscheen en openbaarde:
‘Een hooge liefde zal uw hart doordringen:
Gij zult beminnen, zalig zijn en scheiden,
Gescheiden zwerven, zwervend liefde zingen, En peinzend zult gij 't wederzien verbeiden,
En naar een vrouw gedachte en smachten leiden,
En mijmrend leven van herinneringen’.

Mathilde is het symbool zijner liefde, al heeft zij ook aan een ander trouw gezworen.
Haar bijzijn, haar oogen-
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lach ls zijn geluk. Natuur moet haar volle pracht ten toon stellen, de vogelen moeten
hun schoonste lied gorgelen om Mathilde te eeren. En heerlijker rijst 't beeld van
Mathilde: ‘de ziele uit zich door u in deeze zalige uur’, ‘in elke star meen ik uw blik
te ontwaren’. Doch Mathilde is meer dan ‘zon en zomer’ meer dan vorstin, zij is
hooger nog:
Gij, die de moeder mijner liefde zijt,
Zijt Moeder Gods, want God is mij de liefde:
U zij mijn hart, mijn vlammend hart gewijd!
Een kerk rijst allerwegen aan uw zij O deernisvolle ziel, die niemand griefde,
O, mijn Madonna! bid, o bid voor mij!

De geheele natuur wordt één met de liefde van den dichter.
Zijne liefde-drift heeft hem tot het sublieme gevoerd. Thans wordt hij zonderling
te moede. Mathilde smeekt hem:
‘Aanbid met mij vereend, de Moeder Maagd,
En neem mijn godsdienst aan.’

Hij ging henen, heffend 't droomende aangezicht naar den blauwen hemel en voelde
zich in 't rijk des vredes:
‘Gij, (sprak ik) levenwekkend, eindloos licht!
Gij doet aan 't hart, dat in u leeft, beseffen:
Gelooven, bidden is Mathilde's plicht.’

Een andere nevel klaart op. Mathilde is sterfelljk al hij. ‘Zij sluimert in 't malsche
bos, zij ademt zuchten en zij lacht als togen er droomen door heur ziel.’
‘Mathilde, sluimer! Zomernacht doet droomen,
En zomerdroomen zijn van manestralen,
En manestralen zijn als liefdestroomen:
De liefde doen zij uit den hemel dalen
En dalen in de ziel, die zij vervromen:
Is liefde dwaling, kan men zoeter dwalen?
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Hij wil weg. Doch Mathilde zal in zijn droomen leven evenals de golfjes in ‘den
Bergstorm.’
‘Geef aan de zee - nooit zal zij wedergeven!
In 't hart, waar liefde en eindeloosheid paren,
Daar zal Mathilde, als 't golfje in zee, leven.’

Hij prijst het Noodlot dat hem scheidt van haar.
‘die mijn verdriet mij rooft

‘En vroolijk hart.’
Hij bewondert haar, doch wil vrij zijn.
‘Ik leef in u, en denk en doe als gij,
Ik ga mij zelf, zooals ik nu' ben, haten Tot dweper, tot een jonkvrouw maakt gij mij...!

Vrij moet hij doen en handelen:
‘Uw roeping is, zooals gij zijt, te zijn.’

Vrijwillig scheurt hij zich los van haar die hem ‘als Godin daagde:’
‘Ze is aan mijn hart ontvallen,
En 't hart, dat stierf in haar, leeft.... maar alleen:’
En ‘het scheidingsuur van tranen en gefluister
Vlamt door de ziel, die scheidend leert(1).

De dichter gaat alleen, vrij en vrank. Doch de geest van Mathilde blijft om hem
zweven als een troostende Engel. Vóór dat hij Mathilde zag, ‘was de zomersche
natuur dof en koud’ voor hem. Thans heeft zij open zin en oog voor Natuurschoon.
Bij het stil kouten van 't beekgeruisch hoort hij haar stem; in bloem en plant, ster en
maan ziet hij haar beeld. Profetisch heeft hij 't vaarwel uitgesproken:
‘Ik zei vaarwel: ik zal haar wederzien.’

(1) Boek II.
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En hij ziet vreemden nu: ‘maar Mathilde niet.’
‘Ik mis haar en mijn droomend hart meent
Dat eenzaam dolen het gelukkig maakt.’

Zijne Hellevaart begint. Een grijze mist, waar geen lichtgloed door heen boort, hangt
over de aarde. ‘Met huivering en lust te gelijk aanvaardt hij den tocht met de huivering
voor het onbekende, met den lust van wie in de diepte zijner smart zelve naar verloren
genieting grijpt(1).
Steil rijst de rots, en braam en stekelwisch,
Die hatende aan heur breede flank zich kleefden,
Behoeden daar een poel van duisternis,
Waarom ze een doornenkrans van weedom weefden.

Hij treedt dieper de donker koud vochtige rots in, waar ‘'t lachend morgenrood, waar
't leven en 't genot een logen is.’
Zijn schaduw trilt langs de grauwe wanden onder het breed gewelf,
‘Ruig van stugge pegels, grauw en goor,
Die weenen, weenen, duizend eeuwen door,
En tot het eind van duizend eeuwen weenen;
En 't kromt zich over warrelrotsen henen,
Waar elke traan, die viel, een traan verkoor,
Om tot albast te worden en ten schoor
Aan nieuwe smart, die kegels wordt en steenen....

‘Eeuwige tranen trotsen alleen de stilte.’ De smart wordt pijnlijk. Weemoed en schrik
omvangt zijne borst in dit rijk der tranen, ‘waar de dood slechts lacht.’ Mathilde's
beeld verrijst weder voor zijn geest en wenkt hem. Het wordt dag en ‘een kreet van
levenslust dringt uit zijn hart’:
Daár is het licht, het leven en lust,
't Is, of ik 't alles nooit voorheen ontwaarde,
De traan wordt lach en de onrust zoete rust.

(1) W. Kloos. - Veertien jaar Literatuur Geschiedenis, I, bl. 16.
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Hij begroet ‘den zomer met zijn goud-glanzende lokken, doch een nieuwe harde
strijd wacht hem. De lust tot levensgenot overweldigt zijn ziel. Een blanke lachende
maagd brengt hem in verrukking. Vurig is zijn verlangen, maar eene schrikwekkende
onrust overvalt hem.
De woudduif koert.... Daar ritselen dorre blâren....
O, angst! daar schuifelt iets: twee vonken staren....
Het sist - een adder slingert zich om 't been:
Zoo slingert zich, in deze stille stonde,
Het zoet verlangen naar de zoetste zonde
Gelijk een adder om mijn ziele heen....’

Een machtige aandrift prangt hem. Hij meent Mathilde te zien. - 't Is bedriegelijke
schijn.
't Is Kupris, wie de mirt en roze kransen,
Wie maneschijn van leest en boezem licht,
Wier lokkend oog in 't hart verlangen lacht,
En zeven duiven zwermen in heur glanzen,
De zode zwelt, waar zij heur schrede richt....
Wee mij! Ik zie Mathilde in Kupris pracht:’

Maar in zijn herinnering smelt al het lief en leed van vroeger tot één schoon geheel.
Heerlijk schildert hij ons zijn verleden, waarvan hij afscheid neemt, in zijn sonnet
‘de Roos’.
Een zaadje - een loovertwijg - gij zijt verrezen,
O, volle, reine roze, op slanke stengel, En 'k heb u lief, en bij uw zoet gebengel,
Op de ochtendwind, tril ik van huivrend vreezen
Uw schoonheid doet mij bidden tot den engel
Der bloemen, dat ge altijd zoo schoon moogt wezen
En bij uw sterven staar ik als verwezen,
Wijl ik in dooden dauw mijn tranen mengel
Ik juichte, toen gij wierdt en waart, en weende,
Toen gij ter aard vielt: 'k overzie uw leven,
Dat mij door kleur en geur genot verleende;
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Ik dank voor alles, wat gij hebt gegeven....
Doch waarom klopte 't hart mij, toen ik meende
Dat ik Mathilde en liefde in u' zag sneven?

Nu gevoelt hij zich vrij en sterk - en toch kan hij, zwervend, Mathilde niet vergeten,
die hij hoopt weldra weder te mogen aanschouwen.
‘En tot de stond, dat ik haar wedervinde,
Zweeft ze als een star, die leidt voor biddende oogen.’

Bewust van zijn mannen-kracht zal hij stijgend 't doel van zijn streven vinden.
‘O Leven, dat in de eenwigheid vervliet!
O, liefde en Dood! mijn oog blijft op U staren,
Dat wel uw duister, niet uw bodem ziet!

Langzaam bestijgt de dichter den bergtop waar stille rust heerscht(1). Hij blikt in 't
dal en ‘uit d' afgrond’ klinkt de blijde zang der vogelen en het steengeklop van
werklieden in de rotsen.
‘'t Juicht alles in 't bestaan, en heeft den plicht
Van vroolijk zijn nog nooit zoo blij betracht.’

Een man schijnt er in de natuur-vreugde niet te deelen. Een kluizenaar ‘in grauwe
pij ligt voor 't houten kruis in geprevel als verloren’ bij 't hutje ‘uit groenend hout en
mossig riet geboren.’
‘De grijze zoekt den vrede in eigen kwellen,
En wil zich martlen tot een heilig man,
En schijnt geen traan van 't zinkend oog te tellen, Doch zon en bloem en vogel gruwt er van:
Hij zoekt het leed, dat zij verblijd ontsnellen, En vrede heeft, wie vreugde vinden kan.

(1) Boek III.
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De grijzaard openbaart hem 't mysterie van het Leven. Duizenden komen en
verdwijnen. Alles is een gaan en keeren. Ook de kluizenaar werd ten grave gedragen
en mijmerend peinst hij:
‘Gij waant u, zwerver, boven hem verheven....
Wat deedt gij, zoo de dood ú nederstiet,
Dan leven, laten leven, leven geven?

Ook in de natuur is het een geboren worden en een sterven. De trotsche eik die zijn
kruin fier in de lucht verheft en ‘de profecij’ der eeuwen hoort, wordt ter neder
gebliksemd.
De adelaar, die 't hooge zwerk doorklieft, stort ‘levend in d'afgrond.’
De wreede vloed sleept alles mede:
‘De stroom zwelt aan, en bruist en schuurt ontrust
Den boord, die valt om straks het hoofd te baden
In 't vochtig, vratig graf, dat Judaskust,
En zwelgt de bloemen, met een kus verraden.

Ook vee en landsman worden door de zwelgende golven meegesleurd.
Geurige en kleurige bloemen verslensen en verdwijnen. Rijp wiegelende
korenvelden vallen onder de scherpe zeis Burchten ‘door purpren scheemering
omvangen’ worden puinhoopen.
En ondanks dat vernielen en dat wegsterven in de Natuur, blijft er de liefde leven.
‘De krekel sjirpt van weelderig verlangen,
En de echo van het puin, die 't antwoord bauwt,
Noodt den geliefde met die schrille zangen,
Die aanzweeft op een wiek van rossig goud.
En waar, voor eeuwen, ridderzangen klonken(1)
Staart nú de star der liefde 't zwijgen aan,
En droevig zendt ze uit schemerblauw heur lonken:

(1) Sonnet: De Burcht in puin.
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En weemoed fluistert zacht door de espenblaân....
De zwerver treurt, in mijmerij verzonken,
Dat het verleden is voorbijgegaan....

Geen wonder dat er bij 't overwegen van het vernielingswerk in de Natuur hem een
kreet van weemoed den boezem ontvliegt. Is de Natuur soms zielloos wreed, ze kan
naderhand teeder-zacht zijn. Deze gedachte drukt hij uit in het aangrijpende sonnet:
‘Het Grafkruis.’
Haar viel de rots op 't hart, toen in zijn woede
De geest des afgronds haar tot offer koos,
En nedersmakte 't blok, meêdoogenloos,
Op wie zich zingend naar heur kindren spoedde:
Nu bloeit aan 't murwe groeve-kruis de roos,
Tezelfder stede, waar heur wonde bloedde,
En onder 't berkeloof klinkt, blij te moede,
Het lied des levens op het kruis des doods:
Een vogel zingt er van Geloof en Hopen,
En jubelt in de loover schaûw zijn zang, En 't hart der rozeknop gaat luistrend open:
En 't wordt den zwerver in den boezem bang;
Hij voelt de tranen langs de wangen loopen,
En plukt een roos, en gaat met zachten gang.....

Maar 't wordt nacht, geen schrikwekkende nacht die alle leven verbant, een kalme
frissche nacht. - De morgen breekt aan en de natuur in haar hoogste schoonheid treft
hem. Geen tastend, zoeken meer. De dichter heeft vrede en rust gevonden.
‘Het klokje beiert’ en roept het volk naar vesper en mis, ‘want haat sterft en
klachten zwijgen.’ - nog eenmaal lost hij een zucht naar het onbereikbare, nog eenmaal
slaakt hij een kreet om het verlorene.
Het woelt er in zijn ziel, die thans ‘de volmaakste kennis,’ de kennis der natuur
heeft leeren begrijpen.
De stoffelijke aardsche liefde voor Mathilde heeft hem naar hoogere Schoonheid
opgevoerd.
‘Zoo stormt het door mijn borst, waar de gedachte,
Spokend met steenen blik, de liefde dooft,
Die ik gestorven in mijn ziel voel zweven.’
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Hij heeft overwonnen! Hij heeft gezien en gevoeld! Uit dit zien en voelen groeit zijn
hoogste levenswijsheid op, en de stemmen van het woud heffen een triomflied aan:
‘De duizend, die zichzelf nooit wezen konden,
Bezitten saâm eén waarheid, die hen bindt:
Hun is 't geloof, dat spreekt uit duizend monden;
Maar wie, wat menschlijk waar is, zelf ontgint,
Voelt zich aan zich door zich alleen verbonden,
En weet, dat hij voor zich slechts waarheid vindt.’

Vrij is hij nu, en ook nu begint hij zijn blijde ‘Hemelvaart’: alles juicht en jubelt.
Het stormen heeft opgehouden in zijn ziel(1) die thans Sluimerende’ rust geniet.
Hij zal de waarheid aanschouwen, zijn oog zal het helder licht zien evenals’ de
stroomval, bij nachte loeiend over kolk en afgrond, verlicht wordt door een snellen
bliksemstraal.’
Kalm en gelaten ziet hij 't leven om zich heen bewegen, evenals de oude ‘die
tevreden dat hij leeft en leven doet, den dorpdans ziet der jongeren.’
Hij aanbidt, bij avond en nacht, Gods heerlijke natuur; waarin ieder wezen, waar
alles zich naar bepaalde wetten in volle tevredenheid beweegt.
Hij begrijpt ‘den scheper die de wit gewolde wolkjes, de blanke heerden grazen
laat.’
Doch ieder wezen handelt volgens eigen aard:
‘De popel streeft omhoog met trotsch verachten der aarde naar 't blauw des hemels;’
‘de treurwilg nijgt én loot én loover-last;’ - ieder moet doen ‘wat hem past te doen.’
‘Wie wat zijn aarde beveelt, verricht, is goed:
De duif zij zacht, maar de arend toon' zijn krachten,
En gal zij bitter, maar de honing zoet.’

Ieder wezen heeft zijn streven, zijn loopbaan afgebakend, ieder wezen heeft zijn
Ideaal.
‘Mijn ideaal.’

(1) Boek IV.
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- Zoo spreekt de Roos - is een kortstondig leven
Vol kleur en geur en teederheid en jeugd.’
‘Is dat nu een ideaal! spreekt de Eik - geneucht,
Te zien geslachten na geslachten sneven,
En eenzaam, boven lot en dood verheven,
Te staan in statige, eeuwig-kalme vreugde.’
En 't Kroos der poel: ‘Waar dwazen al naar talen!’
Ik wensch voor alle streven 't eenig loon:
Uit water kiemen, en er dood in dalen.’
De hemel lacht en spreekt op blijden toon;
‘Braaf! gij gevoelt uw plicht! Dit toont uw smalen.....
Volmaakt u, dan wordt ge allen goed en schoon!’

Doch velen worden hun spoor bijster en treffen het doel van hun bestaan niet. Zoo
viel een mooi roosje in 't water, en stierf langzaam weg in de bladeren van een
waterroos.
Een tweede roosje laat zich spelend door de golven dragen, ‘naar 't aan zijn hart
behaagt,’ een derde zoekt de grauwe rots, maar niet.......
Die domme beek zijn vrijen wil belaagt;
En toen 't uit vrije keus te bersten stiet,
Had het zich tóch tot volgen niet verlaagd:
Tot iets wordt door zijn aard bestemd, wat leeft;
Dat iets verrichten kán het, want het moet,
En 't voelt zich vrij in 't slaaf-zijn van een wet:
Slaaf, wie zich tegen wat hij moet, verzet,
Maar vrij de wil, van wie al willend doet
Den wil van wat geluk en vrede geeft.

Iedereen moet de baan volgen die hem beschoren is.
In 't water vindt de visch 't geluk alom
En vrijheid, die daarbuiten gaan verloren:
Geluk wordt deugd, ervaring vormt geweten.

En verder bij ‘het doode gaiken’ roept hij uit:
‘Gelukkig is, wie niets heeft te verlangen.’
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Dit begeeren vindt bevrediging in het ‘wederzien’ van Mathilde, die thans in haar
zal vereenigen de hoogste schoonheid:
‘Gij zijt de mijne: uw lach, uw liefde, uw lonken,
Uw schoonheid blijf hierbinnen glanzen spreiden,
Waar ge, als de zon in zee, in zijt verzonken!

‘Als hij haar op aarde wederziet, gelukkig door een andere liefde dan de zijne, smaakt
hij een vreugde, die door de herinnering aan vroegere dagen niet wordt verstoord.
Want gestegen op de hoogste trede der ladder, die de Helleensche wijze der wereld
voorgehouden had, was hem de vergankelijke Mathilde de eeuwige Godheid, de
dartele Erato, de strenge Kalliope geworden, en hij zelf van minnaar en droomer tot
denker en kunstenaar gerijpt’(1).
Ik zond de vrouw tot u, die u verrukte.....
Ik zeide u 't aan: ge mindet met een min,
Zoó vol aanbidding, zoó vol vromen zin,
Dat ze u aan al, wat haár niet was, ontrukte.
Ze is van u heen; thans zeg ik u: voorwaar!
Ge aanzaagt..... ge aanbadt - u trok, wat is verheven:
U daagde een schoonheids-ideaal in haar.
Toen zaagt ge weêr, naar wat ge aanbadt, gedreven:
Zij bleef zich zelve, gij werdt kunstenaar;
't Verhevene, dat verhief, leeft in Uw leven!’

Mathilde is zijn levens-ideaal, en hij voelt zich overgelukkig.
‘Mathilde! ik ween van weelde bij 't beseffen:
Ik drukte in ú een ideaal aan 't hart.

Schoonheid heeft hem doen beminnen en treurend doen rondzwerven, maar hij heeft
de eenige schoonheid gevonden voor wie hij zijn laatste bede stort:

(1) KLOOS. Veertien jaar Literatuur-Geschiedenis, I, bl. 19.
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‘Schoonheid, o Gij, Wier naam geheiligd zij,
Uw wil geschiede; kóme Uw heerschappij!
Naast U aanbidde de aard geen andren god!
Wie eenmaal U aanschouwt, leefde genoeg:
Zoo hem de dood in dezen stond versloeg.....
Wat nood? Hij heeft genoten 't hoogste genot?’

In een epiloog ‘aan de Sonnetten’ tracht hij het karakter zijner kunst te rechtvaardigen
en vreest hij tevens de strenge kritiek.
Sonnetten! nu der menschen oog zal staren
Op u, en elk zal vonnis wijzen mogen,
Die denkt, nu bigglen tranen uit mijn oogen,
Die in de toekomst, lof en schimp ontwaren.
Daar zijn, die als schoonheid gedoogen,
Wat zich als grootsch hun wil openbaren.
En wijken zie ik reeds in breede scharen,
Wie 't schoone in 't kleine alleen houdt opgetogen.
Daar zullen menschen zijn, die op u wijzen,
Als dat, waar zij geloof en liefde aan stieten,
Sonnetten! zelden zal men u slechts prijzen.
Die zal u dom en onbegrijpelijk noemen,
En gene als boos en goddeloos verdoemen....
Sonnetten klinkt! U dichten was genieten!

Ziedaar in breede lijnen het verloop der ‘Mathilde,’ de uiting van een hartstochtelijk
jongelingsleven.
Op nieuwe wijze bezingt hij de schoonheid. Zijn kunst is oorspronkelijk en
persoonlijk, en toch zeer bevattelijk.
Zijn verzen zijn meestal flink gebouwd. Zijn beelden zijn jeugdig frisch; ze getuigen
van een stoute opvatting en een rijke verbeeldingskracht.
Zijn gedachten vloeien als de golven der zee. Ze komen zachtjes op, stijgen
bruischend en schuimend omhoog, deinen weg en verrijzen weder.
Het is een ebbe en een vloed van aandoeningen.
Al deze gedichten, waarvan ieder een éénheid van gevoel uitmaakt, voeren ons
met hun lyrischen gloed, hun aan-
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schouwelijke beschrijvingingen en wijsgeerige bespiegelingen tot de hoogste
Schoonheid, het hoofdoel van zijn werk. Nochtans had de éénheid strenger kunnen
zijn.
Kloos had deze leemte ietwat kunnen aanvullen door eenige sonnetten naar eene
logischer volgorde te rangschikken.
Ook had hij de sonnetten: ‘Duif en Sperwer, Avond, Levenswijsheid, een Droom,’
die hij nu afzonderlijk opgeeft, op gepaste plaatsen kunnen inlasschen als behoorende
tot den Sonnetenkrans in vier boeken.
Hebben we oogopslag geworpen op Perk als kunstenaar van 't Woord, we mogen
hem ook wel een oogenblik als denker beschouwen(1). Zijn wijsbegeerte berust op
geen vaste beginselen, ze is de uiting van eene zoekende jongelingsziel.
Perk geloofde in het Noodlot, het onverbiddelijk ‘Fatum.’
.... 't Noodlot dat gij wijs gelooft,
Scheidt mij van U, die mijn verdriet me ontrooft
En vroolijk hart.... Ik kan niet van U scheiden....
En tóch, die Macht, die over 't menschdom waakt,
Is wijs, en doet mij wijslijk u verlaten,
Omdat hoog wezen! gij me een onding maakt!
Ik leef in ú, en denk en doe als gij,
Ik ga mijzelf, zooals ik nu ben, haten Tot dweper, tot een jonkvrouw maakt gij mij....!(2)

In ‘Popel en Wilg’(3) vinden we eveneens eene gewaagde stelling die tot valsche
begrippen aanleiding kan geven.
Popel en Wilg leven volgens hun aard en daarom goed. Ze kunnen niet misdoen,
wijl ze geen onderscheid kennen tusschen goed en slecht. Hun aard is hun
levensbeginsel, hun richtsnoer en hun einddoel.

(1) LINNEBANK: over Jacques Perk. (Zondagsblad van het Centrum, 22n October 1901).
(2) Sonnet 24 (I. Boek).
(3) Sonnet 88 (IV. Boek).
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Perk besluit:
‘Wie wat zijn aard beveelt, verricht, is goed.’

Soortgelijke gevolgtrekkingen vinden we nog in: Idealen.(1)
‘Braaf! gij gevoelt uw plicht! Dit toont uw smalen....
Volmaakt u, dan wordt ge allen goed en schoon!’

In ‘Twee Rozeblaadjes:(2)
‘Tot iets wordt door zijn aard bestemd, wat leeft;
Dat iets verrichten kán het, want het moet,
En 't voelt zich vrij in 't slaaf-zijn van een wet:
Slaaf, wie zich tegen wat hij moet, verzet,
Maar vrij de wil, van wie al willend doet
Den wil van wat geluk en vrede geeft!

In het laatste tercet van ‘de Forel’(3) schijnt hij ‘een nieuwen toetssteen der zeden aan
te geven.’
‘In 't water vindt de visch 't geluk alom
En vrijheid, die daarbuiten gaan verloren:
Geluk wordt deugd, ervaring vormt geweten.’

Mathilde was het ideaal zijner liefde geweest in den Sonnettenkrans; Joanna, een
andere hem dierbare figuur, wekt in hem de herinnering aan groot verdriet.
In ‘Iris,’ stort hij een diepgevoelde rouwklacht uit om verloren liefde.
Ik ben geboren uit zonnegloren
En een vochtige zucht van de zee
Die omhoog is gestegen, op wieken van regen,
Gezwollen van 't wereldsche wee. -

(1) Sonnet 89 (IV. Boek).
(2) Sonnet 92 (IV. Boek).
(3) Sonnet 93 (IV. Boek).
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Mij is gemeenzaam, wie even eenzaam
Het leven verlangende slijt,
En die in tranen zijn vreugde zag tanen....
Doch liefelijk lacht als hij lijdt!....

Leerden we Perk als jongeling liefhebben, als dichter hoogschatten, het tweede deel
van Betsy Perk's boek bevat enkel prozastukken van den jongen Jacques die ons
zullen toonen wat hij op dit gebied had kunnen leveren(1).
Perk leidt ons eerst met zijn verbeelding ten huize van Vondel, Roemer Visscher,
en op het Muiderslot bij P.C. Hooft.
Zijne ‘historische romantische schetsen’ behandelden het literaire leven uit de 17de
eeuw.
De kunstenaar voert de letterhelden uit het gulden tijdperk sprekend en handelend
ten tooneele op, en doet een kijkje in Vondel's bloeienden kousenwinkel, waar een
lieve echtgenoote de gasten en klanten verwelkomt, het kleine Joostje dartelend speelt
en Bredero, na met Vondel over literatuur gesproken te hebben, lucht geeft aan zijne
liefdegevoelens voor de schoone Maria Tesselschade.
In een ander kleurvol schetsje leidt Perk ons naar een eng donker kamertje, waar
de 80 jarige Vondel met ‘zijn sneeuwen baard, zijn witten snor, zijn schaarsche
lokken: een aureool van zilver’, in somberen ernst droevig bij een vuurken zit te
staren!.....
Waar meester peinst ge op?
In welke sfeer dwaalt Uw gekuischt vernuft?
Of is 't de noodruft
Die U kwelt?
Of is 't die vlamme, die vertelt
Van beter dagen
U, thans beroofd van alle magen?

Perk doet ook zijne intrede bij den rijken Roemer Visscher met zijn beeldschoone
dochters. Vondel, Bredero, Hooft, Coster,

(1) BETSY PERK. Jacques Perk, geschetst voor 't Jong Nederland der XXe eeuw met onuitgegeven
proza-stukken, gedichten en portretten van den dichter. Amsterdam, Van Looy. Hilversum
Redingius. 1902. II stuk. 1 bd. in 8o.
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Mostaert, Plemp, Vechters en Van der Burg nemen er het avondmaal, houden een
praatje over letterkundige kringen en poëzie. Vondel leest zijn: Lofzang op de
scheepsvaart, die goedkeuring en bewondering verwekt. Bredero's liefdepijlen missen
het doel. Maria zendt hem weg. In het naar huis gaan klaagt Gerbrand zijn nood aan
Vondel die hem troost:
Breêroo met jouw blauwe scheentje,
Lieve, treur toch niet om eentje,
Heb je een blauwe kous van doen,
Ik heb er nog, van goed fatsoen.

Tien jaren zijn verloopen sedert de bijeenkomst bij Roemer Visscher. De verliefde
Bredero is niet meer. Vader Visscher en zijne dochter Anna zijn dood en begraven.
Maria Tesselschade is alleen op de wereld. Met weemoed blikt ze op het verleden,
herdenkt hare vroegere aanbidders.
Zij voelt een leemte in haar hart... doch is gelukkig in het vooruitzicht op hare
aanstaande verbintenis.
In de slottuin van het Muiderhuis, eindelijk, praten Hooft en Huygens over
huiselijke aangelegenheden en oude vrienden.
Na deze vijf schetsen, die ‘de personen tot symbool van hun tijd maken’ komt iets
over ‘Algemeene Geschiedenis’. Perk duidt aan hoe de geschiedschrijver zijn
onderzoek moet instellen om wille der waarheid. ‘Wie zich tot geestdrift voor de
waarheid voelt aangeprikkeld, zal een ideaal hebben ter aanbidding en de
doorschijnende stroom der geschiedenis, die zich in de tallooze schietbeeken der
hartstochten opnam, zal kalm vlieten voorbij het oog van den geschiedkundige en
hij zal een gouden schakel zien, welks schalmen heerlijk ineen sluiten; en wellicht
wanneer hij er lang en aandachtig naar heeft getuurd, zal hij gissen kunnen, wat de
volgende schalm moet wezen om aan de harmonie van 't geheel geen afbreuk te doen
en dan zal hij het doel van iedere wetenschap ook in dezen hebben bereikt: ‘de kennis
der toekomst’(1).
Perk streeft naar een hooger ideaal. Excelsior!
De jonge idealist in zijn ‘wijsgeerige artikelen’ spreekt

(1) blz. 234 en 235.
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over het leven, den mensch, de samenleving. ‘De mensch, kan men zeggen, heeft in
zijn hart de kiemen van den ideaalmensch’(1).
De ‘geest’ van al Perk's artikelen is het opwekken tot hooger leven, alles moet
daarop gericht zijn, hij geeft het ‘waarom’ van dat ideaal op en het ‘hoe’ te doen om
het te genaken.
In ‘gedragslijn tegenover den medemensch’ spreekt hij over hooge christelijke
broederliefde. Alles moet in en door liefde geschieden. ‘Liefde maakt gelukkig,
liefde, de eenig ware, die voor het goede in den mensch, die voor het ideaal goed is,
waar is en schoon is’(2).
In zijn opstel ‘iets over den mensch’ schrijft hij:
‘Het rijk der eeuwigheid hier uit te breiden, Gods koninkrijk op aard te doen
komen, waarover zijn geest zal henenvaren als een engel des geluks en van den vrede,
ziedaar de arbeid voor ieder mensch(3).
Daar de Schepper ons bestemde meer geest te worden’ geeselt hij in ‘Over de
inbeelding’ de pedanterie, die het eigen van het lichaam huldigt. ‘Het vergoden,
verheerlijken, verheffen van eigen lichaam, het bluffen, het pedant, het ijdel, het
verwaand en ingebeeld zijn is een ondeugd, die in de volmaaktheid niet mag
bestaan’(4).
Zijn jeugdig-gevoelvolle ziel uitte zich ook over: ‘Liefde en verliefd zijn.’ Hij
geeft wijsgeerige bespiegelingen over dit onderwerp, die vaak den fatalist verraden,
zoo b.v. ‘Daar is voor ieder man eene vrouw geschapen op de aarde, wier
oorspronkelijke aanleg past bij den zijne en God leidt hem tot die vrouw, al is zij
nog zoo verre van hem’(5).
Ook voelt men hier dat hij den invloed ondergaan heeft van Cats' zedelessen.
Op geniale wijze schrijft hij over het ‘Begrip, de eigenschappen van het Genie,
en over de wijze waarop zich het Genie uit.’

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

blz. 247.
blz. 252.
blz. 256.
Bl. 262.
Bl. 263.
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Het is zijn eigen kunst-credo.
De prachtige schetsen ‘de Tooneelspeler’ en de ‘Dichter’ staan onderling in innig
verband. In ‘de Tooneelspeler’ geeft Perk de overeenkomst en het verschil aan:
‘Acteurs staan het dichtst bij de genieën, de dichterlijken. Een dichter zal eerder
acteur kunnen zijn en dat met één sprong, door één trapje van zijn zetel te dalen, dan
dat de acteur dichter wordt.
Dichters van den echten stempel leven voort te midden van hun volk, de
tooneelspelers en de tooneelspeelsters sterven onder hunne namen, die niet steeds
blijven’(1).
Den dichter behoort meer geestelijke gaven, den acteur behoeft meer physiche
gaven, zooals stem en lichaamsbouw.
De dichter is heerscher en schepper. Hij vormt wezens, de tooneelspeler leeft in
een der wezens.
‘De dichter (alleen) is de ware priester van het ideale’(2).
Perk geeft in zijn ‘Wijsgeerige schetsen’ een machtvertoon van ideeën en opent
een nieuwen gezichteinder. Zijn tal van stellingen gewaagd, eenige verkeerd, eenige
beginselen valsch, zijne kernachtige en diepe gedachten bekrachtigen van hem zelven
wat hij schreef over het Genie. ‘Een genie doorvliegt in oogwenken geheele
menschenlevens’(3).
Op de ‘Wijsgeerige artikelen’ volgen een zevental opstellen, waarmee de bundel
sluit, en dragen als titel ‘proeven van prozastijl’.
Het zijn humoristische schetsen, die getuigen dat ook hij die gave bezat waarvan
hij eenmaal schreef: ‘noodzakelijk is het Genie humorist’(4).
De studie ‘iets over den mensch’ eindigt met deze beteekenisvolle woorden:
‘De kunst is het - boven alle andere - de dichtkunst, die vol schakeering alle snaren
des menschelijken gemoeds doet trillen naar zijn wil, op onderscheidene
oogenblikken; de kunst verheft en adelt, zij brengt tot het goede; ze houdt 't hart open
voor 't schoone, dat de liefde wekt,

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

Bl. 293.
Bl. 306.
Bl. 379.
J.P. door B. Perck. II stuk, 279.
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omdat het goed is. Zij alleen geeft, de ware, de waarachtig tot God leidende. Met
nevelen omkleed staat het ideaal.
Kunst geeft liefde, kunst huldigt het vrouwelijke. De hand op het hart, het hoofd
ten hemel, denkbeelden aan een vrouwenziel in de borst, Jacques! streef zoo voort
en wel u als gij stervend zult kunnen zeggen: Ik heb mijn zending volbracht! Amen(1).
Hij heeft zijn hooge roeping begrepen, ‘zijn zending volbracht’.
Zijn jeugdige ziel heeft zich op breede vleugelen verheven om in machtige
harmonische akkoorden Liefde en Schoonheid te bezingen en zich te louteren in het
goddelijke vuur der kunst.
Met de Sonnettenkrans is Perk ook een der inleiders tot een nieuwe kunst geweest,
waarvan hij den groei en bloei helaas! niet mocht aanschouwen.
JAAK BOONEN.

(1) J. Perk door B. PERK. II stuk blz. 258.
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Een spinnewebbe.
Daar heeft een spin haar wonder net
gespannen dáár en vastgezet
aan takken en aan blaren
der hazelnotelaren.
Daar hangt het in den morgenstond
en spreidt zijn fijn geweefsel rond,
zoo fijn als ooit er zij bestond
of ooit er haarkens waren.
Ik nievers zulk een webbe en zag,
noch wete ik wáár ze 't halen mag,
die spinne, om 't dáár te maken!
Hoe kont ge eraan geraken,
o spinne? Ik nauw den band maar vind
die 't weefwerk aan de boomen bindt;
Hoe is 't dat gij daaraan begint,
die stelling hebt noch staken?
En toch, daar hangt het, vast maar vrij
te wiegen in de winden mij:
gepast en uitgemeten,
vol perelkens gesmeten
van regendrupkens, blinkend fijn,
die van den nacht gevallen zijn,
en pinklende in den zonneschijn
daar nu zijn vastgezeten.
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Vrouw spinne, zeg, waar zit ge daar
verborgen in den boom entwaar?
Zijt gij het waterleken,
of mijn geweld ontweken?
Kom uit, dat ik u zie 'nen keer;
kom uit, 't en regent nu niet meer,
en ik bewondre al veel te zeer
uw' webbe om haar te breken!
AL. WALGRAVE.
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Boekennieuws.
Liber Genesis in gratiam alumnorum seminarii gandavensis breviter
explicatus
Liber Genesis in gratiam alumnorum seminarii gandavensis breviter explicatus,
opera C. VAN ONGEVAL, S.F.B.s. Script. in sem. gand. prof. Gandae, A. Siffer, 1902.
Men verwachte hier niet een kritisch wetenschappelijk overzicht, bestemd om
over de talrijke in dit boek besproken strijdvragen een oordeel te vellen. Dit onderzoek
blijve aan deskundige vakmannen overgelaten; wij willen enkel het boek als handen schoolboek in algemeene trekken beschouwen, zijne verdiensten aanstippen ten
einde het den lezer in gemoede te kunnen aanbevelen.
Het is jammer, zegt de schrijver, dat wij over de Genesis, waarvan de kennis de
grootste moeilijkheid, maar tevens het grootste nut en voordeel aanbiedt, geen
commentaar bezitten, geschikt om in de katholieke seminariën als handboek gebruikt
te worden. In deze behoefte wil de Z.E. schrijver voorzien, en men zal zich overtuigen
dat zijne werkkracht aan zijn goeden wil volkomen beantwoordt.
Naar onze bescheiden meening voldoet het werk aau zijne bestemming, omdat het
noch te veel noch te weinig geeft en den juisten en gouden middelweg volgt.
Het geeft niet te veel: dat heet, bij de behandeling der talrijke vraagpunten weet
de schrijver zich wijselijk te beperken, hij heeft zich niet laten verleiden door de
bekoring op het voetspoor der schriftuurverklaarders tal van bladzijden te wijden
aan kritische onderwerpen, welke hoezeer nuttig en belangrijk, in een handboek niet
op hunne plaats zijn.
Men denke daarom niet dat de moeilijkheden worden doodgezwegen om de
leerlingen in den waan te brengen dat zij niet bestaan. Integendeel, de schrijver aarzelt
nooit het strijdpunt met de meeste nauwkeurigheid aan te geven, en voor de oplossing
naar gezaghebbende bronnen te verwijzen.
Men vergelijke de Notiones praeviae over den Pentateuchus, in de Inleiding de
wijze raadgevingen van P. Humelauer, welke de schrijver tot de zijne maakt.
‘Wij zullen ons wachten, zegt de schrijver, aan de H. Schrift een zin te
onderschuiven, die haar vreemd is, en tevens vele en groote bezwaren door eene
ietwat vrijzinnige, maar gewettigde verklaring voorkomen. Hoewel wij hier en daar
van het gevoelen der oude schriftverklaarders afwijken, zullen wij nochtans hun
voetspoor zooveel mogelijk volgen. Wij geven daarom hunne exegetische hoofdregels,
om niet beschuldigd te worden nieuwe met den geest der ouden strijdende verklaringen
te zoeken en voor te staan.’
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Men vergelijke nog de uitmuntende verhandeling over de zes dagen der Schepping:
(De Hexaemero, bl. 19-30). Over de min of meer algemeenheid van den zondvloed:
(De Diluvio, bl. 102-110).
Tweedens biedt de commentaar niet te weinig verklarende stof voor een hand- en
leerboek. Men kent de uiterst 'groote en talrijke moeilijkheden, welke de juiste
verklaring der HH. Boeken in den weg staan. Het gemis van den oorspronkelijken
text, het gebrek aan woorden en woordvoeging in de Hebreeuwsche taal, de
onbekendheid met de landstreek, de zeden en gebruiken der Joden, welke wij slechts
uit deze Boeken kunnen leeren, ziedaar zoo vele bronnen van twijfels, duisternis en
verdeeldheid onder de geleerden, duisternis welke door vertalers, afschrijvers,
verklaarders soms vergroot en vermeerderd wordt.
Men kan den schrijver geluk wenschen met de wijze op welke hij de meeste
moeilijkheden is te boven gekomen. Door middel van beknopte aanteekeningen op
taal- en redekundig, op geschied- en oudheidkundig, op geographisch en topographisch
gebied ontleedt bij de hoofdstukken der Genesis, brengt dezelve in verband, volgt
den gewijden schrijver op den voet, en heldert den letterlijken of mystischen zin
zijner woorden op. In waarheid kan men zeggen dat de lezer geen plaats zal
ontmoeten, waar het noodige licht ontbreekt, tenzij de wetenschap zich gedwongen
heeft gezien hare onmacht te bekennen.
Het boek beantwoordt bijgevolg aan het beoogde doel. Het laat genoeg ruimte aan
den leeraar om de aangewezen verklaring verder te ontwikkelen, en af en toe eene
andere opinie voor te stellen. Aan de leerlingen geeft het de noodige leiding om de
lessen met vrucht te volgen en door eigen studie en onderzoek te voltooien. Het vormt
eene nuttige bijdrage tot de vervulling van den wensch, dien Leo XIII in zijne
Encycliek Providentissimus Deus uitte: ‘Sacrarum Litterarum studium... ad temporum
necessitates congruentius dirigere, jamdiu apud nos cogitamus.’
Wie dus een commentaar wenscht, die in den rechtzinnigen geest der ouden
geschreven, tevens de eischen der kritiek niet over het hoofd ziet, die de aandacht
van den lezer niet ieder oogenblik stoort met uitvoerige verhandelingen, en hem
tevens in de moeilijkste vragen op de hoogte brengt der wetenschap, die het voetspoor
der traditie volgt, zonder de behoeften van den tijd uit het oog te verliezen, die het
mondelinge onderwijs niet uitsluit, maar bevordert, en den student aanspoort door
nieuw onderzoek in de aangewezen bronnen zijne kennis uit te breiden, wie zulk
handboek wenscht, kieze het werk van den Z.E. heer Van Ongeval, hij zal in zijne
verwachting niet te leur gesteld worden.
Roermond.
Dr. A. DUPONT.

Voyage aux Indes.
Voyage aux Indes. Lettres d'une Soeur de Charité de Gand. - Bruxelles, imprim.
scientifique Charles Bulens, éditeur, rue Terre-Neuve, 75; 1901.
Wat schoon boek! Ik hadde 't al vroeger den lezers moeten bekend maken; doch
die twee-drij maand wachtens heeft aan zijne weerde niets ontnomen. - Hoe kwam
dit boek in 't licht? Sedert 1896 heeft de kloostergemeente der Zusters van Liefde
van Gent verscheidene huizen in Indië gesticht. In November 1900 besloot de
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Moeder-Overste die nieuwe stichtingen te gaan bezoeken, terzelfder tijde dat zij acht
andere zusters naar het verre Oosten zou begeleiden. De vrome zendelingen-schaar
was aangevoerd door Mgr Pelckmans, bisschop van Lahere, die, na eenige maanden
verblijvens in
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het vaderland, naar zijn bisdom terugkeerde. Eene zuster die de eerw. Moeder-Overste
tot gezellin verstrekte, hield ondertusschen de medezusters in België op de hoogte
van hetgene zij op de reis hoorden en zagen; - en die brieven zijn het, - och, zoo'n
belangrijke brieven. - die thans tot een keurig boekdeel verzameld vóór ons liggen.
- Dit was eene gelukkige gedachte van de Zusters van Gent, en ik wou wel, dat onze
andere vaderlandsche kloosterhuizen, die geloofszendelingen naar het buitenland
uitsturen, dit lofweerdig voorbeeld navolgen! Meestal verschijnen nu die brieven in
godsdienstige tijdschriften; doch het tijdschrift, veelal gelijk het dag- en weekblad,
verschijnt en verdwijnt, en, buiten eenige schaarsgezaaide verzamelaars, weet aldra
niemand over die brieven ons nog in te lichten. Bracht men ze samen tot een boekdeel
bijeen, dan kon men ze des te gemakkelijker onder het volk verspreiden en bewaren,
en uit hunnen samenhang zoude ook beter de stemme spreken, die luide getuigenis
aflegt van het leven der kloostergemeente of liever van het weldoende ijveren, van
het nog immer frissche leven der Christi-Kerk. Dit gezegd zijnde - en het lag me al
zoolang op het hert! - laten wij dan nader spreken over het vermelde boek:
Het begint met een uittreksel uit het Bien Public, dat over het Gentsche Moederhuis
en dezes vertakkingen eenigen uitleg geeft. Zuster Marie-Edith dagteekent haar eerste
schrijven den 24 November 1900; haar laatste brief, den 31 Meert, Palmenzondag
1901. Zullen wij haar nu stappelings volgen? Neen, dit zal de lezer zelf doen; en hij
zal dan aanstippen, hoe keurig en boeiend die brieven opgesteld zijn. Zij vloeien uit
het hert, doch uit een hert waarin de christene naastenliefde alle stoffelijke
bijbedoelingen doet zwijgen. O zij zijn zoo diep gevoeld! alles wordt zoo fijn
geteekend, zoo geestig gezeid; hier en daar wordt wel een speldeprikje in 't
voorbijgaan gegeven; doch dat is altemaal zoo natuurlijk, zoo onnoozel aangebracht,
dat getuigt altemaal van zulken schranderen blik, van zulk gemoedelijk hert, dat men
leest en leest en blijft lezen. Vergeten wij daarbij niet, dat het boek uitnemend wel
verzorgd werd in opzichte van papier en letter. Talrijke, meer dan 40 phototypies,
luisteren het boek (150 blz. groot) op, en maken het in hooge mate belangrijk. Als
men zoo iets afgewerkt ziet, moet men naar het buitenland niet op zoek gaan, om
zich degelijke, prachtige en boeiende boeken tegen geringen prijs aan te schaffen....
Allons! wie slaat de hand aan 't werk om ook eene keus van Vlaamsche brieven
in zulk fraai kleedje te koop te stellen? De stof ontbreekt niet.... en voor onze
studeerende jeugd, en toch voor alle standen, ware zulk boek, meer dan een ander,
een boek naar wensch.
Kan. J. MUYLDERMANS.

Tacitus' Germania.
Tacitus' Germania. Uit het Latijn door Dr. B.H. STERINGA KUYPER. Amsterdam,
uitg. S.L. van Looy; 1902, Prijs: 0.40 fl.
Dit boekje maakt deel van eene reeks vertalingen onzer Latijnsche en Grieksche
schrijvers, en in die reeks vinden wij reeds opgenomen Sallustius' Catilina en Jugurtha,
Caesar's Gallischen Oorlog, Tacitus' Jaarboeken I-VI, Vergilius' Aeneïs, Xenophon's
Anabasis, enz. Die uitgaven wezen onzen leeraars in 't middelbaar onderwijs
aanbevolen, vooral dien van ons Aartsbisdom, daar de bisschoppelijke voorschriften
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Vlaamsche vertalingsoefeningen voorschrijven. Een woord althans over Tacitus'
Germania: Tacitus is zeker een der schrijvers die ons het meest aanbelangen én in
opzicht der taal én in opzicht des inhouds; vooral dit boek, over den oorsprong en
de plaatselijke toestanden

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1902

585
der Germanen, is belangrijk. Dat hij vroeger ook hier hoog aangeschreven stond,
kan men gissen uit de vertalingen die er toen van verschenen zijn; ik noem o.a. die
van Hooft en Fenacolius, welke men nog heden vrij gemakkelijk kan vinden. Schrijver
dezer vertaling vermeldt echter geene enkele Hollandsche bewerking, zegt hij, omdat
hij ook geene enkele raadpleegde. Dit moet des te meer de leeraars aanzetten, de
verschillende bewerkingen met de studenten te bestudeeren en te vergelijken. Zulk
werk is hoogst boeiend en nuttig. Deze vertaling acht ik over 't algemeen nauwkeurig
en gemakkelijk. Zijn de bijgevoegde nota's niet talrijk, ze zijn toch wel gekozen.
Wellicht, om de klaarheid te bevorderen, hadde men goed gedaan een kaartje van
Oud-Germanië in te lasschen, nu vooral het afdrukken der kaarten geen last meer
oplevert. De tweede helft van cap. 7, en wel het einde, schijnt me, bij eene eerste
lezing, wat mank te gaan: ik zoude liever het naamwoord herhalen, wanneer het
vervangende voornaamwoord den zin duister of onnauwkeurig maakt. Bergrug (bl.
8) is wel van het mann. geslacht, niet waar? althans volgens de ‘Woordenlijsl’ van
M. De Vr. en L.A. Te W.; en of deserteur en origine b.v. Nederlandsche woorden
zijn, geef ik ter bedenking. Deze of andere vlekjes nemen echter de weerde dezer
vertaling niet weg. Uit ganscher harte weze zij ook aanbevolen.
Kan. J. MDM.

Uitgaven van P. Noordhoff.
Uitgaven van P. Noordhoff.
Groningen, 1902, L. DE VRIES. De enkelvoudige zin. (fl. 0.50).
De schr. heeft de ondervinding opgedaan, dat eene flinke en grondige behandeling
van den enkelvoudigen zin het ontleden van samengestelde zinnen zooveel
gemakkelijker maakt. Om theorie en praktijk te doen samengaan, is bij ieder deel
van den enkelvoudigen zin, naast de behandeling, ruime gelegenheid verstrekt voor
practische toepassing. De voorbeelden zijn zooveel mogelijk aan de schrijvers
ontleend. Dit boek weze warm aanbevolen bij de leeraars, die er belangrijke
opmerkingen over dit vraagstuk der zinsontleding zullen in aantreffen.
DURO. Het zinsverband. Zinnen ter ontbinding. (35 ct.).
Dit boekje bevat 275 volzinnen, aan onze beste schijvers ontleend, vooral geschikt
voor onderwijzers, die zich vóór hun examen willen vergewissen of zij op de hoogte
zijn van de wijze waarop hoofdzinnen en ondergeschikte zinnen onderling verbonden
worden. In een aanhangsel vindt men de ‘antwoorden’, waarvan de cijfers de
paragrafen aanwijzen van de Nederlandsche spraakkunst door Terwey, en van die
door den Hertog.
In Een Klaverblad leveren de schr. H. DE RAAF en B. BAAS eene reeks leeslesjes
met plaatjes voor de kleinen, welke moet dienen om den leerlust bij de kinderen van
de lagere school op te wekken. (fl. 0.25).
V.A. SEKET. Vertaaloefeningen. (fl. 0.50). Deze oefeningen zijn het vervolg op
Seket's ‘Cours de langue française d'après la méthode intuitive’ en zijn bestemd om
de regels, welke behandeld zijn, nog eens toe te passen en te herhalen, en tevens om
de leerlingen een weinig te oefenen in het vertalen uit de moedertaal in het Fransch.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1902

De woorden, welke er in voorkomen, zijn ontleend aan de leerboekjes en aan het
leesboek van den ‘Cours de langue française’.
Bij de vertaaloefeningen sluit zich eene volledige Nederlandsch-Fransche
woordenlijst aan. (fl. 0.10).
L'année préparatoire de grammaire van denzelfden schrijver
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bevat de eenvoudigste regels van de Fransche spraakkunst, met eene
Fransch-Nederlandsche lijst der in het boekje voorkomende vakwoorden.
De boekjes van den heer Seket zijn wel geschikt voor het onderwijs in het Fransch
in de lagere school.
W.H. WISSELINK. Kern van de theorie der rekenkunde. IIe stukje. (fl. 0.50). Dit
werkje is hoofdzakelijk bestemd voor kandidaten voor de hoofdonderwijzersacte,
leerlingen van de tweede en hoogere klassen van de Hoogere Burgerschool, enz. De
behandelde stof komt ongeveer overeen met het programma van de middelbare
normaalscholen, en van de 4e en de 5e klas der Athenea en Colleges.
Eerste verzameling van vraagstukken ter oefening in het practisch rekenen
(fl. 0.25). Deze vraagstukken zijn bestemd voor de hoogste klas der lagere school
en voor de eerste klas der H.B.S.
- Rekenschool. Oefeningen voor het aanschouwelijk, uit het hoofd en schriftelijk
rekenen. 4e stukje. Getallen van 1-1000. (20 ct.). - 5e stukje. Getallen van 1-1.000.000.
Eenvoudigste breuken. (25 ct.).
De Rekenschool is bestemd voor het lager onderwijs.
R. Bos. Eerste Aardrijkskundig teekenboek. (10 ct.).
C.F. HAARMAN. Teekenschriften voor school en huis. Acht deeltjes. (10 ct. per
stuk).
J.K.

Ausführliches grammatisch-orthographisches Nachschlagebuch der
deutschen Sprache
Ausführliches grammatisch-orthographisches Nachschlagebuch der deutschen
Sprache
mit Einschluss der gebräuchlicheren Fremdwörter, Angabe der schwierigeren
Silbentrennungen und der Interpunktionsregeln. Nach der neuesten Orthographie
von 1902 bearbeitet van Dr A. VOGEL; 11 bis 20 Tausend. Mit einem Verzeichnis
geschichtlicher und geographischer Eigennamen. Berlin, 1902. Langenscheidtsche
Verlagsbuchhandlung. (Prof. G. Langenscheidt) Pr. geb.: M. 280; fr. 3.50; 508 bl.
Ieder die vreemde talen leert, kent de voortreffelijke methode Toussaint
Langenscheidt. Dit boekdeel verrijkt opnieuw de verzameling dier nuttige uitgaven.
Het is een werk, voor dagelijksch gebruik aan de schrijftafel bestemd, waarin men
in een oogenblik de oplossing van eene of andere moeilijkheid in de Duitsche taal
kan vinden, zoowel wat de spraakleer als wat de orthographie, geschiedenis en
geographie betreft. Slechts eenige maanden is dit werk verschenen, en er zijn reeds
20000 exemplaren verkocht.
E.

De Paus
De Paus, door H. ERMANN, S.J.
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- Aan Ds. A. Veenhuysen en prof. Bolland. 4 deelen. Prijs fl. 2.30. Utrecht bij de
Wed. J.R. Van Rossum.
Dit werk, hoofdzakelijk met het oog op Hollandsche toestanden geschreven, kan
ook in België nuttige diensten bewijzen, hetzij als verweerschrift tegen lasterlijke
en valsche voorstellingen van het pauselijk gezag, hetzij als lees- en studieboek voor
de katholieken om de gronden van hunne geloofsovertuiging te leeren kennen en te
versterken.
De schrijver, Pater Ermann, had in 1895 eene brochure in het licht gegeven: Het
huis op de Steenrots; deze lokte als antwoord eene brochure uit van den Predikant
A. Veenhuysen: Geen steenrots maar zandgrond, waarvan de slotsom hierop
neerkomt: ‘De zaak van het Pausdom berust op eene vergissing.’
Deze bewering wordt in bovenstaand werkje onderzocht en in al hare valschheid
blootgelegd. De eenige vraag, zegt de schrijver, die ons hier bezig houdt, luidt: Heeft
Christus, vooral blijkens Matth. 16: 18, 19, Johannes 21: 15, 17 en Luc. 22: 31, 32
Petrus voor alle
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tijden aangesteld tot zijn plaatsvervanger (niet opvolger) op aarde in 't bestuur der
Kerk, ja of neen? m.a.w. heeft Christus het pauselijk primaatschap ingesteld?
Het bevestigend antwoord op deze vraag of de katholieke verklaring der
aangehaalde teksten wordt nu bewezen en gestaafd door een wolk van getuigen uit
alle eeuwen.
Levende Christenen - schriften van in den Heer ontslapen leeraars - leeraars uit
de 16e eeuw - bekeerlingen uit de dagen der Hervorming - uit de 17e eeuw - uit de
middeleeuwen - voorstanders en tegenstanders van den Paus - vromen en geleerden
uit de 14e en 13e eeuw - uit de 12e tot de 5e eeuw - uit de derde en tweede eeuw
worden opgeroepen om door hunne onwraakbare getuigenissen de katholieken
waarheid te bevestigen. Met genoegen zal men ontwaren dat de schrijver, zooveel
mogelijk, door getuigenissen der tegenpartij, niet alleen door aanhalingen van
katholieke godgeleerden zijne stellingen bewijst, toelicht en versterkt. Het laatste
gedeelte: Is Petrus te Rome en bisschop van Rome geweest, is meesterlijk behandeld.
Met eene buitengewone eruditie, en wat nog beter is met een juisten kritischen blik
is de stortvloed van geschiedkundige argumenten geordend, zóó dat al de bewijzen
elkander schragen en tot eene onweerstaanbare overtuigingskracht aangroeien.
Wie over den Paus en zijn gezag, over het Primaatschap, de onfeilbaarheid en alle
kwesties die met deze samenhangen een vraagbaak zoekt, of een gids voor
bronnenstudie over deze onderwerpen, kan geen nuttiger werk zich aanschaffen.
Met recht heeft men opgemerkt dat voor den Protestant, die naar waarheid zoekt
het boek eene lectuur is die hem de schellen van de oogen zal doen vallen en hem
aan de oosterkimme zal doen verschijnen den zachten morgengloor van de stad, op
den berg gelegen, die niet verborgen blijven kan. Want de protestantsche theologie
moet tegen wil en dank voor de vierschaar der waarheid getuigenis afleggen, waardoor
zij of met zich zelve in tegenspraak geraakt, of met onverbiddelijke logica in de
Roomsche kerk wordt gedrongen.
Onnoodig te wijzen op de uitgebreide kennis der kerkgeschiedenis van Pater
Ermann, op zijn uitstekend talent van polemist en debatter, op zijn geoefenden
kritischen blik; hij vreest geen aanval, iedere opof tegenwerping, hoe onnoozel ook,
wordt uit den weg geruimd, en bij dit alles geen hartstocht of bitterheid die kwetst,
neen, volslagen kalmte en reine waarheidsliefde leiden zijne pen, welke
andersdenkenden tracht de oogen te openen, om hen tot de eeuwenoude Moederkerk
terug te voeren.
Zou men niet geneigd zijn Ds. Veenhuysen te danken, die door zijn schotschrift
onbewust aan het gedegen werk van Pater Ermann het aanzijn heeft gegeven?
Dr. A. DUPONT.

Herinneringen uit het Kinderleven
Herinneringen uit het Kinderleven, door OMER WATTEZ. 2e uitgave. Kinderweelde.
Antwerpen. De Vos en Van der Groen, 1902.
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‘Aan mijne kinderjaren, doorgebracht in de geboortestreek, die ik sedert vijf en
twintig jaar heb verlaten, kan ik niet denken zonder een gevoel van weldoende
frischheid, zonnig leven, zachte gemoedelijkheid in mijne ziel te voelen opwellen.
Stralend levendig staan ze mij nog vóor den geest de plekjes en wegen, de hoekjes
en kanten, de weiden en de boschjes die ik als kind en knaap heb gekend.’

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1902

588
Zoo schrijft Wattez in een stukje Na vijf en twintig jaar uit Kinderleven, en werkelijk,
dat moest hij niet zeggen, dit blijkt uit alles wat hij schrijft.
Met het meeste van wat hier gegeven wordt heeft de lezer reeds vroeger kennis
kunnen maken: 't Zijn herinneringen uit de jonge jaren, beschrijvingen van 't
geboortedorp en wat het omringt. Wattez verdient den naam van beschrijver van
Zuid-Vlaanderen: hij heeft een open oog, en weet eenvoudig, sober, te vertellen wat
hij gezien en beleefd heeft. Een beetje meer kleur zou echter niet schaden; voorts
steekt er in het buitenleven en het kinderleven wat meer godsdienstigheid dan hij
ons toont. Ook groote kinderen zullen met genoegen deze twee netgedrukte boekjes
inzien.
E. VL.

1. Beginselen der Nederlandsche Spraakkunst
1. Beginselen der Nederlandsche Spraakkunst voor Gestichten van
Middelbaar-Onderwijs, door P. EV. BAUWENS, S.J. - Aalst, Drukkerij
Spitaels-Schuermans, 1902.

2. Eléments de la Grammaire Néerlandaise
2. Eléments de la Grammaire Néerlandaise à l'usage de l'enseignement moyen,
par le P. EVARISTE BAUWENS, S.J. - Alost, Imprimerie Spitaels-Schuermans, 1902.
1. Om deze Beginselen der Nederlandsche Spraakkunst bij de lezers van dit
Tijdschrift aan te bevelen, zal ik hoegenaamd niet voor den dag komen met de
gebruikelijke uitdrukking, dat P. Bauwens eene... leemte aanvult! Behalve toch de
lexicons, is er misschien niets dat zoo welig tiert op den akker der Nederlandsche
letterkunde als de spraakkunsten. Er is derhalve groote keus; maar ik meen dat
onderwijzers en schrijvers, die op weinig bladzijden (152) een volledig overzicht
willen hebben van de bijzonderste wetten onzer spraakleer, nergens beter hunne
gading zullen vinden dan in deze Beginselen.
P. Bauwens is over den muur van den buurman gaan zien, en ik mag u verzekeren,
dat hij u niet onkundig laat van het goede dat bij andere, vooral Noordnederlandsche
taalkenners, was af te spieden. Maar, naar het voorschrift van Vondel, steelt hij zóo
dat de boeren het niet merken. Hij levert een persoonlijken arbeid, eigenaardig
ingedeeld volgens eene wetenschappelijke methode, die het oude niet versmaadt,
maar vooral een open oog heeft voor het nieuwere.
Wat inzonderheid zeer geriefelijk mag genoemd worden in deze Beginselen, dat
zijn, behalve het Alphabetisch woord- en zaakregister, de verschillende Overzichten,
die een hoofdstuk sluiten en in het kort samenvatten, als b.v. bl. 30 voor de vorming
van het meervoud, en bl. 95 voor de woordvorming.
Laat mij bij deze woorden van lof, ook een paar bedenkingen voegen.
Schrijver volgt meest overal Noordnederlandsche taalgeleerden als zegslieden. Ik
wil hem dat hoegenaamd niet euvel duiden; integendeel. Maar mij wil het voorkomen,
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dat hij soms wat te ver gaat. De uitdrukking ‘om vijf uren’ moest niet in kleine letters,
achter andere voorbeelden vermeld worden: zij is de gewone tijdsbepaling in België
en ook in Holland. - Waar (bl. 120) de regel wordt opgesteld: ‘Te Laken, bij Brussel,
in België’, zegt de schrijver: ‘In duidt aan dat het voorwerp in den omtrek’ gelegen
is. Hij bedoelt waarschijnlijk: binnen den omtrek. - Van: ‘In (= te) Laken’ wordt niet
gesproken.
Over het algemeen is de druk zoo ingericht, dat men door de verschillende
letterteekens gemakkelijk het zakelijke van het bijkomende kan onderscheiden. Voor
een tweede uitgave zou ik echter den opsteller
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aanraden de namen achter de voorbeelden met andere boekstaven te doen drukken,
b.v. op bl. 106, 110, enz.; en ook op sommige blz., als p. 114, meer de titels te doen
onderscheiden van de aangevoerde voorbeelden.
2. De in het Fransch gestelde Eléments de la Grammaire Néerlandaise van
denzelfden schrijver zijn nog beknopter dan de Beginselen, en zullen zeer dienstig
zijn voor de Walen, die onze taal willen leeren.
Beide spraakkunsten zijn natuurlijk niet bestemd voor zelfonderricht, maar
veronderstellen een leermeester, die genoegzaam op de hoogte zij van de
Nederlandsche taal. Daarom zien wij met belangstelling de eerlang te verschijnen
Nederlandsche Spraakkunst te gemoet, waarin P. Bauwens ongetwijfeld ook de
bepaling zal geven van sommige termen, als formeele en attributieve werkwoorden,
enz., die in zijne Beginselen niet konden opgenomen worden.
Om hunne goede hoedanigheden, en in 't bijzonder om den wetenschappelijken
ernst, waarmede beide werkjes opgesteld werden, durven wij ze ten warmste
aanbevelen.
J.v.M.

Regesten zu Friedrich Schillers Leben und Werken
Regesten zu Friedrich Schillers Leben und Werken, von Dr. ERNST MÜLLER.
VII-178 bladz. Leipzig, R. Voigtländer, 1900.
Dit ‘handboek voor geleerden, leeraars, literatuurkenners en -liefhebbers’ is een
eigenaardig werk. Elke bladzijde is verdeeld in drie kolommen waarvan de opschriften
ieder voor zich luiden: Zeit - Leben - Werke nebst Briefen. In de eerste kolom staan
de dagteekeningen, welke gaan van den 10n November 1759, dag van Schiller's
geboorte, tot den 8n Mei 1896, dag der inhuldiging van het nieuw
Goethe-Schiller-archief in Weimar. Tegenover deze data worden, in de tweede kolom,
bondig, duidelijk en zakelijk de feiten aangegeven uit het leven van den dichter. De
derde kolom bevat, eveneens chronologisch, de werken, onuitgevoerde ontwerpen
en brieven. Onderaan elke bladzijde komt dan nog een vierde rubriek: ‘Gleichzeitige
litterarische Erscheinungen und Ereignisse.’ Dank zij deze inrichting, bekomt men
op ieder bladzijde van dit register, met één blik, een volledig overzicht der
letterkundige- en andere bedrijvigheid van een paar jaren uit Schiller's leven en tijd.
Een aangename lezing biedt dit boek voorzeker niet; daarentegen bevat het ongeveer
al het biographischhistorisch materiaal dat met betrekking tot Schiller voorhanden
is. Een goudmijn dus voor al wie zich toelegt op de kenni’ van een van Duitschlands
hoofddichters.
J.D.C.

Intermezzo
Intermezzo, door MARIE MARX-KONING. Amsterdam, C.A.J. Van Dishoeck, 1902.
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De schrijfster is bijzonder bekend om haar sprookjes waarmede zij zich in de
Nederlandsche jongere letterkunde eene plaats heeft weten in te ruimen.
Hier hebben we tien novellen en schetsen verzameld onder den titel van de eerste
schets Intermezzo. Feministische schetsen zouden we mogen zeggen, niet van vrouwen
met karakters die kunnen en durven en iets grootsch doordrijven; meest van ‘kleine
verwende meisjes’ soms wat zinnelijk, met veel gevoel, dat tot ziekelijkheid gedreven
is; feministische schetsen in dezen zin dat de vrouw gewoonlijk gelijk krijgt en dat
hare uitspattingen en hare grillen voorgesteld worden als zijnde gewettigd door de
omstandigheden.
E. VL.
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Le Salon
Le Salon (Brussel 1902). Overgedrukt uit het weekblad Lucifer. Antwerpen, Janssens,
1902.
Frisch en levendig geschreven, zonder veel eerbied, het oordeel van een naïef,
onbevangen boerken du Danube dat, van kindsbeen af, op beeldekens verzot was,
en later, steeds, een bewonderend, gezond oog open hield voor Licht, Kleur, Leven,
Natuur!
J.V.

Broese's Almanak voor iedereen 1903.
Broese's Almanak voor iedereen 1903. Utrecht, J.B. Broese, 400 bl. f 1.25.
Een Almanach Hachette voor Nederland, met achteraan eene boeiende novelle:
Gelouterd, van 175 bladz. uit het Hoogduitsch van Karl Ed. Klopfer.
Inlichtingen en wetenswaardigheden over velerhande zaken zoo van Nederland
als van 't buitenland zijn hier samengebracht; wij vermelden slecht enkele
onderwerpen: voornaamste bepalingen der posterijen; de portretten der Ministers en
leden der Tweede kamer; de portretten van de staatshoofden van Europa met hunne
gemalin; de arts in huis, damesmodes in 1902; iets over draadlooze telegrafie;
eigenaardigheden van Europeesche vorstinnen, met portretten; de ramp der Antillen;
iets betreffende huwelijken, voogdij en erfenissen; iets over zegelrecht; aan welke
eischen moet men voldoen om kiezer te zijn; keukenrecepten; de voornaamste
Nederlandsche schilders, bouwkundigen, toondichters, tooneelspelers en zangers
met portret; iets over bestuurbare luchtballons; van de Düsseldorfer Tentoonstelling;
over het vuurmaken; de Transsiberische spoorweg; de voornaamste jongere
Nederlandsche schrijvers enz.
Dus voor ‘elck wat wils’.
Toch moeten wij op een en ander wijzen dat ons bij 't lezen van 't boek tegen 't
hoofd heeft gestooten: Waarom op bl. 58 de gedachte van Nietzsche meegedeeld dat
het giftmengers zijn dezen die spreken van hoop op een later leven; het is oude
geschiedenis, om niets ergers te zeggen, te beweren op bl. 137 dat Anna Byns ‘in
haar particulier leven totaal niet idealistisch was, maar eene jonge dame die haar
geheele leven à prendre bleef, en veel ellendige wetenswaardigheden ondervond’.
Onder de rubriek Wereldkroniek lezen wij op bl. 201 over de Aprildagen in België.
‘Betreurd mag het zeker worden, dat de werkstaking van meer dan 300 000 arbeiders
in België het ministerie aldaar niet heeft doen wankelen. Zoo sterk is daar dus de
reactionaire geest, dat billijke eischen met behulp van de bajonet worden afgewezen.
De ministers zullen het er ongetwijfeld toe leiden, dat binnen korten tijd in België
een geweldige beroering zal plaats grijpen’. Men moet nu wel geen groot politiek
man zijn om zoo iets te schrijven! Op de beoordeeling van eenige moderne schrijvers
ware veel af te dingen. Wij gelooven niet dat ‘iedere vrouw’ de liefdegeschiedenissen
van Jeanne Reyneke van Stuwe moet lezen; men moet niet ‘fijngevoelig’ zijn om
Querido plat te vinden, en wij meenen dat het verkeerd is te zeggen dat ‘een artist

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1902

moet daarin (in 't geven der werkelijkheid ook als die ruw en gemeen is) vrijheid
hebben’.
E. VL.

Guido Gezelle's Duik-Almanak 1903.
Guido Gezelle's Duik-Almanak 1903. De Nederlandsche Boekhandel
Antwerpen-Gent. 1 fr.
E.H. Caesar Gezelle heeft het plan opgevat de reeks duik- of plukalmanakken van
zijn oom zaliger heruit te geven, gangbaar gemaakt natuurlijk voor 't nieuwe jaar.
De 1ste herdruk is verschenen. Op 't eerste
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blaadje vinden wij de volgende aankondiging ‘Dit is de duik- ofte plukalmanak van
Zaliger Eerweerden Heer ende Meester Guido Gezelle, deze namelijk van 't jaar
Onzes Heeren 1886, gangbaar en dienstig gemaakt voor 't jaar Onzes Heeren 1903
door Caesar Gezelle; zoo zullen ook beurtelings de andere 11 jaren, wederom jaar
voor jaar worden uitgegeven en te nutte gebracht, ten bate van dezen die de gansche
verzameling begeeren’.
Guido Gezelle's Plukalmanak tintelt van leven en daarom zouden wij hem zoo
geerne de banale almanakken zien vervangen die onder 't dagcijfer Fransche
geschiedenis, Fransche geestigheid of Fransche keukenrecepten ten beste geven.
Hier krijgt ge de Vlaamsche namen der maanden en der heiligen, herinneringen
uit de Vlaamsche en de kerkelijke geschiedenis en bovenal fijne zetten en spreuken.
Wij schrijven er eenige af:
hoe edeler herte
hoe buigzamer hals.
Hadde - ik was een arme man
E Letje te late
is veel te late
Hoe dikkens komt die raad te pas
houdt jonker Vier van iefrouw Vlas!
't Appelke smaakt
gemeenlijk boomsch!
Blauwe oogen onder blonde haren zijn als
korenblommen tusschen rijp graan.
Als 't regent in Vrankrijk
't dreupelt in Vlanderen!

Wilt ge er meer dergelijke, koopt den almanak.
E. VL.
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Overzicht van tijdschriften.
De Vlaamsche Kunstbode. Nov. 1902.
Slot van Gitten's vaderlandsch drama: De Maire van Antwerpen. - Gust. Segers geeft
relaas over zijn bezoek aan de Rubenszaal in de Alte Pinakothek te Munchen. ‘Men
gevoelt zich door vaderlandschen weemoed aangegrepen, als men bedenkt, dat al
deze meesterstukken uit Vlaanderen zijn verdwenen. Doch, éen troost blijft ons bij.
Zij bevinden zich in wereldsteden, waar zij door duizenden bewonderd worden. Zij
zijn de kostelijkste gedenkstukken van onzen stam, en leggen het onwedersprekelijk
bewijs af, dat de Vlamingen de vergelijking met geen ander volk der wereld hebben
te duchten.’ - K.M.J. Lybaert vervolgt zijn critisch overzicht der tentoonstelling van
schoonste kunsten te Gent. Dat hij er vrij hard doorgaat blijkt genoeg uit den
volgenden zin. ‘In de voorrede van ons overzicht hebben wij geschreven, dat veel
prullerijen in de tentoonstelling aanvaard waren geworden, terwijl zeer goede werken
van bekende artisten, onbarmhartig werden geweigerd.
Indien men nu eenige staaltjes hebben wil van werken, die echte vodderijen zijn,
dan wijzen wij op de “Visschersschuiten” van Le Sidonier, Gerberay-par-Songeons.
Zulke tafereelen naar eene tentoonstelling zenden is, volgens ons, eene daad van
iemand die niet goed bij de zijnen is, en de juryleden die zulk kladwerk aanvaardden,
konden het niet beter aan boord leggen, indien zij het publiek voor den aap willen
houden.’ - Medard Verkest deelt wat klein kunstnieuws meê uit Brugge.

Kunst en Leven.
Kunst en Leven. 6e aflev., brengt het begin van een merkwaardig artikel van Georges
Hulin over Eenige Brugsche schilders van de eerste helft der XVIe eeuw. We hebben
hier eene ware monographie van Jan Provost. Hieruit: ‘De schilder van de XVe eeuw
kon een geniaal mensch wezen, een diep denker; hij is voor alles een ambachtsman:
een schilder. Die van de Renaissance wordt een “intellectueele”, een “kunstenaar”,
omgaande met de geletterden, de humanisten, de muziekanten, de dichters. Jan
Provost was natuurlijk “in de beweging”. Wanneer Albrecht Dürer te Antwerpen
komt, treedt hij in betrekking met hem; wanneer hij naar Brugge gaat, is de meester
zijn gast. Het is eigenaardig dat Dürer Geeraard David niet heeft bezocht en niet van
hem spreekt. Geeraard David, ofschoon ver uitstekend boven Provost, is nog een
man van den anderen tijd.’

Het Katholiek Onderwijs. Oct. en Nov. 1902.
Hieruit aan te stippen: het verslag van de vergadering van

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1902

593
den Vlaamsch-Katholieken Onderwijzersbond en de bisschop. Normaalschool te St
Niklaas met de warme, vaderlandsche rede van E.H. Am. Joos; eenige beschouwingen
over vulkanische werking naar aanleiding der ramp op Martinique; het vervolg der
studie Geschiedenis der opvoedkunde: Aristote, bij de Romeinen; eene opbeuring
om het Davids-Fonds te steunen. ‘Waarom schijnt de iever voor dat edel werk heden
te verkoelen, nu dat de strijd voor de taal, de zeden en den godsdienst noodzakelijker
is dan ooit?’ Ook nog een artikel, vrij vertaald naar eene bijdrage van J. Kloth in La
Famille tegen de rechtstreeksche methode in het aanleeren van vreemde talen. Wij
hebben hier geen partij te kiezen voor of tegen; wij bemerken enkel dat woorden als
‘oude verwarmde hutsepot’, ‘uitzinnig’, enz. op die methode toegepast in een ernstig
artikel minder te huis behooren.
De Banier begint in dit nummer een herdruk van E.P. Allard, S.J. studiën over
Vondel's gedichten op de Societeit van Jezus, vroeger verschenen in Studiën (1868).
- J. Maes geeft het 1ste deel eener goede studie over Edgar Poe. - D.C. deelt eenige
nota's mee over de Academie Royale de Belgique onder Maria Theresia en Willem
I.

Germania. Nov. 1902.
44, 5% van al de postverzendingen uit Nederland naar den buiten gaan naar
Duitschland; omgekeerd 11% der Duitsche verzendingen naar 't buitenland zijn
bestemd voor Holland. Dit toont hoe nuttig het ware de prijs van het postverkeer
tusschen beide landen te verminderen. Deze vraag werd herhaalde malen in dezen
laatsten tijd opgeworpen. - ‘Naarmate wij dieper doordringen en de kennis van planten
en dieren, schrijft prof. Mac Leod in Strijd voor het bestaan en wederkeerig
dienstbetoon, ontdekken wij hoe langer hoe meer feiten die ons leeren dat er tusschen
de levende wezens andere betrekkingen bestaan dan roof en strijd.’ Als voorbeeld
haalt hij o.a. het feit aan van den vogel die de vruchten eet, maar zich gelast met het
uitstrooien van de zaden ver van de moederplant. - In Die drei Südafrikanischen
Nationaliteiten in Deutsch-Sudafrika besluit Rob. Gerstenhauer dat de
Nederduitschers, bijzonder Zuidafrikaners, die nu 40% der blanke bevolking in de
Zuid-Afrikaansche Duitsche Kolonien uitmaken, binnen kort de Duitschers in getal
zullen overtreffen, zij kunnen gemakkelijker trouwen (er zijn Duitsche vrouwen te
kort in verhouding met het getal mannelijke kolonisten) en zij hebben meer kinderen.
- Mr W. Thelen vervolgt zijn reisverhaal In en om IJsland, waarin hij treffend de
IJslandsche hoeven schetst. ‘Een enkele houten gevel steeds naar 't Zuiden gericht,
met deur- en raamopeningen duidt de IJslandsche boerenwoning aan; de overige
zijden zijn niets anders dan grasbegroeide aardophoopingen en tot op een korten
afstand kan men ter nauwernood de hoeve van een gewone heuvel onderkennen...
Over het algemeen moet ik bekennen dat ik nog veel meer eenvoud, nog veel meer
armoede had verwacht... Aan het uiteinde (van den gang) vindt men gewoonlijk de
badstofa of huiskamer, waar heel het gezin, vader, moeder, grootouders, kinderen
en kleinkinderen, knechten en meiden, honden, schapen, kippen, eenden en kalveren
leven of ten minste tot mijne groote verbazing... niet sterven... Kachels kennen de
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arme boeren niet, omdat de brandstoffen in 't land ontbreken - koe- en schapendrek
moet hun voedsel gaar koken -; van het open
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vuur in het naastgelegen eldhús (vuurvertrek of keuken) gaat een verstikkende rook
op terwijl de ontwasemingen van menschen en dieren, de stank van bedorven
eetwaren, van huiden, van allerlei afwerpsels er het verblijf voor ieder niet-IJslander
schier onhoudbaar maakt. Van poetsen, afstoffen of schrobben is nooit sprake IJslanders die zich wasschen vormen reeds een uitzondering -, nog minder denkt
men er aan de lucht te ververschen.’

Onze Kunst.
Onze Kunst. 11.
Max Rooses zet voort: De teekeningen der Vlaamsche meesters. De Romanisten,
met platen naar Cornelis Mussys, J.G. van Mabuse. Fr. Coenen vervolgt: ‘Het museum
Willet-Holthuysen’ (rijk verlicht). P.B. Jr. geeft een overzicht der ‘driejaarlijksche
tentoonstelling, te Gent’. - 12. Ed. Thorn Prikker, over H. van Daalhoff. - Max Rooses
vervolgt de teekeningen der Vlaamsche meesters. - Jan Veth bespreekt Jacob Maris.
- Alsvoren rijk verlicht met 10 platen, waaronder Fr. Hals' eigen beeltenis.

St-Cassianusblad.
St-Cassianusblad. Tijdschrift voor Onderwijs en Opvoeding. Uitg. Ryckmans,
Mechelen; fr. 3.50 's jaars. December 1902: Onzijdigheid, eenzijdigheid, door W.V.
De wijde Wereld in, door Brabander: beide art. dienen overwogen door alle
schoolmannen, die hunner taak bewust zijn en christene opvoeders willen heeten. Een punt van het Teekenonderricht in de lagere school, door Fr. De Beukelaer. - Het
breien in de school, door C.S. - Slimme Piet, een net gedichtje van L.F. Vissenaeken.
- Slag der Gulden Sporen, door L. De Koninck. Letterkundige ontleding, door Kan.
J. Muyldermans. - Het Cijfermuziek in Sina, door Raf. Tysmans, zendeling in
Mongolië. - Aan een onbedacht Jonkman, puntdicht door C. Huygens. - Kerstzang,
woorden en cijfermuziek van A. Matthys. - De Rat en de Mol, fabeltje van L. De
Wulf. - De Zweedsche Gymnastiek, door Al. V.d. Auwera. - De Fruitboomen, door
F.D.M. - Wanneer? door F. Demeyer. - Raad om geene zotten te zien, puntdicht van
P. Boddaert. - Bijvoegsel: Officiëele stukken. Benoemingen. Ontslagen, enz.
Openstaande plaatsen. Boekbeoordeeling, door Kan. J. Muyldermans en F.D.M. Aankondiging van nieuwe boeken. - Kortom eene puike aflevering, die den opstellers
tot eere strekt en aanbeveling verdient.

Durendal. Nov. 1902.
Firm. Vanden Bosch geeft een zeer waardeerend overzicht van het werk van Eug.
Demulder ‘un Rabelaisien mitigé d'un sentimental’. Er ware nog al wat af te dingen
als schrijver verklaart dat ‘Verhaeren, Maeterlinck, Picard - ont proféré dans leurs
livres, sous l'expression française, l'âme flamande, intégrale et intangible.’ - La Vallée
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en Fleurs, eene boeiende novelle van L. Rycx, E.H. Moeller schrijft geestdriftig over
Constantin Meunier's Verheerlijking van het werk en L. de la Laurencie ontleedt het
eerste verschenen deel van Vincent d'Indy's Cours de Composition musicale.

Revue de l'art chrétien
Revue de l'art chrétien. XIII, 3o livr.
Les anciens maîtres flamands à l'exposition de Bruges, par M.J. Helbig. Sommigen
noemen deze uitzet: ‘Le congrès des primitifs’, ofschoon die oude meesters de
aanmatiging niet hadden geheel oorspronkelijk te zijn (plaat: opstanding van Hubert
van Eyck). - Les arts de Florence (vervolg) van Gerspach. Een aantal bibliographische
bijzonderheden.
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La Fédération artistique.
La Fédération artistique. - 44-50. Op bl. 346 protesteert Karl tegen het wandalisme ten opzichte van onze landschappen.
- Men vindt in de volgende afleveringen verslagen over de ‘primitifs’ en het
muziek-congres te Brugge. De schrijver Joz. van den Eynde hoopt dat het Fransche
voorbeeld door Belgen moge gevolgd worden. - Edgar Baes geeft een overzicht van
de tentoonstelling van oud schilderwerk te Brugge (369 vlg.). In nr 50 behandelt Ery,
L'art et la néo-psychologie’ en wordt door De Waele de ‘salon’ van Gent besproken.
Hierin wordt onder andere gezinspeeld op het gedacht, wat zoo herhaaldelijk door
ons is vooruitgezet, dat het kunstwerk niet eerst begint een kunstwerk te worden,
wanneer er al lang aan gebeiteld is, maar van den eersten hamerslag in hout of steen.
- 52. - Pauvre Bruges van Edgar Baes beklaagt het verdwijnen van Brugge's belang
voor de kunst, ondanks de jongste pogingen om die te verheffen. - Vurgey in
‘L'esthétique de M. Paul Dujardins’ merkt op dat Dujardins meer inspiratie van
kunstwerken dan van de natuur verwacht.
- 30e année. 1-2. De Taye vraagt het recht na ‘six lustres existence’ de ‘liberté
éclectique’ te mogen handhaven. - 3. La Fiancée de la mer à la Monnaie ‘drame
solide et intéressant’, maar de vertaling toont een ‘déguisement forcé’. - 4. Un musée
de Bruges ‘Entasser les tableaux’ est un crime de lèse poésie (door Baes). - Arts et
Art van Vurgey. - Constantin Meunier en La Glorification du travail. - ‘Mlle Marie
Antoinette Marcotte communie en art. avec les peintres les plus raffinés’, zegt Edmond
Louis. - 5. Architecture (J. de Walle). ‘L'antiquité était humaine et simple, tandis que
notre temps est factice et complexe’. - Art et crémation (Alphonse Van Rijn).
‘L'Incinération est.... le progrès.... avec une sensation d'art toujours réconfortante’.
- 6. Baes zet voort: Les origines de notre art national. - Kling vervolgt Mozart.

Limburgsch Jaarboek.
Limburgsch Jaarboek.
- VIII, 3, gaat vlijtig voort met bijdragen over volkskunde, Nederlandsche
geslachtskunde, enz. vooral door de medewerking van Julie Russel, Hoens, enz. De
uitgever-drukker is M. Waterreus, te Roermond.

Het nieuwe Dompertje.
Het nieuwe Dompertje. Katholiek maandschrift. November 1902:
Onchristelijke Volkskunde, door J. van Zeyl, wijst den Hr. A. De Cock, mede-opsteller
van ‘Volkskunde’, te recht, aangaande een art. dat deze Heer over de
Benediktijner-abdij van Affligem schreef: ‘Ik wil bij den Hr. A.D.C. geen
vooropgezette bedoeling van antipapisme onderstellen; maar men mag toch verbaasd
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staan over zijne onkunde op het gebied der kerkgebruiken’. - De bisschoppelijke
Clerezij van 1763 en hare Nazaten thans, III, door J. Brouwer, C. SS. R. - Rudolph
Virchow, door J. Kloosterhuis: ‘Virchow, trots de vele diensten aan de wetenschap
en de menschheid bewezen, moet toch een eenzijdig geleerde genoemd worden’. Toch Aapmenschen? door A.P. van Term, pr., is gericht tegen Sir Harry Johnston,
die beweert dat eene nieuwste ontdekking in Oeganda hun bestaan bewijst. - Kerk
en Staat in Frankrijk, III, door Max van Poll: ‘Het gebrek aan eensgezindheid is de
onmiddellijke oorzaak van de nederlaag der Fransche katholieken’. - Beysens' Logica
of Denkleer, door J.P. van Term; de woordenkeus in dit boek wordt gehekeld: ‘Een
denkleer voor den gemid-
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delden kath. Nederlander blijft ook nù nog altoos te schrijven.’ - Ongeloovig Weten,
en Aan den Heiland, twee dichtjes van Zr. - Uit den aard der art. blijkt, dat Het N.
Dompertje in het leger der kath. Nederlanders de scherpschutter blijft, immer gereed
om op de aanvallers van rechts of links te mikken.
J.v.O.

Van Onzen tijd. 3e jaarg. nr 2.
Marie Koenen geeft het eerste deel van een sprookje De Witte Burcht. - In Naar
aanleiding van een goed boek bespreekt E.H. Binnewiertz Jufvr. Belpaire's Het
landleven in de letterkunde ‘een boek van bewondering en geestdrift. Een boek van
lieflijke zachtmoedigheid’, van iemand die ‘met heeler harte behoort tot de oude
school... en bemint noch kent der modernen zielsontledingen’. Conscience is, volgens
Binnewiertz ‘niet meer dan een sentimenteel, vaak zeer zinnelijk 3de rangschrijver.’
- Th. Molkenboer, in zijne Kunst-Kroniek, noemt de ‘tentoonstelling van Dysselhof
het evenement op kunstgebied van dit jaar... Dysselhof geeft den weg aan. Hij heeft
't grootste respect voor de uitwendige fraaiheid van zijn onderwerp, hij heeft in hooge
mate gevoel van schoone kleur, hij teekent onverbeterlijk en schildert met een
ras-echte genialiteit, die alles kan, omdat ze alles omvat. Dat is het wat wij tot heden
in Holland gemist hebben, zoo'n talent, dien weg moeten we uit, dat is de
vooruitgang.’ De tentoonstelling van Arts and Crafts te Amsterdam komt er zoo goed
niet van af: de critieker vindt er niets dan een kennelijk ‘streven naar nieuwigheid,
originaliteit, ik zou haast zeggen bizarheid’. Maria Viola begint een opstel Over
Alberdingk Thijm, indrukken bij 't herlezen zijner Verspreide Werken in Proza.

De Katholiek.
De Katholiek. November.
Marie Heurtin, de blinde doofstomme van Larnay, door J.V. De Groot O.P., die tot
een waarlijk ‘schoon zieleleven is opgestegen’. Men geeft hier hare
levensbeschrijving. - J.D.J. Ausgenent geeft vernuftige wenken over ‘Darwinisme
en democratie’ en Th. Kwakman handelt over ‘verzenschoonheid’ en ‘klankenpassie’,
volgens den E. heer Binnewiertz ‘het eerste en het laatste van ieder mooi vers.’ - De
Röntgenstralen worden (met verlichting) uitgelegd door E.H. Rijkenberg.

Noord en Zuid
Noord en Zuid, 10,
bevat eene reeks mededeelingen over de schrijvers Kloos en van Deyssel. De
hoofdtitel daarvan is: Vallende Sterren, waarin op de gebreken der modernisten soms
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wat al te scherp wordt gewezen. Van Leeuwen beschrijft de geschiedenis der Dietsche
Warande van hare gronding (1855) af tot op heden.
- 11. V.D. Mate, over de hoofdacte. - Molenaar. - Het ‘Woordenboek’. - D.B. Beurs,
reeds bij de oude Grieken als burse bekend. - Vierhout, over Borger. - Boonstra,
aanteekeningen op staring.

De Nieuwe Gids. November-aflevering.
Het vervolg van: Verjaardag, een studie van stemming door Herman Robbers; van:
Een Verloving. Eene schets in schetsen door Jeanne Reyneke van Stuwe; van Geertje
door J. de Meester; twee liefdesverzen van Willem Kloos.
W. Kloos verheerlijkt Zola in een gedicht, ook in het eerste gedeelte zijner Literaire
kroniek wijdt hij hem eenige regelen, in het tweede deel heeft het Kloos over Van
Eeden's artikel in de XXe Eeuw.
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‘Dit heeft men steeds in het oog te houden: de heer van Eeden is geen man van
machtige convictie's, die, door krachtige intuitie geholpen, voelend en denkend te
weten komt, hoe hij over alles te oordeelen heeft.
Een sterk, uit zich-zelf gegroeid, door toevallige dingen weinig aantastbaar
gevoels-zijn of gedachten-leven zal een latere wat diepernagaande, psychologische
geschiedschrijver onzer hedendaagsche letteren hem onmogelijk kunnen of willen
toeschrijven; maar wèl zal die man, als hij onpartijdig wil zijn, met ruim-geestige
bewondering van hem moeten erkennen, dat van Eeden kranig-versatief is geweest,
van alles gebruik makend, wat hij kon beetpakken, en het bestudeerde resultaat van
veel lectuur en peinzen vaak treffend-plastisch weergevend in een van valsche
beeldspraak smaakvol-vrijen, zacht-gedistingeerden stijl.’
..... ‘De heer van Eeden is noch als kunstenaar, noch als mensch, een naieve
spontane natuur. Hij is veeleer te noemen, in den goeden zin des woords, bijna altijd,
diep inwendig kranig gewikst.
Hij ziet van alle dingen, wel lang niet alle, maar - om den spijker op den kop te
treffen, - vaak toch twee heel verschillende kanten, die diametraal tegenover elkaar
staan, welke geestelijke gesteldheid hem duchtig bij 't samenstellen van drama's
dient.
Al krijgt nu zijn figuur, vooral in vroegere perioden van zijn leven, vóordat het
vaste masker der mànlijkheid zich zette, wel eens iets aarzelends, iets onzekers, iets
waar zijn medemensch niet steeds een goeden hoûvast aan heeft, en wat hem dus bij
enkelen, die meer van kordate rechtuitheid houden, misschien wel eens wat
on-sympathiek maken kan, - ik weet toch, krachtens een zeker aantal zijner verzen,
dat er, diep in zijn binnenste, onder al de vreemde glanzingen en vale verschrikkingen,
die de zon des menschelijken levens, zoowel als de rijke ingewikkeldheid zijns zijns,
er samen optooveren, dat er diep in Frederik van Eeden's ziel, zeg 'k, een
heelemaal-echte van Eeden schuilt, de zachtgevoelige denker en ziener, die ook wel
ernstige dingen van waarheid en wijsheid te zeggen weet, en die absoluut verschillend
is van zijn, noem 't, aardsche, zijn zelfgemaakte schijnverschijning in onze literaire
kunst. Want deze is een mengeling van allerlei kostuums, van houdingen en manieren,
waartoe dat teedere, hoogwillende kind zich meent gedwongen door den aard der
dingen, zoodat het zich daar lief en fraai mee maakt, om te slaan in de wereld een
uitstekend figuur’. Dr. H.-J. Boeken prijst de Plato-vertaling van Dr. Van den Hoek.
Schepers en de Veer geven gedichten.
In de November-aflevering van Den Gulden Winckel, geeft Dr. J.B. Schepers eene
studie over Jac. Van Looy.

In Eigen Haard
In Eigen Haard
brengt De Vries het slot zijner causerie over Bellevue en Sorgh-vliet, waarbij
portretten van Huet en Potgieter uit de jaren van het Bloemendaalsch verblijf.
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Woord en Beeld
Woord en Beeld
geeft den decoratieven kunstenaarskop, door Haverman geteekend van C. Bischop.
De H. Doorman heeft voor een bijschrift gezorgd. o.a. nog een schetsje van Ina
Backer.

De XXe Eeuw. November-afleving.
De T. de Boer geeft een uiteenzetting van Iba Chaldoens Geschiedbeschouwing.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1902

598
Albert Verwey lascht het derde bedrijf in van zijn drama ‘Jacoba van Beieren’.
Frederik van Eeden brengt een tweede artlkel: Over Woordkunst, dat meer een
pleidooi is voor zijn eigen persoonlijkheid.
L. Van Deyssel prijst Heyermans' drama ‘Op Hoop van Zegen’.
F. Van der Goes eindigt zijn artikel over ‘Historisch materialisme bij Burgerlijke
Geschiedschrijvers.’
Verder o.a. het vervolg van ‘De primitieven te Brugge’, door Karel van de
Woestijne.

Caecilia.
Caecilia. 1.
Maandblad voor muziek, in fraaien omslag. Tristan und Isolde als sage en drama,
door Henri Viotta. - Bayreuth en de moderne decoratieve kunst door Antoon
Molkenboer (met illustr.) wijst op het gevaar dat te Bayreuth de decoratiën nalatig
worden behandeld. - Van Pietersz Sweelinck en zijne werken, door Ant. Averkamp.
- Frederik de Groote als musicus, door S. van Milligen, enz., enz.
- Sastro Prouviro, een Javaan, opent met een beschrijving over de Gamelan.
De Javaan, ‘trots de overheersching drie eeuwen lang, der Hollanders’ heeft zijn
eigen toonkunst.
Van Millingen eindigt zijne studie over Frederik den Groote als musicus.
Viotta wijdt eenige bladzijden aan Mathilde Wesendonck, de dichteres van den
tekst de ‘Fünf Gedichte’ van Wagner, en verklaart hoe deze dichteres aanleiding
gegeven heeft tot het ontstaan van ‘Tristan en Isolde’.
Van Laghem bespreekt de ‘Roemeensche Liederen’.
Verder muzikaal overzicht.

Historisches Jahrbuch
Historisches Jahrbuch der Görres Gesellschaft XXIII, 3.
Funk, die Echtheit der canones von Sardika. - Pistor, Ein kapitel aus der
Lebensgeschichte Götz' von Berlichingen. - Weiss, Die Wiedervermählung könig
Philips V. - Stephan Bodeker von Brandenburg (1425-1459) von Schönfelder. Recensionen, enz.
- XXIII, 2. Thon. Esser, Das Ave-Maria-Läuten und der Engel des Herrn, in ihrer
geschichtlichen Entwickelung II (zie bl. 22-51). - Schorer, Gefälschte Schriften
Pombals kleine Beiträge, enz.

Annalen des historischen Vereins für den Niederrhein, 74. Heft.
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Die Entstehung der Städte der Erzdiöcese Köln am Niederrhein, von Archivdirektor,
Dr. Th. Ilgen. - Aus der Geschichte der Inquisition in der Erzdiöcese Köln, von Emil
Pauls.

Das litterarische Echo. - 1 Sept.
W. Kirchbach speurt het Pseudonym na in de geschiedenis der letteren en komt tot
de ontdekking dat ‘Zeiten, wo die reinen, gestaltenden Dichtungsgattungen blühen,
der Deckungsnamen sich nicht bedienen; im ganzen sind diese das Merkmal
tendenziöser Litteraturgattungen in tendenziösen Zeiten.’ - Cäsar Flaischlen is ‘een
Zwaab die in Berlijn leeft en - Zwaab gebleven is; als mensch en als dichter, een
karakter.’ Hij is verdienstelijk als lierzanger, criticus, tooneeldichter. Tot bewijs, een
aangrijpende brok uit het drama ‘Martin Lehnhardt’. Aldus: W. Holzamer. - Voorts,
beschouwingen over de Russische Belletristik (G. Polonsky); over Erzähler aus
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deutschen Gauen (K. Berger); over Tolstoï als Aesthetiker (afbrekend, door K. Aram);
over Psychologisches (Th. Poppe, L. Katscher).
- 15 Sept.
Der weg zum Ruhm, door Ibsen bewandeld, wordt door E. Schlaikjer, naar
aanleiding van een verschenen boek, beschreven. - A. Brunnemann spreekt met veel
lof over Olive Schreiner en haar voornaamsten roman ‘Peter Halket of Mashonaland’.
- Bespreking van Kostüm-Dramen (E. Consentius); van Dr. Bückner's Geschichte
der polnischen Litteratur (J. Flach); van Kunstlitteratur, o.a. van C. Gurlitt's
Geschichte der Kunst (Osborn en Fred); van Bücher zur Frauenfrage (H. Stöcker).
Die Kränze im Meer is een uittreksel uit K. Strecker's ‘Totentanz’ (1902).
- 1 Oct.
W. Bölsche over Weltstadpoesie: voor den echten kunstenaar is de wereldstad
geen thuis; alleen voor den dekadent. - ‘Der Novellist Schoenaich-Carolath zeigt
zunächtst dieselben Vorzüge wie der Lyriker und Epiker: ein feines Naturgefühl,
psychologische Tiefe, Wucht der Darstellung und einen ausgeprägten, blühenden
und doch klaren vornehmen Stil.’ (Bengmann). Dezelfde Prinz E. Schoenaich-Carolath
bekijkt zich Im Spiegel. - In Neues von u. über Maeterlinck, stelt F. Hollaender den
dichter M. ver boven den denker. - Over Neue Gedichtbücher (von Scholz). - Onder
de ‘proeven en stukken’ komt Mannuckerle u. Mannickerle, een prachtig, humoristisch
schetsje van E. Budde. - G. Brandes, de befaamde Deen, heeft het over
Weichenwechsel. Hij hoopt wel dat Bourget, Huysmans, Coppée, Brunetière en
andere bekeerden er niet zullen in slagen den wagen van het Fransche geestesleven
op een ander spoor te brengen; gelukkig dat er nog mannen zijn als
Waldeck-Rousseau, Jaurès, Clemenceau, Anatole France, Zola (!). Zulke onzin
teekent den man.
- 1 November.
E. Kühnemann eindigt zooeven de lezing van Friedrich Nietzsches Nachlass en
de indruk dien de nalatenschap van den geniaal suffenden ikvergoder ten slotte op
hem maakt, is: ontgoocheling. Met reden besluit hij: ‘Nicht im Uebermenschlichen
ist unsere Hoffnung, sondern im einfach Menschlichen.’ Onder de jongste werken
van Wilhelm Weigand, verkiest W. Holzamer den roman, ‘Die Frankenthaler’, boven
de treurspelen, ‘Florian Geyer’ en ‘Tessa’, en boven de gedichten ‘In der Frühe.’ E. Platzhoff-Lejeune overschouwt de Westschweizerische Litteratur, en boven de
middelmaat bemerkt hij enkel ‘La Nuit des quatre Temps’, drama van René Morax
en ‘Fleurs de Rêve’, gedichten van Edouard Tavan. - Als proef een uittreksel uit
Materlinck's Monna Vanna.
- 15 Nov.
Ed. Engel bespreekt den wettelijken toestand waarin zich tegenwoordig in
Duitschland Schriftsteller und Nachdrucker bevinden. - Van Ed. Platzhoff het slot
van zijn overzicht der Westschweizerische Litteratur; van R.M. Meyer een overzicht
van de jongste Goethe-Schriften. - Voorts, bespreking van Historische Dramen door
E. Stöckhardt, en van Oblomow, een Russischen roman, door W. Röllinghoff. - Een
half dozijn proefjes uit E. von Bodman's laatsten bundel: Neue Lieder.
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Literarische Warte.
Literarische Warte. Monatschrift für schöne Literatur. München. Heft 2. November
1902:
Das Hamletproblem, von Richard von Kralik. - Allerlei von der Bühnenkunst, von
P. Exp. Schmidt. - Sein Kind, von Em. Ritter. - Deutsche Lyrik, bijdragen van M.
Herbert, Cl. Wagener, H. Eschelbach, B. Paszak, M. Pfeiffer, J. Schweiker, A.
Cüppers. - Neue Erzählungsliteratur besprochen von Carl Conte Scapinelli, handelt
over de drij laatste romans van den Zwitser J. Heers; over ‘Pilgerfahrt’ van Adele
Gerhard; over ‘Hochzeitsreisen’ van Alex. Engel: ‘Mit Recht wird Engel von nun
ab den ‘Meistren der kleinen Skizzen... beigezählt werden’; over ‘Die vier Glocken
des Hernn von Parna’ van A. von Klinckowström; over ‘Ich will es sühnen’ von
Freifrau G. von Schlippenbach; over ‘Der neue Revierförster’ van E. Kohlmünzer;
over ‘Das Opfer der Ehre’ en ‘Bis der leszte Heller gezahlt ist’: ‘Die zwei Romane
gehören zum Besseren was wir an katholischer Unterhaltungslektüre haben, sind mit
einer gewissen spannenden Handlung ausgestattet und vom idealen Standpunkte aus
geschrieben’; over ‘Die papiere Macht, von Fedor von Zobeltisz: ‘Das Buch ist
interessant, weil es wahr ist’; en over ‘Bis ins dritte und vierte Glied’ van Anselm
Heine. - Néue Drame, besprochen von Ferd. Gruner, handelt over ‘Das verkaufte
Lied’ van Fr. Wolff; over ‘Die Sehnsüchtigen’ van Walt. Oemisch; over ‘Der
Imperator’ van S. Lublinski, treurspel in 5 bedrijven uit C. Jul. Cesar's leven; over
‘Girolamo Savonarola’ van R. von Leon; over ‘Frühling’ van Rud. Holzer; over
‘Transaktionen’ van Mor. Engel, en eenige andere min belangrijke stukken. - Das
Glück, von Ad. Cüppers. - Die Vestalin, episch gedicht van Br. Willram (Ant. Müller).
- Schillerhass und Fortschritt, von Dramer. - Zeitschriftenschau, von Heidenberg. Kritische Umschau, enz.

Stimmen aus Maria-Laach.
Stimmen aus Maria-Laach. LXIII, 8.
Das Turiner Grabtuch des Herrn, von J. Braun. Het slot der studie van D.B. Cathrein,
Katholische Kirche und Kultur, en dat over de Dusseldorper Kunstausstellung, van
St. Beissel, sluitende met eene vermaning en den wensch, dat de bond tusschen geloof
en weten, kunst en godsdienst, tusschen den ‘Realen und Idealen’ vaster geknoopt
moge worden, dan hij heden in de verschillende kunsten blijkt te zijn.
- 9. Gruber handelt over ‘vermögensrechtliche Stellung’ der fr. orden. - Braun sluit
zijne studie over het Turynsche grafdoek des Heeren. - Krose geeft statistische
bijzonderheden, om de geestelijkheid aan te wakkeren beter te letten op de
‘eingewanderten Glaubensgenossen. - Stolberg handelt over de wettigverklaring der
huwelijken.

Anzeiger des germanischen Museums.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1902

Anzeiger des germanischen Museums. II.
Mitt. Holzplastik in Schleswig-Holstein von Dr. Fr. Schulz.
Holzmöbel des germ. Mus. von Steymann.

Der Katholik. September 1902.
Prof. Gerhard Esser. - Tertullian: De Pudicitia cap. 21 und der Primat des römischen
Bischofs.
Wilh Kohler. - Der Zustand der Seele unmittelbar nach dem Tode.
De toestand der ziel na den dood is niet natuurlijk daar de ziel gemaakt is om met
het lichaam vereenigd te zijn. - Verstand en
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wil blijven bestaan, daar deze geestvermogens zijn, in hun bestaan onafhankelijk
van het lichaam. De ziel zal niet meer kennen wat haar door de zinnen voorgesteld
is, maar hetgeen uit zijn eigen kennelijk is. Daartoe is geene bovennatuurlijke
tusschenkomst van God noodig. - Na de dood zal de ziel zelfbewust zijn. - De
bekeering is onmogelijk. - De ziel zal een bijzonder oordeel ondergaan en seffens
loon of straf ontvangen.
Carl Maria Kaufmann. - Eine altchristliche Nekropolis der groszen Oasen, in der
Libyschen Wüste.
Georg Graf. - Ein alter Weiheritus der morgenländlischen Kirche.
- October 1902.
Dr. Saul O.P. - Das Bibelstudium im Predigerorden.
De bijbelstudie was bij de Predikheeren altijd fel in eere, getuigen ervan in de
Middeleeuwen: de bijbelverbetering door het toedoen van Hugo van Saint-Cher
begonnen, de bijbel ‘Concordantiae’ door Hugo van St. Charo tot stand gebracht; de
lectiones biblicae door al de kloosterlingen gevolgd, en door vele meesters, namelijk
Hugo van St. Charo, Albertus de Groote, St. Thomas van Aquino en zoovele anderen
als geschreven lessen uitgegeven; de vertalingen van den Bijbel in alle talen en de
vooruitgang van de hulpwetenschappen der historische bijbelstudie.
Dr. Rieber. - Die Blutrache und das Jus talionis im Mosaïschen Gesetze.
Dr. Bellesheim. - Bischof Talleyrand und der hl. Stuhl.
Carl Maria Kaufmann. - Die Akten der Dominicanergeneralkapitel während des
Ordenschismas.
Dr. Englert. - Nova. I. Theologie und Voraussetzungslosigkeit. II. Der
geschichtsphilosoph Chamberlain. III. Das Räthsel des Lebens. IV. Ein
anthropologischer Apologet der Spekulation.

Revue des deux Mondes.
Revue des deux Mondes. 1r Nov.
- G. Augustin-Thierry zet voort: Conspirateurs et gens de police: hij geeft kap. IV
tot XI van het tweede deel der studie: Le Complot des libelles.
Une correspondance inédite de Prosper Merimée: een vijftien brieven van den
beroemden dichter.
Le Myre de Vilers schrijft over le Traité franco-siamois.
Een eerste deel van een novelle door Mme Marguerite Poradowska, getiteld:
Mariage romanesque.
Paul Leroy-Beaulieu vertelt verder over Midden-Afrika: L'Air et la Région du
Tchad.
Paul Usteri en Eugène Ritter leveren eene studie over Henrî Meister.
Adolphe Prins besluit zijn artikel: La Tendance collectiviste.
Beschouwingen over l'Esprit dans la Musique door Camille Bellaigne.
Francis Charmes geeft als naar gewoonte de Chronique de la quinzaine.
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- 15 Nov. 3e deel van Le Complot des libelles door G. Augustin Thierry.
Ernest Seillire vangt eene studie aan over: L'Ame styrienne et son interprète Pierre
Rosegger.
Over Assurance contre l'Invalidité et la Vieillesse wordt geschreven door Charles
Le Cour Grandmaison.
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Mme Marguerite Poradowska zet haar Russische novelle voort: Mariage romanesque.
Souvenirs de captivité uit den oorlog van '70 worden medegedeeld door den
generaal Zurlinden; en over Olivier Cromwell et le gouvernement des ‘Saints’ schrijft
Augustin Filon.
In de Revue dramatique wordt gehandeld over la Chatelaine, en in de Revue
littéraire spreekt René Doumic over eene Nouvelle historie de Brumaire.
Onder rubriek ‘Revues étrangères’ bespreekt T. de Wyzewa Forster's Life of
Dickens, alridged and revised by George Gissing.
Francis Charmes levert de Chronique de la quinzaine.

Annales de la société archéologique de Bruxelles.
Annales de la société archéologique de Bruxelles. 1 et 2. De Loë, over de fouilles
in 1901. Raeymaekers' Football au moyen âge. Rousseau, La Röthwell Cross. Cumont,
Monnaies en Brabant, de 1382-1466.

La Quinzaine.
La Quinzaine. 1r octobre:
Max Turmann: Rouges et jaunes; Le mouvement syndical ouvrier en France. - ***:
Trop tard. - Victor Giraud: sur Sainte Beuve. - Roger Peyre: Un instituteur d'autrefois.
- R. de Saint-Cherron in zijn artikel ‘La Vierge d'Avila’ geeft eene levendige
beschrijving van de standvastigheid en kloekmoedigheid die de heilige Teresia
kenmerkten in al de moeielijkheden welke zij in haar leven tegenkwam. - Paul Harel:
Poésie. - Henri Lardanchet: des enfants perdus du Romantisme.
- 16 octobre: L. Arnoul: Malherbe et son aeuvre: is eene vertelachtige levensschets
van den Franschen meester. Malherbe was geene hoovaardige beknibbelaar, maar
de eenvoudige taalminner die in alle rechtzinnigheid zijne moedertaal hervormen
wilde. - Trop Tard (III). - Pierre de Nolhac: L'attentat de Damiens (scènes de
Versailles.) - Carreyre: Le pouvoir des mots. - Georges Grappe: Emile Zola. - Max
Turmann: Le mouvement syndical ouvrier en France.
- 1r novembre: J. Trésal: bewondert: Monseigneur Dupanloup, éducateur: de juiste
gedachten over opvoeding en onderwijs, door Monseigneur Dupanloup in zijne
boeken zoo meesterlijk ontleed, had den schrijver zelf in het klein seminarie te Parijs
weten toe te passen. - Bon de Maricourt; St. Hubert et la guérison de la rage. Is de
geschiedenis der mirakelen te Sint Hubert voorgevallen. - In ‘Retour à Rome’ deelt
Jacques de Coussauges menige brieven mede waarin protestanten uit Engeland hunne
gesteltenis bij den terugkeer tot de katholieke kerk aan Mgr Vaughan beschreven. Georges Grappe: Figures du XVIIIe siècle. - Charles de Rouvres: Bruges et les
primitifs.
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- 16 novembre: Is. Kaiser: Vive le Roi! (roman). - Georges Goyau: A propos des
Croisades; Voltaire kenmerkte de kruisvaarten als volgt: ‘Une fureur épidémique,
dont la faute revient à Urbain II’. Schrijver toont dat Paus Urbanus II door de
kruisvaarten de kristene volkeren wakker schudde en de beschaving redde van een
noodzakelijk verval. - P. Bouvier, toont in: ‘Le suaire de Turin et l'Evangile’ dat de
uitleg van Viron in tegenstrijding is met zekere texten van het H. Schrift. - ‘Les
héritiers des Primitifs Flamand’ is eene zeer belangrijke studie van Charles de
Rouvre. Na de omwentelingen der XVIe eeuw bleef de schilderkunst godsdienstig
en katholiek

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1902

603
in Belgie met Rubens; zij werd protestantsch, naturalistisch in Holland. - Jean Vaudon:
Baudelaire et baudelairiens. Letterkundige studie over: Bollinat, Richepin, Goudeau,
Mme Ackermann, Ruffin, Verhaeren, Georges Rodenbach. - Gabriel d'Azambuza:
Le Marseillais tel qu'on le peint et le Marseillais tel qu'il est.

Revue Générale. - November 1902.
A. Vermeersch S.J. ‘La bienvenue aux proscrits’ (namelijk aan de verjaagde
kloosterlingen uit Frankrijk) - H. Davignon. ‘Molière et la bourgeoisie’ (slot). - H.
Primbault. ‘Réflexions sur la France contemporaine’. - Marie Montal. ‘Odette’. - E.
Gilbert. ‘M.P. Bourget et sa derniere aeuvre’. P. Bourget, die reeds in de voorrede
van ‘Disciple’ den katholieken hoop deed koesteren, is in ‘Etape’ apostel van den
godsdienst geworden, door de strekking van zijn werk. Want al is zijne thesis eer
maatschappelijk en traditionnalist, het katholicismus is toch de grondslag van zijn
boek, en geloofsgebrek is oorzaak der ongelukken die de familie Monneron teisteren.
Heel de ‘Etape’ is het proces der Revolutie, met hare stelsels van onbeperkte
gelijkheid. - De kritiek heeft aan P. Bourget verweten een ‘laudator temporis acti’
te wezen, en te zeer aan de vroegere overleveringen te houden; ook dat hij het hooger
volksonderwijs in de ‘Union Tolstoï’ al ter zeer geeselt. - Hetgeen P. Bourget hekelt
is niet dat een persoon van eenen lagen tot eenen hoogen rang klimt, maar wel de al
te ploiselijke standsverandering eener familie, inzonder wanneer de standsverandering
als gelijkheidsprinciep wordt aangegeven. Evenzoo hekelt hij in de ‘Union Tolstoï’
niet het volksonderwijs, maar de hersenschim dergenen die den werkman de kennissen
willen geven, die slechts in eene hoogeschool kunnen aangeworven worden na jaren
voorbereiding. - Had P. Bourget echter sommige tooneelen wat meer in 't duister
gelaten het ware zeker geene schade geweest voor zijn werk. - G. Eeckhout.
‘L'application de la loi Italienne, sur la réparation des accidents du travail. - Edgard
de Ghélin. ‘Chronique Sociale: salaires industriels. Divorces.’ - Ch. Woeste. ‘OEuvre
des écoles d'Orient’.
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Omroeper.
Eene oude koe door eene jonge uit den gracht gehaald.
Open brief aan den hooggeachten heer Bestuurder van Flandria's Novellenbibliotheek.
Toen ik, over eenige dagen, den zeer eerw. heer Kanunnik Muyldermans te Mechelen
ging bezoeken, stond deze heer, die anders de vriendelijkheid zelf is, bij mijne
aankomst met eenen stok gereed om mij te slaan...... Die stok wachtte naar mijnen
rug sedert December 1899, - sedert de verschijning mijner ‘Sparrenegels’, gedrukt
en uitgegeven te Maldegem, bij Viktor Delille.
‘Nooit vergeef ik u die slordigheid!......’
‘Als 't u belieft, wacht! - en sla niet, eerw. heer Kanunnik! Ik zal U de zaak
uitleggen!’
De knuppel is dan eerst voorloopig ongebruikt gebleven, om, ten slotte, voor goed
in den hoek gezet te worden, nadat ik mij verschoond en verontschuldigd had, door
uit te leggen hoe de zaak toegegaan was.
De drukker had mij toch ook fijn beetgenomen: hij zond mij de proeven per
‘express’ en ontving die op dezelfde wijze telkens binnen de vier dagen - dit bewijzen
de boeken van den Post, - terug. Na de eerste proef wachtte hij echter niet om voort
te drukken tot de andere proeven hem verbeterd toekwamen, doch deed voort op
eigen handje en liet mij in den waan dat alles zorgvuldig gebeurde. De eerste afdruk
die mij, - bij toeval nog heel spoedig, - onder de hand viel, openbaarde mij de poets.
Ik schreef dan ook dadelijk naar den heer Delille, hem eene aanzienlijke reeks
drukfouten opsommend, die ik wenschte verbeterd te zien doore en bijvoeglijk
blaadje, waarop de drukker tevens het bestaan dier onregelmatigheden op hem nam.
- Hij beloofde aan mijnen eisch te voldoen. Eenige dagen nadien ontving ik een paar
gratis-exemplaren, waar evenwel het bedoelde blaadje niet bijzat. Ik schreef nogmaals
naar den heer Delille, en hij antwoordde mij op 22 December:
‘Waarde!
Het blaadje met de drukfeilen is na de toezending van het paar exemplaren gezet
en zal bij de 99 die gij toekomende week zult ontvangen, want zij moeten nog genaaid
worden, zitten.’
Daarmêe was ik toch wat gerust gesteld.
Wie heeft er ooit dat ‘blaadje’ gezien? Ik niet, - en ik ben reeds meer dan eens
purper geworden van schaamte toen ik mijne ‘Sparrenegels’ in mijn boekenkasje
zag staan. Het is toch ook recht vreeselijk te lezen, bijvoorbeeld: ‘de winter RIEP’,
daar waar het zijn moet ‘de winter NEEP’, - en ‘de donkere, maagdelijke WONDE van
het Wilde Westen’, daar waar ‘de donkere maagdelijke WOUDEN van het Wilde
Westen’ staan moet!
Nu, - ik ben dan toch zonder klop bij den zeer eerw. heer Kan. Muyldermans
weggeraakt, - maar, opdat de gevreesde stok in den hoek zou blijven, daar hij over
enkele dagen gesteld werd, ben ik wêeral verplicht mij vrij te pleiten, en, dezen keer,
de schuld op het bord van Flandria's Novellen-Bibliotheek te schuiven.
Zie, ik ontvang dezen morgen eenen afdruk van nummer 25 der laatstgenoemde
uitgave, en ik vind daar, tot mijne groote verwondering ‘Drij Schetsjes’ van mijne
hand in.
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Ik zeg ‘tot mijne groote verwondering’, daar Fl. N.B. mij in 't geheel geene drukproef
gezonden heeft, alhoewel ik, indien mijn geheugen niet faalt, in mijne op vraag
gegeven toelating om iets uit mijne werkjes in Fl. N.B. over te drukken, bepaald heb
dat ik wenschte zelf de proeven te verbeteren.
In dat arme dertiental bladzijden komen dan ook de onregelmatigheden in fraaie
hoeveelheid voor, en dat te beginnen van het opschrift aan. Er staat: ‘Drie Schetjes’.
Ik hadde vooreerst ‘Drij’ gewenscht, in plaats van ‘Drie’, en, - ‘Schetjes’, daar
zullen wel guitigaards een heel beetje pret in vinden!... Verder is overal de dubbele
E vervangen door de dubbele A (in woorden zooals peerd b.v.), ‘hert’ is ‘hart’, ‘vroos’
is ‘vroor’, ‘beneden’ is ‘benijd’ geworden. - Het geslacht van ‘schoenzool’ is ook
veranderd.
Er is dus met eene zekere zorg aan het veranderen der taal gewerkt. Die zorg schijnt
echter tusschendoor wat geslabbakt te hebben, want waarom het nieuw geslacht van
‘schoenzool’ dan niet volhouden, tot het einde, waarom op bladzijde 30 twee fouten
tegen den 2n persoon van den onvolm. verl. tijd, ‘gij had’ en gij ‘stond’, in stêe van
‘gij hadt’ en ‘gij stondt’, waarom in den laatsten regel van bladz. 32 ‘zooals het EEN
zool betaamt’, en waarom in den laatsten regel van bladz. 33 ‘die’ waar het een
andere naamval hoeft te zijn?
Ik wil nu toch geene kwade inzichten vermoeden noch bij den heer Delille, noch
bij Fl. N.B., neen, dat niet, - doch ik zou willen beletten dat men van mijne
goedzakkigheid derwijze gebruik make, dat mijne geëerde lezers, door andermans
schuld, reden krijgen om te veronderstellen dat ik er voor iedere novelle of schets
een afzonderlijk, telkens onzuiver en telkens niet overeenkomend taaltje op na houd,
- ik zou, hoewel geene aanspraak makend op ‘doktorale’ taalgeleerdheid, evenwel
nog niet geerne doorgaan voor een taalkundigen... kameleon.
Voor iemand die begint te schrijven in eenen tijd van taalkundige omwenteling,
en die dan, lijk ik, al eens van 't eene gewest naar het andere gaat wonen, is het
moeilijk om van den eersten af aan te weten in welk gelid men zich het best zou
voegen. Wat ik dan vóór mijnen lotenstijd schreef rook nog al wat naar
Westvlaanderen. Daarom had ik ook mijne allereerste stukjes voor ‘Sparrenegels’
dermate gewijzigd dat de taal overeenkwam met die van ‘Brem en Varen’. die ik
toen dacht en nu nog denk de meest geschikte te zijn voor mijn gebruik. Ik heb echter
nooit ‘paard’ noch ‘hart’ geschreven, en men heeft het nooit, met mijne toelating,
gedrukt.
Daar Flandria's Novellen-Bibliotheek nu aan hare lezers beloofd heeft in den
volgenden jaargang een volledig nummertje aan den ondergeteekende te wijden, zoo
durf ik hopen dat, vóóraleer gezegd nummertje verschijnt, de proeven mij TWEEMAAL
ter nazage zullen gestuurd worden.
Intusschen bid ik den heer Bestuurder van Flandria's Novellen-Bibliotheek, de
betuiging te willen aanveerden mijner gevoelens van eerbied en hoogschatting.
Moortzeele, 13 November 1902.
EMIEL DE GRAVE.
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In haar nr van den 15 November l.l. schrijft L'Encyclopédie contemporaine illustrée
(revue hebdomadaire universelle des sciences, des arts et de l'industrie) van Parijs
over onzen landgenoot Dr IS. BAUWENSS, van Aalst, een uiterst vleiend artikel,
geteekend Dr P. Lorédan. Wij hebben die bijdrage met waie voldoening gelezen,
omdat zij eere geeft aan wien eere waarlijk toekomt. 't Is toch zóó zelden, dat onze
katholieke Vlaamsche geleerden er in slagen aan de conspiration du silence te
ontsnappen. Het art. begint met het vlg. alinea: ‘L'intéressant Congrès de Courtrai a
groupé dans son sein la plupart des personnalités belges faisant autorité dans les
grandes questions scientifiques et littéraires qui passionnent le pays flamand. M. le
docteur Isid. Bauwens peut être considéré comme un des plus vaillants champions
du progrès intellectuel de son pays, et ses confrères, qui rendent hommage à son
savoir médical, savent également apprécier ses oeuvres littéraires qui lui ont valu
chez ses compatriotes une grande et légitime popularité...’
Sedert eenige weken herwaarts lazen wij in onze grrroote Fransche dagbladen, altijd
zóó wel ingelicht (naar zij zelf beweren), artikels over de genaamde methode van
vergelijking in de studie der schrijvers. Van Vlaamsche schoolmannen zagen wij
nooit melding gemaakt... En nochtans de Nederduitsche Bloemlezing, II D., der hh.
Bols en Muyldermans, waar de 1e uitgaaf reeds in 1888 van verscheen, werd in dien
zin opgemaakt. Dit mag wel eens gezeid worden, niet waar? Bij elk uittreksel vinden
wij daar eene keus van stukken aangeduid, waar studenten en leeraars een rijken
voorraad ter vergelijking in aantreffen. Geen ander schoolwerk was nog is in dat
opzicht zoo praktisch.
Collectanea Friburgensia. De hoogeschool van Freiburg i/J. gaat voort met hare
reeks belangrijke, wetenschappelijke studiën. Onlangs verscheen van Albert Gockel:
Luftelektrische Untersuchungen, 55 blz. in 8o. Freiburg, B. Veith, 1902.
De 7e aflev. van Coopman's en Scharpé's Geschiedenis der Vlaamsche Letterkunde
is verschenen. Conscience wordt afgedaan; dan volgen: Zetternam, Van Kerckhoven,
Sleeckx en Renier Snieders.
D. Claes heeft, in den naam der Kon. VI. Academie, uitgegeven eene Lijst van
woorden uit Kiliaen en die nog leven, doch in de nieuwe woordenboeken niet zijn
opgenomen.
In L'Enseignement chrétien van Parijs (December '02, bl. 752) schrijft de Hr. L.
Guilbert, prof. aan het Seminarie van Versailles, een artikel over Les Assises de
musique religieuse de Bruges, en daarin lezen
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wij: ‘De l'ensemble des conférenciers une figure se détache avec un singulier relief:
c'est celle de l'éminent maître EDGAR TINEL. Avec son beau visage encore jeune, si
caractéristique dans son cadre de longs cheveux grisonnants, avec sa parole ferme,
chaude, éloquente, autoritaire, surtout avec cette foi non point adventice, mais comme
naturelle et rayonnante qui informe tout son être et jaillit parfois en cris superbes, il
nous donnait bien l'impression complète, idéale de cette âme flamande, dont M.
Henri Cochin nous avait parlé la veille avec un charme si pénétrant. Il est bien de la
même race que notre César Franck; mais c'est un Franck moins timide, moins effacé,
plus universel et de plus grande allure, si non d'égal génie. Plus que toute autre, la
conférence de M. Tinel Sur le rôle et les conditions de la musique figurée dans le
culte catholique mérite d'être étudiée dans son texte et méditée à loisir... Et dans une
superbe envolée, l'orateur affirme son admiration pour l'incomparable maître qui
reste pour lui l'incarnation même de la musique. La conclusion pratique est à méditer:
“Soyons artistes chrétiens sans peur et sans reproche, pratiquons Bach... et bûchons
notre contrepoint”. Cette magnifique conférence soulève une explosion
d'enthousiasme, et nous comprenons sans peine le culte presque fanatique dont les
Belges entourent leur maître.’ - En van de uitvoering van Hr. Tinel's misse, 's Zondags,
gewagend, schrijft dezelfde Hr. Professor: ‘L'exécution de la messe de M. Tinel
devait nous prouver, que l'auteur n'est pas seulement un admirable théoricien: le
sentiment religieux s'y épanche avec une intensité si grandiose et si sincère, les dessins
mélodiques s'y déroulent si sobres et si purs, la science contrapontiste s'y montre si
sûre et si souple, que l'oeuvre laisse loin derrière elle toutes les messes en musique
du siècle dernier.’
Koninklijke Vlaamsche Academie. - Fitting van December. De heer De Vreese
leest een uitgebreid verslag over hetgeen hij reeds gevonden heeft voor zijn
Bibliotheca manuscripta neerlandica. Het stuk zal in de Verslagen opgenomen worden.
Davidsfonds. - In de afdeeling Brussel sprak de heer Robrecht Schrijvers over
‘Vertalingen’.
- Verschenen het eerste deel van eene reeks prachtige geïllustreerde werken over
bouwkunde door A. Van Houcke, Bouwkundig-Ingenieur, Bouwmeester bij het
Ministerie van Spoorwegen, Posterijen en Telegrafen. Dit deel bevat: ‘Heidensche
Bouwkunst’.
† Cornelis van Leemputte, dierenschilder, broeder van den schilder Frans Van
Leemputten. - Alfred Cluysenaer, historieschilder, wiens bijzonderste werken zijn:
Hendrik IV te Canossa en de muurschilderingen van de Hoogeschool van Gent. Schilder Emiel Breton van Courrières (Pas de Calais), broeder van Jules Breton. Henrith Lauderman, gekend onder den naam van Hieronymus Lorm, een der
voornaamste dichters van Oostenrijk. Van zijn 15 jaar af was hij blind en doof. Hij
stierf te Brunn 84 jaar oud en laat verzen, romans,
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novellen en tooneelstukken achter. - Karel-Amand De Bruyne, geboren te Watou
den 9 Augusti 1841, overleden te Brussel den 10n December 1902; bekwaam maar
nederig, overtuigd Vlaamschgezinde; vroeger onderwijzer, later dagbladschrijver in
Nederland, en beambte in 't Ministerie van Binnenlandsche Zaken en Openbaar
Onderwijs. Hij werkte mede aan de Toekomst, aan 't Belfort en aan Dietsche Warande
en Belfort. - Edmund Cirund, stichter in 1870 van Germania, het moedig katholiek
dagblad van Berlijn, dat zulke gewichtige diensten bewezen heeft gedurende den
Culturkampf. Dertig jaar lang bestuurde hij het blad, ondertusschen zich toeleggende
op egyptologie en op het inrichten van katholieke bonden. - Dr J. Stern,
hoofdopsteller van de ‘Frankfurter Zeitung’. - Me Julia Grant, weduwe van den
gewezen voorzitter der Vereenigde Staten. Zij schreef het leven van haren
doorluchtigen man en laat nog een handschrift achter om die levensbeschrijving te
volledigen.
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Nieuw verschenen Noord-Nederlandsche Werken(1)
Beets (Nicolaas), Nieuwe verscheidenheden meest op letterkundig gebied. 4e
en laatste stuk. Haarl., De Erven F. Bohn. (4 en 150). gr. 8o. f 1.60
Decadenten-kunst. Door R.k. pr. Nijmegen, Maatschappij ‘De Gelderlander’.
(41). gr. 8o. f 0.60
Kerremans (W.), Wat iedereen van de Nederlandsche en Vlaamsche letterkunde
weten moet. Amst., Cohen Zonen. (100, m. 1 portr.). post 8o. f 0.50; geb. f 0.75
Meinsma (K.O.), Middeleeuwsche bibliotheken. Zutphen, K.O. Meinsma. (4,
8 en 318, m. afb. en 1 plt.). gr. 8o. f 3.50
Scharten (Carel), Guido Gezelle. Amst., L.J. Veen. (16). post 8o. f 0.05
Simons (L.), Studies over Vondel's ‘Gijsbrecht’ en over ‘Nationaal leven’.
1891-1902. Haarl., De Erven F. Bohn. (8 en 182). post 8o. f 2.25
Wienecke (C.A.), Registers op de Ideën van Multatuli. Verklarende en critische
regeling der ideën en uitvoerig naam- en zaakregister voorafgegaan door een
studie over Multatuli's werken en gedachtsleven. Supplement deel op de beide
editiën der Verzamelde werken, 10 deelen. Amst., Uitgevers-maatschappij
‘Elsevier’. (4 en 168). post 8o. f 0.95; geb. f 1.25
Denkers (De groote) der eeuwen. (Algemeene bibliotheek van wijsbegeerte).
Amst., Cohen Zonen. post 8o. Per dl., bij inteek. f 1.-; geb. f 1.40
Dl. VI. Thompson (A.-C.), Arthur Schopenhauer, Zijn tijd en zijn philosophie
(6 en 238) ofz. f 1.50 geb. f 1.90.
Robertson (James), De poëzie en de godsdienst der psalmen. Vertaald door
F.W. Stutterheim, onder medewerking van J.J. van Toorenenbergen. Culemborg,
Blom en Olivierse. (8 en 333). post 8o. geb. f 1.75
Verkruizen (P.), Wat iedereen van de Grieksche en Romeinsche mythologie
weten moet. Amst., Cohen Zonen. (128). post 8o. f 0.50; geb. f 0.75
Bibliotheek (Sociale), onder redactie van P.J. Trolstra en Henri Polak. Amst.,
A.B. Soep. post 8o. bij inteek. voor 10 dln. f 7.-; geb. f 12.No 2. Roland Holst-van der Schalk (H.). Kapitaal en arbeid in Nederland.
Bijdrage tot de economische geschiedenis der 19e eeuw (211) f 1.25 geb. f 1.65.

(1) Deze lijst dient niet tot aanbeveling. Wij nemen er alle werken in op die voor onze lezers
van belang kunnen zijn. f. 1 = 2.10 frank.
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Laak (J.H. van), Boerenorganisatie door middel van Raiffeisenbanken. Met
voorrede van C.F.J. Brands. Hilversum, M. Blommesteyn vrhn. Johs. Geradts.
(44). gr. 8o. f 0.30
Treub (M.W.F.), Het wijsgeerig-economisch stelsel van Karl. Marx. Eene
critische studie. Dl. I. Amst., Scheltema en Holkema's Boekhandel. Haarl., H.D.
Tjeenk Willink en Zoon. (16 en 395). gr. 8o. f 11.-; geb. f 12,Vormen (De rechtskundige) van spaarbanken, productieve en credietassociaties
in Nederland. Bewerkt door M.W.F. Treub, A. de Clercq, S.J. de Jong, A.J.
Rethaan Macaré, D.J. van Stockum, P. Tjeenk Willink (rapporteur). (Uitgegeven
door de Maatschappij tot nut van 't algemeen. [Amst., S.L. van Looy.] (12, 115
en 3). gr. 8o. f 1.Arkel (G. van) en A.W. Weissman, Noord-Hollandsche oudheden beschreven
en afgebeeld. Uitgegeven vanwege het Koninklijk Oudheidkundig genootschap
te Amsterdam. 5e stuk. Met 96 afbeeldingen en 6 uitslaande prenten. Amst.,
Ten Brink en de Vries. (2 en 115). imp. 8o. f 2.50
Kalff (S.), Karakters uit den pruikentijd. Rott., B. van de Watering. (4 en 250).
post 8o. f 2.25; geb. f 2.75
Muller (P.L.), Geschiedenis van onzen tijd sedert 1848. 1e stuk. Toestanden
vóór 1848. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink en Zoon. (8 en 222). gr. 8o. f 1.75
(Compleet in 5 stukken).
Havinga (E.), Onze sterrenhemel en het nemen van nachtelijke observaties.
Met 2 groote sterrenkaarten en 4 figuren in den tekst. Amst., Stemler's
Boekhandel. (102). post 8o. geb. f 3.Aristophanis Aves. Cum prolegomenis et commentariis edidit J. van Leeuwen
J.f. Lugd. Batav., A.W. Sijthoff. (22 en 275). gr. 8o. f 4.25
Borgeld (A.), Aristoteles en Phyllis. Een bijdrage tot de vergelijkende
litteratuurgeschiedenis. Gron., J.B. Wolters (118 en 2). gr. 8o. f 1.90
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Inhoudstafel voor het 2e halfjaar 1892.
I
Verhandelingen en Verhalen.
H. Bischoff, Richard Bredenbrücker

413 en 512

J. Boonen, Jacques Perk

554

E. De Grave, Jozef Horenbant

255

Dr J. Erembout, Het oorbeeld in de kunst 78
Dr A. Habets, Kijkjes in het Nederlandsch 25
Openbaar Onderwijs van den middelbaren
graad en eene vergelijking met het onze
Thomas Heidebrand, Over de Engelsche 377
beroepsvereenigingen
E.H. Eug. Isebaert, Het Congres van
Kerkmuziek in Brugge

329

Johannes Jörgensen, De uiterste dag

167

Eug. Leën, Maxim Gorki's In de Steppe 493
Kan. J. Muyldermans, De Humaniora

263

A. Naert, Tentoonstelling van Oude
Vlaamsche Kunst te Brugge

145

Dr Ad. Rutten, Het Samenwonen in
Steden

41, 185, 285

E.p. Salsmans, S.J., Luciferiana

444

Jan Stuyt, In welken stijl zullen wij onze 202
kerken bouwen
C. Van Buggenhout, De Oogen
(tooneelspel)

386

Joz. Van den Eynde, De feestcantate van 53
Groeninghe
E.H.P.L. Van den Heuvel, Van ouden
datum

537

Prof. Dr Gust. Verriest, Eeredag van
Guido Gezelle

300

E.H. Hugo Verriest, Op Wandel

5

X., Strijkhoutjes

459

Z.Y.X., Afflighem

227
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Gedichten.
Caes. Gezelle, Daar zijn er wel!

101

F. Drijvers, Adoro te

225

Om. K. De Laey, Ongeweerte

327

E. Al. Walgrave, Een Spinnewebbe

580

II
Naamlijst der schrijvers die in het tweede halfjaar 1902 medegewerkt
hebben.
Alberdingk Thijm (boekenn.)

107

Bertrang A. (boekenn.)

342

Bischoff H. (Bredenbrücker)

413 en 512

Boonen J. (J. Perk) (boekenn.)

472, 473 554

De Cock J. (boekenn.)

117, 118, 120 122, 229, 240, 346, 464,
468, 589
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De Grave E. (Joz. Horenbant)

255

De Laey O. (ged.)

327

Dewulf (boekenn.)

236

Drijvers Fr. (ged.) 225 (boekenn.)

460

Dupont Kan. Dr (boekenn.)

122, 123 230, 232, 234, 340, 582, 586

Erembout Dr J. (Oorbeeld in kunst)

78

Flamen (boekenn.)

469

Gezelle Caes. (ged.)

101

Habets Dr A. (Onderwijs)

25

Heidebrand Th. (Engelsche
beroepsvereenigingen) 377 (boek)

344 345, 467

Isebaert Eug. (Kerkmuziek)

329

Jörgensen J. (Uiterste dag)

167

Lecoutere Dr Ch. (boekenn.)

114

Leën Eug. (M. Gorki)

493

Lyna S.J. (boekenn.)

343

Mervillie A. (boekenn.)

350

Muyldermans Kan. J. (Humaniora)

263

(boekenn.)

465, 469, 471, 583

Naert A. (Oude VI. Kunst Brugge)

145

Rutten Dr A. (Samenwonen in Steden)

41, 185, 285
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Salsmans S.J. (Luciferiana)

444

Scharpé Dr L. (boekenn.)

134, 349

Sermon H. (boekenn.)

336

Stuyt J. (Kerken bouwen)

202

Van Buggenhout C. (De Oogen)

386

Vanden Eynde J. (Feestcantate
Groeninghe)

53

Vanden Heuvel (democratie)

537

Van Mierlo S.J. (boekenn.)

589

Verriest Dr Gust. (Gezelle)

300

Verriest Hugo (Op Wandel)

5

Vliebergh E. (boekenn.)

240, 468, 589, 590

Walgrave Al. (ged.)

580

III
Boekennieuws.
Lijst der werken in het 2e halfjaar 1902 besproken
Annuaire statistique de la Belgique 1901 120
(J.V.)
B. Baas, De Taalvriend (J.v.O.)

470

Inna Backer, Machten (J. Boonen)

473

R.P. Basile Braeckman, Sermons de S.
Alphonse de Liguori (C.C.)

119

Ev. Bauwens, Beginselen der
Nederlandsche Spraakkunst

588

Id. Eléments de la Grammaire
Néerlandaise (J.V.M.)

588

V. Brants, La petite industrie
contemporaine (E. Vl.)

240

126
Dr Jan ten Brink, Geschiedenis der
Noord-Nederlandsche Letteren in de
XIXe eeuw, bijgewerkt door Taco H. De
Beer (J.V.)
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Broese's Almanak voor iedereen 1903 (E. 590
Vl.)
Catalogue de la Bibliothèque de la
124
Commission centrale de Statistique (Erik
Dal)
Alfr. Cauchie, Les Universités d'autrefois 345
(Th. Heidebrand)
Dr H. Claeys, Verplichting en Plichten
(Fr. Drijvers)

466

Alph. Courtois, Traité des opérations de 468
Bourse et de Change (E. Vl.)
M. Defourny, La Sociologie positiviste. 116
Aug. Comte (J.V.)
L. De Koninck, Lofdicht over het Heilig 354
Sacrament (A. Verheyen)
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F.E. Delafaille, Bijdragen tot opheldering 471
der geschiedenis van Mechelen (Kan.
Muyldermans)
L. Delplace S.J., Catena Evangeliorum 465
et Acta Apostolorum sacerdoti meditanti
proposita (Kan. Muyldermans)
L. de Vries, De Enkelvoudige zin (J.K.) 585
Leon Désers, Dieu et l'homme (Th.
Heidebrand)

345

Duro, Het Zinverband (J.K.)

585

Am. D'Hooge, Kinderspelen uit het land 469
van Dendermonde (Kan. Muyldermans)
W. de Vreese, Het Woordenboek der
Nederl. Taal en de Critiek in
Zuid-Nederland (V.)

239

Lettres du père Didon à un ami (Th.
Heidebrand)

344

H. Ermann S.J. De Paus (Dr A. Dupont) 586
L.H. Eykman, The Children of the New 342
Forest (V.V.)
L'Exposition des arts décoratifs modernes 348
à Turin 1902 (J.V.)
Flamen, Het groot Vaderlandsche
Mimodrama van Groeninghe (L. Sch.)

334

Flandria's Novellenbibliotheek, (J.V.)

126

Caes. Gezelle, Verzen (J.D.C.)

346

Guido Gezelle's Duik-Almanak 1903 (E. 590
Vl.)
R. Ghesquière, De veldtocht der Kinderen 469
(Flamen)
E. Gosse, Littérature anglaise (J.D.C.)

117

J.J.A. Gouverneur, De heele Wereld rond 470
(J.v.O.)
Hansjakob, Der Kapuziner kommt (Th. 467
Heidebrand)
Hubertino, Aan Kruger en zijne Helden 127
(J.V.)
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J. Jacobs, Handboek der Germaansche
Godenleer (Zie Soens).
Jahrbuch des deutschen Vereins zur
Hebung und Phlege der Muttersprache
im deutschredenden Belgiën (A.
Bertrang)

342

A.J.M. Janssens, Gedichten (A. Mervillie) 350
A. Joos, Het Licht in onze Beeldspraak
(J.D.C.)

122

A. Joos, Vaderlandsch Sermoen (J.D.C.) 346
I.M.L. Keuller, De Mensch, eene
psychologische studie (Dr A. Dupont)

234

Dr J. Laenen, Le Ministère de Botta Adorno dans les Pays-Bas Autrichiens
pendant le règne de Marie-Thérèse
(1749-1753) W.D.

118

Gust. Lahousse S.J., Universa theologia 340
scholastica. - Tractatus de Gratia divina
(Dr A. Dupont)
J. Laurens, Wie zijn de ware
Volksvrienden (J.)

127

J. Laurens, Essais de critiques (V.)

239

P. Mandonnet, Siger de Brabant (M.
Dewulf)

236

Dr J.W. Muller, De taak der
Nederlandsche Philologie (C.L.)

114

Marie Marx-Koning, Intermezzo (E. Vl.) 589
Dr E. Muller, Regesten zu Friedrich
Schillers Leben und Werken (J.D.C.)

589

Ign. Ottiger S.J., Theologia fondamentalis 232
(Dr A. Dupont)
T. Pluim, Kleine Vaderlandsche
Geschiedenis (J.v.O.)

471

Philip Réclam, Universal-Bibliothek
(J.D.C.)

122, 229, 346, 464

P. Rosegger, Geschichten und Gestalten 118
aus den Alpen (J.D.C.)
Dr M. Salverda, Uitstapjes in het rijk der 470
Natuur (J.v.O.)
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Seket, Vertaaloefeningen (J.K.)

585

N. Spaeninkx, De opvoedingsleer (Kan. 495
J. Muyldermans)
Jos. Spillmann S.J., De Martelaars uit de 336
dagen van Titus Oates' samenzwering (H.
Sermon)
E. Soens, Handboek der Germaansche
Godenleer (J.D.C.)

240

H. Staes, De vergulde afgod; De
lotgevallen van Paulus Wuytack;
Droevige dagen (H.)

333

Tacitus' Germania, Uit het Latijn door
Dr B.H. Steringa Kuyper (Kan. Mdm.)

584

J.N. Valkhoff, Vocabulary containing
such words and familiar phrases as are
often used in Conversation (J.L.)

126

Herman P.J. Van Alfen, Kracht des
Geloofs (J.D.C)

468

P. Vanden Broeck, Kinderspelen uit het
land van Dendermonde (Kan. J.
Muyldermans)

471

A. Van der Sempel, Schat van practische 350
Handelskennis (J.V.)
F. Van Duyse, Het oude Nederlandsche
Lied (L.S.)

349

Fikken Van Eksterleen, Jan Steen (J.V.) 239
Van Nouhuys, Uren met schrijvers (J.
Boonen)

472

Van Ongeval, Liber Genesis in gratiam
alumnorum seminarii gandavensis
breviter explicatus (Dr A. Dupont)

582

Dr A. Van Oppenraay, Het levensrecht
der ongeboren vrucht (Dr A. Dupont)

123

A.J. Verhaegen, Het maatschappelijk
vraagstuk, vertaald uit het Duitsch von
E.p. Biederlock

342

H. Vermandele, De eisch eener
Vlaamsche Hoogeschool (J.L.)

473
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A.M. Verstraeten, Vondels Meesterstuk
‘Lucifer’ (P. Lyna S.J.)

343

J. Vits, Lusthof der Jeugd (J.v.O.)

471

Voyage aux Indes, Lettres d'une soeur de 583
Charité (kan. Muyldermans)
586
Dr A. Vogel, Ausführliches
grammatisch-orthographisches
Nachschlagebuch der deutschen Sprache
(E.)
Is. Vogels, Vraagstukken der Zielkunde 122
(Dr A. Dupont)
O. Wattez, Herinneringen uit het
kinderleven (E. Vl.)

587

B. Wiemer, De Zaaier (J.V.)

126

350
P. Wytsman, A propos de l'Exposition
d'oeuvres des Ecoles primitives de
peinture en Belgique et aux Pays-Bas, à
Bruges (S.)
P. Zanecchia, Divina Inspiratio sacrarum 232
Scripturarum ad mentum S. Thomae
Aquinatis (Dr A. Dupont)
W.H. Wisselink, Kern van de theorie der 586
rekenkunde (J.K.)
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IV
Tijdschriften waarvan in het 2e halfjaar 1902 critisch overzicht gemaakt
werd.
Annalen der hist. Verrein, für den
Niederrhein

598

Annales de la Société archéologique de 602
Bruxelles
Anzeiger des germanischen
Nationalmuseums

247, 600

Arbeid (De)

481

Banier (De)

129, 242, 359, 593

Biekorf (De)

129

Bulletijn der Maatsch van Geschied- en 128, 359
Oudheidkunde te Gent
Caecilia

598

Cassianusblad (St.)

475, 594

Dietschland (Jong)

358

Dompertje (Het nieuw)

478, 595

Durendal

129, 263, 360, 475, 594

Echo (Das litterarische)

133, 247, 367 483, 598

Economist (De)

132, 365

Eeuw (De XXe)

133, 246, 366, 482, 597

Eeuw (Onze)

133, 480

Eigen hand

597

Elseviers Maandschrift

246, 365, 481

Etudes

137

Fédération artistique (La)

243, 595

Fortnightly Review (The)

366
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Gazette des Beaux-Arts

367, 484

Germania

130, 243, 357, 474, 593

Gids (De)

130, 245, 363, 480

Gids (De Katholieke)

130, 244, 361, 479

Gids (De nieuwe)

479, 596

Jahrbuch (Historische) der Görres
Gesellschaft

598

Katholiek (De)

246, 365, 596

Katholiek (Der)

134, 483, 600

Kunst (Onze)

243, 360, 594

Kunst en Leven

592

Kunstbode (De Vlaamsche)

128, 242 357, 474, 592

Lectura (La)

138, 486

Limburgsch Jaarboek

243, 595

Monatschrift für christliche Sozial
Reform

134, 246, 367, 478

Neerlandia

131, 244, 364

Noord en Zuid

596

Onderwijs (Het Katholiek)

128, 242, 359, 592

Quinzaine (La)

135, 184, 602

Razon y Fe

139, 486

Réforme sociale (La)

137, 368, 484

Revue (De Hollandsche)

132, 245, 362 478

Revue de Belgique

129

Revue d'histoire ecclésiastique

247

Revue de l'art chrétien

247, 594

Revue de Paris (La)

138, 247, 368, 483

Revue des Deux Mondes

601

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1902

Revue générale

136, 476, 603

Rivista internazionale

140, 485

School (De Christene)

129, 242, 359

Scienza Sociale (La)

140

Stimmen aus Maria Laach

247, 600

Taalstrijd (De)

242

Van Onzen Tijd

131, 244, 361, 479, 596
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Volkskunde

359

Vragen van den Dag

132, 245, 363, 477

Vragen des tijds

246

Warte (Literarische)

482

Willems-Fonds (Tijdschrift van het)

128, 358, 474

Winckel (De Gulden)

133, 365, 597

Woord en Beeld

481, 597

Zanten (Vlaamsche)

128, 359

V
Platen.
1.

Karel Mestdagh (portret)

blz. 53

2.

De H. Maagd met kind,
blz. 150-1
omringd door Engelen en
heilige maagden door
Geeraard David (Museum
van Rowaan)

3.

Jozef Horenbant (portret) blz. 251

4.

id. Gelukkig huisgezin

blz. 256-7

5.

id. De zorgen

blz. 256-7

6.

id. De aardappelen

blz. 258-9

7.

id. Verlaten

blz. 260-1

Illustraties op 't artikel van blz. 412-3
H. Bischoff: Richard
Bredenbrücker
8.

De weg naar Seis (Tyrol)

blz. 438-9

9.

Maxim Gorki (portret)

blz. 493

10.

Rosengarten, Gezicht uit
Tyrol

blz. 520
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