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auteursrechtelijk beschermd zijn. Welke vormen van gebruik zijn toegestaan voor dit werk of delen
ervan, lees je in de gebruiksvoorwaarden.
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[Deel 1]
Een inleidend en toelichtend woord over modernisme(1)
Modernisme! Sedert het verschijnen der Encycliek Pascendi Dominici Gregis, heeft
dit vroeger dubbelzinnig woord eene bepaalde theologische beteekenis.
Tijdschriften, dagbladen, 't spreekt nu alles over Modernisme. Misschien is het
ook niet onnuttig, in een algemeen tijdschrift als Dietsche Warande en Belfort, eenige
toelichtingen te geven over het ontstaan van het Modernisme, zijne veroordeeling
door Pius X, en de houding zijner voorstanders na het verschijnen der Encycliek. Er
kan natuurlijk geen sprake zijn van eene volledige uiteenzetting, en, nog veel minder,
van eene grondige weerlegging dezer leering. Mijn doel is alleenlijk een inleidend
en toelichtend woord over het Modernisme te schrijven voor lezers die geene
bijzondere studiën in Wijsbegeerte en Godgeleerdheid voltrokken hebben.
Als eene wetenschappelijke bijdrage hoeft deze korte studie niet aangezien: haar
opschrift dient streng en letterlijk verstaan te worden.

I
Het Modernisme is een volledig leerstelsel over Wijsbegeerte, Godsdienst en
Godgeleerdheid, in de laatste jaren voorgesteld en verdedigd door katholieke
geleerden, zoowel priesters als leeken. 't Zijn werkzame, ijverige mannen, - zegt de
Encycliek in hare voorrede -; ze studeeren en schrijven veel, ze leiden een zeer streng
leven. Ze zijn reeds veroordeeld geweest, maar bij hen geen schijn van

(1) Dit artikel is, met weinige veranderingen, eene lezing over De Encycliek tegen de Modernisten,
gehouden op 7 November 1907, in de openingsvergadering van den apologetischen Kring
der Vlaamsche Hoogstudenten te Leuven: Geloof en Wetenschap.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1908

2
ware onderwerping. Het zijn de gevaarlijkste vijanden der Kerk en ze meenen hare
beste verdedigers te zijn: hoe meer verdoken, hoe gevaarlijker.
Voor iemand die bekend is met de laatste godsdienstcontroversie, is hier sprake
van een groep geleerden, waarvan de priesters Loisy en Tyrrell, de leeken Le Roy
en Fogazzaro bij ons de vermaardste zijn, en die onlangs in Frankrijk en Italie veel
partijgangers wierven.
Hoe zijn die nieuwe gedachten ontstaan?
Twee verschillende wegen hebben er toe geleid. Eerst en vooral, bijna alleenlijk,
de philosophische studiën(1). Dit is gemakkelijk om bewijzen: Le Roy en Tyrrell
hebben vooral philosophische werken geschreven en zijn dus wijsgeeren; Fogazzaro
is een Italiaansche Senator en romanschrijver. Loisy deed goed werk in de
Bijbelstudie, tot het oogenblik dat hij over A. SABATIER's philosophisch werk:
Esquisse d'une philosophie de la Religion, in 1898, eene breedvoerige bespreking
verschijnen liet. Aan Sabatier, en, nog veel meer, aan den Engelschen wijsgeer
Herbert Spencer, had Loisy meer dan een beginsel ontleend. Van toen, en niet van
vroeger, dagteekent Loisy's radikale opvatting over den Godsdienst van Israël en het
Evangelie.
Wil men nu de geschiedkundige Bijbelkritiek, in 't licht der nieuwe wijsbegeerte
toegepast, als eene tweede, ondergeschikte oorzaak aanzien van de verspreiding van
het Modernisme, daar komen wij niet tegen op. Maar op haar eigen ware de
geschiedkundige Bijbelkritiek, de strengste zelfs, nooit tot zulke besluitselen gekomen.

(1) Hier komen wij rechtstreeks op tegen het oordeel van de naamlooze schrijvers der
Tegen-Encycliek: Il Programma dei Modernisti, Roma 1907 bl. 15-16: ‘Het pauselijk schrift
gaat uit van deze veronderstelling dat het Modernisme een wijsgeerig stelsel als steun heeft.
Het is de wijsbegeerte niet die meester speelt over onze kritiek. Het is juist het
tegenovergestelde: 't is de kritiek die ons leidde tot het formuleeren van eenige wijsgeerige
gevolgtrekkingen’ - Dat het met de kopstukken van het Modernisme zoo niet gelegen is,
zullen wij bewijzen. Hoe die onbekende Italiaansche schrijvers tot hun Modernisme gekomen
zijn, kunnen wij natuurlijk niet uitmaken. Zij weten het best. Zij zeggen door Bijbelkritiek,
en door haar alleen. Indien het zoo is, bewijst dit niet voor hunne scherpzinnigheid. Daarbij,
verder spreken zij zichzelven tegen.
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Om eene klare voorstelling te hebben van het ontstaan van het Modernisme, is het
noodig een blik te werpen op de studiën in Wijsbegeerte, Geschiedenis en
Bijbelkritiek, in de tweede helft der voorgaande eeuw, bij de Katholieken. Men vindt
er een grooten ommekeer in beginselen en methode.
Uit de wijsbegeerte van Descartes en Kant was, zelfs bij Katholieken, een zeker
subjectivisme binnengedrongen. De gedachten- en kennisleer der Scholastiek scheen
aan sommigen verouderd en versleten, zonder kracht op den modernen geest.
De geschiedkundige studiën maakten wonderen vooruitgang. De strenge critische
methode werd stelselmatig toegepast op Kerk- en Dogmengeschiedenis, soms tot
groote ergernis der behoudsgezinden.
In de Bijbelstudie vooral was groote verandering: de uitdelvingen en de rijke
ontdekkingen in de Oosterlanden deden de oogen opengaan. Met hetgene die vondsten
ons leerden kon men de gegevens der H. Schrift vergelijken: het menschelijke in den
Bijbel kwam beter uit en menig oud en eerbiedweerdig denkbeeld begon te wankelen.
Kortom er ontstond een philosophisch vraagstuk, er rees een nieuw Bijbelvraagstuk
op onder de Katholieken.
Leo XIII, met het helder oordeel en den verredragenden blik, waar hij zoo menig
bewijs van gaf in studiezaken, zag het gevaar. Opvolgenlijk schreef hij geleerde
Encyclieken over Wijsbegeerte (Aeterni Patris van 4 Oogst 1879) en Bijbelstudie
(Providentissimus Deus van 18 November 1893). De Scholastieke wijsbegeerte moest
bij de Katholieken in eere blijven, maar zonder slaafsche navolging, zonder vrees
voor vooruitgang. De Bijbelstudie moest krachtig worden aangevat, met de hulp der
taalkennis en der ontdekkingen; maar de schriftuuringeving voor gansch den Bijbel
diende behouden, alsook het beginsel dat er in de H. Schrift geene dwaalleeren staan.
Met twee woorden: studie en vooruitgang, maar bouwen op oude, traditioneele, vaste
grondvesten.
De wijze en klare voorschriften van Leo XIII slaagden er niet in, eenheid van
methode en leiding onder al de
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katholieken te bewerken: de gedachten liepen wijder en wijder uiteen.
Nog was de Bijbelcontroversie (door Providentissimus Deus niet gestild) verre
van uitgebrand, toen een jonge katholieke wijsgeer uit Frankrijk, Maurice Blondel,
de ‘nieuwe’ wijsbegeerte op de Apologetiek toepaste. Eene heel nieuwe en
belangwekkende poging!
De studie van heer Blondel verscheen in 1896(1). Hier volgen de twee
grondgedachten van dit artikel.

1. De ontoereikendheid der gewone geloofsverdediging.
‘Deze bewijsvoering wordt ons heel juist zoo samengevat: de rede bewijst het bestaan
van God. God heeft zich kunnen veropenbaren. De geschiedenis bewijst het feit der
openbaring; ze bewijst ook de geloofswaardigheid van de H. Schrift, het gezag der
Kerk. Het Katholicisme rust dus op redelijken, waarlijk wetenschappelijken grond.’
Bl. 477.
‘Dat men de loocheningen van het Rationalisme oordeele en verwerpe, opperbest.
Maar is het daarna voldoende de geschiedenis van het Christendom te doorgronden
om den wijsgeer tot bekeering te overtuigen? Neen... Waarom moet ik rekening
houden met dit feit, als ik zooveel andere feiten verwaarloozen mag? Daarbij de
bewijzen van een feit zijn maar geldig voor dezen die inwendig bereid zijn ze te
aanvaarden en te verstaan.’ Bl. 345.

2. De nieuwe geloofsstaving.(2)
‘La pensée moderne, avec une susceptibilité jalouse, considère la notion d'immanence
comme la condition même de la philosophie, c'est-à-dire que, si parmi les idées
règnantes il y a un résultat auquel elle s'attache comme à un progrès certain, c'est à
l'idée très juste en son fond que rien ne peut entrer en l'homme qui ne sorte de lui et
ne corresponde en quelque façon à un besoin d'expansion, et que ni comme fait
historique, ni comme enseignement traditionnel, ni comme obligation surajoutée du
dehors, il n'y a pour lui de vérité qui compte et de précepte admissible sans être, de
quelque manière, autonome et autochtone.

(1) In de Annales de Philosophie chrétienne onder titel: Lettre sur les exigences de la pensée
contemporaine en matière d'apologétique et sur la méthode de la philosophie dans l'étude
du problème religieux.
(2) Het is mij onmogelijk deze aanhaling klaar te ver talen in het Nederlandsch.
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Le progrès de notre volonté nous contraint à l'aveu de de notre insuffisance, nous
conduit au besoin d'un surcroît, nous donne l'aptitude non à le produire ou à le définir,
mais à le reconnaître et à le recevoir’. Bl. 38.
De Apologetiek der Immanentie, zoo noemde men heel juist dit nieuw geloofsbewijs,
gaat dus uit van het subject, den mensch, van zijne innigste neigingen die maar vrede
zouden vinden en rust in een bovennatuurlijken godsdienst. - Maar hoe door zulke
bewijsvoering de zekerheid verkregen der bijzondere geloofspunten? daar hoort men
geen uitleg over.
Nog belangrijker ware het te weten of de eerste voorstanders van de Apologetiek
der Immanentie deze aanzagen als eene stelling, d.i. als eene overal geldende
bewijsvoering, die het gewoon apologetisch bewijs uitsluit, of alleenlijk als eene
methode om iemand voor te bereiden tot het aannemen der goddelijkheid van het
Katholicisme, in de veronderstelling dat hij de gewone traditioneele kennisleer
verwerpt. Heer Blondel scheen wel van deze laatste meening te zijn. Andere
partijgangers der Immanentie schreven alsof zij het eerste gevoelen deelden. Door
klaarheid muntte geen enkele uit(1).
Hier hoeft niet eens bijgevoegd dat deze Immanentie-Apologetiek totaal verschilt
van Kardinaal Deschamps' volksmethode, door het Vatikaansch Concilie goedgekeurd,
die rechtstreeks de goddelijkheid der Katholieke Kerk bewijst door haar wonderbaar
bestaan, dus door uitwendige feiten(2).
Ook verschilt ze van de geloofsstaving door de zoogenaamde inwendige bewijzen:
de schoonheid van het Katholieke leerstelsel, de verhevene zedeleer, enz. Deze
methode ook gaat niet uit van het subject, en is dus voor den Immanentist uitwendig.
Eens dat men partijganger is der nieuwe subjectivistische Wijsbegeerte, en als
uitsluitend geldig geloofsbewijs de Immanentie-methode toepast, kan de traditioneele

(1) Vgl. over de controversie door Heer Blondel's brief uitgelokt, Pater LE BACHELET S.J. De
l'Apologétique traditionnelle et de l'Apologétique moderne Paris, 1897, en Priester MANO,
Le Problème apologétique, Paris, 1899.
(2) Zie F. Drijvers, De ware Godsdienst, 1907; bl. 8v.
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geloofsleer niet behouden worden. De gebeurtenissen zouden het weldra zonneklaar
toonen.
Rond 1890, ten tijde der hevige Bijbelcontroversie, begon men in Frankrijk veel
te spreken over de radikale meeningen van Alfred Loisy. Sedert 1881 leeraar in
Hebreeuwsch, later ook in Assyrische taal en Schriftuurverklaring, schreef Loisy
degelijke werken over inleidingsvragen tot de Bijbelstudie: grondtekst en
overzettingen, kanon van O. en N. Testament. Afgedankt in 1893, eenige dagen vóór
het verschijnen der Encycliek, werd hij het volgende jaar tot leeraar benoemd aan
eene kostschool van juffers te Neuilly waar hij vijf jaren lang lessen van godsdienstleer
gaf.
In zijn nederig ambt studeerde de jonge leeraar met taai geduld, schreef in het
begin weinig, maar beraamde grootsche plannen. Hooren wij hem liever zelf.
‘Voor haar (de juffers van Neuilly) had hij (Loisy) de studie van
Godsdienstleer en Apologetiek hernomen.... Hij legde zich toe op de
Dogmengeschiedenis, volgde Kardinaal Newman, en nam dezes meening
van de christene ontwikkeling over om ze tegen de leeringen van Harnack
en Sabatier te stellen(1). Zoo ontwierp hij een tamelijk groot werk waarin
hij de algemeene theorieën over Godsdienst besprak, den Godsdienst op
zich zelven, de Openbaring, den Godsdienst van Israël, en ook handelde
over Jezus Christus, de Kerk, het christen dogma en den katholieken
eeredienst’(2).
In 1898-1900 liet Loisy het eerste deel van zijn algemeen werk daar juist beschreven,
in een Fransch Katholiek tijdschrift, La Revue du Clergé Français, drukken. In zijne
latere werken heeft Loisy zelf de beginselen hier vooruitgezet meer dan eens
samengevat. Hier hebt ge er eenige staaltjes van.

1. Begrippen over Godsdienst en Openbaring.
‘In tegenstelling met de waarnemingen op redelijk en wetenschappelijk gebied, is
de waarneming der godsdienstwaar-

(1) Hier is sprake van Kard. NEWMAN's Essay on development of christian Doctrine 1845
- maar Loisy is zijn meester verre voorbij geloopen in de ontwikkelingsleer - van
HARNACK'S Wesen des Christenthums 1900 en A. SABATIER'S Esquisse d'une
philosophie de la eligion 1897.
(2) Autour d'un petit livre. Paris 1903 bl. 7-8.
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heden de vrucht niet van de rede alleen; 't is het werk van het verstand, voltrokken,
om zoo te zeggen, onder de drukking van het hart, van het godsdienstig en zedelijk
gevoel, van den waren wil tot het goede’.(1)
Dus, in godsdienstzaken, komt het hart, het gevoel op den voorgrond: eene gedachte
waar wij verder meer zullen over hooren.
‘Wat, op een gegeven oogenblik, het begin der Openbaring was, is de
waarneming geweest, hoe eenvoudig men ze ook veronderstelle, van het
verband dat moet bestaan tusschen den mensch van zich zelven bewust,
en God tegenwoordig achter de verschijnselenwereld’.(2)
‘Men moet die handeling van God op gansch het menschdom aanzien, als
zijnde van dezelfde orde als de openbaringsakt bij geïnspireerde mannen.
Tusschen den armen wilde, dien God verlicht om het leven te vinden in
zijn eenvoudigen eeredienst, en den Profeet, orgaan der volmaakste
openbaring van Godsdienstwaarheid, is maar een verschil van hoeveelheid
van verkregen bovennatuurlijk licht, een verschil van uitgestrektheid van
het voorwerp door het geloof verlicht, de hoedanigheid van dit licht en
het voorwerp dezer kennis zijn dezelfde in beide gevallen’.(3)
Wat zal dus eene geloofs- of godsdienstige waarheid zijn? Volgens Loisy zou men
moeten antwoorden: een verstandelijk begrip onder den invloed van het
godsdienstgevoel door de rede gevormd met den bijstand van God. Uit het
godsdienstgevoel en de denkwijze der Joden zal dus de Joodsche godsdienst
voortspruiten.

2. De Godsdienst van Israël.
‘Veronderstellen wij eenige stammen die door hunne levenswijze vrij gehouden zijn
van betrekkingen en mengelingen die het praktisch polytheisme uitmaken, waar het
afgezonderd leven aan den beschermgod een uitsluitend aanbiddingsvoorrecht geeft....
waar de stam als een wereld is en als een menschdom omsloten door zijn God; en
wij zullen waarschijnlijk de minst onnauwkeurige gedachte hebben, die wij ons
vormen kunnen, van het midden waar Jahve's godsdienst moest groeien en dat

(1) Autour.... bl. 197.
(2) Autour.... bl. 196.
(3) Revue du clergé français, Januari 1900.
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het terrein was, sedert lang bereid door de Voorzienigheid, voor de ontwikkeling van
den monotheistischen godsdienst’(1).
Die ontwikkeling is dan geschied onder den druk der gebeurtenissen: mirakelen,
voorzeggingen zijn daar voor niets tusschen.
Einde 1900 verbood Kardinaal Richard het voortdrukken van de studie over den
Godsdienst van Israël, en Loisy zweeg... voor een oogenblik. Nieuwe moeilijkheden
daagden op.
De Berlijnsche Hoogleeraar A. Harnack had zijne vermaarde voordrachten over
het Wezen van het Christendom uitgegeven: het Christendom is ondogmatisch. Tot
het wezen van het Christen geloof behoort alleenlijk het geloof in God dien Jezus
predikte, de hooge waardigheid der ziel, en de liefde tot den evenmensch: Christus
zelf behoort niet tot het Christendom.
Loisy bewerkte zijne aanteekeningen over de leering van Jezus en het katholiek
dogma, en antwoordde. In 1902 verscheen L'Evangile et l'Eglise; in 1903 Autour
d'un petit livre: twee kleine boekjes met bloedrooden omslag. Inderdaad, nu ging het
aan 't branden.

3. De Leering van Jezus en het katholiek dogma: de katholieke godsdienst.
Voor Loisy bestaat de leering van Jezus in de prediking van het Rijk Gods: uit die
opvatting is heel het Catholicisme voortgesproten.
Jésus annonçait le Royaume et c'est l'Eglise qui est venue(2). Deze volzin, goed
begrepen, drukt heel het stelsel uit van Loisy over den christelijken godsdienst. Jezus
predikte het aanstaande koningrijk: toekomende Messias, zou hij aan de boosheid
der wereld een einde stellen, het menschdom oordeelen, en met zijne getrouwe
leerlingen bij God in eer en geluk voortleven, het messianisch koningrijk stichten.
Zoo luidde de prediking. Maar de feiten waren anders.
Verraden door een discipel, gevangen, veroordeeld, aan het kruis genageld, zag
hij al zijne plannen teleurgesteld.

(1) Revue du clergé français, 15 Oct. 1900, bl. 350.
(2) L'Evangile et l'Eglise, bl. 111.
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Nochtans de krachtige indruk dien Jezus op zijne leerlingen gemaakt had, bleef.
Jezus was niet dood, hij leefde nog. Hij was Messias in hoogeren zin. Door hun
geloof werd hij de Verrezene, de Verlosser der wereld, de Zoon Gods, het Woord
Gods, eindelijk de tweede Persoon van de H. Drievuldigheid voor ons mensch
geworden.
Om onder de geloovigen eenheid in gedachten en een godsdienstig leven te
behouden, was eene overheid en een uitwendige eeredienst noodzakelijk: zoo ontstond
de Kerk, zoo kwamen de Sakramenten, de katholieke eeredienst.
Alles in het Katholicisme heeft zich ontwikkeld uit het beloofde rijk der hemelen.
Die ontwikkeling zal voortgaan... en God weet wat er nog komen zal.(1)

4. Apologetisch bewijs voor het Katholicisme.
Is die ontwikkeling wettig? De Christus der geschiedenis is hij wel de kiem waaruit,
door natuurlijke levensontwikkeling, de Christus van het geloof groeien kon? Is het
‘Hemelrijk’ 't kleine zaadje; het ‘Katholicisme’ de weelderige plant?
‘Heeft de geloovige niet altijd als steun en grond van het geloof, die
wonderbare macht, door de eeuwen heen, van de gedachte van het Rijk
Gods, en hare kracht, nog op onze dagen? Heeft hij niet als bewijs de
persoonlijke ondervinding van die gedachte, die nog altijd voortleeft,
niettegenstaande ze in haren oorsprong zoo bekrompen was, en
niettegenstaande al de wijzigingen die ze gedurig ondergaan heeft?’(2)
Loisy is dus voorstander eener subjectieve Apologetiek; in Bijbelkritiek en
Dogmengeschiedenis verdedigt hij eene radikale ontwikkelingsleer, tot dan bij de
katholieken onbekend, en die van Kardinaal Newman's ontwikkelingstheorie der
christene leer wezenlijk verschilt.

(1) Hier, gelijk in zijne uiteenzetting over den Godsdienst van Israël, beroept zich Loisy op
Bijbel en Bijbelcritiek. Maar, het hoeft wel geen bewijs dat die teksten gezift, gelouterd, en
verstaan worden door middel der wijsgeerige beginselen over de natuur van den godsdienst
boven uiteengezet.
Dat in Loisy's stelsel de wijsbegeerte eene voorname rol speelt blijkt ook uit de orde der
voorstelling: eerst, algemeene begrippen van Godsdienst en openbaring; daarna behandeling
van Joodschen en Christenen godsdienst, volgens die begrippen. De wijsgeer gaat voorop;
de criticus volgt gedwee.
(2) Autour... bl. 116.
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Loisy's algemeene opvatting van Godsdienst, Openbaring en Katholicisme lokte
hevige tegenspraak uit. Op 24 December 1903 verbood een dekreet van het H. Officie,
door den Paus goedgekeurd, de werken van Loisy boven vermeld (benevens andere)
en beval ze op den Index te plaatsen.
Al deze, nochtans strenge, maatregelen hadden bij de partijgangers der ‘nieuwe
wijsbegeerte’ weinig uitwerksel: van wijsgeerig stelsel veranderen is geene
gemakkelijke zaak. Men kon Loisy's ontwikkelingsleer wel voor korten tijd wat
verwaarloozen: er bleef nog genoeg werk voor het bestudeeren van het apologetisch
bewijs en andere moeilijke vraagstukken: over de rol die de wil speelt in den
geloofsakt, over den zin volgens welken men een geloofspunt moet verstaan en
aannemen. Overal, bij de schrijvers der nieuwe strekking, ontwaarde men eene neiging
om den wil en het godsdienstig gevoel op te hemelen, het verstandelijk begrip te
verminderen. Nog een nieuw bewijs, dat de wijsbegeerte, vooral de kennisleer, die
nieuwe theologische uitleggingen in 't leven riep.
Einde 1905 verscheen in Italië Il Santo, de vermaarde roman van Senator
Fogazzaro. De nieuwe gedachten werden hier opgehemeld, ja, maar rechtstreeks
verdedigd.
De samenspraak van Benedetto - ‘den heilige’, den leeken hervormer der Kerk,
den held van den roman - met den Paus, 's nachts, in het Vatikaan, doet ons die
meeningen kennen.
‘Heilige Vader, zei Benedetto, de Kerk is ziek. Vier booze geesten zijn in
haar gekomen om tegen den Heiligen Geest strijd te voeren. De eerste is
de geest der leugen... Vele priesters, vele leeraars der Kerk luisteren er
naar, ook vele geloovigen, braaf en godvruchtig, en ze meenen een engel
te hooren. Aanbidders van de letter, willen zij aan volwassenen kinderspijs
geven, en de volwassenen willen die niet. Zij weten niet dat zoo God
oneindig en onveranderlijk is, de mensch toch van God zich een denkbeeld
maakt, dat van eeuw tot eeuw grooter wordt. Zoo is het ook voor elke
goddelijke waarheid...
Heilige Vader, weinige Christenen weten heden dat de godsdienst niet
vooral gelegen is in eene toestemming van het
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verstand aan zekere waarheidsformulen, maar dat hij bijzonder bestaat in
te leven en te handelen volgens die waarheden(1).’
Hier hoort men tevens de ontwikkelingstheorie van Loisy en eene nieuwe
anti-intellectueele opvatting van het dogma. - Deze roman werd op den Index
geplaatst.
Veel stouter was, eenige maanden vroeger, te werk gegaan een Fransche wijsgeer
en mathematicus, Edouard Le Roy. Hoewel onder vorm eener vraag: Qu'est ce qu'un
dogme?(2) liet hij eene studie verschijnen waarin eene nieuwe geloofsleer als
wijsgeerige noodzakelijkheid werd voorgesteld: het dogma immers zou vooral eene
praktische leiding, veel minder een verstandelijk begrip uitdrukken. Door talrijke
verklaringen, antwoorden op beoordeelingen van dit artikel, door nieuwe studiën
ook(3), is het nu mogelijk Le Roy's gedachten tamelijk klaar uiteen te zetten.
Voor hem gaat alles uit van de alleen ware nieuwe wijsbegeerte: het Pragmatisme.
Het is niet mogelijk hier over deze wijsbegeerte verder uit te weiden(4). Ziehier tot
welke toepassingen zulke wijsbegeerte leidt.

1. Apologetiek.
‘Ik geloof vast en belijd in alle eenvoudigheid des harten, wat de Heilige, Katholieke,
Apostolische en Roomsche Kerk gelooft en leert, niet om deze of gene redelijke
zekerheid die ik er vind, maar om rede van Gods woord dat niet liegen of bedriegen
kan. En mijne zekerheid berust - onwrikbaar, door Gods hulp - op eene
levensondervinding sterker dan alle redens’(5).
Bleef hier nog een twijfel, een later artikel(6) waarin hij alle bewijskracht tegenover
een ongeloovige ontkent aan het mirakel, is zonder mogelijke misopvatting.

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

Volgens de Fransche vertaling: Le Saint, Paris, 1906, bl. 269-270.
In La Quinzaine van 16 April 1905.
De bijzonderste vindt men in Dogme et Critique. Paris 1907.
Vgl Hoogl. L. NOËL, Revue Néo-Scolastique, Mei 1907.
Dogme et Critique, bl. 39.
Essai sur la notion du miracle, Annales de Philosophie Chrétienne, December, 1906.
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2. Geloofsleer.
Het grondbeginsel van Le Roy, gelijk wij even zegden, is het volgende: een dogma
is niet zoozeer een verstandelijk begrip, eene intellectueele voorstelling; het is vooral
eene praktische, zedelijke leiding, die ons gedrag, onzen wil, ons hart raakt. Die
praktische handelwijze nochtans is gewettigd: er beantwoordt iets objectiefs aan deze
handelwijze. Maar dit iets mag iedereen zich voorstellen zooals hij wil, mits die
voorstelling den praktischen regel, die het dogma voorschrijft, rechtvaardige, of ten
minste nog mogelijk late.
‘Hun zin (de zin der dogma's) is vooral een praktische en zedelijke zin.
De Katholiek, verplicht ze te aanvaarden, is door hen slechts tot een
gedragsregel gehouden, niet tot bijzondere begrippen.’
‘Dit toegestaan.... heeft de Katholiek volkomene vrijheid zich over die..
voorwerpen eene theorie, een verstandelijk begrip te vormen volgens
beliefte.... Tot ééne verplichting is hij gehouden; één gebod wordt hem
opgelegd: zijne leering zal de praktische regels door het dogma
voorgeschreven moeten rechtvaardigen; zijne verstandelijke voorstelling
zal moeten rekening houden met de praktische regels door het dogma
voorgeschreven’(1).
Een voorbeeld zal, beter dan lange uitleggingen, den juisten zin dezer meeningen
aanwijzen. Het geloofspunt der Verrijzenis: op welke manier verplicht het den
geloovigen Katholiek?
‘Zeggen dat Jezus verrezen is, beteekent niet alleenlijk dat hij zich
overleeft, lijk een vermaard man, in zijn werk of in zijn invloed Dat Jezus
zijn lichaam hernam, moet hier niet verstaan worden als een zinnebeeld
dat figuurlijk zou uitdrukken de onsterfelijkheid der ziel... enz.’
Wij hoorden daar den negatieven zin van het dogma der Verrijzenis. De positieve
zin is de volgende:
‘De tegenwoordige staat van Jezus is zoo dat, om aan zijne onzeggelijke
werkelijkheid te beantwoorden, om ons tot haar te richten, om ze zoo goed
mogelijk te kunnen begrijpen, om in betrekking te komen met haar gelijk
haar wezen het vraagt - de

(1) Dogme et Critique, bl. 32.
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van ons geëischte houding en gedragslijn deze is die we zouden hoeven
aan te nemen tegenover een tijdgenoot.(1)’
Goed verstaan, volgens Le Roy, is de zin van het geloofspunt der Verrijzenis de
volgende: Jezus leeft, krachtig, handelend. Dat moet elke theorie der Verrijzenis
vrijwaren; maar of zijn dood lichaam tot een nieuw leven kwam, of het graf ledig
bevonden is, daarover geloove eenieder wat met zijne wijsgeerige theorieën best
overeenkomt.
Bij Le Roy vinden wij den praktischen zin van het dogma stelselmatig en overal
doorgedreven. Andere Fransche wijsgeeren, Pater Laberthonnière en Pr. Sertillanges,
helden klaarblijkend over tot de praktische uitlegging der geloofspunten. Bij hen en
hunne volgelingen wordt het dogma aangezien als eene levenskracht, een zielsgebaar
enz.!! Wij gaan nochtans hunne denkwijze niet verder ontleden, vooreerst omdat zij
geene op hun eigen uitgevondene leering hebben; vooral, omdat al die deze taak op
zich namen, deze schrijvers slecht verstaan en uitgelegd hebben. Zoo zeggen die
Katholieke schrijvers ten minste!
Even duister is George Tyrrell. Waarlijk een zonderlinge kop, die George Tyrrell.
Van Ierschen oorsprong, bekeerde Protestant. Hij trad in het gezelschap van Jezus.
Tot voor een klein tal jaren was hij de groote Apologeet van Engeland, een hoog
gewaardeerde schrijver.
Over zijne werken vóór 1906 wil ik liever niet handelen: ze droegen de goedkeuring
van den Bisschop en van de Orde. Nochtans werden ze wel eens beoordeeld als
agnostiek, gevaarlijk, revolutionnair(2).
Tyrrell's meeningen schijnen vooral uit in zijne laatste werken(3). Hij heeft het
meest gemunt op eene nieuwe

(1) Ib. bl. 255-256.
(2) Zoo b.v. Lex Orandi (London, 1904) besproken en weerlegd in eene studie van A. FRANON:
Un manifeste catholique d'Agnosticisme, in Bulletin de littérature ecclésiastique, 1905. Dit
tijdschrift heeft het eerst de nieuwe anti-intellectualistische strekking hevig bekampt.
(3) Lex Credendi. London, 1906; en vooral: A much abused letter, London, 1907; Théologisme
in Revue pratique d'Apologétique 15 Juli 1907. - Voor een volledig begrip van Tyrrell's
leeringen, ware het ook noodig zijne vroegere studiën te raadplegen, inzonderheid The rights
and limits of Theology, in Quarterly Review Oct. 1905 en Notre attitude en face du
Pragmatisme, An. Phil chrét. 4o s. II. p 226-232.
Vroeger was in Engeland verschenen een zuiver wijsgeerig werk over oorsprong en begrip
van Godsdienst van Dr E. ENGELS een pseudoniem) Religion as a factor of life. London,
1903 Het gevoel wordt er als oorsprong van den godsdienst aangeduid.
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geloofsleer: de symbolische of profetische uitlegging der geloofspunten. 't Is moeilijk
om zeggen waarin die uitlegging juist bestaat. Ze gaat rechtstreeks in tegen de gewone
traditioneele uitlegging van het dogma als verstandelijk begrip; aan den anderen kant,
gaat Tyrrell zoover niet als Le Roy. Hij is ook op verre na geen voorstander der
radikale ontwikkelingsleer van Loisy. Een geloofspunt, volgens Tyrrell, is zoo iets
als een profetische gezegde van het Oud Testament: het laat tamelijk verschillende
uitleggingen toe. Men moet het daarom juist niet al te streng naar de letter opvatten.
Maar algemeene regelen, eene juiste bepaling dezer ‘symbolische of profetische
uitlegging der dogmen’ vindt men bij Tyrrell niet. En daar is wel de reden dat Tyrrell's
werken zoo verschillend werden beoordeeld.
Nog lang hadde dit misverstand kunnen voortduren, zoo niet een casus méér licht
daarover hadde bijgebracht dan lange, hevige polemiek.
Ergens een leeraar in Anthropologie meende door zijne studiën gekomen te zijn
tot gevolgtrekkingen rechtstreeks tegenstrijdig met het katholiek dogma. Hij biechtte
zijne moeilijkheden, kreeg wel wijwater, maar geen antwoord. Ten einde raad, werd
de Hoogleeraar gezonden tot Pater Tyrrell: deze antwoordde vertrouwelijk op die
opwerpingen in een langen brief. Andere zieken met dezelfde kwaal kwamen ook
ter bedevaart bij Tyrrell en kregen hetzelfde geneesmiddel. Zoo, van Oost naar West
gestuurd, kwam die vermaarde brief in de handen van een dagbladschrijver, en op 1
Januari 1906, verschenen er naamlooze uittreksels van in een Milaansch dagblad: Il
Corriere della Sera. Groot schandaal in de geestelijke wereld! Kwade tongen vertelden
dat Pater Tyrrell de schrijver was van dezen brief. De Roomsche Curie en de Generaal
der Jezuïeten vroegen inlichtingen, en, gebeurlijk, uitleggingen, en tevens een klare
intrekking. Tyrrell bekende de schrijver te zijn van
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den brief in kwestie, maar zijne uitleggingen schenen onvoldoende, en, op 17den
Februari 1906, werd Pater Tyrrell priester Tyrrell.
Om zich te verrechtvaardigen en aan zaakkenners de gelegenheid te geven dien
brief te beoordeelen, gaf priester Tyrrell den brief uit onder titel: A much abused
letter.(1)
Vooraleer wij de bijzonderste punten uit dezen brief aanhalen, hoeft hier eens
openhertig verklaard dat, in zulke uitgave, de opwerpingen van den Hoogleeraar
dienden aangegeven: iedereen immers is niet bereid, op Tyrrell's woord, te gelooven
dat ze onoplosbaar zijn, in het gewoon stelsel der katholieke Theologie. - Hier volgt
een uittreksel van Tyrrell's antwoord:
‘Ik ben niet verwonderd, noch verontwaardigd, noch verontrust door
uwe openhartige bekentenis, maar alleenlijk oprecht bedroefd...
Wat de redenen aangaat die gij mij geschreven hebt, ik zou kunnen twisten
over eenige daarvan in 't bijzonder; maar, alles samengenomen, vormen
zij tegen de algemeen erkende stellingen der godgeleerdheid eene zware
opwerping, die ik, rechtuit gesproken, niet kan weerleggen... De volle
waarheid is, dat nog niemand in de Kerk die oplossing kent...
Geven wij toe, om wille der redeneering, dat de zaken zoo slecht staan als
gij zegt, en dat de intellectueele verdediging van het Katholicisme tegen
uwe opwerpingen niet bestand is, of ten minste, dat uwe geestverwarring
zoo hopeloos is dat gij van niets zeker zijt, volgt daar rechtstreeks uit dat
gij U van de gemeenschap der Kerk moet afscheiden?’
‘Ja, als het intellectualisme der Godgeleerden waar is, als het geloof eene
toestemming is van den geest tot een stelsel van verstandelijke begrippen,
als het Katholicisme vooral eene godgeleerdheid is, of toch een stelselmatig
praktisch leven, geregeld door die godgeleerdheid; - neen, als Katholicisme
vooral een leven is, en de Kerk een geestelijk organisme in wiens leven
wij medeleven, en de godgeleerdheid maar eene poging is van dit leven,
om zich zelf te formuleeren en te verstaan, eene poging die gansch of ten
deele misuitvallen mag, zonder uitspraak te doen over de waarde en de
werkelijkheid van dit leven.’
‘Maar wie moet er zeggen wat Katholicisme is, zoo niet

(1) London, 1906.
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de officieele vertegenwoordiger van de Kerk, de Pausen, de
Kerkvergaderingen, de Bisschoppen en Godgeleerden?’
‘Niemand, inderdaad heeft daar ambt of gezag voor, maar als de Kerk
zwijgt of zich belachelijk maakt, dan herneemt een ieders oordeel zijne
vrijheid en zijn recht.’
‘Daarbij is het niet noodig dat iemand ons juist en volmaakt kunne zeggen
wat Katholicisme is: wij leven en zijn, zonder ons zelven te kunnen
uitleggen en begrijpen.’
‘Maar zult gij mij zeggen - en nu kom ik tot de kern van mijnen brief, de
val van de intellectueele stelling, de warboel en het ten minste tijdelijk
agnosticisme omtrent de werkelijke waarde van geloofspunten en
Sakramenten en omtrent al wat Godgeleerdheid op straf van banvloek
opleggen, legt niet alleen ons verstand in banden, maar verlamt ook al
onze leden. Kan ik voortgaan met het leven der Kerk mee te leven, als ik
niet langer kan zien uit hare oogen of denken met haar verstand?’
‘Hier ook denk ik dat gij niet te haastig moet zijn de theologie zoo ernstig
op te nemen als de godgeleerden het wel zouden verlangen? Gij zoudt
moeten rekenen met hun klassenbelang en de noodzakelijke eenzijdigheid
die alle specialisatie meebrengt.’(1)
't Besluit van den brief was: bewaar uwen godsdienst, leef met de Katholieken; maar
zie niet uit de oogen der Kerk, bekreun u niet om formulen, nog veel minder om
gezegden van Godgeleerden.
*

**

Nu gingen de oogen open! Iedereen zag dat bij Loisy, Le Roy, Tyrrell - om van
andere min bekende schrijvers niet te gewagen - eene gansch nieuwe opvatting van
het Katholicisme in 't spel was.
Het katholiek geloof moest door Immanentie, uit 's menschen diepste en edelste
neigingen, door ondervinding, bewezen worden; - wij hebben de bekentenissen boven
opgeteekend en vruchteloos iets over het traditioneel geloofsbewijs gezocht.
Het katholiek geloof, zoo als het heden in symbolums en geloofsverklaringen
geformuleerd is, moet uitgelegd worden op anti-intellectueele wijze, d.i. de
verstandelijke

(1) Bl. 37, 51-52, 56-58, 65.
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begrippen moeten verminderd worden - door de symbolische uitlegging van Tyrrell,
of nog erger, bijna gansch overgaan in praktische houding en gedrag, zooals Le Roy
uit zijne wijsbegeerte afleidde; of, eindelijk, om het hedendaagsche Katholicisme
met Jezus' prediking te verbinden, was het noodig, volgens Loisy, eene radikale
ontwikkeling van dogma's, instellingen, eeredienst, enz. uit de verkondiging van het
‘Rijk der Hemelen’ aan te nemen.(1)
Te vergeefs de schrijvers veroordeeld! Te vergeefs hunne werken op den Index
geplaatst! De schrijvers schreven voort; jonge volgelingen kochten en lazen de
boeken. Te Milanen stichtte men Rinnovamento, een tijdschrift ter verdediging der
nieuwe gedachten...
Iedereen zag, iedereen zeide dat Rome spreken moest.
(Slot volgt)
H. COPPIETERS.

(1) Hoe onhoudbaar dit ontwikkelingstelsel van Loisy was bewezen studiën van DUPIN en
HERZOG over de H. Drievuldigheid, de bovennatuurlijke ontvangenis van Jezus en de
Maagdom van Maria (in Revue d'histoire et de littérature religieuses 1907) waar deze
geloofspunten ook als latere ontwikkeling, maar tevens als onwettige uitbreidingen van het
geloof, aanschouwd worden.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1908

18

Gebed
Ik die 't genadebrood der liefde beedlen moet,
Als arme domplaar aan gesloten deuren, Die, moegedwaald, en met verscheurd gemoed,
Den last des levens aan mijn zijde sleuren
En sleepen moet, - ellendig niemandskind, Ik die geen zon op mijne wegen vind
En geene bloemen op mijn borst mag dragen,
Ik die geen vreugde en ken en geen verblijde dagen,
Geen zomerzegen of geen lentezonneschijn, Die als een balling in de regenvlagen
De doodsch-verlaten baan met holle stappen slaat,
En in geen stille stulpe een stonde rust kan vragen,
- Ik smeek U, die gekroond aan dezen Kruisweg staat,
o, Koning-Martelaar, laat hier mijn leden poozen!...
Wel draagt mijn harte steeds den bloei der eerste rozen,
En 't vreugdemeldend lied dat om mijn jonkheid zweeft,
Het smachtend-lang verlangen naar uw vrede - lééft,
De onnoozle kinderbede prevelt op de lippen.....
Máár, wéet de schaamle droomer wat hem wacht
In 't leven, als hij heenstaart in den nacht,
Waar geene sterren lichtend' hope stippen,
Waar de oogen van Uw Beeld gestadig druipen
En 't mateloos geween Uws Lijdens henenvliet,
- o, Jesu, als een bron die leegspoelt in het niet,
Die leegspoelt, onbenut van wie hier zwoegend kruipen.
Ik weet het: in Uw Herte weent óns hopeloos verdriet,
Onze armoê en óns troostloos leven blijven
De wolken Uwer smart, die door den Hemel drijven.
Wij zien het - jong geslacht, - en voelen 't leven wijder
Nu in ons hart Uw Beeld dien wondren balsem giet,
Den balsem van Uw Leed, o goddelijke Lijder!....
Maar 't blijde hoogtijlied, en 't blauwe van uw hemel,
En 't warme zonnebloed en 't heldre lichtgewemel,
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En 't lentehymne dat uit alle vooglen dringt,
Den zomerpsalm die in uw korenzeëen zingt,
De vreugde en 't hoog genot die in uw Tempels tonen,
Englen die, blankgewiekt, aan onzen drempel wonen,
Brood, troostend, sterkend Brood, - Wijn, lavend, zalvend-zoet,
Dàt alles derft ons hert - derft wat het léven doet!...
Heer Jesu, de armste van uw zonen smeekt om vrede,
En dat hij van uw Kruis geen stonde wijken zou,
En dat hij weenen zoude en boeten vol berouw,
En dan, in schoonheid, zingen als een bede!....
o, Deernis, om dát kind dat neerzijgt aan uw voet,
En 't huis van Uw genâ voor goed wil binnentreden!...
Deernis!....
Mijn hart is stil, - nu ben ik moe gestreden,
Ik die 't genadebrood der liefde beedlen moet......
Turnhout, October 1907.
V. VOORDEN.
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Het zieleleven in Beethoven's leven(1)
Het vernuft is een zeldzaam verschijnsel. Sprankel van het eeuwig vuur,
rechtstreeksche inwoning van het goddelijke in den mensch, behoort het niet tot de
alledaagsche voorvallen. Slechts enkelen in den loop der tijden dragen zijn
ontzaggelijk en soms akelig merk.
Onder dit puik van 't menschelijk geslacht - de vernuftigen - neemt Beethoven
ontegensprekelijk eene eereplaats in. Alleenheerschend op de hooge toppen die maar
zelden betreden worden door het gewoon der stervelingen, kan hij gerust neerblikken
op het dooreenklotsen van tijdstroomingen, het op- en afdobberen van mode-genres
en virtuozen-kunst.
Want anders is zijn atmosfeer: zijne ruimte, het eindelooze; zijne tijdberekening,
het eeuwige,
Vernuft blijft zijn merkteeken.
Uit de studie zijner werken is dat genoeg gebleken; doch wat daaruit spreekt is
niet alleen geestesgrootheid; ook verhevenheid der ziel, zedelijke schoonheid stralen
er uit, ja, het opperste des levens: de liefde.
Zonder liefde, inderdaad, komt alles te kort. Zij is het laatste woord van al het
hemelsche en aardsche. De band van Gods leven is Gods liefde. En zoo ook vindt al
het menschelijke in de liefde alleen zijn slotwoord en uiterste opbloeiing. Verrassingen
der wetenschap, vruchtbaarheid der deugd, verrukkingen der bewondering, wat zijn
zij in den grond, zoo niet een vorm van de liefde?
Liefde spreekt uit geheel Beethoven's gewrocht. De eenheid, die het kenmerk is
van 't goddelijke en oorspronkelijke, luikt bij hem op in de wonderste verscheidenheid
van vorm, in al den rijkdom van verbeelding en gedachte; maar blijft den warmen,
vruchtbaren grond getrouw: de liefde die 't leven schenkt.

(1) Zie Dietsche Warande en Belfort: 1907, Nr 1. M.E. Belpaire: Het Zieleven in Beethoven's
Muziek.
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Dit liefdevolle uit de werken galmend, dit licht- en luisterheerlijke uit de klanken
stijgend, legt al getuigenis af van de grootschheid zijner ziel, van de diepte zijns
levens; doch komt men dit leven zelf te toetsen, dan groeit de overtuiging tot eene
zwellende aandoening des harten, en, dankend en bewonderend, knielt men in
aanbidding neer voor den Schepper van zulk een verheven gemoed.
Wat vooreerst treft in Beethoven's muziek is het grootsche, ten hooge stijgende,
eindeloosheid-zoekende: de godsdienstige zin in zijn kern en in zijn wezen.
Want één is het wezen van godsdienst en kunst. Beide streven naar het hoogere,
onvergankelijke, redegevende. Mysterie is beider ziel; maar een mysterie dat, in den
godsdienst, de oplossing geeft van alle aardsche raadsels; - dat, in de kunst,
bevrediging schenkt aan 't trachten en smachten naar 't verborgene, wat onsterfelijk
leeft in ieder menschenhart.
Ik zeide elders: heiligen zijn slechts logieke kunstenaars. Omgekeerd kon men
beweren dat in ieder echten kunstenaar een beginnende heilige schuilt. - Een
beginnende, ja! Hoe velen echter brengen het tot de voltooiing? Bij hoevelen krijgt
de kunst hare echte beteekenis?
Onder deze weinigen mogen wij voorzeker Beethoven tellen. Niet alleen was de
kunst voor hem wat zij wezenlijk is: een band tusschen hemel en aarde, de zinnelijke
getuigenis van 't bovenzinnelijke, de volle opbloeiing des levens, - maar in zijn leven
zelf zoo vlekkeloos rein, zoo mannelijk fier, zocht hij het ideaal te verwezenlijken
waar zijne kunst naar streefde.
Even vol en vroom klonk de zang zijns levens als de koninklijke klank zijner
harmonieën.
Hier is het noodig in bijzonderheden te treden, want rond Beethoven, gelijk rond
alle buitengewone wezens, hebben verbeelding en verdichting hun gefantazeer
geweven. - Niet immer ten goede, lang niet! Wat heeft men al niet verteld? Deze
beschrijft hem als een soort van krankzinnigen dweper, norsch, ontoegankelijk,
geweldig in alles; gene maakt ervan een esprit-fort, vijandig aan alle band van plicht
of geloof.
Gansch anders is de wezenlijkheid; en uit de studie
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der bronnen komt deze figuur integendeel te voorschijn, zoo edel, zoo treffend, zoo
verheven, dat zij onweerstaanbaar eerbied en bewondering afdwingt.
Deze bronnen kunnen tot twee hoofdzakelijke teruggeleid worden: Beethoven's
brieven en Schindler's biographie.
Wel is er nog de notice uitgegeven door Wegeler en Ries; doch wat dit boekske
zoo aantrekkelijk maakt, is juist de rijke keus uittreksels uit Beethoven's brieven.
Wegeler behoorde tot den kring der eerste vrienden van den grooten toonmeester.
Geboortig uit Bonn, gelijk Beethoven, verkeerde hij gemeenzaam met hem in het
huis van Mevr. Weduwe von Breuning. Deze eerbiedwaardige dame had drie zoons
en eene dochter, leerlinge van Beethoven, en die later met Wegeler trouwde. Nochtans
was het niet met dezen dat de jonge toonkundige de nauwste vriendschapsbanden
knoopte, maar met zijn zwager, Stephan von Breuning. Hunne vriendschap, te Bonn
begonnen, duurde hun leven lang, daar zij beiden voor hunne studiën Weenen
bezochten en er zich vestigden. Ja, Stephan von Breuning woonde de laatste stonden
van zijnen vriend bij; maar werd ongelukkig insgelijks eenige maanden later door
den dood weggerukt.
Van wat al kostelijke mededeelingen werd het nageslacht door dit vroegtijdig
afsterven beroofd! Stephan von Breuning was de aangeduide man om Beethoven's
gestalte, van zijne jeugd af, te doen oprijzen voor de bewonderende oogen der
nakomelingen. Nu zou de taak vallen op den afwezigen Frantz Wegeler en deze
kweet er zich van door eenige korte bladzijden. Ook de herinneringen van Ferdinand
Ries, Beethoven's leerling te Weenen van 1801(?) tot 1805, werden daar bijgevoegd.
Kort gelijk die levensberichten zijn, geven zij nochtans een ongemeenen indruk
van geweldige majesteit: juist door de ineengedrongenheid van de omlijsting, komt
de reuzengestalte des te forscher uit. Het is den lezer alsof hij meegerukt werd op
een hemelhoogen berg, waar de vrije, verkwikkende lucht longen en borst verruimend
binnenstroomt.
Schindler's biographie is juist de tegenvoeter van Wegeler's notice; zonder plan
of methode, weidt hij uit
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over alle mogelijke Beethoven-betreffen de voorvallen. Alles wordt dooreengeworpen;
gedurig slaat de schrijver onverwachte zijpaden in. Doch hoe interessant, hoe
onmisbaar is deze getuigenis van iemand, die den grooten meester gansch toegedaan
was, hem leerde kennen in den tijd van zijn vollen roem (1814) en, met Stephan von
Breuning, zijne oogen sloot! 't Is uit Schindler's biographie dat alle latere
Beethoven-schrijvers geput hebben.
Van den rijken schat der brieven van den toonvorst wordt tegenwoordig juist eene
kritische uitgave bezorgd door Dr Alf. Ch. Kalischer, een specialist in
Beethovenstudie.
Gemakkelijk is het dus in de intimiteit te dringen van den geweldigen denker en
ingelicht te worden over zijne innigste gevoelens.
En vooreerst het alles-bezielende in den mensch: zijne betrekking tot de
bovenwereld. Wat waren Beethoven's begrippen aangaande het godsdienstig
vraagstuk?
Reeds in zijne inleiding geeft Schindler ons daarover bescheid. Sprekende van de
boeken die Beethoven gedurig ter hand nam, vermeldt hij daaronder een werk van
godsdienstige leer en stichting in twee deelen: ‘Christian Sturm's beschouwingen
over Gods werken in het rijk der natuur.’(1)
‘Onze meester, zegt Schindler, had uit zijne vroege jaren de gewoonte behouden,
alle plaatsen bij de lezing aan te teekenen die betrekking hadden op zijn denken en
voelen, op zijne kunst of op zijne levensverhoudingen en -toestanden; dikwijls
onderstreepte hij die nog of schreef ze over in zijn dagboek.’(2)
Van de plaatsen door Beethoven aldus overgeschreven uit Sturm's boek, geeft
Schindler later een voorbeeld, dat op de roerendste wijze getuigt van innig
godsdienstig leven.
Algemeen wordt de godsdienstzin van Duitschlands grootste toongenie erkend;
doch bestond die niet eerder

(1) Schindler Inleiding, blz. XXIII. De twee andere lievelingsboeken van Beethoven waren
Homeros' Odyssee, in Vosz' vertaling en Goethe's Divan.
(2) Schindler, loco cit.
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uit vaag religieus gevoel, uit behoefte naar betrekking met het bovenaardsche, dan
uit echt kerkelijk geloof? - Schindler zelf schijnt naar die meening over te hellen en
zegt uitdrukkelijk: ‘Beethoven werd in de KATHOLIEKE religie opgebracht. Dat hij
wezenlijk innig-godvruchtig was, betuigt gansch zijn levenswandel en in zijne
biographie werden niet weinige bewijzen daarvan gegeven. Een zijner eigenschappen
was dat hij nooit sprak over religie-zaken of zijne meening zeide over de dogma's
der verschillige christene kerken. Men kan echter met eenige zekerheid beweren dat
zijne godsdienstigheid minder berustte op kerkelijk geloof dan wel op deïsm.’(1)
Waarop Schindler deze bewering steunt, valt moeilijk te verklaren, vermits hij
zelf bekent dat de meester zich nooit uitliet over godsdienstzaken. Ten andere komen
in de biographie feiten voor die rechtstreeks pleiten voor eene andere meening. Ik
zal niet veel steunen op wat de biograaf ter loops vermeldt: ‘- meest 's Vrijdags
werden gasten uitgenoodigd om een zwaren schel (een visch uit den Donau, dezelfde
als onze schelvisch) met aardappelen te eten’ -(2). Die deïst onderhield dus het gebod
van het vleeschderven? - Een ander voorval schijnt mij meer afdoende voor
Beethoven's godsdienstige overtuiging. Ik schrijf weer over uit Schindler's werk:
‘Opvallend, ja bijna ongelooflijk zal het voorkomen te hooren dat een musicus
zich bekommerd heeft met zaken buiten zijne kunstsfeer,... daar zorgeloosheid een
kenmerk is van de muziekanten in alles wat hun noten niet aangaat. Doch den lezer
werden reeds zoovele bewijzen gegeven van 't exceptionneel wezen van den musicus
Beethoven, dat hij wel aannemen zal dat deze in hart en ziel kon bewogen zijn voor
de heiligste belangen van 't volk. Een vlammengeest gelijk Beethoven, breed in zijn
willen en begrijpen, kon geen toestand van beteekenis voorbijgaan zonder deelneming
en kritische opmerkzaamheid. Door veelvoudig verkeer met het landvolk, in den tijd
dat woordenwisseling hem nog mogelijk was, door zijn veelsoortig wederva-

(1) Schindler, II, 161.
(2) Schindler, II, 194.
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ren met zijne eigene dienstboden en die zijner vrienden, was hij gansch op de hoogte
van het bijna ongehoorde verwaarloozen der onderste volksklassen in godsdienstig
opzicht.
Het bijzonder treffende en zeldzaame daarin zal wel zijn dat een door zoo vele
bezigheden in beslag genomen musicus tijd en moed vindt om progagande te maken
in zake van godsdienstige volksopleiding, om het volk op te beuren tot betere kennis
van God en zijne schepping. Dat heeft inderdaad Beethoven gedaan en wel op de
meest rechtstreeksche wijze. Herhaaldelijk heb ik gesproken van het tweedeelig
werk: “CH. CHRISTIAN STURM'S beschouwingen over de werken Gods in 't rijk der
natuur en der Voorzienigheid op alle dagen des jaars.” De inhoud van dit boek,
duidelijk opgevat, scheen den toonmeester best gepast om aan het volk het meest
noodzakelijke voor te houden. Daar hij, bij zijn verblijf op het land, ook met
geestelijken in aanraking kwam, verzuimde hij niet hunne aandacht te vestigen op
dit leerrijk en stichtend boek; ja, hij beval het hun aan als geschikt om op den kansel
voorgedragen te worden. Doch hij klopte bij dooven aan. De pastoor van Mödling
antwoordde hem: “Al wat ons volk van doen heeft te weten over de
firmamentverschijnselen, is dat zon, maan en sterren op- en ondergaan.” Toen was
de ijver van den propagandist voor de helft verminderd en, buiten bittere sarcasmen,
kwam gedurende de laatste jaren zijns levens, geen woord meer omtrent deze
volkstoestanden over zijne lippen.’(1)
Schindler's stijl is de echte Duitsche-pedantenstijl, en moeite kost het zich door
zijn lijvig werk heen te worstelen; doch om Beethoven's gestalte wild en woest
levendig voor oogen te krijgen, gelijk hij inderdaad was, is de voorstelling van den
saaien biograaf onmisbaar. Des te treffender is het door hem hier aangehaalde, indien
men zich verplaatst in den tijd waarin het gebeurde. Het was in den zomer van 1819,
toen Beethoven in de eenzaamheid op het land zijne groote Missa Solemnis aan 't
componeeren was - met welken ernst en eerbied, zal ik later zeggen. Gansch

(1) Schindler, II, 28.
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doordrongen was toen de groote meester met de gewijde woorden van de heiligste
en verhevenste handeling der Katholieke Kerk. Nooit, om Schindler's uitdrukking
te gebruiken, had deze hem zoo ‘ontrukt aan 't aardsche’ gezien. - Is dit alles wel
overeen te brengen met een louter deïstisch gevoel?(1)
Ook mag men niet uit het oog verliezen hoe het toen in Oostenrijk, en eilaas! in
de meeste landen, gesteld stond met geloof en priesters. Met de groote verwoesting
der Revolutie waren als de wortels van het bovennatuurlijke uitgeroeid geweest. En
't geen overbleef, door wat al misgroeisels en doodende snoeiingen was het
onkennelijk gemaakt! De priesters die Beethoven aantrof waren zij wel geschikt om
hem een hoog denkbeeld te geven van den Katholieken godsdienst? - Dat,
niettegenstaande al deze hindernissen Beethoven's geest geloofsbezorgdheden
ondervond, geeft niet weinig licht in de diepte van zijn gemoed.
Doch wat beslissend en afdoende getuigt voor Beethoven's godsdienst, is het
verhaal van zijne laatste stonden. Dit weer moet ik aan Schindler ontleenen:
‘Nadat de meester den 24en Maart (1827) 's morgens op zijne vraag de heilige
Sacramenten der stervenden op echt stichtende wijze ontvangen had, toonden zich
tegen 1 uur 's namiddags de eerste teekenen van zijn verscheiden. Een schrikkelijke
kamp begon tusschen leven en dood (waarschijnlijk ten gevolge van de buitengewone
kracht van een zenuwgestel zooals weinige menschen er een hebben) en duurde
zonder ophouden voort tot den 26en Maart kwart vóór 6 uren 's avonds, TOEN DE
GROOTE TOONDICHTER GEDURENDE EEN GEWELDIG ONWEER, VERGEZELD VAN HEVIGE
(2)
HAGELVLAGEN - DEN GEEST GAF - oud 56 jaar, 3 maanden en 9 dagen.’
Het staat dus vast: uit eigene beweging vroeg Beethoven naar de troostmiddelen
der Heilige Kerk en ontving

(1) Ook in de brieven zijn vele bewoordingen die van een christen: ‘De nieuwe keukenmeid trok
een scheef gezicht als er spraak was van hout te dragen; ik hoop nochtans dat zij zich
herinneren zal hoe onze Verlosser ook zijn Kruis naar Golgotha sleepte..’ Brief 577. ‘...Laat
hem allen wrok als een christen mensch afleggen...’ Brief 581. Beethoven's Sämt. Briefe
Band III.
(2) Schindler, II, 142-143.
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ze met stichtende godsvrucht. - Wie uit biographie en brieven de oprechtheid, de
onafhankelijkheid van dien geest leerde waardeeren, kan geen oogenblik twijfelen
aan de gewichtigheid van dit feit.
De groote meester behoorde niet tot het ras der halve, oppervlakkige artisten lieden zonder karakter of doordachte begrippen; bij hem droeg alles den stempel van
den ernst, de degelijkheid, de zedelijke grootschheid. Vleien kon hij niet, veinzen
nog minder. Wat hij zijn leven lang verafschuwd had, zou hij op zijn doodsbed toch
niet plegen.
Nochtans zochten enkelen van eerst af zijne katholieke overtuiging verdacht te
maken en reeds Schindler moet zijne gedachtenis verdedigen tegen in omloop zijnde
nieuwsjes. De beschrijving van Beethoven's dood zet hij voort volgenderwijze: ‘De
gelukkige, die onzen vriend in de stervensstonde de oogen mocht toedrukken. was
de als componist gewaardeerde muziekliefhebber ANSELM HÜTTENBRENNER uit
Gratz in Stiermarken. Hij was naar Weenen gesneld, om Beethoven nog eens te zien.
In den namiddag waren Breuning en de schrijver (Schindler zelf) naar het dorp
Währing gegaan, om in het kerkhof aldaar eene geschikte plaats voor het laatste
rustoord te zoeken; het onweer had hen belet spoedig terug te keeren. Wij traden de
ziekenkamer binnen, toen men ons toeriep: ‘Het is volbracht!’(1)
Het gewichtigste laat Schindler in nota volgen: ‘In A.B. Marx' BEETHOVEN vindt
men (II. 329) meegedeeld, zeker ten gevolge van iets door Anselm Hüttenbrenner
gezegd, dat DEZE en de geneesheer Wawruch Beethoven aanzetten om zich van de
laatste Heilige Sacramenten te laten voorzien. Nadat dit gebeurd was, zou Beethoven
tot Hüttenbrenner en de omstaande vrienden de woorden gesproken hebben: “Plaudite
amici, comoedia finita est!” Heb ik niet altijd gezegd, dat het zoo gebeuren zou?’
Hierop is te antwoorden, dat de heer A. Hüttenbrenner voor Beethoven een gansch
onbekende persoon was, en dat vreemden in de laatste twee weken niet meer
binnengelaten werden, wat Dr. A. Breuning (Stephans zoon) getuigen kan. Moge de
heer Hüttenbrenner zich vergenoegen met hetgeen

(1) Schindler II, 143.
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waarlijk geschiedde tusschen hem en den zieltogenden toondichter. Toen hij te
Weenen en in het sterfhuis verscheen, rekenden wij onzen vriend reeds onder de
dooden; daarom werden vreemden binnengelaten.’(1)
Wat waarschijnlijk aanleiding gaf tot deze anecdote, is iets door Schindler
aangehaald in een brief aan Moscheles. Den 18en Maart had Beethoven hem dien
gedicteerd. Schindler voegde er in post-scriptum bij: ‘De brief van 18en dezer aan u
gericht is woord voor woord door hem gedicteerd, en zal wel zijn LAATSTE zijn. (Hij
is het inderdaad!) Heden fluisterde hij mij nog toe: “Aan Smart en Stumpff schrijven.”
Is het mogelijk, dat hij deze brieven nog onderteekent, dan zal het morgen
onmiddellijk gebeuren. (Het was niet meer mogelijk, derhalve voldeed ik aan zijn
verlangen, en deelde aan beide weerdige mannen Beethoven's dank mee, aanstonds
na zijn verscheiden. Hij voelt zijn einde, want gisteren zegde hij mij en Breuning:
Plaudite, amici, comaedia finita est. De laatste dagen waren weer merkwaardig
bovenmate; met echt socratische wijsheid en groote zielerust ziet hij den dood te
gemoet. Ook hadden wij gisteren het geluk met het testament klaar te komen. - Drie
dagen na 't ontvangen van uwen brief was hij buitengewoon opgewonden en wilde
weer de schetsen voor de TIENDE symphonie hebben, over wier ontwerp hij mij veel
zegde. Hij bestemt ze vast voor het philharmonische genootschap. Zooals dit werk
tegenwoordig in zijne kranke fantazie vorm neemt, zou het een muziekaal
wangedrocht zijn, enz.(2).’
Het is dus als zinspeling op zijn aanstaanden dood, en geenszins op de rechten der
H. Kerk, dat Beethoven die woorden gebruikte. Nochtans zullen sectaire schrijvers
voortgaan Hüttenbrenner's valsche anecdote als historisch feit te boeken(3). De ernstige
geesten echter zullen meer geloof blijven hechten aan Schindler's getuigenis, aan 't
eenvoudig verhaal van 't gebeurde en ook aan de eenheid die Beethoven's leven en
kunst beheerscht.

(1) Schindler II, nota van blz. 143.
(2) Schindler, II, 142.
(3) Zie Victor Wilder: Beethoven. Dit boek krielt van onnauwkeurigheden.
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Want uit zijn kerkelijke compositiën alleen is zijne godsdienstige overtuiging af te
leiden. Terwijl zijn gansch gewrocht enkel één opera telt, heeft hij twee missen
geschreven - en welke missen! - en een godsdienstig oratorio: ‘Christus op den
Olijfberg.’
Herhaaldelijk wilde Beethoven voor het theater schrijven, doch immer haperde er
iets aan het libretto, dat den kuischen en verheven zin van den grooten meester niet
geheel voldeed. Fidelio alleen, de verheerlijking der huwelijksliefde, vermocht zijne
muze uit te lokken.
Voor de kerkmuziek integendeel hoefde hij niet gepraamd te worden. Hij verklaarde
menigmaal, volgens Schindler's getuigenis, dat, nevens de symphonie, de kerkelijke
kunst hem 't meeste aantrok.(1) Geen wonder! Daar immers vond zijn grondig gemoed,
zijn denkende geest het eigenlijke veld voor diepzinnige bespiegelingen.
Reeds in 1807 had Beethoven zijne eerste mis in C dur geschreven op aanvraag
van vorst von Esterhazy. De eerste uitvoering geschiedde den 13en September van
dit jaar, te Eisenach, aan het hof van den vorst; doch deze gewoon aan Haydns'
compositiën, kon Beethoven's grootsche opvattingen niet waardeeren en kwetste den
meester zoodanig door zijne kritiek dat hij nog den zelfden dag Eisenach verliet.(2)
De mis werd daarna vorst von Kinsky opgedragen.
In het schrijven zijner tweede groote mis gehoorzaamde Beethoven enkel aan den
drang van zijn dankbaar hart. Schindler verhaalt aan welke omstandigheden zij haar
ontstaan te danken heeft. In 1818 werd Aartshertog Rudolf, Beethoven's trouwe
leerling en bewonderaar, Aartsbisschop van Olmütz. Zijne inhuldiging zou geschieden
op den 9en Maart van 't jaar 1820, zijnde de feestdag der HH. Cyrillus en Methodus,
apostelen en patronen van Moravië.
Onmiddellijk na de benoeming van zijn doorluchtigen en vriendelijken leerling,
vatte Beethoven het plan op, eene mis te schrijven voor zijne ìnhuldiging. ‘Einde
herfst 1818 zag ik die partituur beginnen, zegt Schindler, aanstonds na de voleinding
van de reusachtige sonate in B dur, op. 106.

(1) Schindler, I. 269.
(2) Beethoven's Sämtliche Briefe, I, 213,
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Onze meester bracht den zomer van 1819 weer te Mödling over. Daar bezocht ik
hem dikwijls en zag de mis vorderen; ook hoorde ik hem betwijfelen of hij op tijd
gereed zou zijn, daar ieder stuk onder zijne handen eene veel grootere uitbreiding
nam dan aanvankelijk bedoeld was geweest. Als tweede oorzaak van vertraging
mogen wel aangebracht worden, de voorvallen van 't proces voor't Weener magistraat
die hem zoo zeer bekommerden.(1) Einde October 1819 kwam hij in Weenen terug
en bracht het Credo afgewerkt mee, en toen de Aartshertog naar Olmütz vertrok, ten
inhuldigingsfeeste, was de meester in zijnen arbeid tot aan het Agnus Dei gevorderd.
Wie echter in acht neemt hoe Beethoven ieder zijner werken met uiterste zorg afvijlde,
welken tijd hij daaraan besteedde naar gelang van inhoud en vorm, zal licht begrijpen
dat op den dag van 's Aartshertogs inhaling niet één deel van de mis in 't gedacht van
den schrijver werkelijk AF was. Slechts in 1822 werd de laatste hand aan de compositie
gelegd.
Als ik, de gebeurtenissen van dit jaar 1819 herdenk vooral toen de toondichter te
Mödling, in het Hafnerhuis, aan zijn Credo werkte, en mij zijne
geestesopgewondenheid voor oogen roep, dan moet ik bekennen dat ik nooit VOOR
of NA dit tijdstip van algeheele ontrukking aan het aardsche, iets dergelijks bij hem
waargenomen heb.’(2)
Men gelieve Schindler's woorden in acht te nemen: nooit vernam hij bij den meester
een dergelijk opgaan in zijn werk, een boven-de-aarde-zijn, gelijk in het tijdstip dat
hij de Missa Solemnis schreef. Hij geeft er verder bewijs van:
‘Op het einde van Augustus kwam ik te Mödling, bij den meester aan, in gezelschap
van den nog te Weenen levenden muzikant JOHANN HORZALKA. Het was 4 uren van
den namiddag. Zoodra wij binnen waren, vernamen wij dat, op den zelfden morgen,
Beethoven's beide meiden er van door getrokken waren;(3) na middernacht had een

(1) Beethoven verloor vier jaren van zijn leven voor de kunst, met de voogdij te willen bekomen
over zijn verweesd neefken. Plichtgevoel gold bij hem hooger dan zelfs de rechten van 't
genie
(2) Schindler, I, 269-270.
(3) Over Beethoven's wedervaren met zijne dienstboden zouden gansche verhalen op te stellen
zijn. Gedurig stond de arme, ongehuwde, onbeholpen meester in drukte en verlegenheid.
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hevig tooneel 't heel huishouden in opschudding gebracht: de twee meiden waren,
door 't lang wachten, in slaap gevallen en de spijzen kon men niet meer gebruiken.
In eene nevenkamer, met gesloten deuren, hoorden wij den meester over de fuga van
zijn Credo zingen, huilen en stampvoeten. Wij hadden lang reeds dit schier
schrikwekkend geluid nageluisterd en stonden op het punt te vertrekken, toen de
deur openging en voor ons stond Beethoven, de gelaatstrekken wild en woest. Hij
zou angst verwekt hebben en zag eruit als had hij zooeven een kamp op leven of
dood gevoerd tegen eene gansche schaar contrapuntisten, zijne gewone tegenstanders.
Zijne eerste woorden waren verward, als had ons toeluisteren hem onaangenaam
verrast. Weldra echter begon hij te spreken over hetgeen gebeurd was en zegde met
veel gevatheid: “Een schoon huishouden, alles is weggetrokken, sedert gister middag
heb ik niets meer geëten.” Ik zocht hem te bedaren en hielp hem in 't aankleeden.(1)
Ondertusschen liep mijn gezel naar het restaurant van de badplaats, om iets voor den
uitgehongerden meester te laten voorbereiden. Daar liet hij zich in klachten uit over
zijn huishouden. Aan die toestanden was echter niets te verhelpen. Nooit wellicht
ontstond in meer ongunstige omstandigheden een zoo groot kunstwerk als deze
MISSA SOLEMNIS!’(2)
Belachelijk zal misschien sommigen het hier aangehaalde voorkomen; mij zou
het tot weenens toe ontroeren. Het is alsof men een geweldigen reus worstelen ziet
met de vijandige krachten van het fatum. Wat een verachten en zuiver-weg vergeten
van de gewone toestanden des levens! - een zich-niet-kunnen-voegen naar de mindere
en belemmerende noodwendigheden van het bestaan! Hoe grootsch, hoe ellendig
tevens, de arme meester, hoorend in de ontzaggelijke diepte van zijn genie den
ontsterfelijken zang van 't eindelooze, in beklemdheid buigend over de kolk om dien
te vernemen, en te allen kante gepraamd, gebonden door de banden van 't stoffelijke,
gedwarsboomd door lompe dienstboden, vastgekluisterd door de ijzeren wet die zijn

(1) Beethoven was heel proper en verzorgd in zijn kleedsel.
(2) Schindler, I, 270-271.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1908

32
eigen plichtgevoel rond zijn edel gemoed smeedde! Niets van dit alles nochtans was
in staat zijn opgaan in het eeuwige en oneindige te beletten. - En waaraan was hij
die verrukking verschuldigd? - Aan de hoogste handeling van 't Katholiek geloof:
de gewijde woorden der mis.
Het is hier de plaats niet de Missa Solemnis als kunstwerk te toetsen: enkel
Beethoven's gemoedstanden worden onderzocht; doch reeds beleerend mag het heeten
dat de twee kolossaalste gewrochten van den titan onder alle toondichters waren: de
negende symphonie en de Missa Solemnis.
Deze werken inderdaad staan tegenover elkander als twee reusachtige Alpentoppen:
de hoogste hoogte van een genie dat zijns gelijke nog verwacht. Het eerste, louter
klankpoëem, zingt het diepste en innigste uit van 't gezamentlijke menschenhart; het tweede, stevig gebouwd, overgrootsch opgevat, vergalmt al het machtig denken
van den koning der toonkunstenaars.
En nochtans moest men van de twee gewrochten kiezen, welk het diepst
godsdienstig gevoel vertolkt, dan zou de voorkeur niet vallen op de kerkelijke
compositie, maar wel op dat episch gedicht in klanken, waarin Beethoven al het
lijden, strijden en streven der menschheid in smachtend gebed laat ten hooge stijgen.
In de symphonie, vrij van allen woordenband, was alleen zijn genie thuis. Daar
kon hij uiten deze kreten van onuitsprekelijke wanhoop, deze snikken van smeekende
liefde: het diepste, heiligste, smartrijkste van 't menschelijk gemoed.
Het smartrijkste! - dat is zonder tegenspraak het echt Beethoviaansch merkteeken.
En waarom? - Omdat de smart de innigste uiting is der volle menschelijkheid. Is
Gods leven zaligheid in 't zelfbezit van 't Opperware, -schoone en-goede, dan blijft
het leven van 't schepsel, op weg naar dit ontsterfelijke en vergoedende, lijden door
't wisselvallige, beperkende en boeiende, door het te kort der liefde.
Hoe hooger ziel, hoe grooter leed,

zingt het schoone vers. Gedurig klaagt Beethoven's muziek de zelfde klacht. Nergens
zal men tonen waarnemen van
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aangrijpender smart, omdat die tonen kwamen uit eene ziel, grootsch onder de
grootschen; eene ziel, waarin niet alleen het goddelijke met vollen toon galmde, maar
ook ieder roersel van 't menschelijk gevoel een weerklank vond. Uit biographie en
brieven is dat weer af te leiden; doch vooraleer over te gaan tot dit tweede deel mijner
studie, zou ik nog een oogenblik willen verwijlen bij de twee werken die de beide
hoofdstrekkingen van 's meesters leven en kunst het best vertolken: de Missa Solemnis,
de negende symphonie.
Beide toppen behooren tot den zelfden tijd: den rijpsten tijd van Beethoven's genie.
Wij weten hoe de Missa Solemnis ontstond; aan de negende symphonie begon
Beethoven in Juni 1823. - ‘Nu werd onverwijld, met volle zeilen, op de NEGENDE
(1)
SYMPHONIE aangestuurd, zegt Schindler . Plotseling verdween al de humor, die hem
tot dan buigzaam en op alle wijzen toegankelijk had gemaakt(2). Alle bezoeken werden
afgewezen; zelfs de mijne, die hij tot dan niet dikwijls genoeg kon ontvangen,
wenschte hij van nu af zeldzamer. Hij schreef mij derhalve: ‘Samothracier! bemoei
u niet tot hier te komen, tot er een Hati-sherif verschijnt, het GOUDEN snoer hebt gij
ondertusschen niet verdiend - Mijn snelzeilende fregatte, de weledelgeboren Vrouw
Schnaps(3) zal op zijn hoogste alle 2, 3 dagen naar uw welbevinden komen hooren.
Vaarwel, BRENG TOCH NIEMAND, vaarwel!’
In de eenzaamheid en de afzondering, bleef hij aldus aan zijn grootste gewrocht
werkzaam en reeds in 't begin van 1824 was hij er mee klaar. Ondertusschen had
over Weenen een dolle wind van ‘Italianism’ gewaaid, zoodat de hooge en strenge
meester niet zeer genegen was zijne uitvoerigste compositiën te laten hooren. Alle
ernstige liefhebbers vereenigden zich dan tot eene afveerdiging en gaven den
toondichter eene adresse in handen, geteekend door al wat naam droeg in de stad en
waarin zij onder ander zegden: ‘Wij weten dat eene groote kerkelijke compositie

(1) II, 51.
(2) Beethoven had dan de vreeselijke crisis met zijn neef overleefd.
(3) B's dienstbode.
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(de Missa Solemnis) zich bij deze eerste (de negende symphonie) aangesloten heeft.
in dewelke Gij vereeuwigd hebt de aandoeningen eener ziel doordrongen met de
kracht des geloofs en verhelderd door het licht van 't bovenaardsche...’(1)
Flink staat het typieke tafereel bij Schindler geteekend, wanneer deze adresse den
grooten meester werd overhandigd: ‘Ik vond hem met het schrift in de hand. Nadat
hij mij medegedeeld had wat zooeven gebeurd was, reikte hij mij het blad met eene
gevatheid, die genoeg bewees hoe de inhoud hem had aangegrepen. Terwijl ik las
wat ik reeds kende, trad hij naar het venster en volgde met de blikken het drijven der
wolken. Zwijgend legde ik het blad ter zij, wachtende tot hij de samenspraak zou
beginnen. Hij volhardde nochtans in de zelfde houding. Eindelijk wendde hij zich
tot mij en zeide op buitengewoon luiden toon: “Het is toch echt schoon! - Het verheugt
mij!” Dat was het teeken, om hem ook mijne vreugd - schriftelijk eilaas! - uit te
drukken. Hij las het en zegde dan haastig: “Laat ons in 't vrije gaan!” Buiten bleef
hij tegen zijne gewoonte eensylbig, wederom een onfeilbaar bewijs van wat in zijne
ziel omging.’(2)
Aan het verzoek zijner stadgenooten kon de meester niet ongevoelig blijven. Ook
werd de Weener bevolking dit uitstekend voorrecht gegund op éénen avond de twee
meesterstukken van Beethoven's genie te hooren. Die academie had plaats den 7en
Mei 1824. Ongemeen was de bijval: aan de toejuichingen en het handengeklap in de
opgepropte zaal scheen geen einde te komen. Eén alleen werd van dit alles niets
gewaar: de schrijver van die onsterfelijke meesterstukken. ‘Toen had Caroline Unger(3)
den goeden inval den meester naar het voortooneel te doen wenden en hem
opmerkzaam te maken op het zwaaien van hoeden en zakdoeken waarmede de
toehoorders, onder luid geroep, hunne geestdrift betuigden. Door eene buiging gaf
hij zijnen dank

(1) Schindler II, 62.
(2) Schindler II, 64.
(3) De altsoliste.
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te kennen. Dat was het sein voor 't uitbersten van een bijna nooit te voren gehoord
jubelen...’(1)
Welk tooneel! - Men ziet den dooven en reeds grijzen toondichter - hij stierf drie
jaren later - daar staan in al de majesteit van zijn genie en van zijn ongeluk.
Afgescheiden van zijne medemenschen, schijnt hij reeds deze onsterfelijkheid
binnengetreden, wier galm onophoudelijk klinkt in zijne jongste compositiën, maar
altijd even warm blijft zijn hart kloppen, zijn bloed gudsen waar het menschelijke
liefde en lijden geldt.
Is de Missa Solemnis het hoogste hoog van zijn geloofsbelijdenis, in de negende
symphonie zingt hij het diepste en innigste uit van zijn smartgevoel. Daarnevens is
te leggen een stuk dat als het Credo mag gelden van zijn menschenwee, het zoo
bekende ‘Testament van Heiligenstadt’:
‘VOOR MIJNE BROEDERS CARL EN BEETHOVEN.
‘O gij menschen die mij houdt of uitmaakt voor vijandig, lastig of misanthropisch,
wat onrecht doet gij mij aan; gij kent niet de geheime oorzaak van wat u zoo
voorkomt; van mijne kindsheid af waren bij mij hart en zin (open) voor het teere
gevoel der welwillendheid; zelf groote daden te verrichten, daartoe was ik aangelegd,
doch bedenkt maar dat sedert 6 jaar mij een ongeneesbare toestand overviel, door
onbekwame artsen verslecht, van jaar tot jaar in de hoop beternis te voelen, bedrogen,
eindelijk gedwongen tot het uitzicht van eene DURENDE KWAAL (wier genezing
misschien jaren zal duren of misschien onmogelijk is); met een vurig, levendig
temperament geboren, zelf gevoelig aan de uitspanning van 't gezelschap, moest ik
mij vroeg afzonderen, eenzaam mijn leven overbrengen; wilde ik bijwijlen mij over
dit alles heenzetten, o hoe hard werd ik dan door de verdubbelde treurige ondervinding
van mijn slecht gehoor teruggestooten. En toch was het mij niet mogelijk aan de
menschen te zeggen: spreekt luider, schreeuwt, want ik ben doof; ach, hoe zou het
mij mogelijk geweest zijn, de zwakheid aan te geven van EENEN ZIN, die bij mij in
volkomener graad zou moeten bestaan dan bij anderen, eenen zin, dien

(1) Schindler II, 71.
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ik eens in de grootste volkomenheid bezat, in eene volkomenheid, gelijk weinigen
van mijn vak hem voorzeker bezitten of bezeten hebben. - O, ik kan niet; daarom
vergeeft, wanneer gij mij ziet terugwijken daar waar ik mij geerne bij u aansluit;
dobbel wee doet mij mijn ongeluk, indien ik daardoor miskend moet worden; voor
mij kunnen verademing in menschelijk gezelschap, fijn onderhoud, wederzijdsche
uitboezemingen niet bestaan; gansch alleen haast en voor zooveel het de hoogste
noodwendigheid vereischt, moet ik mij in gezelschap bevinden; als een banneling
moet ik leven; nader ik tot een gezelschap, dan overvalt mij een heete angst, daar ik
vrees in gevaar te verkeeren mijnen toestand te laten merken - zoo was het ook dit
half jaar, dat ik op het land doorbracht; door mijn verstandigen arts aangezet, zooveel
mogelijk mijn gehoor te sparen, kwam dat bijna mijne gesteltenis van den oogenblik
te gemoet, alhoewel, door den trek naar gezelschap dikwijls meegesleept, ik mij
daartoe verleiden liet; doch welke vernedering, wanneer iemand nevens mij stond,
en van verre eene fluit hoorde, en ik NIETS hoorde, of iemand den HERDER HOORDE
ZINGEN, en ik ook niets hoorde. Zulke voorvallen brachten mij de wanhoop nabij,
het scheelde niet veel of ik benam mij het leven - enkel zij, DE KUNST, zij hield mij
tegen; ach, het scheen mij onmogelijk de wereld te verlaten vóór ik alles voortgebracht
had, waartoe ik mij aangelegd voelde; en zoo zette ik dat ellendig leven voort - echt
ellendig! een zoo prikkelbaar lichaam, dat eene soms schielijke verandering mij uit
den besten toestand in den slechtsten brengen kan. - Lijdzaamheid - zoo luidt het.
Die moet ik tot leidster kiezen, ik heb het gedaan - standvastig, ik hoop het, zal mijn
besluit zijn, het uit te houden, tot het de onverbiddelijke schikgodinnen bevalle, den
draad te breken; misschien gaat het beter, misschien niet, ik ben gelaten. - Reeds op
mijn 28e jaar gedwongen filosoof te zijn, het is niet gemakkelijk; moeilijker voor
den kunstenaar dan voor wie ook - Godheid, gij blikt neder in mijn binnenste, gij
kent het, gij weet dat menschenliefde en neiging tot goeddoen er in wonen. O
menschen, als gij dit eens leest, denkt dan, dat gij mij onrecht gedaan hebt, en de
ongelukkige, hij moge zich troosten dat er iemand als hij gevonden wordt, die spijts
alle hindernissen der natuur
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toch nog alles gedaan heeft, wat in zijn vermogen was, om in de rei der weerdige
kunstenaren en menschen opgenomen te worden. - Gij, mijne broeders Carl en, zoodra
ik dood ben en indien Professor Schmid nog leeft, verzoekt hem dan in mijnen naam
mijne ziekte te beschrijven, en dit hier geschreven blad, voegt het bij die geschiedenis
mijner ziekte, opdat ten minste zooveel mogelijk na mijnen dood de wereld met mij
verzoend worde. - Tegelijk verklaar ik u beiden hier erfgenamen van het klein
vermogen (als het zoo kan heeten) van mij. Verdeelt het redelijk en verdraagt en
helpt elkander; wat gij mij misdaan hebt, werd u, dat weet gij, al lang vergeven; u,
broeder Carl, bedank ik nog in 't bijzonder voor de mij in deze laatste tijden bewezen
verkleefdheid. Mijn wensch is dat u een beter, zorgloozer leven, dan aan mij, ten
deel valle; beveelt aan uwe kinderen DE DEUGD, zij alleen kan gelukkig maken, niet
het geld; ik spreek uit ondervinding, zij was het, die mij in de ellende opbeurde; haar
dank ik, en mijne kunst tevens, dat ik mijn leven niet eindigde door zelfmoord, vaarwel en bemint elkander, - alle vrienden bedank ik, in 't bijzonder VORST
LICHNOWSKI en PROFESSOR SCHMIDT - de instrumenten van vorst L. wensch ik bij
een van ulien te zien bewaren, doch laat geen strijd daarom onder u ontstaan; zoodra
zij u iets nuttigers kunnen bijbrengen, verkoopt ze maar; hoe blij ben ik, u nog in
mijn graf van dienst te kunnen zijn Zoo zou 't geschied zijn: - met vreugd snel ik den dood te gemoet. - Zou hij komen
vóór ik de gelegenheid had al mijne kunstvaardigheid te ontwikkelen, dan zou hij
ondanks mijn hard lot nog te vroeg komen, en ik zou hem wat later wenschen - doch
dan ook ben ik tevreden; bevrijdt hij mij niet van een eindeloos lijdenden toestand?
- Kom wanneer ge wilt, ik ga u moedig te gemoet - vaarwel en vergeet mij niet gansch
in den dood, ik heb het aan u verdiend, daar ik in mijn leven dikwijls aan u gedacht
heb, om u gelukkig te maken; het zij Ludwig van Beethoven.
Heiglnstadt
den 6en October
1802
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(Van buiten op het 4e blad):
‘Voor mijne broeders Carl en na mijnen dood te volbrengen.
Heiglnstadt den 10en October 1802 zoo neem ik afscheid van u - en wel droevig - Ja
de geliefde hoop - die ik hier medebracht, ten minste tot een zeker punt te genezen,
die moet mij nu geheel verlaten, gelijk de bladeren van den herfst neervallen, verslenst
zijn, zoo is - ook zij voor mij dor geworden; bijna gelijk ik hier gekomen ben, ga ik
heen - zelfs de hooge moed, die mij dikwijls in de schoone zomerdagen bezielde, hij is verdwenen - o Voorzienigheid - laat eens een reine dag VAN VREUGDE voor
mij schijnen - zoo lang reeds is der ware vreugd innige weergalm mij vreemd - o
wanneer, o wanneer, o Godheid - kan ik in den tempel der natuur en der menschen
hem weder voelen - Nooit - neen - dat ware te hard -’
In heilig stilzwijgen, in roerende aandacht is dit stuk aan te hooren - gelijk een dier
schoon-statige adagio's, zoo talrijk in Beethoven's werk. Steeds aanzwellend stroomt
de klankenvloed voort, vlijmend lijden ademend in ieder noot, altijd aan door versche
lijdensdruppelen vergroot, tot hij uitbruist in de volle zee - den schoot der Godheid:
zij alleen ruim genoeg om liefde en bede te omsluiten.
Dat Beethoven's leven van eerst af aan gehuwd was aan de smart, maakt zijne
grootheid uit, zijne vruchtbaarheid, loutert zijne liefde. Hij zelf schijnt er van
overtuigd, waar hij, na eene periode bijzonder rijk aan beproeving, overschrijft uit
Sturm's boek: - ‘Ik moet het tot lof uwer goedheid bekennen dat gij alle middelen
gebruikt hebt, om mij tot u te trekken. Soms behaagde het u, mij de zware hand uws
toorns te laten voelen en door menigvuldige kastijdingen mijn trotsch hart te
vernederen. Krankheid en andere ongelukken hebt Gij over mij laten komen om mij
tot nadenken over mijne afwijkingen te brengen.... Enkel dit eenige vraag ik u, mijn
God: houd niet op aan mijne verbetering te arbeiden. Laat mij slechts op welke wijze
ook, aan goede werken vruchtbaar zijn.’(1)

(1) Schindler I, 137.
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De bede, zoo innig gemeend, zoo roerend-nederig, wordt hier in woorden
uitgesproken,; straks zal zij ten hemel stijgen in onsterfelijke klanken van smeekende
liefde.
Van liefde! - daar inderdaad lag de groote bron van Beethoven's smart. Geboren
met een vurig temperament, bedeeld met het breedste menschengevoel, was hij van
allen omgang met zijne broeders afgesloten door zijne hardhoorigheid.
Hartverscheurend zijn daarover zijne klachten. Wij vernamen ze reeds in zijn
testament. De brieven aan Wegeler zijn er ook vol van, vol ook van bewijzen voor
de warmte zijns harten.
‘Beethoven, zegt Wegeler in zijne notice, was zeer prikkelbaar. Liet men echter
het eerste opvliegen stilzwijgend voorbijgaan, dan leende hij aan de uitleggingen
een open oor, een verzoenlijk hart. Het gevolg was dat hij dan VEEL MEER AFBAD,
dan hij had gefaald’(1).
Reeds in den eerst bewaarden brief aan Dr Wegeler luidt het na zulk een klein
krakeel:
(tusschen 1794-1796)
‘Waarde, beste! in welk een afschuwelijke beeltenis hebt gij mij mij-zelven
voorgesteld! ik erken het, ik verdien uwe vriendschap niet; gij zijt zoo edel, zoo
goeddenkend, en dat is de eerste maal dat ik mij nevens u niet durf plaatsen; diep
onder u ben ik gevallen, ach! ik heb mijnen besten, edelsten vriend weken lang
verdriet aangedaan. Gij gelooft dat ik verloren heb van de goedheid mijns harten:
den hemel zij dank! neen, het was geen opzettelijke, uitgedachte boosheid van
mijnentwege, die mij zoo deed handelen, het was mijn onvergeeflijke lichtzinnigheid,
die mij de zaak niet liet zien in het licht, waarin zij werkelijk was. - O wat schaam
ik mij voor u, zooals voor mij-zelven - haast verstout ik mij niet meer u om uwe
vriendschap weer te vragen - ACH WEGELER MIJN EENIGE TROOST IS, DAT GIJ MIJ
HAAST VAN MIJNE KINDSHEID AF KENT, en toch, o laat mij het zelf zeggen, ik was
toch altijd goed en streefde

(1) Biographische Notizen. Blz. 140.
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immer naar rechtschapenheid en oprechtheid in mijnen handel, hoe hadt gij mij anders
kunnen geerne zien! zou ik dan nu, op dien korten tijd, op eens zoo schrikkelijk, zoo
zeer ten mijnen nadeele veranderd zijn - onmogelijk; deze gevoelens voor het groote,
voor het goede, zouden zij alle op eenmaal in mij uitgedoofd zijn? neen Wegeler
lieve, beste, o waag het nog eens, u weder gansch in de armen uws B. te werpen,
bouw op de goede eigenschappen, die gij weleer in hem gevonden hebt, ik sta er
voor in: de reine tempel der heilige vriendschap, dien gij daarop oprichten zult, hij
zal vast, eeuwig staan; geen toeval, geen storm zal hem in zijne grondvesten kunnen
doen wankelen - vast - eeuwig - onze vriendschap - vergiffenis - vergetelheid heropleven der stervende, zinkende vriendschap - o Wegeler verstoot niet deze hand
der verzoening, geef de uwe in de mijne - och God - doch genoeg - ik zelf kom tot
u, en werp mij in uwe armen, en smeek om den verloren vriend, en gij geeft u mij,
den rouwvollen, u beminnenden, u nooit vergetenden
Beethoven
weder.’(1)
De tweede brief aan Wegeler ademt de zelfde zielewarmte, den zelfden hartegloed;
maar daar nevens verschijnt reeds dit uiterst mannelijk gevoel, dit trotseeren en toch
onderwerpig dragen der beproeving, dat als een zegelmerk is van Beethovens karakter
en kunst:
‘Weenen, den 29 Juni (1800)
Mijn goede, lieve Wegeler!
Hoe zeer bedank ik u voor uw aandenken aan mij; ik heb het zoo weinig verdiend
en gezocht om u te verdienen, en gij zijt zoodanig goed, en laat u door niets, zelfs
niet door mijne onvergeeflijke nalatigheid ontmoedigen, gij blijft immer de trouwe,
goede, rechtschapen vriend. - Dat ik u en over 't algemeen allen, die mij eens zoo
lief en dierbaar

(1) Beethoven's Sämtliche Briefe. I Band. 19.
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waren, kon vergeten, neen, geloof dat niet; er zijn oogenblikken dat ik zelfs smacht
om bij u-lien te zijn, ja bij u eenigen tijd wensch te verblijven. - Mijn vaderland, de
schoone streek, waarin ik het licht der wereld zag, staat mij nog altijd zoo schoon en
duidelijk voor oogen, als toen ik u verliet; kortom de tijd dat ik u mag weerzien, en
onzen Vader Rijn begroeten, zal een der gelukkigste zijn mijns levens. - Dit wil ik
echter zeggen, dat gij mij enkel echt groot zulk terugzien; niet als kunstenaar zult gij
mij grooter vinden, maar ook als mensch zal ik beter, volmaakter zijn, en is dan de
welstand iets hooger in ons vaderland, dan zal mijne kunst zich enkel vertoonen ten
voordeele der armen. O gelukzalig oogenblik, hoe gelukkig acht ik mij dat ik u kan
bijroepen, u scheppen kan! Gij verlangt iets te vernemen over mijnen toestand; nu,
die zou slechter kunnen zijn. Sedert verleden jaar heeft Lichnowsky,(1) die, hoe
ongelooflijk het u ook mag schijnen, als ik het u zeg, altijd mijn warmste vriend was,
en het gebleven is (kleine oneenigheden deden zich ja ook onder ons voor, en hebben
deze niet juist onze vriendschap versterkt?) mij eene som van 600 Fl. uitgekeerd, die
ik kan trekken zoolang ik geene voor mij passende plaats kan vinden; mijne
compositiën brengen mij veel op, en ik kan zeggen, dat ik meer bestellingen heb,
dan ik mogelijk bevredigen kan. Ook heb ik voor ieder stuk 6, 7 uitgevers, en nog
meer, als ik er mij de moeite wil voor geven: men sluit met mij geen akkoord, ik
eisch en het wordt betaald. Gij ziet dat het eene nette zaak is, b.v. ik zie een vriend
in den nood, en mijn buidel laat mij juist niet toe hem te helpen, dan moet ik er mij
maar op toeleggen en op korten tijd is hij geholpen. - Ook ben ik zuiniger geworden,
dan vroeger; moest ik altijd hier blijven, dan zou ik het ook zoover brengen, dat ik
jaarlijks altijd eenen dag voor eene academie(2) bekome, waarvan ik reeds eenige heb
gegeven. Alleenlijk heeft de nijdige daïmon, mijne slechte gezondheid, mij een steen
in 't spel geworpen, namelijk: mijn gehoor is sedert drie jaar altijd zwakker geworden
en daarvan zou mijn onderlijf, dat

(1) Vorst Carl Lichnowsky, Beethoven's trouwe beschermer.
(2) Zoo heetten te Weenen de concerten.
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reeds toen, zooals gij weet, ellendig was, en hier nog erger is geworden.... schuld
hebben.... Om u een denkbeeld te geven van deze zonderlinge doofheid, zoo weet
dat ik op 't theater heel dicht bij 't orkest moet plaats nemen om de tooneelspelers te
verstaan.... Ik heb reeds dikwijls - mijn bestaan vervloekt. PLUTARCH bracht mij tot
onderwerping. Als het eenigszins mogelijk is, wil ik mijn lot trotseeren, alhoewel er
oogenblikken in mijn leven komen zullen dat ik het ongelukkigste schepsel Gods
zal wezen....’(1)
De bezorgdheid voor de armen, waarvan Beethoven later meer blijken zal geven,
verschijnt reeds in dezen brief; ook de stoïsche en bijna antieke kracht, die de
toondichter putte in de lezing der Grieksche schrijvers, en waaruit hij voor zijne
muziek zulke fiere klanken haalde. De volgende brief geeft nog welsprekender
getuigenis van die volheid en rijpheid des levens.
‘Weenen, den 16en November (1800?)
Mijn goede Wegeler! ik bedank u voor het nieuwe bewijs uwer bezorgdheid voor
mij, des te meer, daar ik het zoo weinig van u verdien. - Gij wilt weten, hoe het mij
gaat; hoe noode ik over 't algemeen dien toestand bespreek, met u doe ik het toch
nog het liefst....’
Volgen lange bijzonderheden over zijn ellendigen gezondheidstoestand. Daarna
vervolgt Beethoven:
‘Ietswat aangenamer leef ik thans, in zoover ik meer onder de menschen kom. Gij
kunt nauwelijks gelooven wat eenzaam, wat droevig leven ik gesleten heb sedert 2
jaar; als een spook vervolgde mij overal mijn zwak gehoor, en ik ontvluchtte de
menschen, moest misanthropisch schijnen en ben het toch zoo weinig. - Deze
verandering heeft een lief bekoorlijk meisje teweeggebracht, dat mij bemint, en dat
ik bemin; dat zijn sedert 2 jaar weer eenige zalige oogenblikken, en 't is de eerste
maal, dat ik voel, dat trouwen gelukkig kan maken; ongelukkig is zij niet van mijnen
stand - en thans - kan ik nog niet aan trouwen denken; - ik moet

(1) Beth Sämt. Briefe I, 47.
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vooralsnog dapper spartelen. Was het niet van mijn gehoor, ik had reeds lang de
halve wereld doorreisd en dat moet ik. - Voor mij bestaat er geen grooter genoegen,
dan mijne kunst te oefenen en te toonen. - Geloof niet dat ik bij ulien kon gelukkig
zijn. Wat kon mij ook gelukkiger maken? Zelfs uwe bezorgdheid zou mij zeer doen,
telken stond zou ik het medelijden op uwe gezichten lezen en zou mij nog
ongelukkiger voelen. - Deze schoone vaderlandsche streken, wat schonken zij mij?
Niets, dan de hoop op beter wedervaren; dat zou mij nu gebeuren - zonder deze
kwaal! O de wereld zou ik omvatten was ik daarvan verlost! Mijne jeugd, ja ik voel
het, vangt nu maar aan; was ik niet immer een ziek mensch? Mijne lichaamskracht
neemt sedert eenigen tijd meer toe dan ooit te voren en zoo ook mijne geesteskracht.
Iedere dag brengt mij dichter bij het doel, dat ik voel maar niet beschrijven kan.
Slechts daarin kan uw Beethoven leven. Niets voor de rust! - ik ken er geen andere,
dan den slaap, en jammer genoeg dat ik hem tegenwoordig meer moet gunnen dan
vroeger. Laat mijne kwaal maar even beteren, en dan - als volkomen, rijp man, kom
ik tot ulien, vernieuw ik de oude vriendschapsgevoelens. Zoo gelukkig, als het mij
hier beneden beschoren is te zijn, zult gij mij zien, niet ongelukkig. - Neen, dat kon
ik niet verdragen, het lot wil ik aan de keel grijpen; gansch ter neer buigen zal het
me zeker niet. - O het is zoo schoon, te leven, duizendvoudig te leven...’(1)
Een nieuwe toon laat zich hooren in dien prachtigen brief: de liefde tot een ‘bekoorlijk
meisje,’ het trachten naar volkomen leven, de huwelijksdroomen. Eilaas! altijd tot
het droomenrijk zouden die plannen behooren. Nooit vond Beethoven eene vrouw
groot genoeg om den last van zijn ongeluk en van zijn genie met hem te deelen en
te dragen. En aan den anderen kant, was zijn gemoed te kuisch om andere banden
dan die van de huwelijksliefde rond zijn hart te dulden.
Dit komt schoon uit, in een anderen brief, in latere jaren geschreven. De meester
had kennis gemaakt met eene

(1) B. Sämtliche Briefe, I. 54.
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voortreffelijke pianiste, Marie Kiené, echtgenoote van den bibliothecaris Bigot en
had haar uitgenoodigd om, met hare dochter, Caroline, eene wandeling met hem te
doen. Dit voorstel werd niet aangenomen, op gronden die men licht zal raden uit
Beethoven's brief:
(Waarschijnlijk uit den zomer van 1808).
‘Lieve Marie, lieve Bigot!
Niet anders dan met de diepste spijt kan ik gewaar worden dat de reinste,
onschuldigste gevoelens dikwijls verdraaid worden - hoe liefdevol gij U ook jegens
mij toont, toch heb ik nooit eraan gedacht het anders uit te leggen, dan dat gij mij
uwe vriendschap schonkt - gij moet mij wel ijdel en kleinzielig achten, als gij
veronderstelt dat de bejegening eener zelfs zoo voortreffelijke persoon, als gij zijt,
mij zou doen gelooven, dat - ik onmiddellijk hare genegenheid verworven zou hebben
- daarenboven is het een mijner eerste grondbeginsels, nooit in eene andere dan
vriendschappelijke betrekking te staan met de gade eens anderen; ik zou door zulk
eene verhouding niet mijn boezem met mistrouwen willen vullen jegens diegene,
die eens wellicht met mij mijn lot zal deelen, en aldus voor mij zelven het schoonste,
reinste leven bederven. - Het kan zijn, dat ik somwijlen niet fijn genoeg met Bigot
geschertst heb, ik heb u immers zelf gezegd, dat ik soms zeer onwellevend ben - ik
ben met al mijne vrienden uiterst natuurlijk en haat allen dwang, Bigot was mij,
immers, een vriend, indien hem iets van mij verdriet, dan eischt de vriendschap van
hem en van u, dat gij mij dit zegt - en ik zal mij voorzeker wel wachten van hem pijn
aan te doen, - doch hoe kan de goede Marie eene zoo booze beteekenis aan mijne
daden gegeven hebben. .......................lieve Bigot, lieve Marie, NOOIT, NOOIT zult ge mij onedel vinden, van
kindsbeen af leerde ik de deugd beminnen - en al, wat schoon en goed is - gij hebt
mijn hart zeer weegedaan. - Dat moet nu maar dienen, om onze vriendschap altijd
meer te bevestigen - ik ben waarlijk niet wel
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vandaag, en ik kan u moeilijk zien, mijne gevoeligheid en mijne verbeeldingskracht
maalden mij sedert gisteren na de kwartetten altijd voor, dat ik u deed lijden, ik ging
deze nacht naar de Redoute, om mij te verstrooien, doch te vergeefs, overal vervolgde
mij uw aller beeld, altijd zegde het mij, zij zijn zoo goed, en lijden misschien door
u - Vol verdriet vluchtte ik heen - schrijft mij eenige regels - uw ware
vriend Beethoven
omarmt u allen.’(1)
Kiesch- en reinvoelend gelijk Beethoven zich in dien roerenden brief toont, was hij
heel zijn leven. Kuisch van natuur en van princiepen, bleef hij het misschien nog
meest door de louterende smart die zijne kunst zoo hoog beurde. Door deze kuischheid
ook was hij in staat den schat zijner liefde ongedeerd te bewaren, de warmte van zijn
gemoed uit te zingen in klanken der meest gloedvolle vervoering en toch gansch
ongeschonden zuiverheid.
Die reine liefde sprak zich ook uit in zijne edelmoedigheid jegens de armen. Talrijk
zijn de brieven die daarover handelen; zij zijn meest gericht tot zekeren
‘Kammerprocurator’ Varena, te Gratz, die hem schreef ten voordeele van een aldaar
gevestigd Ursulinenklooster. Enkel één van Beethoven's antwoorden laat ik
gedeeltelijk volgen:
(Februari-Meert 1813)
‘...was ik in mijn gewone omstandigheden, ik zou onmiddellijk zeggen: “Beethoven
neemt nooit iets, waar het te doen is om het Beste van 't menschdom,” - doch nu juist
door mijne groote weldadigheid in een toestand geraakt, die mij door zijne oorzaak
niet moet beschaamd maken, evenals ook de andere omstandigheden die daaraan
schuld hebben, door menschen zonder eer, zonder woord te weeg gebracht, zeg ik u
rechtuit dat ik van zulk een RIJKEN DERDEN zoo iets niet zal weigeren(2) - van eischen
is hier echter geen spraak. Indien er ook NIETS KOMT VAN DIEN DERDEN, wees toch

(1) B. Sämt. Br. I, 223.
(2) Deze ‘rijke derde’ was Louis Bonaparte, gewezen Koning van Holland.
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overtuigd, dat ik ook thans zonder de minste vergelding even zoo bereid ben, mijne
vriendinnen, de Eerweerde Vrouwen behulpzaam te zijn als verleden jaar, en als ik
het te allen tijde zal zijn voor de lijdende menschheid in 't algemeen, zoolang ik
adem. -...’(1).
Breed menschengevoel, adel des geestes is al wat tegenklinkt als men Beethoven's
leven bestudeert; maar waar het heldhaftige verschijnt is wanneer een genie gelijk
hij ettelijke jaren van kunstschepping slachtoffert aan streng plichtbesef. Dit heeft
de grootste onder de toonkunstenaars gedaan, toen hij zijn verweesd neefken onttrok
aan eene onwaardige moeder, gewikkeld werd daardoor in allerlei moeilijkheden en
processen - enkel om het kind als eerlijk man te laten opgroeien - en eindelijk door
de snoodste ondankbaarheid werd beloond.
Deze noodlottige worsteling begon op 't einde van 1815. In November was
Beethoven's oudere broeder Karl gestorven, nalatende een zoontje, insgelijks Karl
geheeten. ‘Met den dood van dien man begint in 't leven van onzen meester een
tijdstip van bijzondere gewichtigheid, een tijdstip arm aan artistiek streven, maar rijk
aan verheffende oogenblikken, die ons, gelijk niets het voorheen in zoo hoogen graad
vermocht, den toondichter laten aanschouwen als een mensch van ongemeene
zedelijke waarde en kracht. Door dit conflict met personen en omstandigheden treedt
onze meester voor de eerste maal in engere verbinding met het burgerlijk leven.’(2)
In zijn testament had Karl van Beethoven zijnen broeder als voogd over zijn zoontje
aangesteld. Doch door den tegenstand der moeder, werd Beethoven verplicht een
langdurig proces in te spannen - van 1816 tot 1820 - om zijne rechten te doen gelden.
Wat hij daardoor beoogde staat duidelijk in een der gerechtsstukken, door hem zelven
aan zijn advocaat geschreven:

(1) B.S.B. II, 128.
(2) Schindler, I, 252.
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‘Mijn willen en streven hebben enkel één doel, dat de knaap de best mogelijke
opvoeding geniete... Ik ken geen heiliger plicht dan die der bezorgdheid om de
opvoeding en de vorming van een kind...’(1)
Gansch als een zoon beschouwde en behandelde Beethoven zijn neef, zorgde voor
zijn onderhoud en onderricht, gaf hem de roerendste bewijzen van genegenheid en
toewijding. Dat blijkt bijzonder uit de brieven die hij uit de badplaats Baden, schreef
in den zomer van 1825, toen de jongeling reeds zijn 19e jaar bereikt had en maar al
te veel redens van klagen had gegeven aan zijn adoptieven vader:
‘Den 18en Juli.
Lieve Zoon!
Blijf toch MATIG!.. Wees oprecht en nauwgezet in de opgaaf uwer uitgaven. Laat het
theater nu nog onbezocht. - Volg uwen leider en vader, volg hem, wiens dichten en
trachten te allen tijde voor uw moreel goed is... - Wees mijn lieve zoon! Welke
ongehoorde dissonanz zou het zijn, indien gij VALSCH voor mij waart, gelijk sommige
menschen beweren!’
Een anderen keer:
‘Ik word altijd magerder, bevind mij eerder slecht dan goed, en geen arts, geen
deelnemende menschen! - Als ge 't eenigszins kunt, kom af; ik wil u nochtans nergens
van af houden. Was ik maar zeker dat de Zondag zonder mij goed overgebracht
wordt. Ik moet mij immers alles ontwennen, - als ik maar deze weldaad geniet, dat
mijne zoo groote offers weerdige vruchten dragen.
.... Wanneer gij mij stormen ziet, schrijf het toe aan mijne groote zorg voor u, daar
gevaren u gemakkelijk bedreigen. Breng mij niet in angst en gedenk mijn lijden!...’

(1) Schindler, I, 260. Het is in den loop van dit proces dat Beethoven, ondervraagd over zijn
adelstitel (daar hij van heette) uitriep: ‘MIJN ADEL IS HIER EN DAAR, wijzend op kop en hart.
(Schindler, I, 256).
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In September:
....‘Ik wensch niet dat gij den 14en September tot mij komt. Het is beter dat gij die
studiën eindigt. - God heeft mij nooit verlaten. Er zal dan nog iemand opdagen, om
mij de oogen te sluiten. - .....Ik weet dat gij later ook geen lust zult hebben om bij
mij te zijn, natuurlijk, het gaat er te REIN toe bij mij....
Vaarwel! Degene, die u, 't is waar, niet het leven heeft gegeven, doch zeker wel
behouden, en wat meer is dan al het overige, gezorgd heeft voor de cultuur van uwen
geest, vaderlijk, ja, meer dan dat, bidt u innig den eenigen waren weg van al het
goede en rechte te bewandelen.
Uw trouwe, goede vader.’
Die innige liefde en bezorgdheid beantwoordde de jongeling enkel met ondank. Ja,
aan zijne onachtzaamheid is te wijten dat zijn edele weldoener zoo vroegtijdig stierf.
Verzuimde hij niet bij tijds een geneesheer aan zijne sponde te roepen?
Hartverscheurend is het wedervaren van Beethoven met dezen onweerdige, alsof
zijn groote geest alle beproevingen moest kennen, dit wijde hart gedrenkt moest
worden met de bitterste wateren van 's levens lijden en liefde. - Doch in 1820 had
hij nog niet zulke zware vermoedens: zijn pleit was gewonnen, zijn vurigste wensch
vervuld - ‘met zijn Karl vereenigd te zijn!’ - Na een barren tijd van kunstderven, om
zich alleen te wijden aan de belangen van zijn proces, mocht hij weer ‘op God en op
zijn scheppingsrijk genie vertrouwend,’(1) voor zijne kunst leven. ‘Ook zijn biograaf,
zegt Schindler, bevindt zich op dit oogenblik vol vreugdig gevoel, deze stormbewogen
tijden achter den rug te hebben en weer, in den breeden stroom te mogen varen van
't leven en 't werken van den buitengewonen man.’(2)
Beethoven's gestalte in volle rijpheid des levens, in vollen rijkdom der natuur te
aanschouwen, dat zij, ja, ook voor ons een laatste kunstgenot.

(1) Schindler I, 272.
(2) Loco cit.
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Overal waar wij hem aanschouwden, vonden wij nevens de nederigheid der
echt-grooten(1), de fiere onafhankelijkheid die deze nederigheid onvermijdelijk
vergezelt.
Man, in de volle beteekenis van het woord, - man, in een leven onberispelijk en
volledig; toon-genie, gelijk er geen tweede kan verschijnen, blijft Beethoven's
beeltenis, ten voeten uit, voor ons staan in overheerlijken roem, in overweldigende
pracht: - gemoed vol zedelijke grootheid, leven en kunst die het hoogst-menschelijke
bereikten en immer streefden waar het opper-ideaal: God!
22 November 1907.

(1) In eenen brief aan zijnen vriend Amenda (1815): ‘- Hebt gij al bij u van mijne groote werken
gehoord? GROOT zeg ik - tegenover de werken des allerhoogsten is alles klein.’ In een anderen
brief aan Schott, uit latere jaren (1824): ‘- Wat is dit alles tegenover den grooten toonmeester
daarboven - daarboven - den echt allerhoogsten, waarmede enkel spot hier beneden gedreven
wordt. De dwergjes - allerhoogst.’
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Kruis- en Mariabeelden
Gedurende de negentien eeuwen uit het Christelijk tijdperk hebben honderden
kunstenaars zich beijverd om Christus aan het Kruis en Maria, bij voorkeur met het
kindje op haren schoot, te schilderen of te beeldhouwen.
Wij willen beknopt onderzoeken wat de esthetische vereischten zijn van dergelijke
werken. De volgende stellingen plaatsen wij als axiomas voorop:
I.

In esthetisch opzicht moet een
godsdienstig onderwerp op godsdienstige
wijze worden behandeld.

II.

Het onderwerp moet tot de fraaie-kunsten
behooren d.i. schoon naar vorm,
verhouding, kleur.

III.

Een geschiedkundig onderwerp moet naar
de geschiedenis worden behandeld: dus
- met het oog op wat ons bezig houdt naar het Evangelie toegelicht door de
Kerk.

Een paar begrippen dienen eerst verklaard te worden: Wat verstaat men onder
godsdienstige behandeling van een onderwerp? Dat is eene behandeling, welke
godsdienstige gevoelens verwekt. Dergelijke behandeling sluit dus uit al wat
ongodvruchtige aandoeningen: zinnenlust, oneerbiedigheid, wulpschheid, bewondering
voorvleeschelijke, aardsche schoonheid teweegbrengt. Het tot model kiezen van
beruchte lichtekooien, zooals de Renaissancisten vaak deden, is dus streng af te
keuren, ja zelfs is het niet voordeelig naar de natuur personen weer te geven, met
wie iedereen vertrouwelijk omgaat: Men ziet niet gaarne als Christus voorgesteld
hen die dagelijks in de stad omwandelen, die men aan een herbergtafeltje ziet zitten
en hoort spreken over koetjes en kalfjes, over regen en wind.
- Een verhaal uit Donatello's leven daarover:
Een zijner eerste beroemde kunstwerken was een houten Kruisbeeld waaraan hij
met buitengewoon geduld had gewerkt. Hij toonde het aan z'n vriend Filippo

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1908

51
Bruneleschi. Deze glimlachte en zeide ‘mij dunkt: gij hebt een landbouwer aan het
Kruis gehangen en niet Jezus Christus, die de volmaakste was onder de
menschenkinderen. (Vasari-Geschiedenissen van Italiaansche schilders vo Donatello).
De 1e wet werd vooral overtreden door de Renaissancisten, de 2e en de 3e dikwijls
door de Middeleeuwsche schilders: de 3e toch slechts wat de uitwendigheden:
landschap, meubels, kleederen, wapens betreft. Wij bedoelen hier de anachronismen.

Kruisbeelden
Christus aan het Kruis kan voorgesteld worden in de laatste oogenblikken van zijn
leven of na den dood. Ook de kruisafneming is een onderwerp dat de kunstenaars
druk hebben behandeld.
Wat zegt de geschiedenis over den stervenden Christus?
Of Christus gansch naakt aan het kruis hing is niet uitgemaakt:
Benedictus de XIVe, Martigny, Garucci beweren het - Münz zegt dat des Heilands
lenden met een doek omwonden waren. (Jungmann Aesthetik, II. 345).
Gregorius van Tours (gestorven rond 595) verhaalt van een beeld in de kerk van
den heiligen Genesius te Narbonne, waarop de Gekruisigde geschilderd was met een
windsel om de lenden. Eene verschijning kwam bij nacht bij eenen priester, Basilius
geheeten, en sprak tot hem met dreigende stem: ‘Gij allen draagt allerlei kleederen
en mij ziet ge voortdurend naakt. Ga ten spoedigste en bedek mij met een kleed’. De
priester verstond die verschijning niet en verloor ze uit het oog. Eene tweede maal,
verscheen hem die gestalte zonder dat hij er acht op gaf. Drie dagen na het tweede
visioen strafte de verschijning den priester met zware slagen en sprak tot hem: ‘Had
ik U niet bevolen mij met een kleed te bedekken, opdat men mij niet naakt zou gezien
hebben - en ge hebt niets gedaan; ga gauw en bedek het beeld met een doek indien
ge niet haast sterven wilt’. De priester verschrikt sprak erover met den bisschop;
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en een sluier werd voor het beeld gespannen (Jungmann loc. cit.)
Feitelijk werd in de VIe en de VIIe eeuw Christus altijd gekleed voorgesteld. In
de XIIIe eeuw gaat het gebruik der lange kleederen verloren. (Garucci).
De stervende Christus was leelijk, een voorwerp van afschuw geworden voor allen
die hem zagen. Zijn hoofd: ééne wonde door de kroning; zijn lichaam: gansch
gebroken, zoodat men al de beenderen tellen kon; alle spieren waren verrokken, alle
zenuwen gekwetst; bloed vloeide uit duizend wonden van de geeseling, opengescheurd
door het uitrukken der kleederen. De verhouding der lichaamsdeelen was geschonden,
gansch het lichaam samengewrongen, het hoofd waarschijnlijk naar voren hellend.
Maar dit vleeschwrak is een God met bovennatuurlijke, goddelijk-schoone ziel. De
edelste schepping Gods vloeide in die gebroken vaas: geen zier van hoogmoed in
dien hemelschen Prometheus, geen vloeken op den mond van dien Atlas beladen
met de nooit getorschte bergenvracht der menschelijke zonden. De godvruchtige
pelikaan bloedde ‘en regardant les cieux’: uit dien hemel roept hij de genade neer,
daarheen wijst hij den moordenaar; Hij schenkt zijne moeder weg; klaagt stil over
verlatenheid en dorst om daarna den verlossingskreet uit te zuchten dat het einde en
de dood in de handen des Vaders gekomen is.
Wat tooneel: aan het kruis de Moeder der Smarten met blauwe smart om
roodgeweende oogen, lijdende zooals nooit door een moeder werd geleden, Joannes
met den hemel in zijne oogen en den dood in zijn hart, Magdalena, vroeger ieders
minnares, thans heilig-verliefd op haren God, eene tierende menigte, de wanorde der
elementen, de Hemel die naar de aarde staarde voor wie de hemel openging.
Schilder of beeldhouwer, verbeeld dat alles nu. Los die groote moeilijkheid op
van met iets leelijks iets schoons te maken, van in het meest geschonden lichaam
den weerschijn des hemels te gieten.
Neen, ge zijt niet geslaagd en kont dat niet: Uwe kunst, die meer dan andere met
materie werkt en tot de ziel

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1908

53
spreekt den weg der oogen langs, heeft hare grenzen, enger dan deze der woord- of
klankenkunst.
Oneindig moeilijker was uwe taak dan deze van den beeldhouwer der
Laocoongroep. Ook gij moet het leelijke der smart verminderen in hooge maat en
voor u als voor den bedoelden beeldhouwer is ‘diese Verhüllung ein Opfer das der
Künstler der Schönheit brachte’. Es ist ein Beispiel nicht wie man den Ausdruck
über die Schranken der Kunst treiben, sondern wie man ihn dem ersten Gesetze der
Kunst, dem Gesetze der Schönheit, unterwerfen soll.’ (Lessings Laocoön II).
De Christus-schilder moet weer evenals die beeldhouwer ‘arbeiten auf die höchste
Schönheit und den angenommenen Umständen des körperlichen Schmerzes. Dieser,
in aller seiner Heftigkeit war mit jener nicht zu verbinden. Er muszte ihn also
herabstellen, er muszte Schreien in Seufzen mildern’, dus schoonheid en smart
samengesmolten, ziedaar de moeilijke taak, waarvoor nochtans de schilders niet zijn
teruggedeinsd; slaagden ze niet, anderen toch zullen herbeginnen met nieuwe pogingen
en nieuwe vleugelslagen en onafgebroken zal de reeks voortgezet worden totdat het
zegepralend kruis boven de wolken zal rijzen.

Mariabeelden
Om Maria te verbeelden, zal de schilder of de beeldhouwer eerst aandachtig
overwegen wat Maria is; dit in de heilige schrift en in de haar toegezongen hymnen:
‘Geschapen van in der eeuwigheid, onbevlekt ontvangen, groeide zij op in den
tempel’.
‘tel en un secret vallon,
sur le bord de l'onde pure,
croît à l'abri de l'aquilon,
un jeune lis, l'amour de la nature.’

Zij was dochter van den Vader door aanverwantschap, afstammende uit het geslacht
van David, bruid des Geestes, maagd en moeder tevens, droeg zij de schoonste
eeretitels vereenigd. Ze was koningin en werd de moeder der menschheid.
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Al deze kenmerken moeten leven in de kunstwerken en dat schier uitsluitend in het
aangezicht.
Maria wordt meest verbeeld met het Kindje op haren schoot.
In zijne ‘Braut von Messina’ schrijft Schiller:
‘Schön ist des Mondes mildere Klarheit
unter der Sterne blitzendem Glanz:
Schön ist der Mutter
Liebliche Höheit
zwischen der Söhne feuriger Kraft.
Nicht auf der Erden
Ist ihr Bild und ihr Gleichnisz zu sehn.
Hoch auf des Lebens'
Gipfel gestellt
Schlieszt sie blühend den Kreiz des Schönen.
Mit der Mutter und ihren Söhnen
Krönt sich die herrlich vollendete Welt Selber die Kirche, die göttliche, stellt nicht
Schöneres da auf dem himmlischen Tron:
Höheres bildet
Selber die Kunst nicht, die göttlich geboren
Als die Mutter mit ihrem Sohn.

Tusschen Maria en gewone moeders ligt een verschil diep-breed als een afgrond:
Voor gewone moeders is het kind de vrucht van den echt, de bloem in smart
geboren, om welke de smart gezegend werd, de telg dien zij gelukkig en verheven
hopen, een klein, zwak, hulpeloos menschje dat zij streelen, zoogen, koesteren,
wiegen.
Maria's zoon was geboren uit den geest, zonder smart. Hij was tot lijden
voorbestemd. Maria wist het en me dunkt dat zij nooit onvermengd moedergenot
heeft kunnen smaken. Neen, vluchten reeds moest zij met het Kind in haren boezem,
naar de armoede van den stal; vluchten moest zij met het Kind naar den vreemde
voor Herodes' wreedheid. Zij wist dat die handjes die zoo onschuldig haar streelden
eens zouden doorboord worden, dat die bloot-gespartelde voetjes zouden doornageld
worden, dat die kleine mond zou scheuren van den dorst, dat dit gansche lichaampje
zou verscheurd worden zoodat men de
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beenderen zou kunnen tellen. Ze wist dat die zoon nooit op aarde haren ouden dag
zou verheugen en te denken is het dat ze heel dikwijls moet benijd hebben de moeders
die met hunne gewone kinders 's avonds aan de stoepjes voor hunne huizen gezeten,
geen bloed noch kruisen zagen in den ondergang der zon, en dat ze vaak weemoedvol
moet zijn teruggedeinsd voor de verschrikkelijke eer Gods moeder te zijn, totdat
weer het woord ‘Fiat’ op haren mond bloeide als een martelieroos.
Mag ik hier eene bladzijde uit Huysmans' Oblat overschrijven?:
‘La Douleur n'eut point d'abord avec elle ses coudées franches. Sans
doute elle la marqua de son empreinte au moment même où répondant à
l'ange Gabriel ‘Fiat’ Marie aperçut se détachant dans la lumière divine
l'arbre du Golgotha; mais cela fait, il lui fallut reculer et se tapir à distance.
Elle vit de loin la Nativité, mais elle ne put pénétrer dans la grotte de
Betléem; ce ne fut que plus tard, alors que la fille de Joachim vint pour la
présentation au temple, que, sur la sésame prononcée par le prophète
Siméon elle bondit de son embuscade dans l'âme de la Vierge et s'y
implanta.
Depuis ce moment elle y vécut comme chez elle. Elle était, pour parler
vulgairement, entrée dans la place; elle n'y était cependant point maîtresse
absolue, car elle n'y résidait pas seule. La Joie cohabitait avec elle; la
présence de Jésus suffisait pour que l'âme de la mère débordàt d'allégresse.
Elle ne disposait donc que d'une part restreinte, que d'un pouvoir limité.
Il en fut sans doute ainsi, jusqu'à la trahison de l'Iscariote.’
Jezus was nog minder een kind zooals de andere.
Hij wist waartoe Hij gekomen was en leed gansch Zijn leven. Hij was Maria's
zoon en haar Schepper. Hij had haar omkleed met die vleeschwolk waaruit de zon
rees. De verhouding tusschen Maria en Jezus was dus de gewone niet tusschen moeder
en zoon.
Eene schoone, zedige vrouw met neergeslagen oogen, zoeten mond, met een
lieflijk-lachend kindje op haren schoot, is nog geene goede Lieve-Vrouw, en eene
gekleede Venus of eene struische boerendochter is eene hatelijke Madonna. Cupido's
schoonheid aan Jezus te geven is heiligschennis. Oneerbiedig is het Maria en haar
Kind voor te
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stellen in eene houding, waarin geene gewone moeder zich zou laten fotografeeren
of haar kind onder de menschen zou laten komen, b.v. al zoogende of met het kind
gansch naakt.
Dit strijdt tegen den eerbied. (Cf. Jungmann, op. cit. II, bl. 86),
Vóór de 14e eeuw werd het Kind Jezus nooit naakt geschilderd.
‘Een godsdienstig kunstwerk is verkeerd zegt Jungmann (Aesthetik IIe Deel, blz.
77) indien dat het goddelijke vermenschelijkt, het hemelsche tot aardsche maakt, het
bovennatuurlijke naturaliseert’.
Naar de wijze om de verhouding tusschen moeder en zoon weer te geven onderscheidt
JUNGMANN vier tijdperken in de geschiedenis der Mariabeelden.
In het eerste, waarvan het Straatsburger Vaandelbeeld een kenmerkend voorbeeld
is, was het kind de hoofdpersoon, de moeder eene bijfiguur - Het kind is koning en
de moederschoot is zijn troon - Brentano schrijft over dat beeld ‘Ich kenne nichts
ernsteres und freudigeres; es ist Jauchzen und Segen zugleich’. (Brentano's
gesammelte Briefe. Bd. I. 137).
In de 2e periode wordt Christus reeds meer als kind, Maria als moeder verbeeld.
In het begin der 15e eeuw zien wij voor ons den zoon des menschen geboren uit
de Maagd Maria doch ontvangen van den Heiligen Geest. De kunstenaars betrachten
toch nog altijd Christus voor te stellen als een kind dat boven de andere staat.
De 3e periode gaat over de 15e eeuw tot in de 16e. Het kind wordt nog voorgesteld
als in het IIe tijdperk, maar Maria wil men vooral schilderen als Maagd.
Deze weg werd bewandeld door Masano, Mantegna, Fra Angelico, Pietro Perugino
en anderen.
Een der volmaakste beelden in dien aard is datgene uit Keulens domkerk waarvan
Heine schrijft:
Im Dom da steht ein Bildnis
Auf goldenem Leder gemalt,
In meines Lebens Wildnis,
Hat 's freundlich hineingestrahlt.
(Lyrisches Intermezzo 11
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Verkeerd is die richting: Maria's titel: moeder Gods is de hoogste.
Het vierde tijdperk is dat van het natuurlijk weergeven van Maria en Jezus.
Dit gaat regelrecht in tegen den aard der godsdienstige kunst - Rafaël is de
hoofdvertegenwoordiger dier richting. Men heeft hem gevierd als den huldiger der
algemeenmenschelijke kunst tegenover de bovennatuurlijke net of het
bovennatuurlijke de negatie en niet de verhooging van het menschelijke, het
natuurlijke was.
Over die algemeen menschelijke kunst waren wij onlangs nog getuigen van een
belangrijken pennetwist tusschen A. VERMEYLEN en Jr BELPAIRE. (Zie Belfort 1905
I. Blz. 542). Dit begrip geeft aanleiding tot allerlei misverstand.
Dat in de Renaissance de echt-Christelijke kunst dood moest is opvallend. Deze
kon slechts gedijen in den door De Musset beschreven tijd: (Rolla-Prologue).
‘Où sous la main du Christ tout venait de renaître;
où le palais du prince, et la maison du prêtre
portant la même Croix sur leur front radieux
sortaient de la montagne en regardant les cieux;
Ou Cologne et Strasbourg, Notre Dame et Saint Pierre
s'agenouillant au loin dans leurs robes de pierre,
sur l'orgue universel des peuples prosternés
Entonnaient l'hosanna des siècles nouveau-nés’.

‘Na Rogier Van der Weyden is het met de Christelijke kunst gedaan’ schreef
Huysmans. En hoe kon het anders? Die vandaag Venus, Paris oordeel, Appollo, de
Nymphen schildert zal morgen geene goede Maria, Gods dood, Christus, de Maagden
schilderen. Nochtans handelden de reuzen der Renaissance aldus.
Wat Max Rooses over Rubens schrijft: ‘Hij zag in de heilige geschiedenis alleen
menschelijke daden en gevoelens, tusschen zijne heilige en mythologische personen
geen grondig verschil’ is toepasselijk op zijne tijdgenooten. Onbegrijpelijke
verwarring, niet alleen op het gebied der beeldende kunst: Vondel immers, alvorens
de brieven der Heilige Maagden te vertalen stelde Ovidius ‘Heroïdes’ over.
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In anatomisch opzicht staan de werken der Rubenianen veel hooger dan deze van
Memlinc en de middeleeuwsche schilders.
Volgens de Lamennais L'Art et le Vrai was het kenmerk der Grieksche kunst dat
ze het lichaam weergaf; door de Christelijke kunst daarentegen werd vooral de
aandacht gewijd aan het hoofd dat de hersenen bevat.
In de middeleeuwen overigens kende men minder anatomie. De techniek, de kennis
der doorzichtkunde waren minder verfijnd. Maar stelselmatigheid in het schilderen
van leelijke lichamen bestond in de iets wat latere Middeleeuwen niet.
In de vroegere uit reactie tegen het heidendom vereerde men de leelijkheid en
beweerden sommigen als b.v. Martelaar Justinianus, Tertulianus, Cyprianus, Clemens
en Cyrellus van Alexandria, Basilius de Groote dat de Heer naar het lichaam leelijk,
zonder behagelijkheid, zonder uitwendig voorkomen was.
Verkeerd handelen zij die om demiddeleeuwen na te volgen, opzettelijk
vorm-leelijke lichamen schilderen(1).
Slechts een oprecht kunstenaar kan erin slagen goede Kruis- en Mariabeelden te
maken, en hij moet daarbij een geleerd of een diepgeloovig Christelijk kunstenaar
zijn.
Hij moet beminnen wat hij schilderen wil. Hij moet waardig zijn te genieten die
veropenbaring der hoogste zaken die kunst heet: dan alleen zal het hem mogelijk zijn
van ver te schouwen naar de ongerimpelde wijdstrekkende schoonheidszee van Jezus'
en Maria's zielen; de derde hemel zal voor hem opengaan, Thabor stralen: Hij zal
met goddelijke zonnestralen doorkneden een lichaam dat als een lichtgordijn dien,
gloed temperen zal maar niet dooven; dan zal het hem gegeven zijn eenigszins den
sluier op te lichten die hangt om ‘Jesu velatum’ en zelfs ‘in hoc exilio’ zal de moeder
aan het verrukte menschdom toonen ‘Benedictum, fructum ventris sui’.
GODFR. HERMANS.

(1) La laideur, l'atechnie et l'inart, dés qu'ils s'appliquent à Jésus, deviennent fatalement pour
l'homme, qui les commet, un sacrilège. (Huysmans. Foules de Lourdes.)
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Zusterke-begijn
Simplex ut columba.
Een laag-gezeten huizeke,
geteekend met een kruizeke,
is 't godgewijde kluizeke
van Zusterke-Begijn;
't kon grooter zijn, 't kon lustiger,
maar heiliger of rustiger,
maar liever kon 't niet zijn.
En treedt gij over 't drempeltje
in 't hagelwitte tempeltje
van 't godgewijde exempeltje,
Ziet ge aan het fijn gordijn,
in 't poeder-ziftend zonneke,
het vlug en vlijtig nonneke,
oud Zusterke-Begijn...
Het zit, voorzichtig knippende,
hier stekende, daar stippende,
papier en tijd versnippende,
en frutselt hoe of wat...
en slentert eens door 't kamertje
of leest uit Thomas-Hamertje
een vroom-beduimeld blad.
En klinkt het kloosterbelleke,
ze sluit het stille celleke
en drentelt naar 't kapelleke
met de oogen neêrgeslaan;
en knielt er op het zedigste
en prevelt op het vredigste
en laat heur zieltje gaan...
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En heel dit zieltje ontvouwende
en 't dóór en dóór beschouwende,
klopt ze op heur hartje rouwende:
- ‘'k Heb zooveel kwaads gedaan;
dat mij de Heer geduldige,
ik wil me niet ontschuldigen,
'k zal beteren voortaan.’ En roerloos op het zitteltje,
leest het nu nog een titteltje
uit Cruysse's vroom kapitteltje,
den donckren Siele-nacht;
en zegent zich een kruizeke en nu met spoed naar 't kluizeke,
waar 't stille werk haar wacht.
Zoo varen duifjes schuivende,
zich met geen stof bestuivende,
maar in den koepel wuivende
van 't zuiverst kristallijn...
Gezegend zijn die leventjes!
Ze raken de aard maar eventjes
als Zusterke-Begijn! E. FLEERACKERS. S.J.
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Uit den kunstschat van Kikongo
Tijdens mijn verblijf in onze Kwango-missie heb ik de gelegenheid gehad omtrent
driehonderd onder de zwarten verspreide verhalen te verzamelen.
Over het belang van een dergelijke verzameling hoef ik hier niet lang uit te weiden.
Zij is immers een rijke bron voor een grondige kennis van de zeden, gewoonten,
gebruiken, godsdienstige of maatschappelijke begrippen, bij een volk, dat ons meer
dan eenig ander aan het hart moet liggen. Die bron is veilig en zeker: zij borrelt op
uit den grond zelf, zonder door vreemde kanalen geleid, of, zooals 't al te dikwijls
gebeurt, misleid te worden; haar autochtoon karakter vrijwaart ze tegen alle
vervalsching. Willen wij de Congoleezen kennen - en zoo België eenmaal Congo
overneemt dan wordt het onze plicht niets te verwaarloozen om zijne bewoners met
hun eigen aard en gebruiken zoo goed mogelijk te leeren begrijpen - dan kunnen wij
daartoe door niets beter geholpen worden dan door hunne, wat ik noemen mag,
literatuur, die toch de weerspiegeling der beschaving is. En laat ik hier in 't
voorbijgaan waarschuwen tegen bijzonderheden over Congoleesche zeden en
gebruiken, die uit zoogenaamde mededeelingen van staatsbedienden zijn gegetrokken:
want dat soort van lieden, die zelden, om niet te zeggen nooit, de taal machtig zijn,
komen bovendien weinig met het volk in aanraking, dat overigens van huis uit niet
mededeelzaam is, allerminst omtrent wat zijn gebruiken betreft.
Hebben de onder ons volk nog bekende vertelsels reeds zooveel aantrekkelijkheid
voor den folklorist, dan zal onze verzameling, die meer dan eenvoudige vertelsels
bevat, hem zeker wel belang kunnen inboezemen. Ook de letterkundige
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zal er zijn gading in vinden. Uit de enkele stukken, die ik hier mag mededeelen, en
waarvan de keus niet zoozeer door esthetische, als door typographische redenen
bepaald werd (ik moest in een klein bestek voorbeelden trachten te geven van
verschillenden aard) zal genoegzaam blijken hoe spring-levend, natuurlijk en
aanschouwelijk onze zwarten weten te vertellen. En de man van de wetenschap zal
ze ook kunnen bestudeeren met het oog op het ontstaan der verscheidene dichtsoorten
en op de vergelijkende literatuur.
Zou het nut dier verhalen, die sedert eeuwen van geslacht tot geslacht worden
overgeleverd, ook niet verder reiken? Zouden ze geen aardig licht kunnen werpen
op de geschiedenis der Congoleesche stammen, op hunne verwantschap onderling
en zelfs met ver verspreide volkeren? Ik meen het wel.
Enkele woorden vooreerst over het ontstaan dezer verzameling.
Ik heb deze verhalen in 't Congoleesch opgeteekend uit den mond van heidenen
en volwassen christenen zelf. Aanvankelijk ging het niet gemakkelijk om die lui aan
den praat te krijgen. Zelfs was het een kleine oproer soms: sommigen waren boos
tegen degenen die mij hun verhalen hadden verklikt. Maar door een of andere
lekkernij, zooals b.v. zout of tabak waarop de zwarten verslingerd zijn, wist ik ze
toch op dreef te brengen. Zelfs begon allengskens eigenliefde haar werk te doen: en
om strijd wou nu ieder zijn beste vertelsel mededeelen. Terwijl zij verhaalden schreef
ik alles neer. En om mij wel te verzekeren dat de overlevering aldus trouw was
bewaard, nam ik elke gelegenheid te baat om ook uit den mond van anderen hetzelfde
te vernemen: ik liet vertellen, terwijl ik op mijn schrijfboek volgde. Zoo heb ik me
kunnen overtuigen hoe gestereotypeerd de overlevering is.
Want deze verhalen worden aldus, woord voor woord bijna, van geslacht tot
geslacht overgeleverd. Sommige zijn over uitgestrekte gebieden verspreid; andere
slechts in meer beperkte bekend. Daarom heb ik, bij elk verhaal, ook den naam en
de streek opgenomen van dengene, die het mij deed.
Al deze verhalen zijn bewaard in sterk gerythmeerd
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proza. Wat wij verzen noemen, is in Congo alleen in de zangen, waarmee de verhalen
meestal opgeluisterd worden, bekend. De meeste zijn niet lang: het uitgebreidste,
eene novelle, die ik in een volgende aflevering hoop te plaatsen, beslaat in mijn
schrijfboek 26 bladzijden. Het zijn fabels, bij de vleet, parabelen, apologen, verhalen
van geesten, zotten, tooveraars, van oorlog en reuzen; sommige zelfs hebben een
bepaald didaktisch karakter; andere zou men moeilijk anders kunnen rangschikken
dan onder onze rubriek: novelle.
Met honderden kennen zij er. En dit valt niet te verwonderen; hun geheugen wordt
van jongs af daarin geoefend; en hun geheugen is ook, natuurlijk, in dit opzicht
althans, veel sterker dan het onze.
Wanneer en hoe worden ze verhaald?
Op mijne reizen om onze kapelhoeven te bezichtigen, zat ik soms in den helderen
maneschijn de zuivere avondlucht in te ademen. Sommige van de kinderen dansten
daar in 't ronde, met trommelslag en handgeklap. Anderen zaten neer en vertelden
onder elkander uit hunne dorpen. Zoo b.v. op zekeren avond waren onze dragers,
heidenen en christenen te gelijk, om een fel vuurke gezeten. Een onder hen verhaalde
een geschiedenis uit vroeger tijd. De kinderen hingen aan zijn lippen: met talrijke
gebaren deed hij alles na. Kwam er, zooals dit dikwijls het geval is, een zang in zijn
verhaal, dan hief hij dien zelf aan: daarna zongen allen te zamen mee. Van tijd tot
tijd ook onderbraken zij hem om hem gelijk te geven en in de handen te klappen.
Soms kondigde een of ander aan wat er gebeuren ging. Anderen, met hun inheemsche
muziek in de handen (kisansi: klein speeltuig, waaruit ze vreemd-schoone noten
weten te trekken) luisterden en speelden te gelijk.
Op een anderen dag hoorde ik een verhaal opzeggen, maar heel rap; van tijd tot
tijd herhaalden de toehoorders eenige woorden te zamen. B.v.: de zon was
ondergegaan - en allen: de zon was ondergegaan. En na die herhaling ging het weer
voort.
Ook bij het werk verhalen ze dikwijls wat ze van hunne ‘ouden’ hebben gehoord.
Dan is 't van tijd tot tijd, wanneer er een zang in voorkomt, een roepen en tieren en
ge-
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zamenlijk zingen, dat we ons moeilijk kunnen voorstellen. 't Is echter gewoonlijk
des avonds dat de Congoleezen hunne sproken ophalen. De kleine kinderen zijn
daarbij tegenwoordig. Zelfs bij de geschillen, die onder de opperhoofden te vereffenen
zijn, ontbreken ze niet: ze staan daar bij en luisteren toe.
Al deze verhalen worden zeer natuurlijk voorgedragen. Onze zwarten zijn meesters
in 't vak. Vóor twee jaren heb ik een heel spel Jozef in Dothan in 't Congoleesch
vertaald: onze leerlingen hebben het wonderwel vertolkt op een groot tooneel in open
lucht. Al de gezangen waren melodieën van heidensche dansen, waarop wij andere
woorden hadden gezet. Het slaagde opperbest.
Reeds vier kleine bundels vertellingen en fabels heb ik in de Kikongo-taal
uitgegeven. Gedrukt in onze drukkerij te Kisantu dienen ze als leesboek voor onze
jongens in al de scholen, die wij in de verschillende posten hebben opgericht.
Vroeger reeds had P. Butaye een bundeltje spreekwoorden, die onder de zwarten
zoo verspreid zijn, uitgegeven. Ik heb getracht dien kleinen schat te vergrooten. Nog
mogen we wijzen op ons maandschrift Ntetembo eto ‘Onze Ster’, in echte
Kikongo-taal opgesteld. Sedert twee jaren verschijnt daarin, bijna iedere maand, een
verhaal over hunne spelen, door zwarten zelf geschreven. Congoleesche spelen heb
ik ook bijeengebracht.
Uit de driehonderd verhalen was ik verplicht een keus te doen. Men zal licht
begrijpen dat het moeilijk is door enkele voorbeelden een denkbeeld te geven van
deze geheele literatuur. We zullen slechts enkele soorten behandelen en van ieder
een klein staaltje mededeelen.
Eerlang hoop ik mijne verzameling te kunnen uitgeven. De vertaling, die ik aanbied,
heb ik zoo letterlijk willen maken als het mij eenigszins mogelijk was. Lijdt het
Nederlandsch soms daaronder, hare waarde voor de wetenschap zal des te grooter
zijn. Allerminst heb ik mij toevoegsels, of zoogenaamde verbeteringen veroorloofd.
Men neme ze dus zooals ze zijn: echt Congoleesche verhalen. Hun ‘goût de terroir’
zal ze misschien des te smakelijker maken.
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Sommige bekladders van Kerk en Godsdienst, die zich gaarne het hoofd met de
lauwerkransen der wetenschap kronen, stellen het soms voor, alsof de missionarissen,
in de landen waar ze werkzaam zijn, de taal der volksstammen door een stijve,
uitheemsche spraak zouden verdringen. Ik denk hier b.v. aan Pr. Fredericq, te Gent.
Moet die dwaze opwerping nog weerlegd worden, dan hoop ik er eenigszins te hebben
toe bijgedragen.
*

**

Laten we aanvangen met de fabel.
De Congoleesche fabel vertoont omtrent dezelfde eigenaardigheden als de
Indo-europeesche: ze is beknopt, schalksch, luimig, zeer aanschouwelijk, en
gewoonlijk met populair-zedelijke strekking.
De dieren die er in optreden zijn alle inheemsch: ik ken er geen, waarin dieren
eene rol spelen die niet in Congo zelf verblijven. Sommige daarvan zijn ook in ónze
fabels bekend: de hond, de kat, de muis, de egel, de kikvorsch, de pad, enz.
Hoe eenvoudig, hoe aanschouwelijk is niet b.v. DE PAD EN DE WOUW.

De pad en de wouw
Moeder Pad had schuld doen eten(1) aan Meester Wouw. Hij wilde niet betalen. Hij
aan 't wandelen en wandelen, hij was in 't dorp niet te zien.
Moeder Pad, toen zij ging om 't geld te vragen, hij, Meester Wouw, vond verstand;
hij was er niet. ‘Overmorgen en overmorgen’ deed hij altijd zeggen.
Maar Moeder Pad, toen zij gedaan had met haar hart(2), ging haar verstand
uitdenken, dat zij Meester Wouw kon tegenkomen. Dicht bij het dorp van Moeder
Pad, langs de rivier, was er een verlaten land, 't was het droog seizoen(3); 't gras was
droog. Moeder Pad had 't land in brand gestoken. 't Vuur was gedaan; zij ging zitten
op eene kleine hoogte kleigrond; hare witte borst blonk naar omhoog.

(1) Schuld doen eten = geld leenen.
(2) Zij had gedaan met haar hart = zij had er genoeg van.
(3) In 't droog seizoen steken de zwarten het gras in brand. Boven 't vuur komen de roofvogels
zwieren om muizen te vangen.
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Meester Wouw, toen hij den rook van 't vuur gezien had kwam zwieren in de lucht,
om te zien of er geene muizen wegliepen op dat land. En hij wandelde, hij wandelde;
hij vond iets dat daar blonk op den kleigrond; hij kwam met de vleugels slaan en hij
dacht: ‘Dat is eene muis!’
Meester Wouw viel beneden, greep op wat daar blonk, legde het in zijn weitasch,
droeg het naar boven, en hij zag niet dat het de pad was...
's Avonds toen hij terugtrok naar zijn dorp, kwam Meester Wouw met zijne muizen
in huis, begon te tellen de muizen van 't jagen. De muizen, toen hij ze uitdeed, ze
uitdeed, daar Moeder Pad'nen sprong: He! Meester Wouw, hier ben ik, ik ben
gekomen om mijn geld te ontvangen.
Meester Wouw was verwonderd en verwonderd, was beschaamd. Hij ging geld
halen in zijn geheimkamer, dat hij telde aan Moeder Pad: ‘He mijn vriendin, neem
uw geld, 't is gepast! Maar hoe gaat gij terug naar uw dorp? Gij, ik zal u niet voor
niet dragen’.
Moeder Pad, alzoo: ‘Mijn geld heb ik genomen. Indien ik u geene strikken had
gespannen, 't geld, ik had het zeker niet gehad. Ik weet mijne wegen om langs 't veld
terug te gaan.
Meester Wouw wist 't verstand van Moeder Pad niet. 's Nachts, toen hij ging slapen,
liet hij zijne weitasch hangen aan de deur van 't huis dicht bij den grond. Moeder
Pad, toen zij de weitasch zag, 'ne sprong er in.
's Morgens, toen de zon opgekomen was, Meester Wouw nam de weitasch, ging
wandelen. Maar dien dag, 't was heel warm en heet. Hij ging eene rivier zoeken,
legde de weitasch op den boord: hij ging de rivier in, om een bad te nemen.
Moeder Pad kwam er uit, toen zij zegde: ‘He, mijn vriend, ik ben er voor niet.
Waar de voeten te klein zijn, de geest is niet te klein.’
(Kimpako, dorp van Bakongo
op zeven uren afstand van Kisantu.)
*

**

Sommige fabels luiden bijna zooals de onze: de zedeles is dezelfde; de namen der
dieren zijn veranderd door namen van andere in Congo bekend, ook de toestand is
met Congo-
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leesche toestanden in overeenkomst gebracht. Zoo b.v. de fabel van de KAMELEON
EN DE MUIS, dezelfde als: DE HAAS EN DE SCHILDPAD. Maar ik vind de Congoleesche
natuurlijker: de muis doet daar niet allerlei dwaze dingen, zooals onze haas; neen,
zij loopt onmiddellijk na de wedding om 't eerst op de markt aan te komen; maar zij
handelt zonder voorzicht, met lichtzinnigheid.

De kameleon en de muis(1)
De Kameleon en de Muis waren in twist. De Muis, toen zij den Kameleon alzoo
uitdaagde: ‘Gij en ik, als wij gaan naar de markt, zoudt gij er rapper kunnen aankomen
dan ik? Haast is met mij. Veel slepen is met u. Gij kunt er niet geraken.’
De Kameleon antwoordde zoo: ‘Ik kan, wedden, laat ons wedden. Ik kom de eerste
op den Nsona.’(2)
De Muis, alzoo: ‘Wel, laat ons wedden. Ik ben gewonnen.’
De dag van den Nsona was aangebroken, de dag was schoon. Alsdan vereenigden
de Muis en de Kameleon hun geld om naar den Nsona te gaan. Te zamen vertrokken
zij uit 't dorp. De Kameleon telde langzaam, en altijd door, door, door. Maar de Muis
begon hard te loopen, hare pooten stak zij uit, al hare krachten had zij vergaderd, op
den top van den weg was zij heel ver voor. De oogen kwamen haar uit, zij was buiten
adem.
De Kameleon volgde van achter; langzaam, langzaam mat zij, zij had geene hoop
verloren van te winnen.
En zij gingen, zij gingen, zij gingen.
De Muis was in de nabijheid van de markt gekomen, 's morgens, toen er nog geen
menschen waren(3). Maar in hare zotheid wist zij de markt niet, zij ging door in de
wegen die van de markt komen, daar was zij aan 't dwalen.
Terwijl zij aan 't dwalen en dwalen was, de Kameleon kwam op den Nsona, de
menschen waren er vergaderd; zij

(1) Letterlijk Moeder Kameleon en Moeder Muis.
(2) Nsona, vierde dag van de Congoleesche week, en ook de naam van de markt, die op dien
dag valt.
(3) 's Morgens vroeg zijn er nog geen menschen op de markt te zien. Daarom kon de Muis de
markt niet vinden.
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zat neer, kocht hare zaken, zij bleef wachten naar haar, de Muis, of zij niet aankwam.
De markt was uiteengegaan. De Kameleon, zij alleen, bleef zitten. De Muis was
aan 't dwalen en dwalen. 't Was noen geworden. Op de markt was zij niet te zien.
Eindelijk kwam zij aan.
De Muis kwam op de markt aangeloopen, wijl zij uitriep tot den Kameleon: He,
vriendin, groote pijn, groote pijn, ik zag de markt niet.
De Kameleon toonde hare zaken en zij was ge - wonnen.
Kísantu.
***
De bekende fabel: La Cigale et la Fourmi, luidt, min het onzedelijke van 't Fransch,
als volgt in 't Congoleesch:

De muis
In 't hol van eenen boom lag Moeder Muis te slapen. Terwijl zij rustte en rustte,
maakten de kleine mieren haar wakker, die doorgingen door 't hol. Zij spoedden zich
en spoedden zich; zij gingen met haast en haast, zij droegen hunne zaken, zij gingen,
zij kwamen terug, zij waren vol ijver en ijver, om hun huis te bouwen. Moeder Muis
riep uit: He besten, he vriendinnen, waarom haast gij u zoo? Dat haasten, wat is 't?
De kleine mieren, zij bleven niet stilstaan. Maar in hun voorbijgaan, sprak eene
kleine mier, 't opperhoofd van allen, alzoo: Wij zijn slechts bezorgd om ons eten,
wij zijn bezorgd om ons huis. De vogels zullen zoo onzen stam niet verdelgen. En
gij, vreest gij den honger niet, vreest gij de slang niet?
Zij antwoordde alzoo: Ik vrees niets; wij wandelen maar, wij eten, wij maken
plezier.
Zoo sprak Moeder Muis. Maar de kleine mieren gingen voorbij en gingen voorbij.
Met den eersten regen kwamen de vogels de kleine mieren vervolgen. Zij in hunne
keuken waren gered.
In 't hol ook van Moeder Muis, kwam eene slang uit. Dat was hare dood, vermits
zij geen huis had. Moeder Muis werd verslonden. Was zij geene slang tegengekomen,
mis-
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schien ware zij toch haren dood gestorven, ter oorzake van den honger.
Kisantu.
***
In onze middeleeuwsche dierenfabel spelen de voornaamste rol: de vos en de beer;
de vos is de bedrieger, de beer de bedrogene. Aan vos en beer beantwoorden in de
Congoleesche fabel de gazelle en de luipaard. Tusschen de talrijke fabels, waarin ze
gezamenlijk optreden, kies ik de kortste: DE GAZELLE EN DE LUIPAARD; ze laat het
karakter aan beide dieren toegeschreven best uitkomen.

De gazelle en de luipaard
De Gazelle had haar dorp gebouwd, afzonderlijk; de Luipaard ook afzonderlijk. Maar
zij bleven een heelen tijd zonder werk.
De Gazelle had haar werk weer herbegonnen, om palmwijn te trekken, zij maakte
de palmboomen schoon, wel twintig, en hing aan hare palmboomen kalebassen.
De Luipaard, toen hij hoorde dat de Gazelle haren palmwijn aftrok, sprak aldus:
‘Morgen ga ik naar 't dorp van Moeder Gazelle’. De dag was klaar geworden. Hij
kwam in 't dorp van de Gazelle, om te zien hoe zij palmwijn trok.
Maar de Gazelle vond verstand uit: zij deed al hare kruiken van de palmboomen
af, en hing ze aan de bananenplanten.
De Luipaard vroeg: He, Gazelle, de palmwijn, dien gij drinkt, is 't daar dat hij uit
komt?
De Gazelle antwoordde: ‘Een toovermiddel heb ik om palmwijn te trekken.’ De
Luipaard zegde: ‘Geef mij dat, ik ook, ik zou willen palmwijn trekken, Moeder’. De
Gazelle zegde zoo: Als gij dat neemt, waar gij gaat, kijk toch niet om. Indien gij
omziet, uw toovermiddel sterft.
De Luipaard ontving dat toovermiddel, en hij ging naar zijn dorp. Terwijl hij ging,
achtervolgde hem de Gazelle met hoesten; hij keek om, zij zei alzoo: Een kruiksken
palmwijn zult gij betalen voor mijn toovermiddel, niet waar! Hij: Ja, ja, en hij ging
en ging naar zijn dorp. Hij maakte bananenplanten schoon, hij hing zijne kruiken er
aan.
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's Morgens vroeg, den volgenden dag, ging hij zijne kruiken afdoen, hij klom op de
banaanplant, hij schudde met de kruiken, zij spraken: ‘Tsaka, tsaka!’(1)
Hij, de Luipaard was verwonderd, en hij zegde: ‘Zij, de Gazelle, bedrogen, zij
heeft mij bedrogen.’
Hij ging waar de Gazelle was, wijl hij zegde: ‘He, Gazelle, gij, bedrogen hebt gij
mij, moeder, ik heb de bananenplanten schoon gemaakt, 'k heb er mijne kruiken aan
vastgehecht, maar niet een lekske palmwijn, ik heb het niet gezien.’
De Gazelle zegde hem zoo: ‘Gisteren, toen gij weggingt, hebt gij omgekeken; ga
weer terug en hang uwe kruiken er aan, en niets zult gij hebben; 't toovermiddel is
immers gestorven.’
Maar de Luipaard wist 't verstand niet van de Gazelle om palmwijn te trekken.
Kizinga dicht bij Kisantu.
*

**

Niet altijd echter heeft de gazelle de schoonste rol: de sympathie van den Congolees
is dikwijls voor den bedrogene, den luipaard. Zoo in 't volgende verhaal. Men merke
tevens reeds op hoe veel sterker de dieren in de Congoleesche fabel met de menschen
vereenzelvigd worden.

De luipaard en de gazelle
Zij hadden beiden hun boonenland bewerkt, zij hadden de boonen geplant, zij waren
rijp. Toen zij rijp waren, den dag van den Nkandu(2), zegden zij alzoo: Kom wij gaan
de boonen op de markt verkoopen. En zij gingen, zij verkochten hunne boonen. De
Luipaard ontving twaalf frank, de Gazelle zes frank. En zij kwamen terug, en zij
zegden zoo: ‘Laat ons 't geld tellen’. Toen zij telden, had de Luipaard 't meeste. Hij
alzoo: ‘Ik, moeder, de zakken vol boonen heb ik tot op de markt gedragen, daarom
heb ik die twaalf frank.’ En zij kwamen tot in hun dorp.
Op eenen anderen dag, alzoo: ‘Kom, wij gaan boonen

(1) Gerucht van iets dat ledig is.
(2) Congoleesche markt.
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trekken.’ En zij trokken boonen en vulden de zakken. De dag van den Nkandu was
weer aangebroken; de Luipaard alzoo: Vooruit, wij verkoopen de boonen op de
markt.
En zij kwamen op de markt, zij verkochten; de Luipaard kreeg zes frank, de Gazelle
maar drie.
Maar er kwam nijd in het hart van de Gazelle. En de vriendschap stierf uit: zij
beminden malkander niet meer. De Gazelle, veranderde zich in eene schoone
jonkvrouw, en zij kwam den Luipaard afwachten aan den doorgang eener rivier. De
Luipaard vroeg alzoo: ‘Gij, van waar zijt gij gekomen?’ Zij, alzoo: Dwalen, ik dwaal
in deze streek. Ik ben nog eene jeugdige maagd. Ik ben hier aan 't dwalen en dwalen,
ik alleen.
Dan vroeg de Luipaard alzoo: ‘Wie heeft u getrouwd?’
Zij, alzoo: Ik, ik heb geenen man.
Hij, alzoo: ‘Uw dorp waar is 't?’
Zij, alzoo: Mijn dorp is Kipasa.
Hij, alzoo: Toekomenden Nkandu, kom hier aan den doorgang, dan zien wij
malkander.
Op dien dag van den Nkandu, toen de zon was opgekomen en 't klaar geworden
was, hij de Luipaard, toen hij boonen had geplukt met zijn kind Kiteba en met de
Gazelle, hij wist niet dat het een schijn was, die met hem ging wandelen. Hij dacht
waarlijk: 't is zij, de Gazelle... En 't was maar een schijn.
Hij aldus: Vooruit, naar de markt.
En zij gingen en zij verkochten de boonen op de markt, en hij bedroog zijn kind
Kiteba alzoo: Wel, ga langs hier den weg van Kimuingu, ik langs den weg van
Kiduma ga ik.
En hij kwam langs den weg van Kiduma, tot aan den doorgang van 't water; en
hij kwam bij de jonge maagd aan. En terwijl zij spraken en spraken, zij de jonkvrouw
haalde maniokbrooden en twee kiekens te voorschijn, en zij gaf het aan den Luipaard.
En de Luipaard liet haar drie frank, alzoo: Toekomenden Nkandu, den dezen niet,
maar den volgenden, dan zien wij malkander weêr.
De dag van den Nkandu, die gesteld was, was aangebroken, en hij ging de markt
voorbij, en terwijl hij ging en ging, speelde hij zijn kisansi.(1) En hij speelde en speelde,

(1) Inheemsch muziekinstrument. Zie inleiding, blz. 66.
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en zong een lied tot hij kwam aan den doorgang van de rivier. En hij kwam, en hij
kwam nader bij tot de Gazelle.
Zij, de Gazelle, sprak alzoo: Ik met u, Luipaard, wij gaan te zamen.
Hij de Luipaard alzoo, toen hij dat hoorde: He, moeder, beste moeder, vooruit!
En zij gingen, en gingen, en de Luipaard speelde en speelde op zijn kisansi!... Hij
had immers zijne vrouw gevonden. Zij, de Gazelle, gaf hem eenen anderen naam,
alzoo: Ik, mijn naam is Nzekele.
Hij de Luipaard, toen hij dat hoorde, en door de zotheid verblind, alzoo: He,
Nzekele, mijn kind, sta op, en begin te dansen!
En zij aan 't dansen was zij. En zij danste en danste, en daarna trokken zij op naar
hun dorp.
De avond was gevallen, hij de Luipaard, alzoo: Kom nu 't huis binnen.
Zij, alzoo: ‘Ik, voor dat ik in huis treed, trek al de nagels uwer vingers!’ En hij
trok de nagels zijner vingers uit. Allen waren uitgetrokken, en hij aldus: ‘Kom nu
binnen.’
‘Ik, eer ik in huis treed, doe al de teenen uwer voeten af.’ En hij deed de teenen
zijner voeten af; en hij alzoo: ‘Kom nu binnen.’
‘Ik, eer ik in huis treed, nu de vingers uwer armen.’ En hij deed de vingers zijner
armen af, en hij alzoo: ‘Kom binnen in huis!’
Zij alzoo: ‘Snijd uwe voeten af!’ En hij sneed zijne voeten af, en hij alzoo: ‘He,
liefste, kom nu binnen.’
Zij alzoo: ‘Snijd uwe armen af.’ En hij sneed zijne armen af, en alzoo: ‘Kom nu
binnen.’
‘Eerst en vooral dat men uwe neus afsnijde!’ En hij sneed zijne neus af.
‘En nu, eer ik binnenga, doe uwe tanden en oogen uit!’ En hij deed zijne tanden
en oogen uit, en alzoo: ‘Nu, Nzekele, kom binnen!’
‘Eer ik binnen kome, moet gij uw hart afsnijden.’ En hij sneed zijn hart af, alzoo:
‘Nu, kom binnen.’
‘Eerst moet men u met een nagel doorboren!’ En men doorboorde hem met eenen
nagel. En de Luipaard stierf.
En de Luipaard, hij stierf, en de Gazelle sprak alzoo:
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‘Gij, kleine Keteba, wie gaat u nu verzorgen? Ik ben de Gazelle.’
‘Ik ben de Gazelle van verstand, 't lievelingskind van mijne moeder!’
En zij nam al 't geld en 't goed op, dat de Luipaard had achtergelaten, en Kiteba
ging zij verkoopen aan den anderen kant der rivier.
Makanga bij Ndembo.
Daar mogen enkele trekken in voorkomen die ons doen glimlachen. Maar andere
toch ook, die diep gaan. Hoe psychologisch-roerend is niet de vreugde van den
luipaard, en daarna de macht van zijn liefde uitgebeeld!
*

**

Fabels, die dienen om een of andere hoedanigheid van dieren uit te leggen b.v.
waarom de ezel een kruis draagt; waarom de hen niet vliegt, enz. hebben de
Congoleezen ook. Zelfs leugenvertelsels kennen zij; ook zoogenaamde ophoopende
vertelsels zijn bij hen verspreid.

De krab, met haren platten rug
Moeder Krab en Moeder Palmboommuis hadden vriendschap gesloten; zij gingen
hun eten zoeken. In 't bosch hadden zij hunnen palmnotentros gevonden.
Moeder Krab, alzoo: He, Moeder Palmboommuis, gij zijt de oudste, klim op, snijd
den palmnotentros af, ik zal hem vatten.
Moeder Palmboommuis, toen zij opgeklommen was, toen zij afgesneden had,
beval alzoo: Moeder Krab, vat den palmnotentros.
Moeder Krab, alzoo: Ik zal een kussentje(1) gaan halen op den berg.
En zij ging, zij zag Meester Boog, alzoo: He, Meester Boog, zoo gij Moeder
Palmboommuis zaagt, die boven op den palmboom zit, zoudt gij haar schieten?
Hij, toen hij sprak, alzoo: ‘Schieten, ik schiet haar.’

(1) Een kussentje leggen zij boven den kop, om eene vracht te dragen.
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Zij ging op een andere plaats; zij zag Moeder Witte mier, alzoo: He, Moeder Witte
mier, zoo gij Meester Boog zaagt, zoudt gij hem aanaarden?
Moeder Witte mier, alzoo: Aanaarden, ik aard hem aan.
Zij ging weer elders, zij zag Meester Haan, alzoo: Meester Haan, zoo gij Moeder
Witte mier zaagt, zoudt gij ze pikken?
Meester Haan zegde zoo: Pikken, ik pik ze.
Zij ging elders, en ging zien naar Meester Steenmarter, alzoo: Meester Steenmarter,
zoo gij Meester Haan zaagt, zoudt gij hem pakken?
Meester Steenmarter, alzoo: Pakken, ik pak hem.
Zij ging elders, om Meester Hond te zien, alzoo: Meester Hond, zoo gij Meester
Steenmarter zaagt, zoudt gij hem vatten?
Meester Hond, alzoo: Vatten, ik vat hem.
Dan toen zij allen te zamen gekomen waren, Meester Hond vatte Meester
Steenmarter, Meester Steenmarter pakte Meester Haan, Meester Haan pikte Moeder
Witte mier, Moeder Witte mier werd kwaad, aardde Meester Boog aan, Meester
Boog werd kwaad, liet den pijllos, de pijl trof Moeder Palmboommuis, die de
palmnotentros liet vallen, die viel Moeder Krab op den rug, en alzoo had Moeder
Krab haren rug plat.
Zoo zij niet was gaan zien naar de menschen, dat zij kwamen om Moeder
Palmboommuis te schieten, dan zou zij haren rug niet plat gehad hebben.
Kimpako.
IVO STRUYF, S.J.
(Wordt vervolgd).
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Boekennieuws
Lehrbuch der Philosophie auf Aristotelisch-scholastischer Grundlage,
von Alfons Lehmen S.J.I. Logica en Ontologia (bl. 444). II. Kosmologie,
Psychologie, Theodicea (bl. 778). III. Moraal (bl. 328). Freiburg im Br,
Herder, 1906.
Een degelijk werk, dat wij niet aarzelen warm aan te bevelen. Volgens de Voorrede
is het doel van den schrijver tweevoudig: een hand- en leerboek samen te stellen ten
dienste van hooger onderwijsgestichten, waar de christelijke philosophie in de
moedertaal wordt voorgedragen; en ten tweede eene handleiding - een gids in den
doolhof van philosophische meeningen en stelsels - te geven aan allen, welke belang
stellen in de wetenschap, en zonder vooroordeel de waarheid zoeken.
De meeste groote strijdvragen die de geesten van onzen tijd bezighouden behooren
tot het gebied der wijsbegeerte, en moeten door haar opgelost worden. Daar liggen
ook de grondslagen van den godsdienst en het Christendom. Weshalve wij het streven
van het ongeloof begrijpen, zich een wetenschappelijken grondslag te verschaffen,
en de dwalingen in een philosophisch kleed te hullen.
Hoe krachtiger en uitgebreider de pogingen zijn van den vijand, om aan de
dwaalleer een schijn van waarheid te geven, des te dringender is de plicht voor ieder
ontwikkelde dit bedrog te ontsluieren, de schijnredenen te ontdekken, en de waarheid
te huldigen.
Om daartoe eenigszins bij te dragen biedt de schrijver zijne handleiding aan.
Het boek beantwoordt volkomen aan zijn doel, eensdeels door kort- en klaarheid,
anderdeels door volledigheid en eene eenvoudige heldere taal.
In de Critica (bl. 143) wordt het bestaan der zekerheid behandeld, en de vraag
gesteld: welk moet het uitgangspunt zijn voor den wijsgeer, de grondslag van zijn
wetenschappelijk gebouw?
De schrijver verdedigt de tot dusverre algemeen aangenomen theorie, welke dit
uitgangspunt plaatst in drie zoo genoemde primitieve waarheden: het bestaan van
den denker; het beginsel van tegenspraak; de geschiktheid van het verstand om de
waarheid te kennen. Deze drie waarheden, grondslagen van ieder zeker oordeel,
kunnen niet bewezen worden, behoeven geen bewijs (omdat zij zich door haar eigen
licht aan ieder opdringen) en worden door twijfel en ontkenning bevestigd.
Wij verkrijgen de zekerheid van deze grondwaarheden niet ten gevolge van een
bewijs, geven echter onze toestemming niet willekeurig, noch uit louter subjectieve
noodiging, maar omdat wij onmiddellijk inzien, dat de zaak zoo is en niet anders
zijn kan.
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Deze waarheden zijn de eenige welke in ieder zekere kennis mede erkend worden,
al de overige door zich zelve klaarblijkelijk, worden tot deze drie herleid.
Op deze wijze dacht men aan de philosophie een onwrikbaar fundament te geven,
en het scepticisme krachtig te wederleggen. Het schijnt echter, dat wij ons met
hersenschimmen gepaaid en deerlijk vergist hebben.
In den laatsten tijd heeft men zich gevleid iets beters en krachtigers te vinden, met
de natuurlijke zekerheid, ook door de scepticisten aangenomen, tot gemeenschappelijk
steunpunt te kiezen.
Nu bemerke men dat deze zekerheid der twijfelaars slechts praktische waarde
heeft, maar theoretisch nul is: wij moeten in het gewone leven denken dat 2 × 2 = 4
is als menschen, als philosophen kunnen wij dit niet bevestigen, zoo spreken de
scepticisten.
Men beroept zich op den inhoud van ons bewustzijn of van onze innerlijke ervaring
om het dogmatisme te rechtvaardigen, maar vergeet dat deze ervaring, in de oogen
der scepticisten geene wetenschappelijke waarde heeft. Hume, Kant, de positivisten
‘stemmen overeen, dat het ik, als drager der bewustzijnstoestanden niet als feit in de
innerlijke ervaring gegeven achten.’ ‘Zu sagen Cogito, is schon zu viel, sobald man
es durch Ich denke übersetzt’.
Men ziet dat de nieuwe methode in stede van de zekerheid te redden en
wetenschappelijk te verklaren, het algemeen scepticisme invoert en rechtvaardigt,
wijl haar uitgangspunt een louter subjectieve toestand, een blinde natuurdwang is.
Men loopt hetzelfde gevaar wanneer men het bestaan eener valsche zekerheid
verdedigt. Wanneer de evidentie, het algemeen criterium der zekerheid, ook slechts
eenmaal kan gepaard gaan met de valschheid, houdt zij op een onfeilbaar kenteeken
der waarheid te zijn, en wordt wagenwijd de deur voor het scepticisme geopend.(1).
In de Ontologie (bl. 332) bewijst de schrijver, dat in de geschapen dingen tusschen
het bestaan en hunne actueele, physische wezenheid, geen zakelijk onderscheid, maar
enkel een begripsonderscheid (rationis ratiocinatae of virtualis) bestaat.
Met recht bemerkt hij dat het louter overdrijving is te beweren, dat met het
aannemen of verwerpen der zakelijke distinctie in den zin der Thomisten, alle ware
philosophie staat of valt. Gesteld het ware zoo, zou de scholastieke wijsbegeerte in
slechten toestand verkeeren, daar de vraag, in welke een groot deel der aanhangers
van de oude philosophie anders denken dan de Thomisten, volgens het algemeen
oordeel, zeer ingewikkeld en duister is. Daarbij is deze overdrijving gevaarlijk, omdat
zij mis- en wantrouwen wekt tegen eene philosophie, welke op zulke twijfelachtige
grondslagen rust.
Voor het overige, niet alle Thomisten schrijven aan de vraag een grondleggend
karakter toe. Reeds Dominicus Soto

(1) Wie meer inlichtingen wenscht over deze strijdvraag, leze in de Studiën (Dl. 66, afl. 5) de
opstellen van P. Ermers, S.J. tegen Prof. Beysens, die in zijne Criteriologie, de methode
volgt van Mgr. Mercier.
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zegt: ‘Non est res tanti momenti hanc distinctionem aut concedere, aut negare,
dummodo non negetur differentia inter nos et Deum, quod esse sit de essentia Dei,
et non sit de essentia creaturae.’ (Lib. praedic. de subst. q. 1. a). Dit is ook het
gevoelen van P. Lepidi: ‘Non est res magni momenti, ut sapienter advertit D. Soto,
negare distinctionem realem essentiae et existentiae.’ (Elementa phil. christ. II, 171).
Het steeds herhaalde argument voor de zakelijke distinctie, getrokken uit het
verschil tusschen God en het schepsel, is geheel en al krachteloos. In God voorzeker
is het bestaan wezenlijk, in het schepsel niet wezenlijk; wie zal dat ontkennen? maar
de vraag is daarmede niet beslist, want zij is deze: of in het schepsel niet de mogelijke,
maar de geschapen, actueele, physieke wezenheid zakelijk verschilt van haar bestaan.
De wezenheid van het schepsel kan bestaan of niet bestaan, zij is toevallig, niemand
betwijfelt zulks; maar wanneer zij bestaat, verschilt zij dan zakelijk van haar bestaan?
Wij wachten nog altijd op een afdoend bewijs voor het bevestigend antwoord.
In de Cosmologie (bl. 149) wordt aan het stelsel der Scholastieken omtrent het
wezen der lichamen de voorkeur gegeven, omdat hetzelve al de feiten van natuuren scheikundigen aard beter verklaart, dan de andere hypothesen.
Het hoofdbewijs vooral ontleend aan de organische levensuitingen in de levende
lichamen wordt door analogie op de levenlooze toegepast. De verhandeling over den
oorsprong van onze verstandskennis (bl. 344), verdient alle aandacht, niet alleen
wegens de wederlegging der valsche stelsels (Empirisme; Aangeboren begripppen;
Ontologisme; Traditionalisme) maar vooral wegens de heldere verklaring van de
scholastieke kentheorie.
De twee moeilijke vragen: hoe het phantasma medewerkt tot de vorming van het
denkbeeld; op welke wijze de verstandelijke kennis van het stoffelijk individu, als
zoodanig moet verklaard worden, zijn het voorwerp van een diepgaand onderzoek,
dat den lezer zal bevredigen.
De wilsvrijheid (bl. 411), zoo vaak en fel in onze dagen bestreden is het onderwerp
van drie hoofdstukken: De tegenstanders der vrijheid. - Het begrip. - Bewijzen voor
het bestaan der vrijheid. - Opwerpingen. - Welke soort van indifferentia wordt er
gevorderd. - Opwerpingen tegen de actieve indifferentia. - Is de wil gebonden het
goed te kiezen, dat het verstand als het betere erkent? - Hangt de keus af van het
praktisch oordeel des verstands? Grenzen der vrijheid.
In de Theodicea geeft de schrijver een uitmuntend overzicht van de hoofdvragen
omtrent het bestaan, het wezen, de eigenschappen en het werken van God.
Na het zoogenoemde ontologisch bewijs voor Gods bestaan nauwkeurig getoetst
en verworpen te hebben, ontwikkelt hij (bl. 543-607) acht bewijzen, alle a posteriori
steunend op het causaliteitsbeginsel.
Onder deze vinden wij het ideologische, dat de intrinsieke (inwonende) alle denken
en zijn beheerschende waarheid der mogelijke dingen, tot grondslag heeft, en tweedens
het deontolo-
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gische bewijs: berustend op het den mensch zedelijk bindend plichtbewustzijn.
Vele schrijvers ontkennen de kracht van deze twee bewijzen, omdat het wel waar
is, dat ieder wezen eene onveranderlijke, ondeelbare, noodzakelijke, eeuwige,
oneindige wezenheid bezit, maar deze eigenschappen in geheel anderen zin God
toegekend worden.
In het tweede bewijs, werpt men op, wordt het bestaan van God, als hoogste
Wetgever, reeds in de hoofdstelling der sluitrede ondersteld.
De schrijver antwoordt dat het argument steunt op de feitelijk bij alle menschen
bestaande zedelijke noodwendigheid het goede te doen, en het booze te mijden, welke
nog niet als plicht, maar slechts als een feit wordt beschouwd. God is de oorzaak van
dit feit, maar wij kunnen deze onvoorwaardelijke noodzakelijkheid inzien, zonder
onmiddellijk en uitdrukkelijk aan God te denken.
Gods kennis voor- of onvoorwaardelijke toekomstige vrije handelingen wordt
volgens de traditie der Jesuïten-orde door de scientia media (bl. 711) verklaard, welke
het toekomstige in zijne eigene objectieve waarheid erkent. Het argument is veeleer
negatief dan positief. God erkent de voorwaardelijke toekomstige daden niet in de
nog onbepaalde beslissing van den wil; ook niet in zijne subjectieve absolute en
objectief voorwaardelijke besluiten, om den wil tot eene bepaalde handeling door
eene physieke praedeterminatie (vóórbestemming) te bewegen.
Het gebrek aan eene betere verklaring noopt ons tot de scientia media onze
toevlucht te nemen, hoewel deze een mysrerie bevat, dat wegens onze aan analogische
begrippen gebonden kennis van Gods eigenschappen onbegrijpelijk is en immer zal
blijven.
In de vraag over de natuur van den concursus (bl. 747) of de onmiddellijke
medehulp van God noodig bij alle werkzaamheid der schepselen, wordt de physieke
predeterminatie als onbestaanbaar met de vrijheid van den mensch, en met de
heiligheid Gods verworpen, en de onmiddelbare, gelijktijdige medehulp verdedigd.
Wie belang stelt in de philosophie van Hegel, en hare kunstgrepen en verstooten
tegen het gezond verstand wil inzien leze de wederlegging van Hegels Pantheisme
in deze stelling (bl. 689): De wereld is niet het resultaat van het uit het absolute niets
tot het absolute zijn, op dialectische wijze zich ontwikkelende wezen Gods.
Aan de hand van den schrijver ontwaart men eenig licht in de zwarte duisternis
en ziet men in dat Hegel onophoudelijk speelt en goochelt met de begrippen zijn,
niets, het worden. Hij landt aan bij een subjectief worden, dat echter, al ware het
objectief, onvolkomen en eenzijdig is. Want het kan alleen toegepast worden op een
wezen, welks worden met eene opvolgende, vooruitgaande volledigheid gepaard
gaat.
Daar Hegel zelf bekent dat op het begrip van het worden - de eenheid van niets
en zijn - zijn geheel wetenschappelijk werk berust, zoo is door het bewijs dat gezegde
eenheid niet bestaat, en slechts op eene verwarring steunt der uitwendige
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betrekking met een uitwendig zakelijk merkmaal, de onhoudbaarheid van Hegel's
pantheisme aangetoond.
Immers het gezond verstand leert ons dat tusschen het niets en het wordende geen
eenheid, maar slechts verbinding of betrekking bestaat, omdat het niets in het
wordende begrepen is.
De Moraal heeft twee deelen: de algemeene zedenleer (bl. 237), die de algemeene
begrippen en grondslagen van de zedelijke- en rechtsorde verklaart en rechtvaardigt,
en de bijzondere zedenleer, (bl. 326) welke deze algemeene beginselen toepast op
de verscheiden levenstoestanden van den mensch.
De schrijver zegt in zijne voorrede dat hij niet het voornemen heeft alle strijdvragen,
die ten gevolge der steeds meer en meer verwarde tijdsomstandigheden tot de
Zedenleer behooren, uitvoerig te behandelen.
Men kan daartoe uitmuntende werken raadplegen(1); hij wil eene Moraal schrijven
van kleineren omvang, bestemd om aan beginnenden den veiligen weg te wijzen op
het pad der wetenschap, en den lust te wekken verder en dieper door te dringen.
Het boek voldoet ten volle aan zijn doel en kan als handleiding bij het mondelinge
onderwijs uitstekende diensten bewijzen. In onzen tijd vooral, door schromelijke
verwarring in zedelijke begrippen gekenschetst, hebben alle mannen van beschaving
behoefte aan wijsgeerige kennis der zedenleer. Hun bevelen wij het werk van P.
Lehmen, als vertrouwbaren gids aan, dewijl het zich door zuiverheid van leer, kalmte
des oordeels, juistheid der begrippen en scherpte van verstand onderscheidt.
Wij halen eenige stellingen aan, die ten koste der noodige volledigheid in de
gewone handboeken verwaarloosd worden:
Hoewel het coactief karakter aan het recht in 't algemeen noodzakelijk is, behoort
de feitelijke dwang niet tot zijn wezen.
De rechtsorde ligt niet buiten de zedelijke orde, zoo als Kant leert, maar is een
integreerend deel van dezelve.
Binnen de gezamelijke bestaande rechtsorde is een natuurrecht, dat door zich zelf,
en onafhankelijk van iedere positieve wetgeving rechtskracht bezit (bl. 108-123).
In het tweede deel vestigen wij de aandacht op de verhandeling over het
eigendomsrecht (bl. 174-225).
Zij telt vier hoofdstukken: 1. Begrip en verdeeling van het eigendom. 2.
Wederlegging van de Socialisten en Agrarsocialisten: de eersten ontkennen het privaat
eigendomsrecht op de productie-middelen; de tweeden op grondeigendom. Deze
wederlegging is een negatief bewijs voor het bestaan van het recht. 3. Oorsprong
van het eigendomsrecht en positief bewijs voor zijn bestaan. 4. Afgeleide titels tot
het verkrijgen van eigendom.
Ten slotte zij het uitmuntend handboek allen aanbevolen, welke de ernstige studie
der philosophie wenschen te bevor(1)

Th. Meyer S.I. Institutiones juris naturalis.
Cathrein, S.I. Moralphilosophie.
Costa-Rossetti, S.I. Philosophia moralis.
Schiffini S.I. Disputationes philosophiae moralis.
Dr Gutberlet. Ethik und Naturrecht.
Dr Stöckl. Moralphilosophie.
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deren. Moge hetzelve krachtig bijdragen tot het opruimen der talrijke vooroordeelen,
welke de scholastische philosophie beletten, zich een weg te banen tot de geleerde
kringen in Duitschland, en aldaar overtuigde aanhangers te winnen.
Roermond, Maart 1907.
Dr A. DUPONT.

Herders Konversations Lexikon. Dritte Auflage, reich illustriert durch
Textabbildungen, Tafeln und Karten; 8 Bände geb. in Halbfranz zu M.
100. Freiburg in Breisgan, Herdersche Verlagshandlung.
Het 2e deel van dit epochemachend werk gaat van Bonar tot Eldorado. Op al het
voortreffelijke van Herders Lexikon werd gewezen in ons vorig nummer. Niets van
dien lof valt bij dit 2e deel terug te nemen. Integendeel hoe meer men het werk
raadpleegt, hoe hooger de waardeering en de bewondering stijgen: een staf
medewerkers die van alles over alles bijeenbrengen tot zulk éen eenheid van richting,
met nooit falenden wetenschappelijken ernst de omni re scibili artikelen leverend,
alle in hun korte kernigheid even gedegen - dat zal ook in 't land van de
massief-geleerde ondernemingen wel iets eenigs wezen. En wat een kunst-verkwikking
brengt de versiering en de uitvoering van het werk in al die wetenschap!
Kleuren-reproductie van schilderijen, kaarten van landen en plans van steden,
technische teekeningen en wat al meer luisteren ook dezen 2e band op, waaruit de
volgende artikels om hun uitgebreidheid en hun doorwrochtheid bijzondere melding
verdienen: Brücke, Buren, Bürgerliches Gesetzbuch, Byzantinische Kunst, Braziliën,
Brüssel, Butter, Calderon, Chemie, Chicago, Chile, China, Chinesen, Chlor, Cholera,
Christentum, Christenverfolgungen, Christus, Chrom, Cicero, Cid, Cistercienser,
Cölibat, Colombia, Dach, Dalmatiën, Dampfkessel, Dampfmaschine, Dampfschiff,
Dänemark, Dante, Darlehenskassenvereine, Darm, Darwin, Deich, Democratie,
Demosthenes, Descartes, Desinfektion, Deutsche Literatur, Deutsche Sprache,
Deutsches Recht, Deutsch-Französischer Krieg, Deutschland, Deutsch Ost-und
Sudwestafrika, Diamant, Dienstvertrag, Dionysos, Diphtherie, Disraëli, Domänen,
Dominicaner, Doppelbrechung, Doppelsterne, Dortmund, Drama, Drehbank,
Dreifarbendruck, Dreiszigjähriger Krieg, Dresden, Druckerpressen, Dublin, Dumas,
Dünger, Dürer, Düsseldorf, Van Dyck, Dynamoelektrische Machinen, Edelsteine,
Edinburg, Egge, Ehe, Ei, Eid, Einkommersteuer, Eis, Eisen, en een artikel over
Eisenbahnen, op zichzelf een boek.
Iedereen wordt het voor zichzelf gewaar: hoe gewetensvoller men werkt, hoe meer
men zich moet specialiseeren, en hoe minder tijd er overblijft om zich in te werken
in die duizenderlei dingen, waarvan wij allen toch iets moeten afweten om in onze
moderne wereld treffelijk voor den dag te komen. Af en toe moet men zijn toevlucht
nemen tot encyclopedieën; nu, zoo men zijn keuze op Herder laat vallen, zal men
zich niet moeten schamen, voor niemand, te bekennen uit welke bron men geput
heeft.
Weer vinden we in dit deel bekende Nederlandsche en Vlaamsche namen die we
in andere werken van dit slag vruchteloos zouden zoeken: b.v. Broere, Jan David,
de Deschamps,
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Donders. En altijd dezelfde zich nooit verloochenende zorgvuldigheid, altijd de zelfde
volledige opgave van bibliografisch en statistisch materiaal.
J.P.

Grieksche landschappen. Dr K. Kuiper. Philologische herinneringen aan
eene archaeologische reis. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & zoon, 1906.
Groot 8o IIII en 191 blz.
De heer Kuiper, hoogleeraar te Amsterdam, geeft ons in deze geïllustreerde uitgaaf
een nieuwen druk van zijne Grieksche reisschetsen.
Achtereenvolgens bezoeken wij met hem Athene en zijne veelvuldige schatten,
de Acropolis met haar Parthenon, het Dionysos-theater, het Stadion. Verder is het
eene vrome philologenbeevaart naar ‘drie heilige plaatsen’: Delphi, het orakelgevend
heiligdom, Olympia, waar jaarlijks geheel de Grieksche wereld samenstroomde om
de Olympische spelen bij te wonen, Eleusis, met hare nog altijd ondoordringbare
mysteriën. In Argolis vinden wij Mycenae en Tiryns, aloude getuigen van eene
voorgrieksche of ten minste nog niet volkomen Grieksche beschaving. Eene vaart
door de herinneringsvolle Grieksche zee brengt ons naar Aegina, liefelijk eiland
vroeg door Athene onderworpen, naar het vermaarde maar weinig aantrekkelijke
heiligdom van Delos, naar het heimzinnige Thera. Soms vaart Dr. Kuiper alleen op
een Grieksch paketbootje of reist hij eenzaam met zijn agojaat (leidsman). Maar
meest is hij in gezelschap van geheel een archaeologisch congres en geniet het groot
voordeel, in Delphi door Homolle en zijne medewerkers van de Fransche school, in
Athene en op de eilanden door Dörpfeld, te Thera door Hiller von Goertringen
rondgeleid te worden. - Ik heb nog niets gezegd van de prachtige platen, met veel
smaak gekozen uit Greece painted by J. Fulleylove. Deze rechtvaardigen ten volle
den titel ‘Grieksche landschappen’ aan het boek gegeven. Het zijn heerlijke tafereelen
uit de verschillende gewesten van Griekenland, verscheiden in omtrek en in kleur,
meest scherp afgeteekend op een felblauwen hemel, soms ook met een achtergrond
van besneeuwde bergen, die de harde lijn in de verte ietwat verzachten. Over gansch
het land blaakt in woeste schoonheid eene onmeedoogende zuiderzon, tegen de kusten
lacht de azuren helderheid der Middellandsche zee. In zijne beschrijving door een
schilder bijgestaan, is Dr. Kuiper er in geslaagd, zooniet ons een juist begrip van de
Grieksche natuur te geven, dan toch een levendigen indruk mee te deelen, zelfs aan
een lezer die nooit in Griekenland is geweest. Dat is reeds veel. Zonder moeite herkent
men in den heer Kuiper een philoloog, die wel aan archaeologische reizen meedoet,
maar toch als onbekeerde philoloog naar huis keert. Komt bij den aanblik van het
Parthenon een vonk van geestdrift zijn hart verwarmen, dan is dat slechts een
voorbijgaande indruk. Neen, dit is Griekenland niet: het schoone, het onsterfelijke
Hellas hebben de dichters ons geschonken, alleen bij de dichters vinden wij het terug;
onnoodig er naar te zoeken op den dooden bodem van het nieuwe Griekenland. Met
welk leed-vermaak constateert Kuiper dat het Dionysos-theater door Dörpfeld
opgegraven ‘jonger, veel jonger dan de klassieke tijd’ moet
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zijn; welke verachting in zijne beoordeeling van Mycenae: ‘geen woord Grieksch
uit de oude poëmen ruischt ons hier tegen; wij staan onder vreemden’ (blz. 121).
Troja en Creta, de schitterendste triomfen der archaeologie, laten hem volkomen
koud: daar zij ‘buiten den Helleenschen kring liggen’ (bl. VIII) zijn de bewoners van
Ilios en Cnossos oninteressant, het zijn ook ‘vreemden’, een Griek zou zeggen
‘barbaren’. Eindelijk toont Prof. Kuiper zich in een karakteristischen trek een kind
van onzen tijd, nl. in zijne belangstelling voor godsdienstige kwestiën. Heel verkeerd
zijn nog de heerschende begrippen over den Griekschen godsdienst, die meest berusten
op eene zeer oppervlakkige en zeer onvolledige kennis der mythologie. Bij de talrijke
heiligdommen van Griekenland, Delphi, Eleusis, Delos, Thera, enz., waar onder één
of meer namen soms zeer verschillende goden vereerd en aangebeden werden, rijzen
veelvuldige vragen op: hoe weinig daarvan kunnen beantwoord worden! Aan geene
van deze vragen is Prof. Kuiper onverschillig voorbijgegaan. Meest zeer eenvoudig
geschreven, nu en dan met iets van den gloed die eenen vereerder der oudheid op
den ‘heiligen’ bodem van Hellas moet bezielen, rekenen de ‘Grieksche landschappen’
onder de interessantste en persoonlijkste reisherinneringen over Griekenland die we
te lezen kregen.
JOSEPH MANSION.

Brieven van Frederik van Eeden. Fragmenten eener briefwisseling uit de
jaren 1898-1899, uitgegeven met toestemming van den schrijver en met
meerdere (sic) portretten versierd. Maas & Van Suchtelen, Amsterdam.
1907. 181 blz.
Wij zijn bepaald in een tijdperk waarin de brief-literatuur weer eens furore maakt.
Ieder groot man - en ge weet hoevelen er thans zoo heeten, vindt een overlevenden
vriend om zijn brieven uit te geven, en ieder tijdschrift dat zichzelf eerbiedigt, heeft
een brieven-publicatie van een hem dierbare beroemdheid aan den gang.
Niet meer dezelfde manier nochtans als in de zeventiende eeuw, toen men zijn
brieven schreef onmiddellijk voor de pers, ‘ses moindres billets sous les yeux de la
postérité.’ Deze die thans in boekvorm ons overstelpen zijn doorgaans niet opzettelijk
geschreven voor 't publiek. Men beseft het verschil van hun aard en belang. Waar
de eerste eigenlijk een toiletpronk zijn om in precieuse-onderonsjes te behagen of te
schitteren, zijn de laatste het negligé van hen, die om beterswille zich in 't openbaar
toch altijd ietwat anders moeten voordoen dan ze in wezenlijkheid en voor hun
vertrouwde huisvrienden zijn. De eerste hebben zich om hun stijlwaarde en hun
belang voor de beschavingsgeschiedenis een plaats veroverd in de vak-literatuur; de
tweede zijn oneindig belangrijker: 't zijn onvervalschte handboeken, zonder methode
zoo ge wilt, maar des te meer met biecht-oprechtheid in levenservaring, van
eigen-doorgemaakte zielkunde, van auto-psychologie.
Op den titel af grijpt men gretig naar de verzameling die ik onder handen heb. Van
Eeden immers is een allerbelangrijkst man. Iemand die als hij werd geeërd en gesmaad
moet heel wat anders wezen dan een alledaagschheid. En als die iemand's
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brieven u onder oogen komen zou 't ge 't onvergeeflijk achten zulke documents
humains ongelezen te laten.
En toch hadden wij hier meer verwacht.
Een eerste reden onzer onvoldaanheid is dit: deze brieven doen ons hopen dat we
daarin zullen vinden hetgeen ze feitelijk niet geven. Ze zijn inderdaad zeer intiem
van toon; 't klinkt alles zoo meedeelzaam-vertrouwlijk, dat we wel mogen verwachten
een duidelijke verklaring van al de raadsels waarin tot nog toe de zeer ingewikkelde
ziel van Van Eeden voor 't publiek bleef gehuld. Welnu wijl deze brieven naar hun
schijn tot het 2de slag van daareven behooren, zijn ze in werkelijkheid, naar den
inhoud, tot het 1e terug te brengen: Met al die losheid van taal, blijkt van Eeden zijn
brieven toch te hebben geschreven met het vermoeden dat ze eenmaal in 't publiek
gingen komen; hij heeft er dus niets meer in verteld dan hij voor de groote gemeente
wilde kwijt zijn; ofwel, heeft de uitgever (veeleer de uitgeefster?) de rest voor zich
gehouden. 't Is mij inderdaad niet mogelijk in dezen bundel iets meer te ontdekken
dan hetgeen over van Eeden al van elders geweten was. Nu hebben we hier wel saam
hetgeen rechts en links in zijn werk ligt verspreid, en hetgeen hij goedvond aan den
gaanden en en komenden reporter te lossen, maar meer ook niet: geen dieper inkijken
in zijn ziel, geen oplossing van 't onbestemde dat rondom deze figuur hangt te vlotten.
Zoekt ge naar om 't even welk dessous in van Eeden's schrijven of handelen van
vroeger, dan zullen deze brieven u dat niet leeren.
Voor de moreele tendenz die uit den bundel u slaat in den neus, zou hij even goed
als vele andere van denzelfden schrijver mogen heeten: Raadgevingen van een
Boeddha aan een zijner leerlingen, doorspekt met beschouwingen over moderne
Nederlandsche literatuur.
Als intermezzo's vinden wij daartusschen de bewijzen van 't geen wij nogmaals
al wisten: dat van Eeden een zeer fijn en zeer algemeen-beschaafd mensch is; dat hij
ondanks zijn tact en zijn zachtheid, onder vrienden durft kijven en hun vierkant harde
waarheden zeggen; dat hij, als de vacantie-tijd daar is, fietst dwarsdoor Nederland,
ofwel een reisje maakt door België, Frankrijk, Spanje, Engeland, Noorwegen, dat
hij dol graag muziek lust; dat hij liefst schrijft in zijn hutje te Walden; dat hij om zijn
boekenhonger, Frederik Comestor verdiende te heeten en om zijn socialistischen
ijver Tolstoï van Eeden. Dat hij zijn nieuw-modisch kapitaal-vretend phalansterium
in 1907 heeft moeten laten springen, staat er natuurlijk nog niet in, wijl de brieven
enkel gaan tot 1899.
Een vernieuwing zijner pantheïstische geloofsakte is hier ook in te lezen: ‘God is
alle dingen en kent daarom alle dingen... Wij zijn deelen van hem en kennen alleen
datgene wat wij zelf zijn. Wij zijn echter op eenen weg naar hem toe, naar een
vereenzelviging in hem, een opgaan in hem. Hoe verder wij daarin komen, hoe meer
wij leeren kennen, omdat wij hoe langer hoe meer in ons opnemen, onze ziel hoe
langer hoe meer omvatten. Wij willen de absolute wijsheid, dat is het een worden
met al wat is.’
In afwachting dat van Eeden tot zijn absolute wijsheid ge-
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raken zal, zijn we zoo vrij te meenen dat hij een onverbeterlijk dweper is. Maar wij
haasten ons erbij te voegen, dat hij, ondanks alles, een zeer eigenaardig en sympathiek
mensch blijft, een bewonderenswaardig uitgeruste kop, met gaven voor kunst en
wetenschap, die zich wel zelden in die mate zusterlijk samentreffen... Dat overigens
zijn brieven even lezenswaard zijn als om 't even wat hij onderteekent; - maar wij
moeten herhalen dat zij aan dezen, die zijn werk al kennen niets zullen leeren.
Voor de anderen zijn ze als synthesis-beeld van den man wel 't koopen waard.
J.P.

Op een troepschip naar Indië door E.H. Feskens, 21. - Bij Van der Vecht,
Amsterdam; De Vleeschouwer, Mechelen.
Zij, die met Loti of van Booven op reis zijn geweest zullen intenser gezien en gehoord
en gevoeld hebben, maar voorzeker met den Heer Feskens zullen zij oneindig meer
vermaak hebben gehad en ook veel gezien en gehoord, doch wat meer als gewone
burgers - en vooral hartelijk gelachen hebben om allerlei grapjes en aardigheden.
Slechts een gewoon talent van beschrijven of schilderen is in het boek waar te
nemen, maar onderhoudend vertellen kunnen weinigen zooals de schrijver. Ga maar
mede met hem: Hij is kloek, gezond, is de zee gewoon als een die altijd gevaren heeft
- een best mensch, een hart van goud, maar lamzalige goedzakkigheid kent hij niet
en als hij scheldt op Port-Saïd meent men weer den profeet te hooren Tyr en Sidon
verwenschen. Een die hoort - in het weergeven van geluiden is hij erg knap - maar
vooral een man met goedrond karakter en onverdroten humor. Als ge ‘geen’ lust
vindt in wat hij zegt, is uw geweten niet zuiver of zijt gij een ijzerbijter of azijndrinker.
Alles zegt hij u met woorden genoeg maar tot taalmuziek de klanken aaneenrijgen
doet hij niet, kan hij niet waarschijnlijk, betracht hij niet. Er is in zijn taal wat van
de zwaarte van het Mechelsch dialect dat schrijver niet vergat, zooals blijkt uit het
overvloedig gebruik van ‘zijn eigen’ in plaats van ‘zich’, en uit het onregelmatig
vervoegen van zekere regelmatige werkwoorden als: dreeg voor dreigde.
Ook het Engelsch speelt hem een poets waar hij verscheidene malen voor vlekkeloos
- spotloos stelt.
Ik sluit mijne beoordeeling met de woorden van hem die het werk inleidde, Kan.
Dr. Muyldermans: ‘Wat mij doet oploopen met uw verhaal is uw hart, uw priesterhart
voor den soldaat, en ik hoop dat het naaste jaar al onze collegejongens met het boek
naar huis zullen gaan: kleine broertjes en zusjes zullen zich verheugen om de platen
en aan allen zal het boek veel, veel deugd doen en aangename uurtjes bezorgen: Is
eene reis naar Indië van uit een zetel, geen buitenkansje?’
L. DOSFEL.

Manuel d'économie politique par Joseph Schrijvers C. SS. R. professeur
de philosophie. - Roulers, Jules De Meester, et Couvent des
Rédemptoristes, Bruxelles. - 354 bladzijden.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1908

85
Een vulgarisatiewerk; de schrijver is er niet op uit geweest iets nieuws te leveren,
hij nam de meest bekende werken en boeken en stelde klaar voor wat hij wilde. Vijf
deelen in dit boek. Het 1e is gewijd aan voorafgaande beschouwingen over de
staathuishoudkunde, hare betrekkingen met de zedenleer, de methode en de
verschillende scholen; het tweede deel handelt over de voortbrengst van de
rijkdommen; het derde deel over het geld, het crediet en den handel; het vierde deel
over de verdeeling en het vijfde over het verbruik van de rijkdommen. Men ziet het
dus: een geheel overzicht van hetgeen in de handboeken van staathuishoudkunde
gewoonlijk verhandeld wordt. Alles is natuurlijk niet geheel en gansch uitgepluisd;
dat is ook niet mogelijk in 350 bladzijden, maar de lezer krijgt over al de bijzonderste
zaken die voorkomen een duidelijk denkbeeld en, wat we hier ook moeten doen
opmerken, het boek is geschreven van een katholiek standpunt uit. Hier en daar zou
men wel nadere inlichtingen en de jongste feiten begeeren, maar zooals het boek is
zal het stellig deugd doen.
J.V.

Geloof en wetenschap. Studiën voor onzen Tijd. - Haarlem, drukkerij De
Spaarnestad H.G. Van Alfen, directeur. 1907. Serie IV, nrs 1, 2, 3, 4,. Prijs
per serie van zes nummers, per nr 25 cent, buiten de serie 35 cent.
Nr 1 van deze kranige uitgave heet: Christelijke kunst, door J.W.H. Berden. Hierin
behandelt de geleerde directeur der Rijkschool voor Kunstnijverheid vooreerst de
elementen der christelijke kunst, die hij herleidt tot het technisch element, namelijk
de wetenschappelijke en practische kunstbehandeling van materialen en grondstoffen,
van bouwmanieren, enz., tot het esthetisch element, waarin hij de eischen van 't
schoone nagaat, en zoo uitkomt op het religieuse element, waarin hij omvat de
kenmerken van het schoonheidsideaal volgens christelijke opvatting. Het 2e deel van
't boekje wordt ingenomen door een kunsthistorisch overzicht. Van Constantijn den
Groote tot 1300 hebben wij de basiliek en de ontwikkeling van den Romaanschen
stijl; van 1300 tot 1500 viert de gothische kunst hare bouwtriomfen; naderhand
brengen de Renaissance-begrippen verbastering en ontaarding. Schrijver meent dat
de christelijke bouwkunst, wil ze weer opbloeien, moet aansluiting zoeken met de
kunst van 1500, daarom niet uitsluitend putten de stijlbronnen van voorheen, maar
toch langs traditioneelen weg hare ontwikkeling voortzetten, die toen werd gestuit.
Nr 2 handelt over de Pausen en de Bartholomeüsnacht, en is bewerkt naar het
Fransch van E. Vacandard. Hierin wordt uit gedenkschriften van wel ingelichte
tijdgenooten bewezen dat Michelet mis was toen hij beweerde dat het plan der
Parijsche bloedbruiloft zou zijn uitgegaan van Rome; en ook Motley dwaalde in zijn
bewering dat de Paus zoo mateloos blij was toen hij de gruwelijke tijding vernam.
Vacandard bewijst het plotselinge en onvoorbereide van het moordplan en de
verkeerde voorstellingen van het gebeurde te Rome, waar men door het Fransche
hof enkel werd ingelicht over eene ‘nederlaag der ketterij’ en over een ‘mislukten
aanslag op het leven van den
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koning.’ Vacandard heet als besluit den aanslag van 24 Augustus 1572 een zuiver
politieke misdaad.
Pater J.C. Van Kasteren schonk ons in nr 3 een lijviger bundeltje van Hoe Jezus
predikte en wijst op de eigenaardigheden in den spreekvorm van Hem, ‘die sprak als
nooit mensch heeft gesproken’, zoo gezaghebbend, zoo bevattelijk voor 't volk, zoo
eenvoudig ongezocht en ongekunsteld, zoo vol eigen beeldspraak en plaatselijke
kleur, en toch zoo geschikt voor alle volkeren en alle tijden, en toch zoo onbegrensd
van perspectief en zoo vol liefde voor alle menschen. Met de geringste middelen
heeft deze prediker het hoogste bereikt, en al wijzende naar de natuur, naar het
volksleven, naar de toestanden van Palestina, zich onderhoudende met de armen en
de kinderen, met zondaren en zondaressen, heeft hij woorden gesproken die ‘niet
zullen voorbijgaan’.
Nr 4 is een studie naar het werk van den grooten Franschen geloovigen geoloog,
A. de Lapparent, en heet De Aardschors als getuige eener scheppende Voorzienigheid.
Hierin vertelt ons Pater Bolsius over de vorming der aardschors, over de werking
van het inwendige arbeidsvermogen, over de verschillende tijdperken der
aardontwikkeling en over de wijze waarop de onderaardsche voorraden
arbeidsvermogen ontstonden. - Een werkje dat u dwingt op de kniëen voor den
Schepper, en waarvoor we den vertaler en vooral hem die nu den godloochenaar
Berthelot als secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences opvolgde, niet genoeg
dankbaar kunnen zijn.
Laat de nrs van Geloof en Wetenschap zich ruim verspreiden. 't Zijn boden van
schoon en echt licht.
V.W.

Gedenkboek van de Katholieke Vlaamsche Hoogeschooluitbreiding van
Antwerpen. De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen 1907. 185 blz.
Een lijvig boek, een zwaar stuk gezamenlijk Vlaamsch werk dezen keer in plaats
van dat maandelijksch verhandelingetje, nu eens puik dan weer eens veel minder al
naar gelang de wetenschap of de kunst van den voordrachtgever. Maar dit boek is
ook nr 100, en 't verschijnt ter gelegenheid van het tienjarig bestaan der zoo
verdienstelijke Antwerpsche stichting.
't Geeft ons een algemeen overzicht van die tien jaren moedige werkzaamheid,
een onverpoosde poging van geestdriftige hoog-geschoolde jeugdkrachten om het
mindere Vlaamsche volk te beschaven. Over alle denkbare onderwerpen heeft die
modelinrichting voordrachten doen houden: De lijst van de titels alleen beslaat 16
groote bladzijden. Wij missen, evenzeer als Archimedes een hefboom ontbrak om
de aarde op te tillen, een dergelijk tuig om uit te maken hoeveel geestelijk gewicht
er schuilt in ons volk; maar dat het sinds tien jaar heeft bijgewonnen staat vast, en
even vast is dit te danken, voor een ruim deel, aan de Katholieke Vlaamsche
Hoogeschooluitbreiding, die zich onlangs door de verlichte stadhuisbazen harer
geboortestad eenige arme honderden frank toelage zag ontzeggen. Nu, als de
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geneesheer voorspelt dat de patiente daarvan moet doodgaan, zal zijn diagnostiek
wel mis zijn ditmaal.
Verder ter gedenking van 't heugelijk tienjarig bestaan, geeft
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het boek zeer merkwaardige bijdragen: Kort Overzicht van eenige heelkundige
Bewerkingen, door Pfr. Dr R. Schockaert, den jeugdigen Leuvenschen geleerde;
Wereldvrede, door Mr Hector Le Bon; Het Ontstaan van Petroleum en andere
aardoliën door Apt. Joz. Hendrix; Tien jaren Vlaamsche Katholieke Letterkunde,
door E.H.A. Walgrave, wel een prettige causerie, in zelfvergetende grootmoedigheid;
Over Zelfwording, door Dr H. Deckx, een ongelukkig gevormd woord om generatio
spontanea te vertalen; maar dat toch wordt aangenomen, wijl ‘het ontstaan uit zichzelf’
zoo lang is en zoo lam; Een snel en goed Procesrecht, door den dapper zich reppenden
Mr Arth. De Vos: De Oorlogsvloten, door Arth. Stevens; De Oorlogskwestie bij de
Regeeringen en bij het Volk, door Pr. F. Drijvers, altijd lezenswaardig; Over de
hedendaagsche Onderzoeksmethoden in de Geneeskunde, door Dr A. Fierens; Iets
over de uitslagen der laatste geschiedkundige opzoekingen betreffende de
Nederlandsche beroerten der XVIe eeuw, door den schranderen Leo Van der Essen,
die veel goeds weet te zeggen over Pirenne, Gossart en Rachfall; De
Arbeidsvoorwaarden van den Dokwerker, door Floris Prims, die onverschrokken de
meest brandende vraagstukken aandurft; Over Ziekenverpleging, door den bekenden
Dr Frans Meeus, een der beste elementen van de Hoogeschooluitbreiding;
Gezondheidsleer en Geneeskunde in de laatste jaren, door Fr. Daels; Eenige bijzondere
vormen van hedendaagsche Therapeutiek, door Dr. H. Deckx.
Een merkwaardig gedenkboek voorwaar. - En mag deze korte bespreking de
wensch besluiten dat de meeste der medewerkers aan 't Gedenkboek in 't belang van
de hun en ons zoo dierbare zaak, hun grondige wetenschap verkondigen zouden in
zuiverder taal! Zij, die zooveel tijd edelmoedig besteden, moesten er toch soms ook
een uurtje bijdoen om goed Nederlandsch te lezen.
J.P.

Schoolboeken
Lectures allemandes par Paul Henkens, S.J., ouvrage refondu par Werner
von und zur Mühlen, S.J. 7e édition revue et corrigée, III partie à l'usage
du Cours superieur. - Luik, Dessain, Rue Frappe, Parijs, Ve Magrien et
fils, Rue Honoré Chevalier. 486 bladz.
Een dubbel doel heeft de samensteller gehad ‘instruire l'élève, l'intéresser’. In dit
opzicht is hij geslaagd: Het boek behelst verhalen, landgedichten, beschrijvingen,
portretten en karakterteekeningen, leerend proza, welsprekendheid, brieven,
didactische, lyrische, epische, dramatische gedichten - verder eene samenvatting van
de Duitsche literatuurgeschiedenis en eene alphabetische lijst der schrijvers.
Van honderd zeven en dertig schrijvers, of redenaars onder wie Bismarck,
Windthorst en Keizer Willem de IIe, ook uit dagbladen en Lexicons (Brockhaus),
wordt werk opgenomen worden uittreksels overgedrukt.
De bloemlezing is uitmuntend geschikt tot het verspreiden van degelijke kennis
der Duitsche taal in alle opzichten en op alle gebied.
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In letterkundig opzicht is ze minder deugdelijk. Ze mist wat wij relief zouden heeten:
sterren van derden en vierden rang nemen zooveel plaats in als deze van eersten: De
allergrootsten komen niet tot hun recht: Van Heine b.v. staan er in 't geheel 24 verzen
in; van dramatici als Wagner, von Kleist en Hauptmann die toch iets beteekenen,
niets te vinden. (Het dramatisch deel is overigens gansch onvoldoende).
Nog eenige leemten: Gaarne zouden wij bij elk uittreksel willen vermeld zien de
bron en bij elken schrijver de lijst zijner werken met hunnen aard, en ook diegene
welker werken voor Katholieke jongelingen geschikt zijn.
Verder vinden wij het gebruik van het Fransch voor al de titels der stukken
allerdrolligst. De titel maakt toch wel deel uit van het stuk.
Ons besluit: een uitmuntend boek voor al wie Duitsch leeren wil; voor hen die een
denkbeeld willen hebben van de grootheid der Duitsche letterkunde, is het nog
onvoldoende.
L. DOSFEL.

Altes und Neues. Deutsches Lesebuch für die niederländischen Schulen
von H.C. Spruyt, revidiert von H. Pol, Lehrer am Gymnasium zu
Groningen (1. Teil; 1. und 2. Hälfte, 4e Auflage.) - Groningen, Noordhoff,
1907.
De nog al kleine omvang van dit werkje (bldz. 134 e. 124) en de keus der stukken 't zijn voornamelijk eenvoudige en aangename verhalen voor jonge leerlingen - duidt
klaarblijkelijk aan, dat ‘Altes und Neues’ voor het onderwijs van het Hoogduitsch
in den lageren kursus der ‘moderne’ en Latijnsche scholen bestemd is. Bij deze
belangrijke vertellingen heeft de uitgever eenige bloemen der Duitsche letterkunde
en weinige maar juiste verklaringen bijgevoegd.
Wel is waar, bijna alles komt in andere leesboeken voor; maar hier zijn de prozaen dichtstukken tot een schoon geheel voortreffelijk vereenigd.
Wij betreuren nochtans dat de officiëele spelling niet overal doorgevoerd werd.
Zoo b.v. moet men Tür en niet ‘Türe’ (dikwijls, 2 H. bldz. 96 enz.) schrijven (z.
Duden e. Regeln für die deutsche Rechtschreibung). In den kleinen tekst (z. 2. H.
bldz. 96 enz.) zijn overal de dubbelletters ‘sz’ en ‘tz’ (bij gebrek aan drukletters)
door twee teekens vervangen. 't Zou beter wezen Pantoffel in plaats van ‘Pantoffeln’
(bldz. 13, 1. H.), steckten in plaats van ‘staken’ (bldz. 78. 2. H.) te schrijven (z.
Duden, Andresen e. O. Sarrazin: Einheitsschreibung).
Ook dunkt het ons onnoodig, termen als einlogiert, inkommodiert, Philosophus,
mordturnieren enz. op te geven. Daarbij schijnt het ons eenigszins onbetamelijk,
vloekwoorden als op bldz. 65 (2. H.) aan de jeugdige lezers te doen leeren en te
verklaren. Het gedicht (bldz. 64) zou dus met voordeel weggelaten worden.
Als geheel toch zeer flink werk.
L. DELPORTE S.J.
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Grondbeginselen der chemie, door Dr J.E. Enklaar en Dr C.J. Enklaar.
1e deel. P. Noordhoff, Groningen 1907. 178 blz. fl. 2.
Hetgeen niet altijd 't geval is in handboeken van Chemie: dit is duidelijk zoowel als
degelijk werk, waarin men zich overi-
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gens wel een paar uren vermeien kan zonder verveling. De schrijvers hebben voor
doel gehad de studie van den leerling te vergemakkelijken met het nauw verband te
doen uitschijnen bestaande tusschen natuur- en scheikunde, en zóó het aanleeren der
grondbeginselen veel aangenamer te maken.
Wat de theorie aangaat, worden de begrippen der ionisatie enkel toegepast op de
metalen.
Alhoewel beknopt, is het boekje ruimschoots voldoende om met goeden uitslag
te worden gebruikt in ons middelbaar onderwijs.
A.P.

Schoolflora voor Nederland, door H. Heukels, Leeraar aan de 1ste Hoogere
Burgerschool met 5-jarigen cursus, te Amsterdam. - Elfde verbeterde en
vermeerderde druk. - Boekd. in-12o van 699 bladz. - P. Noordhoff.
Groningen, 1907.
De eerste druk der Schoolflora, door H. HEUKELS, verscheen in 1883. Heden zien
wij den elfden druk. Elf uitgaven, op 24 jaren, is zeker de beste aanbeveling welke
men voor een boek kan verlangen.
De plantenkundige die deze Flora doorloopt, zal er welhaast de ernstige
verdienstelijkheid van beseffen.
Het werk munt uit door zijne bondigheid en, ter zelfder tijd, door de goede keuze
van in het oog vallende kenmerken der planten. Iedereen zal ook met genoegen
waarnemen dat, bij het determineeren, zoo wel de natuurlijke rangschikking als het
stelsel van LINNAEUS kan gevolgd worden. Daarenboven, de hoofdtabel van ontleding
is zoo ingericht, dat ook zij, die nog weinig bekend zijn met de uitdrukkingen bij de
plantenbeschrijving in gebruik, geen gevaar behoeven te loopen, dat de eerste proeven,
die zij met het determineeren ondernemen, mislukken. Bijzondere melding verdienen
de zeer practische tabellen tot het bepalen van den naam van planten, die óf zelden
bloeien, óf wier bloemen zeer klein zijn, óf die, bij het gewone determineeren,
moeilijkheden opleveren.
Het getal der gekweekte planten, in de flora opgegeven, is buitengewoon groot;
het geslacht Rubus, - als lastig en nevelachtig bekend, - is op zeer uitgebreide wijze
behandeld, en dat, volgens de laatste werken van Dr L. VUYCK, FOCKE, WEIHE enz.
- Op bladz. 646-658, is de beteekenis der Latijnsche soortnamen te vinden.
Wat de nomenclatuur betreft, heeft de h. Heukels, met reden, de nieuwe uitgave
van den Prodromus Florae batavae gevolgd, die lang het standaardwerk voor
Nederland zal blijven: verscheiden veranderingen, in de namen van geslachten en
soorten, zijn daarvan noodzakelijk het gevolg geweest. De vindplaatsen der in het
wild groeiende gewassen zijn met zorg overzien en zoo volledig mogelijk aangestipt.
Eene andere wijziging welke in den elfden druk voorkomt en als eene verbetering
mag aangezien worden, is deze: de bladwijzer is meer uitgebreid (bladz. 662-669)
en nu zoo ingericht, dat hij, naar den wensch van velen, kan gebruikt worden om aan
te teekenen welke plantensoorten men reeds heeft gevonden. Niet alleen het getal
der buitenlandsche (gekweekte) planten is
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grootelijks vermeerderd in de laatste uitgaven, maar ook de variëteiten der in 't land
groeiende soorten, zijn opgenomen. Wat de Nederlandsche namen betreft, heeft
Schrijver, met recht, die aanvaard welke door de goedkeuring der ‘Nederlandsche
Natuurhistorische Vereeniging’ bestempeld zijn geworden.
Ten slotte, wenschen wij den h. Heukels geluk voor zijn prachtig boek en
voorspellen wij hem, voor welhaast, eenen 12den druk.
E. PAQUE, S.J., Ondervoorzitter
van het Koninklijk Plantenkundig Gezelschap van België.
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Inhoud van tijdschriften
ONZE KUNST, Januari 1908. - Adriaen Brouwer en de ontwikkeling zijner kunst
(F. Schmid Degener). - Anton Mauve en zijn Tijd (W. Steenhoff). - De
Grafmonumenten van Jan van Polanen, te Breda en van Adolf VI, te Kleef (A. Pit).
- De tegenwoordige drukletter (S.H. de Roos). - Kunstberichten uit Antwerpen,
Rotterdam, enz. Kunstveilingen. - Boeken en Tijdschriften.
JONG DIETSCHLAND. Kerstnummer 1907. - Lucifer van Vondel (J. van Mierlo
Jun., S, J.) - Drieluik (Roel van Branden). - Avond (A. van Cauwelaert). - In tenebris
(A. Walgrave). - Woordkunst (Fr. R. Lichtenberg). - Lof der Dood (Reynaert). - Een
woord aan Pfr. Vermeylen. - Nog een terugblik op Jong Dietschland bij zijn 10-jarig
bestaan. - Boekbespreking. - Overzicht van tijdschriften. - Muzikale Kroniek. Nieuw verschenen werken.
BIEKORF December 1907. - Eene verbetering aan Biekorf ('t Berek van Biekorf):
driemaandelijksche folklore-boekopgevinge. - De Vliegen (Dr Lauwers): weer een
bijdrage zooals hij alleen er geven kan. - Jevous en de tooverijstelsels (L. Schram).
- De laatste schoone dagen (Jef van de Woude): verzen. - Een woordeke op-en-weg
(J. Hagel): ‘mensch-zijn’, een nieuwe parapase op ‘omnis homo mendax.’ Mengelmaren.
VARDEN. 1 November 1907. - Aften (O. Olafsson) aangrijpende schets van een
koude herfst-avond in eene groote stad. - Fire hundrede Aar (O. Eliassen). Een en
ander uit het archief der St. Nikolaj kerk van de oude koningsstad Kolding. - To
Fortällinger: Sissourlet, Fortälling for.... smaa Börn; Prinsessens Bryllup, Fortälling
for... store Börn, (Gustàvi Therond). Twee aardige kindervertelsels. - Siden Sidst
(Fritz de Zepelin). Een artikel over de middelmatigheid, die onder de derde Republiek
in Frankrijk hoogtij viert, sedert de kritiek dood is. - Litteratur. Maria Behrens
bespreekt gunstig Karin Michaëlis'roman Over al Forstand.
15 November 1907. - Kardinaler i Norge (Irar Säter). Kort historisch overzicht
van het leven der kardinalen Nicholas Breakspeare, (1152) Magister Stephanus (1163)
en Vilhelm af Sabùsa (1247), die als legaten van den H. Stoel Noorwegen bezochten,
en over de omstandigheden waarin die bezoeken plaats hadden. - Till Adam
Oehlenschläger (Vilh. Madscu). Gedicht aan dien grooten Deenschen dichter. - Den
forsrundne Koloni (B. de Linde). Geschiedenis van de eerste kolonie, door de
Engelschen gesticht in Amerika, op de kusten Virginia. - Jord uden Himmel (G.
Fullerton). Korte sociale schets, waarin de schrijfster er opwijst wat het leven zou
worden, zonder de hoop op den hemel. - Litteratur og Teater. - Niels Hansen bespreekt
Pastor Esser's boek Den Spanske Inkvisition, Oscar Olafsson Maria Behrens' Ude og
Hyemme en Hjalmar Bergström's Karen Bornemay. Siden Sidst (Fritz de Zepelin).
Een belangwekkend artikel over de groote Parijsche verkoopzaal Druot, waar onlangs
de voorwerpen, die aan de beroemde kunstenaars herberg Le Chat Noir hebben
behoord, onder den hamer kwamen.
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VOLKSKUNDE, aflevering 1-2, 1907-1908. - Twee volksheiligen (Dr Jos.
Schrijnen): St. Lucia en St. Brigitta. - Beeldwit (J.W. Muller): een bladzijde taalkunde.
- Meisjesspelen (L.G. Eggink): een paar Zaamsche spelletjes. - Spreekwoorden en
zegswijzen over de vrouwen, de liefde en het huwelijk (A. De Cock), het 19e hoofdstuk
thans over de ‘kwezel’. - Nederlandsche Sprookjes en vertelsels, medegedeeld door
G.J. Boekenoogen. - Nog eens het Haaroffer in gebakvorm (C.C. van de Graft): dat
gebak in den vorm van haartop met gedraaide vlechten. - Satirische Prophetie of
Raadselspel? (M. Sabbe). - Boekbeoordeelingen. - Inhoud van tijdschriften.
Aflevering 3-4, 1907-1908. - Flor van Duyse's ‘Oude Nederlandsche Lied’ (M.
Sabbe): ‘Van Duyse's werk is een weldaad voor den heelen Nederlandschen stam’.
- Een Muzeum voor Vlaamsche Folklore te Antwerpen (A. de Cock) dat nu onlangs
werd geopend. - Inhuldiging van de Antwerpsche Vlaamsche Opera (Fl. van Duyse)
- Nederlandsche Sprookjes en vertelsels (medegedeeld door G.J. Boekenoogen). Spreekwoorden en zegswijzen over de vrouwen, de liefde en het huwelijk (A. De
Cock): XX, de Juffrouw; XXI de Dienstmeid XXII, de Vroedvrouw en de Baker;
XXIII, de Min in het land van Waas. - Bedevaarten (Ad. Verbraeken). - Kroniek:
over de legende door Dr De Gheldere ontdekt in 't kerkarchief te Coekelare. Boekbeoordeelingen.
VLAANDEREN, December 1907. - Late Zomer aan de zee Kar, Van de
Woestyne), waarlijk indrukwekkende poezie. - A. Rodenbach's Dichtkunst (Dr L.
van Puyvelde). - Mignon, Den Brave die zwoegend, het Hechtste der Vriendschap
(R. De Clercq); het laatste vooral is een kloek vers. - De Stoelkeszetster (Eline Mare)
allerliefst, dat Mie-Treezeke dat vijftig jaar stoelkeszetster was, en dat het van den
paster nog mag blijven. - Kroniek (Aug. Vermeylen): een bladzijde over het wezen
der dichtkunst, non multa sed multum. - Leven en Kunst.
DE GIDS, Dec. 1907. - Weefsel van goud en van brandende tranen (El. v.H.):
een soort dagboek van een wereldlijke pleegzuster, naief-pretentieus. - Vergeten
Liedjes (P.C. Boutens): vele daarvan zullen wij niet vergeten. - Financieele
Zelfstandigheid van Nederlandsch-Indië (J. de Louter): een voorstel, dat wil uitkomen
op de Engelsche koloniale inrichting van het local budget. - Het Onderwijs in
Letterkunde op de hoogere Burgerschool met vijfjarigen Cursus (M. Poelhekke) Ja,
daar valt ook wel wat te verbeteren! - Gudrun (Dr Leo van Puyvelde): het zuiver
philologisch gedeelte is het beste. - Nederlandsch-Belgische Droombeelden en
Werkelijkheid (H. Colenbrander): 't Artikel ontveinst zich de moeilijkheden niet
waarvoor de Nederlandsch-Belgische Commissie staat, maar hoopt toch veel goeds
van die toenadering. - Het Gebergte (Fr. van Eeden), zeer ongelijk-schoone verzen.
- Dramatisch Overzicht (J. Van Hall). - Overzicht der Nederlandsche Letteren (C.
Scharten), bespreking van 't jongste literair werk in Holland. Parlementaire Kroniek.
DE XXe EEUW. December 1907. - Uitkomst (H. Heijermans):
Spel-van-droom-en-Leven, dramatisch genoeg, maar soms al te jachtig. - Het ivoren
Aapje (H. Teirslinck): het tweede gedeelte van 't poppenspel. - De Tragiek in Emile
Ver-
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haeren's Poezie (Jul. De Boer): flinke studie. - Het Macedonische Vraagstuk (F. Van
der Kop): Dat zal lang worden, want het begint met den zondvloed, of liever met
Alexander den Groote. - Gedichten (Rich. de Cneudt): Buitenlandsch Staatkundig
Overzicht.
DE NIEUWE GIDS. Dec. 1907. - Verzen van Giza Ritscht: hypermodern, en
toch kunnen we ook wel zoo. - Fijne Fragmenten. (J. de Haan): Van Deyssel heeft
een Adriaantjesepigoon. - Verzen van Boeken en Bruurman. - Hun Broerke (F.
Verschoren): een lief-roerend dingske uit Vlaanderen. - Sonnetten van Jul. Schürmann.
- Het oude Tooverboek en het schuldige Beggijntje (Joz. Arras): een Vlaamsche
sprookjes-verteller die er zijn mag. - Verzen (Ph. van Goethem): eenvoudig smakelijk.
- Literaire Kroniek (W. Kloos): ‘een proficiat aan Brusse, met zijn Landlooperij’.
Zooals men in den Omroeper zal lezen, wordt de Nieuwe Gids met Januari 1908
aanzienlijk uitgebreid.
DE KATHOLIEK, December 1907. - Overtuigingskracht der Godsbewijzen
(J.Th. Beijsens). - De Nederlandsch-Duitsche stichting der ‘Anima’, te Romen. (Verv.
en slot van blz. 358 v.v. (Dr Gisb. Brom). - Hoogtij (Willem Nieuwenhuys). Carmellegende. Hoe dat out costerkijn Gervaes van Jhesus en Marien sinen loene
ontfinc (fr. Berthold, Carmeliet). - Nieuwe uitgaven: Gerard Brom. Vondels Bekering
(B.H. Molkenboer), verdiende lof over 't schoone boek. - Kleinere mededeelingen
aan lezers en schrijvers: Het Nuyens-fonds (b).
STUDIEN, Deel 68, Aflev. 5. - I.H. BOLSIUS, ‘Iets’ vóór en ‘iets’ tegen, niet:
HET vóór en HET tegen, zóó moet men den titel verstaan der Pro en Contra
brochuurtjes uitgegeven door de Hollandia-drukkerij te Baarn. In een dier brochuurtjes
heeft Dr Borst het tegen de genezingen te Lourdes opgenomen, tegen die van Peter
De Rudder in het bijzonder. Hij wordt echter op heeterdaad van geschiedvervalsching,
willekeurige verduisteringen, leugen en laster, ongegronde verdachtmaking, enz.
betrapt. - II. R. DE GRAVE, Een Tendenz-Roman (- Un Divorce van Bourget): nooit
laat om wel te doen! - III. A. KORTENHORST, De Stad Batavia onder de Oost-Indische
Compagnie: terugblik op Hollands macht ter zee ‘en wel in het bijzonder, hoe het
in die dagen in Insulinde's hoofdstad, Batavia, toeging. - IV. J.P. VAN KASTEREN,
Scripturistisch Overzicht: si parva licet componere magnis zou men op dit overzicht
mogen toepassen wat schrijver over een nieuw boek van P. Knabenbauer zegt: ‘naar
geest en richting, opvatting en werkwijze, aanleg en vorm zóò sprekend gelijkend
op die eerbiedwaardige rij van oudere broeders, dat eigenlijk alle verdere toelichting
of aanbeveling volstrekt overbodig is’. - V. TH. ERMERS, Het algemeene
zekerheidsvraagstuk II.
ONZE EEUW, December 1907. - ‘Une Demoiselle’ uit de 18e Eeuw (slot).
(Ignatia Lubeley). - De eerste jaren van koning Willem II (prof. Dr P.J. Blok), zeer
merkwaardig: 't is een hoofdstuk uit het eerlang verschijnende 8e en laatste deel der
Geschiedenis van het Nederlandsche Volk, Blok's standaardswerk. - Het Doctoraat
in de Letteren (J.S. Speyer) niet kwalijk gedacht, ofschoon veel minder stevig dan
Poelkekke's artikel in
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de Gids - en daarbij erbarmlijk slecht geschreven. - Curaçao in 1803-1804, II, (P.A.
Euwen O.P.) Het beleg van Curaçao door de Engelsche. - Vers van Adel Anckersmith.
Een stemmingsonnet. - Onze Leestafel: o.a. over Dr Kuyper's: ‘Om de oude wereldzee’
I; een onmeedoogende aftakeling.
BOON'S GEILLUSTREERD MAGAZIJN, Kerstnummer 1907. - Vissckersvloot
in de haven van Urk, frontispice. - De Zuiderzee-Visscherij (P. Fransen Jzn). Correspondentie: Het Museum Willet-Holthuysen (Fr. Coenen). De beste bijdrage
van 't nr. - Een Kerstmis-Idylle op de Kaspische Zee (G. Simons). (Geillustreerd door
J. Sluyters). - Vliegen (Fr. de Witt-Huberts), vliegtoestellen. - Van Simon, een Hondje
ch St-Niklaas (J. Kuypers) Illustraties van Jordaan. - De wroeging van boer Maris
(P. van Assche). - De Bobinster (H.), friesche schets. - Een Kerstsprookje (J.A.
Holtrop), ill. Jordaan. - Brieven van een jonggehuwde (Th. Hoven), slot. - De razende
Ridder van 't ruikende ros. Een fantasie (naar Bideamus door P.C.E.) - Parijsche
Modes (Mouny). - Het Nederlandsch Lyrisch Tooneel te Antwerpen (Dr M. Sabbe).
REVUE DES DEUX MONDES. 1 Dec. 1907. - Les Yeux qui s'ouvrent (H.
Bordaux). - Richard III dans le Drame et devant l'Histoire (A. Filon). - La Langue
auxiliaire du groupe de civilisation européen. - Les chances du français (M.
Novicow). - Jul. Klaczco, historien, critique et patriote (H. Welschinger). - Lettres
écrites du Sud de l'Inde (M. Maindron) - La Beauté des Machines, à propos du salon
de l'Automobile (Rob. de La Sizeranne). - Le Problème criminel au momont présent
(H. Joly) - Chronique de la quinzaine.
ÉTUDE 5 décembre 1907. - I. ‘Motu proprio’ de Notre Saint Père le Pape Pie
X. - II. Sur l'Encyclique ‘Pascendi’ (Maurice de la Taille): eigenlijk een redevoering,
uitgesproken bij de heropening eener Hoogeschool, en wel een met vluchtig
heenloopen over Modernisme en Modernisten. - III. Madagascar. - Exil et Guerre
(Pierre Suan). - IV. Michel-Ange. - Histoire d'une Tombe (Gaston Sortais). - V. Au
Pays des Troglodytes (G. de Jerphanion). - VI. Le Recrutement du Clergé (Paul
Dudon: droevige kijk in 't godsdienstige Frankrijk. In 1877 waren er 2467 priesters
te kort; in 1906, voor zooveel men den waren toestand kennen kan, ontbraken er
3109. Vóór 30 jaar een te kort van gemiddeld 29,72 per bisdom; verleden jaar steeg
het tot 37.44. - VII. Insermenté et Jureur (Pierre Bliard): een trouwe en een ontrouwe
priester tegenover elkaar, twee dooden uit het nationaal archief opgewekt. - VIII.
Bulletin des Missions (A Bron): over de Philippijnsche eilanden: veel hoop voor
Katholieke zendelingen, weinig voor Protestanten.
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Omroeper
HELPT ‘BIEKORF’! - Onze Vlaamsche strijd, hooren we alom zeggen, wordt
dagelijks almeer verstandelijk! Doch is de zoogezeide ‘wetenschappelijke wending
in onzen strijd-vannu’ zoo wetenschappelijk als men het meent? Waarin bestaat al
ons verstandelijk werk tegenwoordig, althans in Belgenland? In eenige verstrooide
opstellen en pogingen en zitdagen, meestal van Geneesheeren. Dan in een
machtig-grooten vloed van letterkundig werk; en eindelijk in een bloeiende uitspatting
van kunstenaarsgewrochten. En die geneesheeren en die Letterkundigen en die
Kunstenaars verdienen al onzen besten dank erom! Maar waar blijven de andere
geleerden, en waar blijven de Vlaamsche tijdschriften van strenge wetenschap?
Een soort wetenschappelijk werk zal nu aangevangen worden door Biekorf (weleer
door G. Gezelle zaliger gesticht voor Vlaamsche letterkunde, kunst en folk-lore, en
te verkrijgen te Brugge bij drukker De Plancke, K. Klarastraat, tegen 4 Fr. binnen 't
land of 4.50 fr. (erbuiten). Een droog werk. Immers van 1908 voort geeft hij in bijblad
de zooveel-mogelijk volledige bibliografiie der Dietsche Folk-lore, mitsgaders der
daartoe onmisbare Wereldsche Volkskunde. Driemaandelijks zal Biekorf, redekundig
orde, alle de boeken en opstellen aangeven die ofwel Belgsche en Nederlandsche
volksdoeningen opsommen, ofwel algemeene volkskundige studiën uitmaken. Daarbij
zullen komen opstellen over methode.
Dat zulk een onderneming eene poging van belang is, zal niemand in Vlaanderen
betwijfelen; hoevelen echter niet, ook in Vlaanderen, zullen eraan onverschillig
blijven... Buiten 't Land gaat het anders: daar heeft men aanstonds een oog op dat
werk gehad. Want reeds zijn voorstellen toegekomen om die bibliografie en die
methode-bespreking in 't fransch of in 't duitsch uit te geven!... en bij deze voorstellen
ontbrak niet een ‘klinkende ondersteuning!’ Biekorf heeft geweigerd! En alle de
Vlamingen zullen van die weigering zeggen: ‘natuurlijk!’ Doch welke ondersteuning
mag Biekorf, in de plaats, van de Vlamingen verwachten? Geene?... ook natuurlijk?...
En nochtans de last zal groot zijn om voor den vreemde vier keer 's jaars te kunnen
uitkomen met altijd vast aanhoudende degelijkheid, en altijd vollediger stoffe! Komt
Vlamingen! met 4 fr. 's jaars kunt ge meêwerken om te maken dat toch al eens in
een vak, de vreemde landen naar Vlaanderen moeten komen om licht! Doet het! En
ge zult het verstandelijk-worden van uw strijd helpen meer bewaarheden!
‘BIEKORF’.
IN DE VLAAMSCHEN MUZIEKHANDEL, St. Jacobsmarkt, 12, Antwerpen, is
verschenen een nieuw Kerstlied, van den zoo gunstig bekenden toondichter Em.
Hullebroeck: gedicht van A.V. Bultgrek: Prijs 1 fr. De naam van den toondichter
spreekt genoegzaam borg voor de degelijkheid van het lied. Daarom zijn wij ook
overtuigd dat velen het zich zullen aanschaffen.
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DE NIEUWE GIDS wordt eindelijk ook een algemeen tijdschrift. Niet enkel bellettrie
maar artikelen van allerhanden aard zullen er voortaan in verschijnen, van af Januari
1908.
De abonnementsprijs wordt lichtelijk verhoogd: 12.50 fl. per jaargang.
Willem Kloos blijft de hoofdredacteur, en de uitgever blijft de Electrische Drukkerij
‘Luctor et Emergo’, den Haag.
Ziehier de lijst van medewerkers die men aankondigt:
Voor de rubriek Wijsbegeerte, Prof. G.J.P.J. Bolland, Dr. H. Réthy, Mej. E. Vas
Nunes; voor de rubriek Schilderkunst, o.a. Mevr. Goekoop-de Jongh, Mej. G.H.
Marius, A. Plasschaert, Cornelis Veth en Versteynen; voor Muziek, Dr. J. de Jong,
L. Mortelmans, Frans Vink; Tooncel, H. de Boer, Frans Mijnssen, Willem Royaards;
Sociale Aangelegenheden, Ed. van Ravenstein, en L. Simons; Militaire Toestanden,
Kapt. L.W.J.K. Thomson; Reisbrieven, Mej. Marie van Maanen en P.v.d. Meer;
Onderwerpen van verschillenden Aard, Dr. W. Volgraff, Mr F. Coenen, Dr. P.H.
van Moerkerken, Dr. Wynaendts Francken, Mevr. Wynaendts Francken-Dyserinck,
en Literatuur, Dr. F. Bastiaanse, Dr. H.J. Boeken, Dr. Jul. de Boer, Dr. P.J. Boutens,
Marcellus Emants, Mr. Frans Erens, G. van Hulzen, Dr. J.H. Leopold, Jac. van Looy,
Mevr. Metz-Koning, Johan de Meester, Frans Netscher, Adriaan van Oordt, Ary
Prins, Dr. H.K. de Raaf, J. Reddingius, Mevr. Giza Ritschl, Herman Robbers, Dr.
J.B. Schepers, Jules Schürmann, Mevr. Simons-Mees, Jeanne Reyneke v. Stuwe, en
de Vlamingen Karel van den Oever, P. van Assche, Stijn Streuvels, Herman Teirlinck,
Buitenlandsche Literatuur, R. van Genderen Stort, Dr. Hoogvliet.
DE NOBELPRIJS voor 1907 werd behaald:
1) Voor de Letterkunde, door Rud. Kipling;
2) Voor den Vrede, door Moneta en Renault;
3) Voor de Natuurkunde, door Michelson;
4) Voor de Scheikunde, door Büchner;
5) Voor de Geneeskunde, door Ch. Laveran.

UIT OORZAAK van plaatsgebrek, zijn verschillende rubrieken verschoven tot een
volgend nummer.
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Een inleidend en toelichtend woord over modernisme
(Slot)
II
Rome sprak.
A. Het dekreet van het H. Officie.(1)
Op 4en Juli keurde de Paus een dekreet goed van het H. Officie: Lamentabili sane
Exitu (de korte inleiding van dit dekreet begint met deze Latijnsche woorden) waarin
65 stellingen, uit hedendaagsche schrijvers getrokken, veroordeeld worden.
Veruit het grootste getal dier verbodene stellingen - meer dan veertig - hebben
betrekking op de Bijbelstudie; eenige andere op Dogmengeschiedenis. Het zijn vooral
de boven beschreven Ontwikkelingsleer van Loisy en de praktische Uitlegging der
Dogma's van Le Roy, die door het H. Officie veroordeeld worden.
Letterlijk worden die stellingen aangehaald. Één voorbeeld:
De natuurlijke zin van de
Evangelieteksten kan niet
overeengebracht worden met hetgeen
onze Godgeleerden leeren over het
bewustzijn en de onfaalbare wetenschap
van Jezus. - Stelling 34.

Ce qui inquiète l'esprit de ces fidèles sur
la divinité du Christ et sa ‘science
infaillible’, c'est l'impossibilité de
concilier le sens naturel des textes
évangéliques les plus certains avec ce que
nos théologiens enseignent ou semblent
enseigner touchant la conscience et la
science de Jésus.
LOISY, Autour d'un petit livre, bl. XXIII.

(1) Latijnsche tekst en Fransche vertaling van dit dekreet vindt men in Condamnation du
Modernisme. Documents. Tournai, Casterman, 1907. Fr. 1.
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Het scheen dus wel zeker dat het H. Officie niet even welke geschiedkundige
Bijbelcritiek veroordeelen wilde. En ik kan maar niet verstaan hoe sommige geleerden
beweren dat de geschiedkundige methode in Bijbelcritiek door het Dekreet van het
H. Officie veroordeeld werd: door theologische grondbeginselen worden toch niet
altijd, worden zelfs niet dikwijls kritische vragen opgelost over den schrijver van
een ingegeven boek, over het tijdvak wanneer het geschreven is, over het genre
littéraire van zoo een schrift.(1)
Die 65 proposities worden eenvoudig veroordeeld: de tegenstrijdige stelling, de
contradictoria, niet de contraria d.i. de tegenstrijdige stelling in breederen zin, wordt
opgelegd als ware stelling, of als te volgen regel indien de stelling van praktische
orde is. Nochtans wordt er niet bijgevoegd welke afkeuring of ‘nota’ iedere verdient.
Merkwaardig was het dat de Roomsche Congregatie zich bepaalde bij de
veroordeeling der stellingen van Loisy en Le Roy. Andere katholieke schrijvers van
vooruitstrevende richting in Bijbelstudie had men meer dan eens op gelijken voet
willen stellen met de twee genoemde Fransche schrijvers. Nu scheen het wel bewezen
dat Rome die gelijkstelling niet aannam.
Het dekreet van het H. Officie - de nieuwe Syllabus, gelijk men weldra zeide werd met ware instemming ontvangen, ook bij hen die men, gansch ten onrechte,
verdacht van radicalisme in Schriftuuruitlegging. Maar, op de mannen die reeds meer
dan eens veroordeeld waren, op vele leeken ook die naar de nieuwe wijsbegeerte en
de nieuwe leeringen overhelden, zou de invloed van het Dekreet wel niet groot zijn.
De wijsgeerige grondbeginsels waarop Loisy's ontwikkelingsleer en Le Roy's
pragmatische uitlegging steunden, waren er niet in blootgelegd, niet onderzocht en
niet weerlegd. Men kon besluiten dat een belangrijker stuk volgen zou. Inderdaad;
en een zeer belangrijk!

(1) Voor hen die niet juist weten wat ‘geschiedkundige methode in Bijbelcritiek’ beteekent,
kunnen wij slechts aanraden werkjes te lezen en te overwegen, als P. LAGRANGE, La Méthode
historique. Paris, Lecoffre, 1906; of Dr N. PETERS. De Roomsch-Katholieke Kerk en de
Bijbelcritiek, Vertaling van A. BRUYNSEELS. Brussel, Dewit 1907. Dit laatste werkje vooral
diende elk ontwikkelde Vlaming te lezen.
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B. De encycliek over het modernisme(1)
Op 8 September verscheen de Encycliek Pascendi, lang en merkwaardig document,
diep redeneerend over de moeilijkste vraagstukken van Wijsbegeerte en Godsdienst,
statig en plechtig, soms bijtend en spottend van toon. Weinige Encyclieken zijn zoo
moeilijk om verstaan als deze: 't zal dus niet onnuttig zijn ze hier in 't kort te ontleden
en de aandacht van den lézer te roepen op de voornaamste harer leeringen.
Benevens eene inleiding en een zeer kort slot, bevat de Encycliek drie deelen:
1.
Welke de leeringen der Modernisten zijn?
2.
Welke de oorzaken zijn dier leeringen?
3.
Welke middelen dienen aangewend om het Modernisme te keer te gaan?
Het eerste deel trekt vooral onze aandacht. Over het tweede en derde deel hoeven
wij weinig te zeggen: eene korte samenvatting zal genoeg zijn.

1.
De Leeringen der Modernisten.
Dat Pius X in de Encycliek Pascendi, onder den naam van Modernisme, de leeringen
van Loisy, Le Roy, Tyrrell veroordeelt, is onbetwistbaar en wordt ook niet betwist.
Maar even zeker is het dat de Encycliek niet uitsluitend de meeningen en de
uitdrukkingswijze van éénen dezer schrijvers overneemt. Ze gaat veeleer logisch te
werk: ze brengt die nieuwe gedachten, die in verschillende vormen voorkomen, tot
een logisch geheel, wijst hun verband met malkander aan, volgt ze tot in hunne laatste
en verste gevolgtrekkingen, leidt ze af uit hunne diepste gronden. En het is wel de
minste verdienste niet der Encycliek, in

(1) Tekst en Fransche vertaling in Condamnation du Modernisme boven aangehaald. Volgens
deze uitgave halen wij de Encycliek aan. De Encycliek is, naar onze meening, het eerste
officieel document dat aan die nieuwe leeringen den naam Modernisme geeft.
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den warboel dier nieuwe gedachten eene wetenschappelijke rangschikking te hebben
gebracht, zonder ze nochtans te misvormen, ze gesystematiseerd te hebben, zonder
ze te verdraaien.
Dat de Encycliek het ‘Modernisme’ trouw weergeeft, bekennen zelfs de
gezaghebbende voorstanders der nieuwe gedachten.(1)
De Paus, om orde in de uiteenzetting van die leeringen te brengen, beschouwt den
Modernist achtereenvolgens als Wijsgeer, als Geloovige, als Godgeleerde, als
Geschiedkundige en Criticus, als Apologeet en als Hervormer. Natuurlijk volgen wij
dezelfde orde.

A. De Modernist als Wijsgeer.
Volgens de Encycliek kan men de wijsbegeerte bij den Modernist in deze drie
grondstellingen samenvatten: Agnosticisme, Immanentie, Ontwikkelingsleer.
a. Agnosticisme. ‘De rede is niet bekwaam om op te klimmen tot God, zelfs niet
bekwaam om te kennen dat hij bestaat... Dit toegegeven, ziet eenieder klaar in wat
er van de natuurlijke Theologie geworden moet, en van de
Geloofwaardigheidsbewijzen, en van uitwendige Openbaring. De Modernisten
loochenen dit alles: dit is intellectualisme, zeggen zij: een oud stelsel, reeds lang
dood.’(2) Zoo klaar, zoo stout schreven de vroegere Modernisten wel niet; maar dat
zij dit beginsel, dat voor katholieken te veel ergerend klonk, veronderstelden, blijkt
uit hun oordeel over de uitsluitende waarde der Immanentie-Apologetiek.(3)
Trouwens, hooren wij de Tegen-Encycliek: ‘Wij erkennen dat de redenen uit de
scholastieke Metaphysiek gehaald om het bestaan van God te bewijzen,.... op heden
alle kracht verloren hebben. De begrippen, die als steun van

(1) Zoo b.v. schrijft Tyrrell: ‘Het portret van den Modernist dat men er ons voorstelt, is zoo
betooverend voor elken ontwikkelden geest, en de stellingen die men er tegen stelt, zijn zoo
terugstootend, dat de Encycliek eene gevaarlijke lezing is voor de kinderen dezer eeuw’!!
Times van 30 September laatst.
(2) Bl. 6-8.
(3) Nog afdoender getuigenissen bij Le Roy.
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deze bewijzen dienen, hebben, in de algemeene herziening die de kritiek sedert Kant
voltrokken heeft,.... hunne onbeperkte bewijskracht, die de middeleeuwsche
Aristotelesmannen hun toeschreven, verloren. Eens bewezen de “convenzionalità”,
het onnauwkeurige van al onze voorstellingen, is het duidelijk dat zulke bewijzen
vallen, maar ook dat de baan gesloten is om er andere van denzelfden aard te maken.’(1)
Het is hier niet mogelijk de opwerpingen der Kantiaansche of Spenceriaansche
wijsbegeerte tegen het bewijs voor Gods bestaan te onderzoeken of hier eens opnieuw
dit bewijs te leveren.(2) Daar wij voor katholieken schrijven, hoeven wij hier toch bij
te voegen dat het bewijs voor Gods bestaan, uit de Schepping, in de H. Schrift klaar
geleerd wordt (Rom. 1, 18v.; Wijsheid, XIII, 1 V.), en dat het Vatikaansch Concilie
in den Kerkban doemde hem die zegt ‘dat het natuurlijk licht van 's menschen verstand
niet bekwaam is, door middel der geschapene wezens, den eenigen waren God, onzen
Schepper en onzen Meester, te doen kennen.’
De Tegen-Encycliek zegt dat ‘het licht van 's menschen verstand’ hier beteekent
even welk kennismiddel b.v. het godsdienstgevoel, de Immanentie!!
b. Immanentie. Innig en noodzakelijk verbonden met het eerste wijsgeerig beginsel,
voor allen die de wettigheid van den godsdienst erkennen, is het tweede: de
Immanentieleer.
Het ware te lang hier den tekst zelf der Encycliek over Immanentie neer te
schrijven: men kan hem samenvatten in korte woorden.
De godsdienst bestaat, en vrij algemeen: dit is een feit. De rede kan het bestaan
van God niet bewijzen; uitwendige openbaring kan niet worden aangenomen. Een
andere uitlegging dringt zich op: 't is in den mensch zelf, in een bijzonder gevoel,
dat men den oorsprong van den godsdienst zoeken moet. In zekere omstandigheden,
onder den

(1) Bl. 98-99.
(2) B.v.N. BALTHASAR, Le problème de Dieu d'après la philosophie nouvelle. Revue
Néo-Scolastique. Nov. 1907.
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prikkel eener noodwendigheid komt, in het bewustzijn van den mensch, uit de diepten
van het geweten een godsdienstgevoel, dat God als oorzaak heeft en als voorwerp.
Zoo ontstaat de godsdienst, natuurlijk en bovennatuurlijk te gelijk, want in iedere
godsdienst is Openbaring. Zoo leeren de Modernisten: ‘Erkennen wij, zegt de
Tegen-Encycliek, dat dit, in den grond, onze gedachten zijn over den oorsprong van
den Godsdienst.’
Eens, het vermogen der rede voor het bewijzen van Gods bestaan geloochend, is
dit het eenige middel om den godsdienst uit te leggen.
Voor den wijsgeer heeft deze stelling tegen zich dat ze steunt op het Agnosticisme,
en op eene kennisleer die het vermogen der zintuigen en der rede krenkt; voor den
Katholiek, dat zij natuurlijken en bovennatuurlijken godsdienst, godsdienstgevoel
en Openbaring verwart, wat rechtstreeks ingaat tegen eene geloofsbepaling van de
Vatikaansche Kerkvergadering die tusschen natuurlijke en bovennatuurlijke orde
een wezenlijk verschil verklaart.
c. Ontwikkelingsleer. Gevoel is nog geen kennis: het eerste godsdienstgevoelen,
ontstaan lijk wij zegden, is nog onbepaald, duister. Nu wordt de rede in eens almachtig
om ‘de gewaarwordingen die de mensch in zich gevoelt, in verstandelijke begrippen
eerst, dan in woorden uit te drukken. Vandaar het spreekwoord der Modernisten: de
godsdienstige mensch denkt zijn geloof.’(1).
Zoo komt men tot geloofsformulen of dogma's: ze drukken het gevoel symbolisch
uit, en helpen den mensch in 't verstaan van zijn godsdienst. Maar, die verstandelijke
begrippen en uitdrukkingen moeten natuurlijk veranderen en ontwikkelen met den
gang der beschaving, en de ontwikkeling zelve van den mensch die ze vormt. Ze zijn
heel en gansch nevenzaak.
Weeral eene wijsgeerige leering, die met de boven gegeven kennisleer samenhangt(2)
en die zou moeten op

(1) Encycliek bl. 16.
(2) De lezer zal bemerkt hebben dat deze drie grondbeginselen afhangen van de kennisleer of
Criteriologie: daar is heden het groot vraagstuk tusschen Katholieken en Modernisten.
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wijsgeerige gronden weerlegd worden. Maar zou het soms ook niet passend zijn,
eens het gezond verstand te raadplegen: geloofsformulen en godsdienstige
geplogenheden, is dit wel alles nevenzaak? En als wij de geschiedenis der
godsdiensten doorbladeren, kunnen wij wel als nevenzaak aanzien al die zedelooze
gebruiken: kindermoorden, ontucht, zedeloosheid, die voortijds bij zoovele volkeren,
en heden nog bij de wilde stammen, met den godsdienst zelve innig samenhangen?
Ons dunkt dat én wijsbegeerte én gezond verstand dit loochenen.

B. De Modernist als Geloovige.
Uit wijsgeerig oogpunt beschouwd, is de godsdienst, voor den Modernist, een in zijn
oorsprong blind gevoel, voortspruitende uit de onpeilbare diepten van 's menschen
geweten, door de rede gekleed in verstandelijke gedurig veranderende begrippen.
‘De wijsgeer (de Modernist, wel te verstaan,) neemt de werkelijkheid van het
goddelijke aan, als voorwerp van het geloof; maar deze werkelijkheid, voor hem,
bestaat slechts in de ziel van den geloovige, als voorwerp van zijn gevoel en van
zijne bevestiging... Of God op zich zelf bestaat, buiten dit gevoel en buiten die
bevestiging, dat gaat hem niet aan. Maar voor den geloovigen Modernist is het vast
en zeker dat het Goddelijke werkelijk bestaat, en niet heel en gansch afhangt van
den geloovige zelf. Vraagt gij nu, waar die bevestiging van den geloovige eigenlijk
op steunt, hij antwoordt: op het gevoel, de bijzondere ondervinding van eenieder.
Zoo scheiden zich de Modernisten van de Rationalisten, maar vallen in de dwaalleer
der Protestanten en der Pseudo-Mystieken. Zoo leggen ze de zaak uit: in het
godsdienstig gevoel is een blik van het hart, waardoor de mensch rechtstreeks, zonder
tusschenmiddel, het bestaan en de werkelijkheid van God waarneemt en zulke
overtuiging van Gods bestaan en Gods handeling in den mensch en buiten den mensch
put, dat die overtuiging deze die uit de wetenschap voortkomt, verre overtreft.’(1)

(1) Bl. 20-21.
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Dat de leering der Modernisten wel deze is die de Encycliek beschrijft, hebben wij
boven aangewezen. Maar hier komt nu een zeer belangrijk vraagstuk: is het geloof,
is ons geloof wel gesteund op eene ondervinding, of is het, lijk de Godgeleerdheid
het sedert eeuwen leert, eene toestemming van het verstand, onder den invloed van
den wil, om reden der geloofwaardigheid van zekere stellingen?
Dat dit blind gevoel, die levensondervinding geen redelijken grond voor ons geloof
verschaffen kan, is toch wel klaar. Immers op wat is dit gevoel gesteund? Op deze
vraag zullen de Modernisten zich wachten een voldoend antwoord te geven: ze
ontwijken liever die moeilijkheid. Althans, vindt men nergens een klaar bewijs voor
de werkelijkheid van het voorwerp van dit gevoel.
Wij moeten dus hier herhalen dat deze meening over het Geloof = ondervinding
alleenlijk steunt op de wijsgeerige beginselen boven beschreven, namelijk op de
Immanentie. Al wat tegen die beginselen strijdt, strijdt voorzeker ook tegen deze
laatste toepassing. En daarbij, heeft het Vatikaansch Concilie niet uitdrukkelijk
verklaard als geloofspunt dat de mirakelen en voorzeggingen geloofsbewijzen zijn,
geldig en verstaanbaar voor ieder redelijk mensch?(1)
Eens deze grondgedachte aangenomen, namelijk dat het geloof alleenlijk steunt
op persoonlijke ondervinding, is het gemakkelijk te verstaan dat de Modernist
stelselmatig onderscheidt tusschen geloof op godsdienstige ondervinding gesteund,
en wetenschap op redelijke begrippen en redeneering gegrond. Op verschillende
redenen gesteund, moeten Geloof

(1) Waarom door het Modernisme de behandeling over het Geloof op den voorgrond is getreden,
is niet moeilijk te verstaan. Dat het geloof niet alleen berust op onbewijsbare gronden, dat
die ondervinding niet volstaat als uitlegging van het geloof, staat duidelijk en grondig bewezen
bij E. PORTALIÉ, Qu'est-ce que la foi? Bulletin de Littérature ecclésiastique, 1907, bl. 204
vv.; S. HARENT, Expérience et Foi. Etudes, 20 octobre 1907. P. Schepens, Qu'est-ce que la
foi? Nouvelle Revue théologique, décembre 1907.
Heel het apologetisch vraagstuk, voor zooveel het de noodzakelijke bewijsvoering van de
geloofwaardigheid van onzen godsdienst betreft, is goed uiteengezet bij A. GARDEIL, La
Crédibilité et l'Apologétique, Paris. Lecoffre, 1908. Anders oordeelt ten onrechte: F. MAILLET,
Qu'est-ce que la Foi? Paris, Bloud, 1907.
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en Wetenschap niet overeenkomen: dit beginsel van het Modernisme wordt hier door
de Encycliek ontleed en weerlegd.

C. De Modernist als Godgeleerde.
Om te begrijpen wat de Modernist als Godgeleerde leeren zal, is het genoeg zich te
herinneren wat een geloofspunt, een Dogma is voor de nieuwe wijsbegeerte.
Eene geloofsformuul is eene waarneming van het gevoel in verstandelijk begrip
gebracht door de rede van den geloovige. Zulke geloofsformuul drukt niet heel juist,
slechts symbolisch of profetisch, de werkelijkheid uit, maar is nochtans nuttig en
dienstbaar voor den geloovige, opdat deze zooveel mogelijk zijn geloof denke.
Een volledig stelsel van Godgeleerdheid, volgens de wijsgeerige eischen der
nieuwe wijsbegeerte, heeft A. Loisy, in zijne werken hierboven vernoemd, gevormd
en verdedigd; zelfs heeft hij getracht het door de H. Schrift te bewijzen. Al 't geen
hij schreef sedert 1898 heeft alleenlijk dit doel: de ontwikkeling van den Joodschen
godsdienst te toonen uit het gevoel van een kleinen Semitischen stam en aan te wijzen,
hoe, uit de prediking van het aanstaande ‘Rijk der Hemelen’ gansch de katholieke
godsdienst zich ontwikkeld heeft.
In 't lang en in 't breed wordt door de Encycliek die ontwikkelingsleer, zooals ze
Loisy voorstelt nopens de bijzonderste katholieke geloofspunten, beschreven en
gedoemd. Over de symbolische uitlegging der dogmen, zoo ze Tyrrell verdedigt, of
de praktische interpretatie van Le Roy, weidt de pauselijke wereldbrief niet verder
uit.
Dat het hier volstrekt onmogelijk is die ‘Theologie’ in haar geheel te weerleggen,
zal ieder zaakkundige aanstonds inzien.(1) En, beter niets, dan half werk.

(1) Over de valsche opvatting van de natuur zelve van een geloofspunt - opvatting die ten andere
steunt op de wijsgeerige stelsels van het Modernisme - vgl. J. LEBRETON, L'Encyclique et la
Théologie moderniste, Paris, Beauchesne, 1907.
Over bijzondere geloofspunten kan men het boek van M. LEPIN met veel vrucht raadplegen:
Jésus Messie et Fils de Dieu d'après les Evangiles Synoptiques, Paris. 1906. - Over de
Sacramenten: POURRAT, La Théologie Sacramentaire, Paris. 1907. In deze werken wordt
aangewezen dat de ontwikkelingsleer van Loisy door kritisch en geschiedkundig onderzoek
niet vereischt wordt.
Ook is het genoeg de wijsbegeerte der Modernisten te hebben weerlegd, opdat hunne
zoogezegde kritische gevolgtrekkingen, 't zij deze van Loisy, 't zij deze van Le Roy of van
Tyrrell, als volstrekt onbewijsbaar aanschouwd worden.
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Daarom gaan we maar een stap verder en komen zoo aan

D. De Modernist als Geschiedkundige
waarvoor trouwens dezelfde bemerking geldt.
Hier wederom worden de wijsgeerige beginselen vooraan geplaatst, en getoond
hoe de gevolgtrekkingen der Modernisten er logisch uit vloeien. Alle buitengewone
tusschenkomst van God in de geschiedenis zal men loochenen: de wijsbegeerte
vereischt zulks van den Modernist. Dat het geloof verandert en veredelt wat
geschiedenis of wetenschap leert, is eene wijsgeerige grondgedachte waar men niet
aan raken mag: vandaar het onderscheid tusschen dit of geen geloofspunt aanschouwd
uit wetenschappelijk oogpunt, of door de oogen van het geloof. Zoo leest men op
elke bladzijde, bij Loisy, het verschil tusschen den Christus der wetenschap en den
Christus van het geloof.
Daarbij het geloof ontwikkelt zich altijd meer en meer: van deze ontwikkeling
hoeft rekenschap gehouden in de tekstkritiek en in het oordeel over de bronnen en
den oorsprong der boeken.
Voorzeker, zal geen Modernist willen erkennen dat in geschiedkundige
vraagstukken de wijsgeerige methode, hier door de Encycliek op fijn schertsenden
toon geschetst, zijne methode is. De Tegen-Encycliek ook loochent zulks en teekent
hevig protest aan.
Om de zaak klaar te trekken ware een bijzonder onderzoek noodig voor elk
leerpunt; zulks is, ten deele toch, reeds gedaan.(1)
Ik betwijfel niet dat het besluit der Encycliek over de

(1) In de voorgaande nota hebben wij eenige degelijke werken over zulke vraagstukken aangestipt.
Geen twijfel of nu, met de nieuwe Encycliek en de laatste controversie, zullen er meer zulke
werken verschijnen over de verschillende leeringen door de Modernisten vooruitgezet.
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geschiedkundige methode der Modernisten door zulk onderzoek zou gestaafd worden:
‘De wijsgeer stapt vooraan, dan volgt de geschiedkundige; verder komt de inwendige
kritiek en de tekstkritiek. Uit de hoofdoorzaak immers gaat de invloed verder en
verder. En hier is, in den grond, agnosticisme, immanentie, ontwikkelingsleer.’(1)
Wie nadenkt zal zich weldra overtuigen dat zulke studie hier niet mogelijk is.

E. De Modernist als Apologeet.
Wij hebben reeds gezien dat de Modernist, in den vollen zin van 't woord, zijn
geloofsbewijs enkel steunt op eene levensondervinding, op de neigingen en
strekkingen van 's menschen geest en hart, met andere woorden uitsluitend op het
subjekt. - Andere wijsgeeren, die zoover niet gaan, aanzien zulk bewijs als geldig op
zich zelf, ja doeltreffend, en alleen mogelijk tegenover den modernen geleerde.
De Encycliek spreekt maar bondig over deze laatste: ‘Hier moeten wij nog eens,
en krachtdadig, ons beklag doen dat er zooveel katholieken zijn, die de
Immanentie-leer als leering verwerpen, haar nochtans huldigen voor de Apologetiek;
en dit zoo roekeloos, dat ze in de menschelijke natuur niet alleen eene bekwaamheid
en betamelijkheid tot den bovennatuurlijken staat schijnen aan te nemen - dit immers
hebben, mits degelijke uitlegging, de katholieke Apologeten altijd bewezen - maar
zelfs een ware en wezenlijke vordering.’(2)
Met deze woorden verwerpt de Encycliek de Apologetische methode van Blondel,
die we hooger met 's schrijvers eigene woorden hebben doen kennen.
Veel strenger is de Encycliek tegenover de Immanentie-Apologetiek in den vollen
zin van het woord. Hoe de modernist tot zulke geloofsstaving genoodzaakt wordt,
is gemakkelijk te verstaan. Eens dat men het vermogen der rede voor het bewijs van
Gods bestaan loochent en overtuigd is dat het feit der Openbaring door geene
uitwendige redenen kan

(1) Encycliek bl. 59.
(2) Bl. 64-66.
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bewezen worden, moet men het geloofsbewijs op het subjekt alleen steunen. En hoe
de Modernisten dit doen hebben wij reeds gehoord.
't Is nog eens vooral Loisy wiens geloofsverdediging tegen Harnack als leiddraad
van Modernistische Apologetiek wordt genomen. Voorzeker, om opwerpingen uit
den weg te ruimen, vinden zij geene meesters: dwaalleeren in de H. Schrift,
dwaalleeren in de prediking van Jezus, tegenstrijdigheden in het dogma, bewijzen
niets tegen het katholiek geloof dat op het godsdienstgevoel steunt.(1) ‘Den ongeloovige
willen zij overtuigen, dat in de diepste diepten van zijne menschelijke natuur en zijn
leven, een verlangen, eene vordering verborgen liggen tot een godsdienst, niet tot
even welken godsdienst, maar zelfs tot den katholieken godsdienst, die volgens hen
volstrekt vereischt wordt door hooger en volledig leven.’(2) Den ongeloovige leiden
tot eene levensondervinding van den waren katholieken godsdienst, dit is het doel
van den Modernist-Apologeet.
Hoe zulks mogelijk is zonder geloofsbewijs op de rede gesteund, is maar niet in
te zien. En al de pogingen van de Modernisten om door subjectieve geloofsstaving
de goddelijkheid van het Katholicisme, tegenover de andere christelijke godsdiensten
te bewijzen, schijnen ontoereikend en ijdel.
Men mag nochtans niet beweren dat al de Modernisten volstrekt even welk objectief
geloofsbewijs verwerpen. Loisy immers geeft ook als bewijs voor het katholiek
geloof ‘de wondere kracht van de prediking van het aanstaande Hemelenrijk.’
De Encycliek doet hier heel juist opmerken ‘dat de

(1) G. TYRRELL (in Théologisme, Revue pratique d'Apologétique, 15 Juli 1907) om zekere
moeilijkheden in het verstandelijk begrip van Dogma te voorkomen, stelt zijne profetische
of symbolische uitlegging voor, ja, wil deze als noodzakelijk doen doorgaan.
Het vraagstuk is te gewichtig om hier te worden besproken. Men kan hierover te rade gaan
de uitmuntende studiën van L. DE GRANDMAISON, L'élasticité des formules de foi, in Etudes,
1898, LXXVI, bl. 341-358; 478-499, en van P. LEBRETON, Catholicisme, in Revue pratique
d'Apologétique, 15 Juli 1907.
(2) Encycliek Bl. 64.
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bepaling van de oorspronkelijke kiem alleenlijk steunt op apriorisme van den wijsgeer
partijganger van Agnosticisme en ontwikkelingsleer, en onbewezen is.’(1) Lezers met
gezond verstand zullen ook bemerken dat, zoo Jezus niets gepredikt had dan het
aanstaande Rijk der Hemelen, dat maar niet komen wilde, de Apostelen voorzeker
in Hem na zijnen dood niet zouden geloofd hebben.

D. De Modernist als Hervormer
moet ons niet lang ophouden. Uit de wijsgeerige grondgedachten voor het Modernisme
volgt immers heel klaar dat alles moet hervormd in het Katholicisme: de wijsbegeerte,
de godgeleerdheid, het bestuur der Kerk, de godsdienst, enz., enz.
Wie dit plan van Hervorming leest, glimlacht eens en... keert de bladzijde om.
Zoo eindigt het eerste deel der Encycliek: de Uiteenzetting van de leeringen der
Modernisten. Nog eens steunt de Paus op de wijsgeerige gronden waar heel dit
leerstelsel op rust: Agnosticisme, Immanentie en Ontwikkelingsleer, en toont dat het
logisch leidt tot den val van het Katholicisme, ja zelfs, tot den val van om 't even
welken godsdienst.

2.
De Oorzaken van het Modernisme.
‘Om het Modernisme beter te kennen en om gepaste middelen tegen zulke groote
kwaal te vinden, is het noodig eens te onderzoeken door welke oorzaken het
Modernisme ontstaan is en verspreid wordt.’ Zoo begint de Encycliek haar tweede
deel over de oorzaken van het Modernisme.
Als oorzaken worden gegeven: de nieuwsgierigheid en de hoogmoed, op zedelijk
gebied; uit intellectueel oogpunt, de onwetendheid, eene valsche anti-scholastieke
wijsbegeerte, en, voor de verspreiding van het Modernisme, de hevige propaganda
der partijgangers.

(1) Bl. 62. Vgl. GARDEIL, La Crédibilité.... Hoofdstuk IV.
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3.
De Middelen tegen het Modernisme.
In het derde deel der Encycliek worden de middelen, ‘zeer krachtige middelen’
aangeduid om die nieuwe leeringen te keer te gaan.
1. ‘Wat de studie aangaat, willen wij en bevelen wij dat de scholastieke wijsbegeerte
als grondsteen der gewijde studie worde gelegd’(1), natuurlijk uitgezonderd deze
punten die door later onderzoek valsch of onwaarschijnlijk zouden zijn gebleken.
2. In 't benoemen van bestuurders en leeraars in de Seminaries en de Hoogescholen,
zal men onverbiddelijk zijn tegen hen die Modernist zijn of het Modernisme
eenigszins voorstaan.
3. Met de grootste zorg moet er gelet worden op de studie en de gedachten van
hen die zich tot de H. Orders aangeven, en gezorgd dat er bij hen geen
Modernisme binnendringe.
4. De schriften ten voordeele van het Modernisme moeten aan de lezing den
katholieken onttrokken, en door de Bisschoppen verboden worden.
5. Om te voorkomen dat er nog nieuwe zulke werken uitgegeven worden, moeten
boekenkeurders (censores) aangesteld worden in elk bisdom ‘priesters en
kloosterlingen, aanbevelenswaardig door hunnen ouderdom, hunne geleerdheid,
hunne voorzichtigheid, mannen van eene juiste middelmaat in zake van goedof afkeuren.’
6. Priesters en kloosterlingen mogen zonder bisschoppelijke goedkeuring het
bestuur van tijdschriften of dagbladen niet in handen nemen.
7. Geen of zoo weinig mogelijk Priestercongressen, en dan nog maar met toelating
van den Bisschop.
8. Verplichting voor de Bisschoppen eenen Raad van waakzaamheid (consilium
quod a vigilantia dici placet) te stichten. De leden er van, gekozen omtrent als
de Censores, moeten aandachtig al de sporen van Modernisme, die zich

(1) Bl. 82.
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ergens zouden kunnen voordoen, nagaan, en seffens gepaste hulpmiddelen
voorschrijven.
9. Driejaarlijksch verslag verplichtend voor de Bisschoppen over de toepassing
dezer voorschriften en over de gedachten die onder de priesters en in het hooger
onderwijs heerschen.

Pius X sluit zijn wereldbrief met nog eens te verklaren dat hij niet vijandig is
tegenover Wetenschap en Vooruitgang, en maakt gewag van eene nieuwe Instelling(1)
die de katholieke geleerden zou verbinden om den vooruitgang te bevorderen van
wetenschap en kennis.
*

**

Het verschijnen der Encycliek Pascendi Dominici Gregis is zonder twijfel de
belangrijkste kerkelijke gebeurtenis dezer laatste jaren.
Met eene ongemeene krachtdadigheid heeft Pius X uitspraak gedaan over de
nieuwe leeringen die sedert een tiental jaren bij de katholieken binnendrongen. En
wat hij onder den naam van Modernisme verstaat en veroordeelt is, althans in
hoofdzaak, klaar.(2)
Het Modernisme is een leerstelsel dat uitgaat van de Wijsbegeerte, en door
menigvuldige toepassing, in Geloofsleer, Godgeleerdheid, Bijbelexegese, Apologetiek,
enz. doorgedrongen is. Het is dus in den grond eene wijsgeerige dwaling,
samengesteld uit Agnosticisme, Immanentie, en radikale ontwikkelingsleer in
Godgeleerdheid.
Wie overtuigd is dat onze zintuigen en ons verstand ons een tamelijk juist denkbeeld
geven van 't geen buiten ons is; wie aanneemt dat de rede het bestaan van God bewijst,
en bijgevolg ons eenen natuurlijken godsdienst oplegt; wie houdt staan dat God eenen
bovennatuurlijken godsdienst

(1) Gesticht onder de leiding van de Kardinalen Maffi, Mercier, Rampolla.
(2) Misschien zal men nog wat twisten over een of ander punt van ondergeschikt belang. Ons
dunkens heeft J. BRICOUT de grenzen van het Modernisme tamelijk wel afgemeten in Ce qui
n'est pas le Modernisme. Revue du Clergé français. 24 oct. 1907.
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kan veropenbaren, en verdedigt dat de geschiedkundige studie de zending van Jezus,
zijne Godheid, de instelling der H. Kerk en de waarheid van den katholieken
godsdienst bewijst... die is geen Modernist door den Paus veroordeeld.
Hij mag door de moderne ontdekkingen en zeker bewezene leeringen de oude
wijsbegeerte verbeteren waar het past; hij mag de Kerkgeschiedenis volgens de
regelen der gezonde kritiek bestudeeren; hij mag de boeken van het Oud en het Nieuw
Testament volgens de geschiedkundige methode onderzoeken en doorvorschen;....
is hij met hooger onderwijs gelast, hij moet het zelfs(1); hij is daarom nog geen
Modernist.
Door de laatste Encycliek dus heeft de bloei der wetenschap bij de katholieken
niets te vreezen. Pascendi is, voor de Kerk, geen stap achteruit naar verouderde
opvattingen, maar eene krachtige poging, eene zegevierende zelfverdediging.

III
Nog één woord over den staat van het Modernisme op heden.
Heel de katholieke wereld las met belangstelling en eerbied den merkwaardigen
wereldbrief, die in Latijnschen tekst te gelijk met vier officieele vertalingen verscheen.
Van alle kanten stroomden tot den H. Stoel verklaringen van dankbaarheid,
toestemming en onderwerping. Men moet zeker geen profeet zijn om te voorzeggen
dat, na zulken gevoeligen slag, het Modernisme niet meer zal opschieten onder de
katholieken, daar waar het tot nu niet bestond zooals in België, Holland, Duitschland.
En in de kringen door Modernisme aangetast? - Le Roy en Loisy, in Frankrijk,
zwegen en zwijgen nog. Anderen die zoover niet gegaan waren, zijn bezig met den
terugtocht te beramen en hem met krijgskunst door te voeren.
In Engeland en Italië is het nog erger gesteld.

(1) Men leze de heerlijke en zeer belangrijke redevoering van Kardinaal MERCIER aan de
professors en studenten der Leuvensche Hoogeschool, uitgesproken op 8 December 1907
en verschenen in de katholieke dagbladen van 10 December.
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Eenige weken na de Encycliek verscheen te Rome de Tegen-Encycliek onder titel
Il Programma dei Modernisti. Risposta all' Enciclica di Pio X. Roma 1908. Dit
‘Antwoord’ verscheen naamloos, en weldra vertelde men dat het opgesteld was door
eenige Italiaansche Priesters. Het is eene heftige verdediging van het Modernisme,
zonder eerbied voor het gezag van den Paus, zonder maat en zonder bewijskracht.
Arme oproerlingen!
Het lezen en verkoopen van dit boekje is, door den Kardinaal-Vicaris Respighi,
op straf van doodzonde verboden, en de onbekende schrijvers zijn in den Kerkban
geslagen (29 Oct.) Men schrijft nu dat verscheidene dier schrijvers zich reeds
onderworpen hebben, en het schijnt wel dat een groot deel katholieke Modernisten,
half onwetend meegesleept, hunne onderwerping gedaan hebben.
Il Rinnovamento, het modernistische tijdschrift van Milanen, houdt nog stand en
zwaait het vaandel van den oproer.
In Engeland was G. Tyrrell, Father Tyrrell, lijk men daar zegt, zoo strijdlustig als
zijne zuiderbroeders. In de antiklerikale Times schreef hij verscheidene hevige artikels
voor het Modernisme en tegen den Paus. Het naderen tot de H. Sakramenten werd
hem verboden. Nog altijd gaat hij voort met zijne hartstochtelijke aanvallen tegen
de Encycliek.
Dat de ongeloovige pers den spot drijft met 's Pausen Encycliek, zal wel niemand
verwonderen. Geloovige Protestanten oordeelen anders. Zonder stelling te nemen in
het wijsgeerig vraagstuk dat het Modernisme opwerpt, ja veeleer genegen tot de
nieuwe wijsbegeerte die de Modernisten huldigen, drukte, over eenige dagen, de
Expository Times het volgende oordeel over de Encycliek: ‘Onlangs waren wij getuige
van een leerzaam en hartgrijpend schouwspel. Een grijsaard, te recht vereerd om
zijne godsvrucht en de eenvoudigheid van zijn hart, handelend in zijne hoedanigheid
van opperhoofd van de grootste godsdienstige gemeente der wereld, schreef eene
Encycliek uit die met groote strengheid het Modernisme in godsdienst veroordeelt,
en verklaart dat het onvereenbaar is met het geloof in Christus... De meeste
geestelijken uit Engeland eerbiedigen de redenen van den Paus. Zij twijfelen niet
aan zijne eenvoudige
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godsvrucht tot onzen Goddelijken Zaligmaker, noch aan zijn vast geloof dat de
dogma's, die hij verdedigt, alleen de ware uitdrukking van het Evangelie van Christus
zijn. En daarom kunnen zij zijne openhartige houding niet afkeuren, maar bewonderen
veeleer zijne kloekmoedige beslissing.’(1)
Te midden van al dit strijdgedruisch staat Pius X, onwankelbaar, pal; hij betrouwt
op God en vreest ‘den kwaden dag’ niet.
Tegen de wederspannige katholieke Modernisten schreef hij nog op 18 November
een ‘Motu Proprio’ waarin hij het dekreet Lamentabili en de Encycliek Pascendi
bekrachtigt en den Kerkban uitspreekt tegen hen die de stellingen, meeningen of
leeringen houden staan die in deze twee stukken vercordeeld zijn.
De katholieke tijdschriften aan Wijsbegeerte, Godgeleerdheid en
Geloofsverdediging gewijd, onderzoeken nu, punt voor punt, de bijzonderste
vraagstukken door het Modernisme op het dagorde gebracht, en trachten, op kalme
wetenschappelijke wijze, de ware oplossingen te verdedigen en voor te staan. Ze
helpen krachtig tot de overwinning.
Onderwerping aan de Kerkelijke Overheid, betrouwen in hare wijsheid, en tevens
studieijver en wetenschappelijke werking moeten, op onze dagen meer dan ooit,
geprezen en aanbevolen worden. Hoe schoon en treffend is het gebed dat de priester
dagelijks bidt: Bonitatem et disciplinam et scientiam doce me!
H. COPPIETERS.

(1) 1 December 1907.
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Uit lyrische gedichten over de liefde
door Zeemeeuwe
I. De woestijn
Gelijk een reuzenlijk, gansch naakt en doodsbleek, ligt
de Sahara met haar verschroeide zanden.
Ze is dood gelijk een steen en roerloos, en toch richt
De zon nog tegen haar heur woedendst-heete branden.
Haar wildverzengend vuur hangt midden in den trans,
vlak boven 't witte lijk met laaiend breede vlammen,
en zengt en schroeit en roost: niets dempt dien wreeden glans,
geen macht kan 't hatend woên, geen tijd zijn kracht verlammen.
't Springt haastig op in 't Oost al laaiend breed en fel,
't Blaakt gansch een langen dag met ongenadig schroeien,
't Doet bij zijn ondergang 't West branden als een hel
en valt dan al met eens daar alle heemlen gloeien.
't Heeft in zijn razend woên al brandend ver en diep
al 't water, bloed der aard, haar uit het lijf gezogen,
tot dat zij nederlag, zieltoogde en eeuwig sliep.
Nog! Nog! 't wil immer nog die dorre meer verdrogen.
En toch de korrels zand zijn ware sperken vuur Geen groen lacht... dus geen hoop! 't Staat gras doch lang en schichtig
en bruingeblakerd, in dit vuurbad der natuur
is alles pijnlijk hel, van gloed doorstroomd, doorzichtig.
Het broeit en kookt rondom, de lucht zelf is verschroeid
en spant een rossen kring rondom de vale kimmen;
de wind als de adem van een koortsenlijder, gloeit
en blaast verstikkend heen door't branden en door't glimmen.
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't Is wel de volle dood. Niets mag nog leven hier!
't Lijk mag, al rottend zelf, geen ander leven voeden.
't Moet weg, en zonder kroost: zij zengt de minste zier
van 't arm verdorde lijk, de zon in 't maatloos woeden.
Wat hebt ge dan gedaan, woestijn, dat zulk een haat
u eeuwen lang vervolgt? Wat blijft die zonne wreken
zoo grimmig dat ze uw lijk noch rust, noch vrede laat
en brand schiet immer voort op uwe doodsche streken?
Hebt gij eenzelfden eens bemind in de eerste liefd'?
Liet ge eerst de zon uw hart en dan een ander 't winnen?
Iets staat toch vast: dat liefde alleen zoo wild doorgrieft,
Om zóo te haten heeft men razend moeten minnen.

II. De bergen
Zij staan daar hoog en wit in glansrijke eenzaamheid,
die duizend reuzen al, sinds eeuwen afgezonderd,
ten kouden transen, waar hun steenen majesteit
steeds onbeweeglijk troont, 't zij hemel lacht of dondert.
Hoog prijken ze in de lucht, maar eenzaam: aan hun voet
keert hun natuur den rug; haar heerlijkheên omspannen
de vlakten al met plantenheer en bloemenvloed,
doch zij staan bar en naakt den hemel in gebannen.
Niets dat die hoogten mint of dat er wonen gaat:
Dier, plant, 't blijft alles ver uit eerbied voor die vorsten:
Wie eerbied heeft kreeg gansch zijn deel uit 's Noodlots maat,
geen liefde krijgt hij meer, 't is 't lot dier machtge borsten.
En toch hun borst vraagt liefde en liefde maar alleen
de lange jaren door. O! als de lent' komt pralen,
hun tranen gieten zij in wilde stortvloên heen:
zoo zuur is 't verre zicht van 't eerste liefdestralen.
Zij baden wel hun hoofd in 't flonkrend hemellicht,
de nacht omstraalt ze wel met al zijn stargewemel:
met vorstlijk purper siert ze de eerste zonneschicht,
't is glorie, liefde nooit! slechts grootheid, ruimte en hemel.
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Verglaasd en doodsbleek dekt ze een veld van sneeuw en ijs.
Het eerst orkaan waarin de Noorderwinden klaagden
bedekte ermeê hun kop, nog is hij wit of grijs
en immer zegt men nog: 't zijn grijsaards of 't zijn maagden.
O dit eerwaardig wit, hun vloek is 't nog en nog,
Dat hen of blanke maagd of grijsaard doet genoemd zijn.
't Is 't zelfde, is even koud! Die witte menschen toch
die mogen sterven! maar voor eeuwig maagd gedoemd zijn!
Voort op hun kruinen al glanst ijzig de oude sneeuw,
de groote wind kust hen zoo koud als een verrader,
zoo is het nu, zoo was het steeds, door eeuw en eeuw,
en nimmer zweeft de liefde op hen, komt nooit hun nader.
Dat is hun kankerwond, die ziekte vreet hen op,
doet wilde wonden in hun breede flanken gapen
en dit omspant met droom en somberheid hun kop,
met doornekroon van ijs en sneeuw hun grauwe slapen.
Zij dragen grooten naam! Wat troost in de ijdle lucht!
Wanneer zij om zich heen met steeds gelijk bestend'gen
en even stommen schrik al 't leven zien op vlucht.
Olympos! Kaukasus! o glorievolle ellend'gen.
Niets zet hen om, niets maakt hun weedom weder goed:
gekluisterd aan hun plaats door de eigen logge zwaarte,
staan ze immer daar geplant met hunnen marmren voet,
hun machtig en, eilaas, onsterfelijk gevaarte.
Deze is hunne ergste pijn; geen liefde en de eeuwigheid!
De tijd moet weg als hij geen liefde meer kan geven,
zij hebben hem nochtans in zijn bestendigheid,
een groot gedrochtlijk niets waarmee ze moeten leven.
Steeds denken ze aan den dag, waar, uit haar reuzenschoot
Hun moeder, de aarde, hen gebraakt heeft in de luchten;
Heel diep blaakt nog haar hart; ervan gespaard en dood
herdenken ze al dit vuur in stilte, zonder zuchten,
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't Is liefdesmart, een smart die machtig leeft in 't steen,
die eeuwig binnen vreet - wat leeft moet altijd eten Hun smarten knagen steeds door ertsen, kwartsen heen
tot dat de dag eens komt dat 't marmer gaapt, doorbeten.
Zie, hoor, zij zijn verlost - 't dreunt over 't wereldrond:
Amerika, Euroop, Austraalje, Afrika rooken!
Hun hartevuur vliegt op door mijlenwijden mond!
Zij vieren 't liefdefeest, zoo lang van liefd' verstoken.
Hun lavamantel rood stroomt van hun schouders neer.
Met rookpluim op het hoofd staan trotsch hun purpren rijen.
De Himalaya joelt en de Andes huilen weer,
En nog eens is 't de liefd' haar pracht en razernijen.
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Uit den kunstschat van Kikongo
(Vervolg)
Sommige fabels dijen uit tot een gansch verhaal. Zoo in de apoloog van Heer
FUNGWA: hier wordt de vereenzelviging van dieren en menschen zoo ver gedreven
dat men eerst bij het slot merkt dat het eene fabel is, waar een paar trekken dit karakter
verraden.

Heer Fungwa
Heer Fungwa was een schoone jongeling. Op zekere dag, was hij gaan wandelen in
eene dorre streek, hij kwam eene schoone jonkvrouw tegen, haar naam was Miese.
Heer Fungwa sprak alzoo met den mond: He gij daar, vrouw, geef mij water, dat
ik drinke, want mijn hart brandt mij met een branden van den dorst om water.
Dan zij de jonkvrouw ook met den mond, alzoo: Drink maar, vader man(1), aan
mijne kruik.
En heer Fungwa ook, vatte de kruik en hij dronk er aan.
Toen Heer Fungwa gedronken had, zegde hij deze zaak met den mond alzoo: O
gij deze vrouw, wie is uw verloofde?
En de jonge vrouw ook met den mond, alzoo: Ik ben nog niet getrouwd, maar mijn
vader is dood, hij. Maar toen hij dood ging, riep hij uit, alzoo: Vandaag, 't is mijn
sterven, maar ieder man, die mijn dochter Miese trouwt, vraagt hem geen geld, maar
alleenlijk dat hij den doodenzang kome aanheffen, en dat die zang zich verspreide
in heel de omstreek, en hij, hij trouwt mijne dochter. Maar dien doo-

(1) Vader man: eeretitel.
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denzang, dat hij hem kome aanheffen, daar waar ik aan 't drogen lig(1), waar men mij
beweent, ik haar vader.
Zoo uitte zich mijn vader aan mijne moeder en aan mijne ouden.
Heer Fungwa, toen hij dat hoorde, sprak met den mond alzoo: ‘'t Is wel, ik zal
dien doodenzang komen aanheffen, waar men uw vader gelegd heeft.’
Zij, de jonge dochter ook, wilde niet redetwisten, en zij sprak alzoo: 't Is zoo wel,
ik verlang u; kom den doodenzang aanheffen waar mijn vader begraven ligt en dan
word ik uwe echtgenoote.
Heer Fungwa ging naar zijn dorp. En hij ging denken, en denken en denken op
dien doodenzang, dien hij ging aanheffen bij zijne verwanten, maar hij kon dien
hoegenaamd niet uitvinden.
Daarna ging hij Heer Ngundu Nkunga verwittigen, dat hij kome den doodenzang
aanheffen, daar waar zijn schoonvader begraven lag.
En Heer Fungwa droeg palmwijn mede naar Heer Ngundu Nkunga, en hij zeide
tot Heer Ngundu Nkunga, alzoo: He, mijn vriend Heer Ngundu Nkunga, ik smeek
u, laat ons gaan, en hef voor mij den doodenzang aan bij mijn schoonvader, waar ik
mijne vrouw trouw met den doodenzang immers, en niet met geld, toen zij mij zegden,
alzoo: Als gij den doodenzang komt aanheffen, de vrouw, die den naam draagt van
Miese, dan wordt zij uwe echtgenoote. Maar sedert men mij dit gezegd heeft, ik denk
op dien doodenzang, en ik denk, ik denk, ik denk, en ik heb hem nog hoegenaamd
niet gevonden. 't Is daarom, dat ik gekomen ben om u te vragen, maar ik ben niet
ledig gekomen; daar, die kruik, heb ik voor u medegebracht.
En dan had Heer Ngundu Nkunga zijnen palmwijn lief, en zij dronken hem te
zamen uit. En zij bepaalden den dag, waarop zij tot hunne verwanten zouden gaan.
De dag, toen hij aangebroken was, brachten zij te zamen tien kruiken palmwijn,
en vijf geiten en twee gesneden verkens en twintig kiekens. Zij vereenigden ook eene

(1) Het lijk wordt in de hut boven eenen put gelegd, daar om wordt vuur gestoken en alzoo
droogt het lijk.
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bende van hunne slaven. En zij gingen naar hun verwantschap. Toen zij daar
aankwamen, zegden zij, alzoo: Wij, wij weenen in den dag niet, in den nacht alleen
weenen wij.
De verwantschap ook, alzoo: ‘'t Is wel!’ Dan wees men hun een slaapvertrek aan.
Daarna gaven zij ook al de zaken, die zij medegebracht hadden voor hun
verwantschap.
Dan ging Heer Ngundu Nkunga, Heer Fungwa leeren, achter 't huis alzoo: Maar
gij, Heer Fungwa, als wij zullen binnengaan in 't doodenhuis om te weenen, daar
waar uw schoonvader ligt, dan zult gij mij Ngundu Nkunga vatten, gij zult mij onder
uwen mantel verbergen(1), alzoo kan men niet weten dat ik, Ngundu Nkunga, den
doodenzang aanhef. Dit zullen zij alleenlijk denken, alzoo: Heer Fungwa, hij, hij
zelf heeft den doodenzang aangeheven.
Dan ook viel de nacht. Alle man, en de menschen van 't dorp en zij de
vreemdelingen gingen de doodenkamer binnen.
Heer Fungwa ook nam Heer Ngundu Nkunga, stak hem onder zijnen mantel. Heer
Ngundu Nkunga zeide tot Heer Fungwa, alzoo: Als gij een klop slaat onder den
mantel waar ik ben, dan weet ik, dat ik den doodenzang moet aanheffen.
Dan waren zij allen binnengetreden. Heer Fungwa ook kwam binnen en ging zitten
aan den kant van de voeten van zijn schoonvader.
En Heer Fungwa had een klop geslagen onder den mantel, waar Heer Ngundu zat,
dan hief Heer Ngundu Nkunga den doodenzang aan, alzoo: E Nkandi yaya, nkandi
iaganga, kilelele!
En al de menschen zongen dien doodenzang en hij verspreidde zich in gansch de
omstreek.... Vijf dagen bleven zij daar, maar Heer Fungwa gaf Heer Ngundu Nkunga
geen eten, en hij verborg hem onder zijnen mantel. En Heer Ngundu Nkunga
vermagerde.
En gedurende die dagen had men eetwaren verzameld om Heer Fungwa te spijzen,
en om zijne vrouw weg te

(1) Hier zal men wel een motief uit de Nibelungen herkennen.
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zenden met hem, en zij slachtten dertig kiekens, en twintig geiten en tien gesneden
verkens en honderd maniokbrooden. Dan gaf men hem zijne vrouw en zij ging met
hem.
En zij gingen, zij gingen, zij gingen, en zij kwamen aan 't groote woud van hun
dorp. Heer Fungwa haalde toen Heer Ngundu Nkunga uit. Maar Heer Ngundu Nkunga
was vermagerd.
Dan sprak Heer Ngundu Nkunga met den mond, alzoo: Zie, ik Ngundu Nkunga,
waarlijk, ik ben zoo vermagerd, om welke reden hebt gij, Heer Fungwa, mij niets
gegeven dat ik ete bij uw verwantschap, ik ook ik heb u den doodenzang aangeheven,
waarmede gij uwe echtgenoote getrouwd hebt. Maar 't is niets. Maar geef mijne
belooning, ik ga naar mijn dorp.
En hij, Heer Fungwa, alzoo: He broeder, vandaag heb ik geen geld om u te betalen.
Maar vandaag vier dagen(1) kom bij mij terug en ik zal u betalen.
Heer Ngundu Nkunga, alzoo: Dat, dat is niets, ik ben gegaan.
De dag, toen hij verschenen was, Heer Ngundu Nkunga kwam terug bij Heer
Fungwa om zijne belooning te ontvangen, maar Heer Fungwa brak zich 't hoofd en
hij had hoegenaamd niets om Heer Ngundu Nkunga te betalen.
En Heer Ngundu Nkunga ging weenen op den weg tot aan zijn dorp.
En in 't seizoen dat de gevleugelde mieren uit den grond komen, Heer Ngundu
Nkunga ging Heer Vogelvanger verwittigen, dat hij kome en dat hij hem Heer Fungwa
snappe in 't net van vliegende mieren.
Dan ging de vogelvanger 't net van vliegende mieren spannen in 't woud van Heer
Fungwa.
En Heer Fungwa, toen hij 's avonds wilde wandelen in den omtrek van zijn dorp,
kwam hij die vliegende mier tegen, die hare vleugelen aan 't zwieren was, en hij
zegde alzoo: Ik zal die gevleugelde mier, die daar op den boom zit, gaan snappen.
Toen hij ze gepikt had, het net ook viel toe en Heer

(1) De Congoleesche week telt slechts vier dagen.
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Fungwa was gevangen in den strop en de vogelvanger trof hem aan in zijn net. Hij
zegde alzoo: He Fungwa, vandaag gaat ge in mijne soep.
Heer Fungwa ving aan den vogelvanger te smeeken, alzoo: Laat mij los, ik zal u
eene schoone belooning geven.
Maar de vogelvanger, alzoo: Indien ge Heer Ngundu Nkunga bedrogen hebt met
zijne belooning, zoo zoudt gij mij ook niet bedriegen?
Hij, alzoo: Ik zal u niet bedriegen, gelijk ik Heer Ngundu Nkunga bedrogen heb.
Maar de vogelvanger luisterde naar zijne woorden niet, en hij sloeg slechts met den
steel van zijn mes op den kop van Fungwa en hij droeg hem naar Heer Ngundu
Nkunga.
Heer Ngundu Nkunga was gansch verheugd, en hij ging zijne vrouw Miese nemen
en zij werd dus de vrouw van Heer Ngundu Nkunga om zijne belooning, die hij niet
gekregen had van Heer Fungwa.
Het vertelsel gaat recht, heel recht op den kop van wien?
Op den kop van Fungwa.(1)
Kisantu.
*

**

Een held van alle volksverhalen is de zot: een of ander dom mensch, dien men alle
mogelijke en onmogelijke gekke dingen laat uitsteken. Met zotten wordt in Congo
ook veel gespot.

Historie van den zot
Die echtgenoot was een echte zot.
Op zekeren dag, toen hij wilde naar de markt gaan, nam hij zijn zaksken, hij zag
niet of er een gat in was. Hij trok zoo op.
Hij kwam op de markt aan, hij kocht een rolleken darmen(2), stak het in zijn zaksken,
kwam terug.
Maar bij 't terugkomen, 't rolleken viel er uit.

(1) Fungwa = Vogel.
Miese = Vogel.
Ngundu Nkunga = De schoonste zanger onder de vogelen van Kongo.
(2) Ingewanden van 't verken of de geit.
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Hij aldus: Ik heb een rolleken gekocht, ik raap dit op; nu heb ik er twee. Maar in
zijne zotheid, zag hij naar den zak niet; zoo telde hij reeds drie keeren. Toen hij nog
een rolleken op den grond zag, zegde hij: Ik heb er een gekocht, ik heb er reeds vier
opgeraapt; nu zijn er vijf.
Toen hij in zijn dorp kwam, beval hij aan zijne vrouw den pot met water op te
zetten, om 't vleesch te bereiden.
De vrouw zette den pot op 't vuur; toen de pot aan 't koken was, vroeg zij 't vleesch.
De man schudde 't vleesch uit en 't rolleken was vol kleiaarde.
En hij loog aan zijne vrouw, alzoo: 't Vleesch is onder weg verloren. Maar de
vrouw, toen zij naar 't vleesch keek, dat vol kleiaarde was, sprak alzoo: ‘Mijn man
is nu gansch zot geworden.’ Zij zag naar den zak, en toonde 't gat aan haren man.
Hij alzoo: De zak was niet sterk genoeg en 't vleesch is er uit gevallen.
Kisantu.
*

**

Maar de zot is niet altijd zoo dom als hij er uitziet. Soms heeft men zijne hulp noodig.
Lach er dus niet mee: dit leert ons het

Verhaal van de twee broeders
Eene moeder had twee kinderen gebaard, Heer Zot, de oudste, Heer Verstand om te
tellen, de jongste. Zij beiden, toen zij groot geworden waren, scheidden zij van
malkander; de eene ging zijn dorp bouwen; de andere ook zijn dorp.
Heer ‘Verstand om te tellen’, als hij zijnen oudsten (broêr) tegenkwam, lachte
zijnen oudste uit, alzoo: Gij die Heer ‘Zot’ zijt, gij hebt geen geiten, gij hebt geen
verkens; heden zijn 't schatten van den mensch. Geiten ik, verkens ik.’ Alle dagen
lachte hij zoo zijnen oudste uit.
Hij, Heer ‘Verstand om te tellen’, ging zijne echtgenoote trouwen. Op zekeren
dag ontving hij een uitnoodiging van zijn schoonvader; hij aarzelde niet. Hij spoedde
zich, ging, vroeg: He, schoonvader, een uitnoodiging heb ik gehoord, wat is 't?
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Zijn schoonvader antwoordde alzoo: He, Vader(1), dit, waarom ik u doen komen heb,
maar als gij mijn geld zult nemen, koop mij een verken; maar wanneer gij het verken
koopt, koop noch zeug, koop noch beer.
Zoo nam Heer ‘Verstand om te tellen’ 't geld aan; hij vertrok naar zijn dorp. Hij
ging naar de markt om het verken te koopen, dat zijn schoonvader bevolen had. Maar
hoe zijn schoonvader het hem bevolen had: koop noch zeug, koop noch beer.
Hij ging naar alle markten, hij zag slechts zeugen en beeren. Hij werd een stuk
vod(2) van zijn veel wandelen.
Dan dacht hij verstand. Hij vereenigde de ouden der menschen. Hij vertelde hun,
alzoo: Ziet, gij ouden, indien gij het kunt oplossen. Schoonvader heeft mij bevolen,
alzoo: Ga, koop mij een verken, maar koop noch zeug noch beer. Welnu, gij, ouden,
ik, hoe moet ik doen?
De ouden ook dachten en dachten, toen zij zegden: ‘Wij weten niet, hoe gij moet
doen.’
Maar er was een oude, die hem vroeg: Gij, hebt gij geenen ouderen broêr? En hij
zegde: Ja, ik ben met een ouderen broeder, maar 't is een zot.
Die oude zegde hem: ‘He! sta op, ga het hem vragen.’
Heer ‘Verstand om te tellen’ ging, toen hij kwam aan 't dorp van Heer ‘Zot’; de
kinderen van Heer ‘Zot’ zagen hem, wijl zij vroegen: A! wie is 't, die daar aankomt?
Hij antwoordde alzoo: Ik, Heer ‘Verstand om te tellen’; ik tel den hemel, ik tel de
aarde. Terwijl gij, Heer ‘Zot’ gij hebt geene geiten, gij hebt geene verkens, heden
zijn 't de schatten van den mensch. Geiten ik, verkens ik. Hij kwam 't dorp van Heer
‘Zot’ binnen. Heer ‘Zot’ was bezig zijne banaanplanten aan 't hakken. Heer ‘Verstand
om te tellen’ kwam op de koer, vroeg aan de kinderen: He, uw vader, waar is hij?
De kinderen antwoordden: Vader is daar zijne banaanplanten aan 't hakken. Hij
beval hem te verwittigen, dat hij kome. Zij gingen Heer ‘Zot’ roepen, hij kwam. Zij
groetten malkander(3). Heer ‘Verstand om te tellen’

(1) Eeretitel.
(2) Zijn kleederen (paan) versleten, hingen aan flarden.
(3) Door handgeklap.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1908

126
bracht Palmwijn te voorschijn, gaf een goeden dag aan zijnen ‘oudere’ terwijl hij
sprak: Dit kruiksken, u heb ik het medegebracht, iets ben ik komen vragen.
Heer ‘Zot’ weigerde niet, zij dronken den palmwijn.
Heer ‘Verstand om te tellen’ zegde 't geen hij kwam vragen, alzoo: Ziehier waarom
ik gekomen ben. Schoonvader heeft mij bevolen, alzoo: Kom, neem geld, koop mij
een verken. Maar als gij 't verken koopt, koop noch zeug, koop noch beer. De markten
ging ik af, om zulk een verken te zoeken. Verkens waren daar, zeugen en beeren.
Maar 'k zag 't verken niet dat ik koopen moest. Toen ik in mijn dorp terugkwam,
vereenigde ik al de ouden; ik legde deze zaak uit, zij wisten niet. Maar er was een
oude, toen hij mij vroeg: Gij, hebt gij geenen ouderen broêr, sta op, ga het hem
vragen. 't Is daarom dat ik gekomen ben. Hoe moet ik doen?
Hij, Heer ‘Zot’ antwoordde hem: Breng mij eene geit in 't jaar geboren, 't eenige
jongske van haar moeder en negen kruiken palmwijn. Dan zal ik het u zeggen, hoe
gij doet? Ik ben een zot, gij lachte mij altijd uit, als wij malkander tegenkwamen. Ik,
uw oudste broêr, heb medelijden met u. Ga, trek naar uw dorp terug.
Hij ging terug, hij zocht die geit en negen kruiken palmwijn.
Hij is gekomen. De kinderen vroegen hem weer: A! wie komt daar aan?
Hij sprak: Ik, de broêr van Heer ‘Zot’. Hij beval den ouden man(1), Heer Zot, te
gaan zeggen, alzoo: Uw broêr is gekomen.
En hij kwam. Hij nam de geit en den palmwijn, toen hij zegde alzoo: Mijn broêrke,
't is niets, ik zal u wel toonen hoe gij zegt aan uw schoonvader. Alzoo zal hij u niets
kunnen antwoorden. En ik, uw oudste, ik heb medelijden met u. Dus, beveel iemand,
dat hij ga naar uw schoonvader, dat hij zegge, alzoo: Uw verken heb ik gekocht,
maar kom het halen; maar als gij komt, kom in den nacht niet, kom in den dag niet.
Zoo gezegd, zoo gedaan. Iemand vertrok naar schoon-

(1) Eeretitel.
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vader die zegde: ‘Uw verken heeft hij gekocht, maar kom het halen; maar als gij
komt, kom in den nacht niet, kom in den dag niet.
De schoonvader werd bedroefd. Hoe kan ik gaan? terwijl hij zegde: Hij heeft
verstand. En hij ging naar zijn schoonzoon in den dag, om daar vóór den avond aan
te komen. Hij was halfweg. De zon was ondergegaan en de avond begon te vallen.
Hij dacht alzoo: Hij, heeft hij niet bevolen: kom in den dag niet, kom in den nacht
niet. Hoe ga ik?
En hij trok terug naar zijn dorp. Hij zond iemand naar zijn schoonzoon, alzoo: 't
verken dat hij het opete, vader.
Kianika, bij Nlemfu, (Lagere Congo).
*

**

Het is ondoenlijk in dit tijdschrift een voorbeeld van alle soorten aan te halen. Laat
ik hier nog om te eindigen een der schoonste parabelen overschrijven die ik ooit te
lezen kreeg.

De melaatsche en de gierige vrouw
Een man, die van de melaatschheid getroffen was, kwam uit het bosch met zijne
honden. Hij was gaan jagen. De groote hitte had hem aangetast. ‘Wel, ik zal aan 't
land aankomen, waar de vrouwen bezig zijn met aardnoten uit te doen. Indien zij mij
geene aardnoten geven, ten minste zal ik toch water vragen en zij zullen mij dat niet
weigeren.’
En hij, de melaatsche, hij kwam aan 't eerste stuk land, en hij vroeg aan eene vrouw:
‘Och, mama,(1) vrouw, geef mij water, och, moeder, ik sterf van den dorst.’
Maar zij, de vrouw, sprak alzoo: ‘I, gij, den dien, aan u zou ik mijn water geven.
Neen, neen, neen! Geen water ik. A! ik zou u mijn water geven. A! gij zoudt uit
mijne kruik willen drinken, gij moest uit uwe handen drinken.’
En hij vervolgde: ‘Och, moeder, gij geeft mij geen water, giet mij dan een beetje,
ware 't slechts in een blad.’

(1) Mama: moeder (eeretitel).
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Maar de vrouw bleef versteend: ‘Ik heb geen water voor u.’
Eene andere vrouw, die op een anderen hoek van 't land aan 't werken was, toen
zij dit hoorde, riep den melaatsche: ‘Wel, drink uit mijne kruik, beste man!’ En hij
kwam af.
‘Wel, drink uit mijne kruik!’
Maar hij zegde: Neen, neen, ik wil niet, moeder, giet een beetje in mijne handen
en alzoo zal ik drinken.’
Maar de vrouw: ‘Drink uit mijne kruik, vader.’
Toen hij gedronken had: ‘Zoo ik zie, uwe honden hebben de keel ook droog, want
zij blazen hard, geef ze ook te drinken.’
De man, toen hij gedronken had, haalde adem in: ‘'t Is goed, mama(1), beste vrouw,
zegde hij, ik bedank u hartelijk, mama.’
Dan gaf zij hem nog een klein mandeken met aardnoten.
De man trok dan een heel stuk vleesch uit zijne weitasch en hij gaf het haar. Maar
toen zij het vleesch aangenomen had, werd zij met schrik bevangen. De melaatsche
sprak dan: ‘Vrees niet, moeder; toe, eet uw vleesch maar gerust in uw dorp. De
melaatschheid kan u daarom niet aantasten. Maar die vrouw daar, die mij water
geweigerd heeft, zeg mij eens den naam van hare familie!’
En de vrouw zegde den naam: ‘Ba Kinti ndumbu nkasa mayala!’(2)
‘Wel’ zegde de melaatsche, terwijl hij zijn hoofd wreef(3), A! zie, Ba Kinti ndumbu
nkasa mayala, vermits zij mij water geweigerd hebben, indien zij kinderen
voortbrengen of indien de kinderen zich vermenigvuldigen in hunne familie, zoo zij
vleesch eten van een dier, dat eene gespikkelde huid heeft, dat zij naar hunne linkeren rechterzijde zien, en de melaatschheid zal ze aantasten, en hunne kinderen en
hunne klein-kinderen, ik verwensch ze allen met mijne betooveringen...
Zoo sprak hij en hij verdween.

(1) Mama: moeder (eeretitel).
(2) Naam van den familiestam der vrouw.
(3) Terwijl men betoovert, wrijft men zich het hoofd.
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Waar hij ze gelaten had, ging de tijd door. De ouden van 't dorp hadden een reebok(1)
in hun dorp geschoten. Toen zij dit hadden in stukken gehakt, verdeelden zij het
vleesch. De vrouw, die water geweigerd had, kreeg ook haar deel. Zij maakte het
gereed en zij at het. Toen men geslapen had, 's morgens vroeg, toen zij wakker werd,
bezag zij haar lichaam vol wonden en plekken van de melaatschheid; over heel haar
lichaam eene enkele wonde.
Hare man sprak dus: He! wat is dat, wat hebt gij gekregen!
Ik weet niet, zegde de vrouw, van waar dit komt, al die wonden en plekken. Dezen
nacht heb ik dit opgevat.
En de man: Dit, dit weet ik hoegenaamd niet. Mijne vrouw is gisteren naar 't veld
geweest, en toen zij terugkwam in mijne hut, was zij heel net en schoon. En nu, dezen
nacht, gedurende onzen slaap, heel haar lichaam is vol plekken van de melaatschheid.
Wacht een beetje, ik wil het weten, ik ga bij den tooveraar, om te weten wat het
is.
Terwijl hij dit zegde, zijne andere vrouw, die in 't zelfde huis woonde, had alles
afgeluisterd, en zij sprak, aldus: ‘Kom, ik zal u alles vertellen.’
De man kwam af. En de vrouw zegde hem: ‘Gij, mijne man, gij zegt: ik ga den
tooveraar raadplegen; maar heel de zaak is klaar.’
En de man: ‘Ach, spreek, vrouw. Gij zijt gaan werken in 't veld met haar. Wat
hebt gij gezien?’
De vrouw sprak dus: Over eenigen tijd gingen wij naar 't veld om de aardnoten
uit te doen. Toen wij aan 't water kwamen, eenieder vulde zijne kruik, ik de mijne
en zij de hare. De kinderen ook vulden hunne kruiken. Toen wij in 't veld kwamen,
deden wij aardnoten uit. Terwijl wij bezig waren, rond den noen, zie, daar kwam een
man met zijn geweer af en met zijne honden. Toen hij aan den hoek van 't land kwam,
waar uwe vrouw werkte, vroeg hij haar te drinken: ‘Och, gij, mama, goede vrouw,
kom geef mij een beetje water, mama, opdat ik drinke.’
Maar die vrouw, ziet ge, antwoordde hem aldus: Gij,

(1) Nkayi: reebok, met gespikkelde huid.
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zoo een walgelijke, met uw heel lijf vol plekken, ik zou u mijn water geven! Ik heb
geen water voor u.
En hij de man, hij was aan 't vragen en smeeken: ‘Och, kom, doe dan een weinig
water in een blad!’
En zij, daarop: ‘Loop weg van hier. Hebben de Ba Kinti ndumbu nkasa mayala u
naar hier gezonden?’
Toen ik dit hoorde, heb ik den armen sukkelaar geroepen: ‘Och, vader, beste man,
kom, drink hier van mijn water.’
Toen hij kwam, zegde hij: ‘Schenk in mijne handen en alzoo zal ik drinken.’ Maar
ik had dat niet gaarne, ik. ‘Drink uit mijne kruik, vader. Ik walg niet daarvan.’
Toen hij gedronken had, laafde hij ook zijne honden. Daarop gaf ik hem nog een
korfje, vol aardnoten. En hij, hij trok een schoon stuk vleesch uit zijn weitasch en
hij gaf het mij, toen hij zegde, alzoo: ‘Neem aan, eet het maar, vrees niet, de
melaatschheid kunt gij niet opdoen. Maar de vrouw, die mij water geweigerd heeft,
zeg mij eens de naam van hare familie, welke is hij?’ En ik, toen ik hem den naam
gezegd had: ‘Ba kinti ndumbu nkasa mayala!’ hij, terwijl hij zijnen kop wreef, hij
betooverde de familie met zijne verwenschingen: ‘Zie, Ba Kinti ndumbu nkasa
mayala, vermits zij mij water geweigerd hebben, in hunne familie als zij kinderen
voortbrengen ofwel indien de kinderen zich vermenigvuldigen, gespikkelde beesten,
als zij daarvan eten, dan zitten zij met de melaatschheid, dat zij dan naar hunne zijde
kijken, en hunne kinderen, als zij groot geworden zijn, en de kleinkinderen van hunne
kinderen enz. enz.’
Toen hij dat gezegd had, trok hij op.
Wij ook, toen wij de aardnoten vergaderd hadden, toen onze mandekens gevuld
waren, trokken wij terug naar 't dorp. Toen wij in 't dorp kwamen, 's avonds, hoort
ge, ik wilde u alles vertellen, maar ik was het vergeten.
A! ziet ge wel, dien reebok, dien men geschoten heeft en dien men verdeeld heeft,
heeft zij daarvan niet geëten?
De man antwoordde: Zij ook heeft er van geëten. Toen zij ervan geëten had, gingen
wij slapen. En 's morgens vroeg, toen zij wakker werd, bezag zij haar lichaam vol
plekken van de melaatschheid.
En de vrouw zegde daarop: ‘Indien de melaatsche
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haar betooverd heeft met zijne verwenschingen, waarom dan wilt gij uw geld voor
niet aan den tooveraar geven? De zaak is teenemaal klaar. Hoe zoudt gij het anders
aanleggen?’
De man liet dus alles zoo maar. Die vrouw, die water geweigerd had, was alle
dagen ziek, de melaatschheid lag over geheel haar lichaam en hare kinderen en in
hare gansche familie. Als men het ongeluk had van eene gespikkelde beest te eten,
had men voorzeker de melaatschheid.
Deze wreede ziekte van den melaatsche bleef zich vasthechten in deze familie, ter
oorzake van die vrouw, die water geweigerd had aan dien melaatsche.
Kianika bij Nlemfu.
De zwarte, die mij dit verhaal verteld heeft, zegt dat in zijn dorp deze familie nog
altijd met de melaatschheid aangetast is. En de reden: Omdat eene vrouw hunner
familie water geweigerd had aan dien melaatsche.
In een volgend nummer nog een Congoleesche novelle.
IVO STRUYF, S.J.
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Van de lieve doode
I
Ik draag, in 't glanzend tabernakel van mijn ziel,
uw heerlijk beeld geborgen,
lijk gij me zelven droegt, o Vrouw, vol angst en zeer
en moederlijke zorgen.
En immer zal 'k voor U het geurend wierookgraan
van mijn vereering branden,
en 't uwaart staren met de gouden gaven van
mijn eeuwge liefde in handen.
O daar nu de avond daalt in mij en over 't land
en neuzelende twijgen,
nu zie 'k uw aanzicht weer in 't gulden avondlicht
mijn aanzicht tegennijgen.
'k Zie als ten laatsten lijdensdag, in streng geduld
en zeegning van gebeden,
de diepe en vaste lijnen van uw wezen, schoon
van onberoerbre vrede.
Ik zie uw mond die, met zijn moeder-mooie lach,
mijn blijheid tegenlachte,
of, 't eigen leed vergeten, zoenend heeft getroost
mijn weeke kinderklachten;
Uw mond die louter liefde en louter goedheid sprak;
wiens wondre woorden zongen
als zang van zilvren beken uit de diepste bron
van uwe ziel ontsprongen.
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Uw heimvolle oogen dragen, als een effen meer,
de teeder-gele vuren
van onbegrepen rust, lijk zomeravondlicht
dat over 't land blijft duren.
En 'k zie hoe gij me mindet, die mijn moeder waart,
daar nu mijne oogen staren
in uw blauw' droomende oogen en er diep en klaar
mijn eigen beeld ontwaren.
O Vrouw, gij wordt me schoon- en schooner t' elken stond...
Ik voel uw zachte handen...
uw adem,... 't kloppen van uw hert; 'k voel heel uw ziel
in uw diepe oogen branden.

II
O moeder, 't zij bij dageraad of avonddalen,
steeds waagt de wenteling
van mijn gedacht om u, als 't wentelen der aarde
in eewig-eendren kring.
Mijn mond is zonder klacht, als een gebroken snaartuig,
van overspannend leed.
Ik voeld' hoe bij uw dood, mijn trots en vreugde, als water
door mijne hand, me ontgleed.
Gij waart de klare, krachtige bron, die levenszwanger,
tot leven mij ontsprong;
de wondre stem die, in uw onbegrepen lijden,
uw kind toch blijde zong.
Gij hebt gelijk een pelikaan mijn teedre leden
dooraderd met uw bloed;
gelijk de stam zijn' loot uw kracht mij in gedreven
en met uw vleesch gevoed.
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Dit hert is als uw hert, dat d'onuitvloeibre volheid
van liefde omsloten hield,
en 't is uw beeld, o Vrouw, dat al mijn doen en denken
belichaamt en bezielt.
O gouden glorietempel van mijn kinderdroomen,
die plots in 't niet verviel;
o beeltnis van mijn ooge'; o leven van mijn leven;
o Ziel van mijne Ziel!
Leuven.
AUG. VAN CAUWELAERT.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1908

135

De hervorming van het middelbaar onderwijs(1)
Veel is er in de laatste tijden over de hervorming van het middelbaar onderwijs
geschreven doch zooveel hoofden, zooveel zinnen. Ons doel is het vraagstuk uit een
historisch oogpunt te beschouwen en, alhoewel modernist, zijn wij er dus verre af
den lezer van het een of ander stelsel te willen overtuigen.(2)
Vooreerst een terugblik in 't verleden.
Het middelbaar onderwijs, 't is te zeggen het onderwijs dat het midden houdt
tusschen het hooger en lager, dagteekent slechts van de XVIe eeuw, toen de
zoogenaamde Renaissance of Wedergeboorte, d.i. de studie der oudheid en der oude
schrijvers, een nieuw tijdperk opende. Het Latijn was de wereldtaal der geleerden,
en geen wonder dus, in 't onderwijs was 't alles Latijn wat de klok sloeg. De opvoeding
was vooral formeel en de ideale leerling was hij, die bij het verlaten der school in
sierlijk Latijn kon ‘disputare de omni re et de aliquibus aliis’. Het Grieksch werd om
zoo te zeggen verwaarloosd en toen in de XVIIIe eeuw een zoon van den Vicar of
Wakefield de lessen van Grieksch wilde volgen op de universiteit van Leuven, zegde
hem de titularis lachende: ‘ik zelf ken geen woord Grieksch en ben er zelfs geen
ziertje ongelukkiger om.’(3)

(1) Voordracht gehouden den 16 September 1907 in den Oudstudentenbond van het O.L.V.
College te Boom. Gelijk de lezer zal bemerken, hebben wij grootelijks geput uit het uitstekend
werk van Brants, De Hervorming van het middelbaar onderwijs. Gent, 1901.
(2) Na E.P. Van Mierlo Jr, laten wij ook Dr Jul. Mees aan het woord: de lezer kan aldus beide
klokken hooren, en er zijn voordeel mee doen.
DE REDACTIE.
(3) BRANTS, op. cit., bl. 19. Men moet deze bewering niet al te letterlijk opvatten. Leemput,
professor van Grieksch aan de universiteit van Leuven (1782-1787) was deze taal niet machtig
en kende slechts de eerste elementen er van, volgens de bevestiging van zijn leerling Ch.
Van Hulthem. Het is onmogelijk daaraan geloof te hechten indien men nagaat dat Leemput
schrijver is eener Methodische Spraakleer der Grieksche taal,
Cfr. F. NÈVE, Mémoire historique et littéraire sur le collège des Trois-Langues à l'université
de Louvain (Mémoires couronnés et mémoires des savants étrangers publiés par l'Académie
roy. des sciences, des lettres et des beaux-arts, 1856, p. 223).
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Van moedertaal geen sprake, en nooit is de letterkunde in Vlaanderen en in het
Holland der XVIIIe eeuw zoo bloedarm geweest als juist toen het Latijn den scepter
zwaaide.
Nochtans reeds in de XVIe en XVIIe eeuw verhieven zich eenige stemmen tegen
deze alleenheerschappij van het Latijn. Rabelais verklaarde dat het onderwijs der
oude talen den geest van het kind verstompte; Montaigne had zijne hersenen tegen
iets anders willen wrijven en vijlen; Richelieu eischte meer ‘maîtres ès arts
mécaniques’ dan ‘maîtres ès arts.’
In België werd, na de opheffing der Jezuieten, het onderwijs geregeld door de
Staatscommissie in 1777 en 1778 en het studieprogramma vastgesteld als volgt:
Latijn, Grieksch, moedertaal, geschiedenis en aardrijkskunde, grondbeginsels der
wiskunde. De realia, de verstootelingen van vroeger drongen dus de school binnen
en in den loop der XIXe eeuw, de eeuw der uitvindingen en wetenschappen, werd
hunne studie meer en meer als noodzakelijk aangezien. De oorlogskreet klonk: plaats
voor de realia, plaats voor den tijdgeest in de school, plaats voor de moderne talen
en voor de natuurkunde. Dit kon slechts op kosten van het Latijn en het Grieksch
verkregen worden, en sedert tal van jaren staan modernisten en classici in twee
vijandelijke kampen tegenover elkander.
Het zou ons te ver leiden, moesten wij hier in breedvoerige bijzonderheden treden
over de verschillende hervormingen die het officieel middelbaar onderwijs van den
eersten graad sedert 1830 ondergaan heeft. Ziehier de hedendaagsche inrichting,
gelijk zij door de wet van 1887 is geregeld geworden.
Men onderscheidt de moderne humaniora met eene wetenschappelijke en eene
handelsafdeeling, en de oude humaniora insgelijks met twee afdeelingen: a)
Grieksch-Latijn, d.i. de ware humaniora, bestemd voor de leerlingen
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die zich op de hoogeschool willen toeleggen op wijsbegeerte en letteren, rechtsstudie,
natuurlijke wetenschappen en geneeskunde, en voor de toekomende priesters; b)
Latijn (zonder Grieksch) als voorbereiding tot de studie van ingenieur, tot de militaire
school, enz.
Het Staatsonderwijs is een kind der XIXe eeuw, en vroeger bestonden er slechts
vrije scholen. Onder het Hollandsch bewind was het onderwijs Staatsmonopolium.
Niemand mocht eene school openen zonder de toelating van het bestuur en dit
Staatsmonopolium was een der voornaamste grieven der Belgen. De grondwet van
1830 waarborgt de vrijheid van onderwijs en heden bekleeden onze vrije gestichten
de gewichtigste plaats. Zij zijn volkomen vrij hunne inrichting en hunne programma's
naar eigen keus te regelen. Men mag zeggen dat zij de oude klassieke traditie getrouw
gebleven zijn, en de studie van Latijn en Grieksch staat dus bij de Jezuieten en in de
bisschoppelijke gestichten op den voorrang. Nochtans zij ook hebben aan den tijdgeest
moeten toegeven en menige gestichten hebben het modern onderwijs ingevoerd.
Ziedaar dus de toestand in breede trekken afgeschetst.
Nu rijst de vraag: beantwoordt de inrichting van het middelbaar onderwijs, zoowel
van het vrij als van het officieel, aan de eischen van den tijd?
Volgens het algemeen gevoelen moet die vraag ontkennend beantwoord worden.
Wie zich hiervan wil overtuigen, hoeve slechts te raadplegen al wat men in de laatste
jaren over de hervorming van het onderwijs geschreven heeft.
De opvoeding verandert van eeuw tot eeuw en bij het spreekwoord ‘andere tijden,
andere zeden’ mag men voegen ‘andere tijden, andere opvoeding’. Non scholae sed
vitae discendum. Wij leeren voor het leven en niet voor de school.
Welk is nu het doel van het middelbaar onderwijs?
De naam van humanismus zegt het duidelijk: 't is de vorming van den mensch, de
wetenschappelijke opleiding en de letterkundige opvoeding. Beide zijn onafscheidbaar,
de eene is even onmisbaar als de andere en zoo is het middelbaar onderwijs de
voorbereiding tot de hoogste ambten, de edelste loopbanen, de schoonste posten in
handel en nijverheid.
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Kunnen de oude humaniora, de klassieke studiën die voorbereiding schenken? Talrijk
zijn zij die met innige overtuiging ja antwoorden op deze zoo moeilijke vraag, en
sommigen, verre van ze te verminderen, willen ze met al hunne rechten en voorrechten
behouden. Wij zullen de voornaamste redenen hunner overtuiging aanhalen.
Volgens hen moet het middelbaar onderwijs een middelpunt hebben, en is de
oudheid noodzakelijk dit middelpunt. Zij is dit werkelijk sedert verschillende eeuwen,
en het ware roekeloos met een onderwijsstelsel af te breken, dat op zulke lange
ondervinding steunt. Vervolgens, de studie der oude klassieke schrijvers is de eenige
die waarlijk den knaap tot mensch vormt; zij is de beste gymnastiek voor den geest,
de beste oefening van het verstand. Bovendien moet de klassieke studie ter wille
eener litterair-esthetische opvoeding behouden worden, is zij het middel tot het lezen
en genieten der oude schrijvers, toonbeelden voor alle tijden. Op één punt zijn het
alle classici eens: de studie der ouden voert geenszins tot het doel dat men wil
bereiken. De voorstanders van het ‘statu quo’ schuiven de schuld op de methoden,
die verbeterd, vereenvoudigd moeten worden. Doch in de laatste jaren is, onder den
invloed van het Duitsch leerprogramma, eene nieuwe richting ontstaan: 't is het
neo-classicismus in tegenstelling met het ultra-classicismus. De voorstanders van
dit nieuw stelsel willen de studie der klassieke oudheid op andere grondvesten
heropbouwen: op de kennis der oude schrijvers, op de kennis der oude beschaving.
Zij zijn vooral talrijk in het officieel onderwijs, en in het bisdom Doornik hebben
eenige vrije gestichten, onder den invloed van kanunnik Feron, schoolopziener, en
van den heer Carlier, bestuurder van 't Klein Seminarie te Bonne-Espérance, hun
programma volgens dit nieuw stelsel ingericht. Dit is een teeken des tijds, eene
overwinning door den tijdgeest behaald, eene toepassing van het modernismus op
het klassicismus. Immers, het geheele streven van onze eeuw is sociaalkultuur-historisch. Wij willen den mensch en het edelste menschenwerk, de
maatschappij, kennen, historisch leeren begrijpen.(1)

(1) BRANTS, op. cit., bl. 160.
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Onnoodig te zeggen dat de modernisten geen vrede hebben met het een of ander
klassiek stelsel.
Vooreerst de verstandelijke gymnastiek. Indien het voordeel van jarenlang te
‘blokken’ op Latijn en Grieksch enkel ligt in de gymnastiek, dan leveren de moderne
talen, door de rechtstreeksche methode onderwezen, hetzelfde nut op. Zulks wordt
natuurlijk door de classici betwist, doch, wat er ook van zij, het argument der
verstandelijke gymnastiek wordt meer en meer door hen daargelaten.
Evenmin, zoo gaan de modernisten voort, moet de klassieke studie ter wille eener
litterair-esthetische opvoeding behouden worden. Immers, waar zijn de jongelingen
die na jarenlange studie er toe komen de oude litteratuur te kennen en te waardeeren?
Hun getal is uiterst gering. En dan, is de letterkundige waarde der klassieke schrijvers
grooter dan die der modernen, die de menschheid onzer dagen weerspiegelen? Staat
een Homerus, een Cicero, een Ovidius, een Vergilius hooger dan een Goethe, een
Shakespeare, een Vondel? Is het schoonste en hoogste doel des levens niet een man
te zijn van zijn tijd, redenaar, dichter, de tolk van zijn volk in zijne taal? Heeft een
nationaal gedicht, een schoon vers van dichters van onzen tijd, geen dieper invloed
op 't ontvankelijk gemoed van den knaap dan een zang van Vergilius, omdat hij, in
de worsteling, lijf om lijf, met de taal toch nooit een rein esthetisch genot smaakt.’(1)
Het nieuwe stelsel, dat men als het redmiddel der klassieke studieën wil doen
gelden, wordt zelfs door eenige voorstanders der oude humaniora bekampt. Volgens
Pater Verest is er een geheel menschenleven noodig om de oude beschaving te leeren
kennen, is het eene wijsgeerige en philologische studie, welke op hare plaats is op
de hoogeschool, niet in het middelbaar onderwijs. Naar de meening van kanunnik
Muyldermans(2) is zulk doel te hoog, te grootsch voor de jeugd, kan zij deze beschaving
niet begrijpen, is het de taak van den leeraar van geschiedenis voor zijne leerlingen
de geschiedboeken der oudheid open te slaan.

(1) BRANTS, op. cit., p. 155.
(2) Aangehaald door BRANTS, op. cit., bl. 163.
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Voorzeker is de kultuur-historische studie der klassieke talen de beste voorbereiding
tot de kennis der moderne beschaving, doch de opwerpingen, tegen haar ingebracht,
zijn niet te miskennen, des te meer daar de leerling, bij het verlaten der rhetorika
nauwelijks in staat is een gemakkelijk Latijnsch, laat staan een Grieksch boek, te
lezen. Wanneer men nadenkt dat er insgelijks eene plaats vereischt wordt voor de
katholieke klassieke oudheid, dan is het niet te verwonderen dat menigeen zulk
programma als onuitvoerbaar verklaart. En dan, tot de kennis der oude beschaving
voeren de vertalingen. De geheele klassieke letterkunde is vertaald en dus in 't bereik
van allen. De beste vertaling, wel is waar, is slechts eene kopij van een meesterstuk,
doch, wij hebben het reeds gezegd, de beste leerling is niet genoeg ontwikkeld ‘om
de klassieke schoonheid in hare fijnste schakeeringen te vatten, iets dat wel mogelijk
is voor de moedertaal, omdat zij in de ziel van den knaap een door erfelijkheid, door
ingeboren aard, door eeuwenlange vorming vruchtbaren grond vindt, waarin zij
wortel schiet.’(1)
Het ware onmogelijk alle talen aan te leeren, en gelijk wij door vertalingen de
meesterstukken van Dante, Cervantes, Ibsen en Tolstoï bewonderen, zoo ook kunnen
vertalingen ons de klassieke oudheid leeren waardeeren.
Ge ziet dus, de strijd is hevig tusschen classici en modernisten. Deze laatsten
hebben ook geen vrede met den middenweg waar men, volgens kanunnik
Muyldermans(2), de modernen niet verwaarloost, doch de ouden ook niet minacht.
Zij eischen de moedertaal als grondslag van 't onderwijs, als opvoedende en vormende
leidster, de wetenschappen, de geschiedenis en aardrijkskunde, de moderne talen als
voorbereiding tot het praktisch leven. Na lange jaren strijd hebben die vakken recht
van burgerschap verworven op de school. In 1854 nog wilde de Jezuietengeneraal
Beckx, een Belg, van bijna geen onderwijs in de moedertaal hooren. Doch die tijd
is verre, en heden ware

(1) BRANTS, op. cit., bl. 164.
(2) MUYLDERMANS, De humaniora van morgen (Belfort, 1902, II, bl. 284).
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het onmogelijk de moedertaal en de wetenschappen weg te cijferen.
Reeds meermalen heeft men eene grondige hervorming van het middelbaar
onderwijs in den zin van het modernismus voorgesteld. In 1872 vroeg Pergameni(1),
professor aan de universiteit te Brussel een modern onderwijs gemeen voor alle
leerlingen tot aan de IVe en verschuiving van Latijn en Grieksch tot in deze klas.
Langs katholieke zijde werden nagenoeg dezelfde voorstellen verdedigd door Proost,
hoogleeraar te Leuven. Den 15n November 1894 werd een bond ter hervorming van
't middelbaar onderwijs met dit programma gesticht door de heeren Degive, Demade,
Wilmotte, Meyer en Monseur, doch van zijne werkzaamheden heeft men niet veel
gehoord. In 1881 behaalden de modernisten eene tijdelijke overwinning in het officieel
onderwijs. De wet van 30n Juni van dit jaar bepaalde zeven klassen waarvan de eerste
twee met moedertaal en moderne talen tot grondslag aan al de afdeelingen gemeen
waren; de studie van het Latijn ving aan in de Ve, die van het Grieksch in de IVe.
Doch in 1887 werden de twee gemeenschappelijke klassen afgeschaft, de aanvang
van het Latijn in de VIIe bepaald, en zoo werden de oude talen weer het middelpunt
der opvoeding.
In een onlangs verschenen verslag der Fédération de l'enseignement moyen officiel
vinden wij het volgende voorstel: de humaniora worden in twee cyclussen, van drie
jaren elk, een hoogeren en een lageren cyclus, verdeeld. In den tweeden cyclus begint
de splitsing, de specialisatie en ook de studie der oude talen.
Wij zullen het geduld van den lezer niet op de proef stellen met al de andere
hervormingen en verbeteringen op te sommen welke op menigvuldige kongressen
en in talrijke schriften zijn voorgesteld. Wij herinneren slechts aan het Congrès
international d'expansion économique mondiale gehouden te Bergen in 1905. De
Hervorming van het middelbaar onderwijs heeft er langdurige woordenwisselingen
uitgelokt. Ten slotte werd een wensch tot het invoeren van een meer modern onderwijs
gestemd en eene ruimere plaats voor

(1) Revue de Belgique, 1872.
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moedertaal, moderne talen, aardrijkskunde en handelsonderwijs gevraagd.
Als gevolg werd, door koninklijk besluit van 19n Februari 1906, eene Commissie
ingesteld met het doel de verbeteringen te bestudeeren welke in het middelbaar
onderwijs in te voeren zijn. Deze Commissie, waarin het officieel en het vrij onderwijs
vertegenwoordigd zijn, is verdeeld in zes afdeelingen: 1) gymnastiek, 2)
Grieksch-Latijnsche humaniora, 3) Latijn-wetenschappen, Latijn-levende talen, 4)
wetenschappelijke afdeeling, 5) handelsafdeeling, en eindelijk de onder-commissie
van de éénmaking der programma's, la Sous-Commission de l'unification des
programmes.
Deze laatste is op verre na de belangrijkste omdat hare werkzaamheden een
programma tot stand gebracht hebben dat, indien het aangenomen wordt, eene ware
revolutie in het middelbaar onderwijs moet te weeg brengen.
In een uitmuntend verslag heeft haar secretaris, de heer Dejace, professor aan de
hoogeschool te Luik, eenige grondgedachten uiteengezet, die als de leiddraad harer
besprekingen mogen aangezien worden. Hij wijst op de noodzakelijkheid eener
nauwe aansluiting van het lager- bij het middelbaar onderwijs zoodat al de leerlingen,
of zij hunne studiën voortzetten ja dan neen, hetzelfde algemeen lager onderwijs
ontvangen. Vervolgens, daar waar een hooger lager onderwijs bestaat, moet dit laatste
in overeenkomst gebracht worden met het programma van de eerste jaren onzer
college's en athenaea's.
Velen hebben noch tijd noch geld over om hunne studiën op de hoogeschool voort
te zetten en moeten zoo gauw mogelijk uitgerust zijn met de kennis die den kleinen
beambte, den bediende in den handel en de nijverheid onontbeerlijk is. De
programma's moeten daarin voorzien en dus ingericht worden om zoo weinig mogelijk
gedeclasseerden te kweeken.
Hoeveel ouders zijn er niet die hunne kinderen naar de eene of andere afdeeling
zenden zonder te weten welke het beste past? En hoe zouden zij het weten vermits
het kind reeds op tien- of elfjarigen ouderdom moet kiezen tusschen klassiek en
modern onderwijs? Wie zou durven beweren dat de roeping, de begaafdheden zich
op dien ouderdom reeds
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doen kennen? En welke moeite heeft een leerling van de middelmaat niet om van
richting te veranderen indien hij zich vergist heeft? Er bestaat, zegt professor Kurth,
maar ééne gymnastiek van het verstand, en ééne gymnastiek van het lichaam. Ze aan
een enkel kind onthouden, mag als een aanslag op zijne waardigheid, eene
heiligschennis gebrandmerkt worden. Allen hebben recht op de beste vorming.
Zulks brengt ons dus tot de noodzakelijkheid der eenheid van opvoeding en na
langdurige besprekingen heeft gemelde onder-commissie de volgende voorstellen
gestemd: gemeenschappelijke studiën in de 7e, 6e, 5e, 4e, 3e en 2e met moderne talen
tot grondslag; aanvang van het Latijn, de taal der Katholieke Kerk, in de 4e, en
verplichtend voor alle leerlingen; specialisatie, splitsing in eene lagere en eene
hoogere rhetorica volgens de hoogere studiën waartoe de leerling zich bereidt; dus
verschuiving van het Grieksch tot in deze twee hoogste klassen.
Onnoodig op het belangrijke dezer hervorming te wijzen; 't is de triomf van het
modernismus. Doch haasten wij ons er bij te voegen: 't is slechts een eerste stap. Die
voorstellen moeten door de algemeene vergadering goedgekeurd worden en dan nog
blijven ze maar wenschen: 't is aan het Staatsbestuur dat het laatste woord toekomt.
Klassieken en modernen voelen dat het beslissend oogenblik nadert; ook wordt
de strijd heviger en heviger. Het getal zieken, ontaarden, revolutionnairen door het
klassiek onderwijs aangekweekt, wordt grooter en grooter doch aan een anderen kant
moet men bekennen dat nergens de oude slenter of, zoo ge wilt de eerbiedwaardige
traditie, zoo taai is als wel in het onderwijs. Geen enkel mensch op aarde, zegt een
opvoedkundige, blijft zoo hardnekkig doof voor eene nieuwigheid, zoo
vooringenomen tegen eene nieuwe methode als de meeste leeraars. Daarom mag het
ook heeten van de Romeinen en Grieken: il est des morts qu'il faut qu'on tue.
Doch zoo ver staan de zaken nog niet. In een manifest aan den minister van
openbaar onderwijs, drukken talrijke hoogleeraars en leeraars van het middelbaar
onderwijs hun vertrouwen uit in de opvoedende kracht der oude humaniora. Bij de
laatste bespreking van de begrooting in de Kamer
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der Volksvertegenwoordigers is vooral de heer De Landtsheere als verdediger der
klassieke studiën opgetreden.
Het utilitarismus, de nuttigheidsrichting, wordt als het groot gevaar beschouwd.
Zoo wordt het vraagstuk op een verkeerd terrein gebracht want de modernisten
zijn even vijandig aan alle overdreven utilitarismus. Voorzeker, de jeugd moet
gewapend worden in den wereldstrijd, willen wij niet bezwijken in den economischen
kamp. Primum vivere, deinde philosophari. Doch de mensch leeft niet van brood
alleen en ondanks de vergoding van het gouden kalf, hongert en dorst onze eeuw
nog naar rein esthetische gevoelens, naar kunst en letterkunde. Alleenlijk beweren
de modernisten dat de moderne talen dezelfde opvoedende kracht hebben als de oude
talen; zij willen niet het gewauwel van een kellner maar eene litteraire, esthetische
zoowel als praktische kennis. 't Is niet over utilitarismus maar wel over de opvoedende
kracht van de oude talen aan den eenen kant, van moedertaal en moderne talen aan
den anderen kant, en over de beantwoording van het onderwijs aan de behoeften der
eeuw, dat de discussie moet handelen.
Wanneer wij een blik slaan bij onze naburen, dan zien wij dat het klassiek onderwijs
in verschillende landen veel van zijne voorrechten verloren heeft.
In Holland kunnen de leerlingen der hoogere burgerscholen, hunne studiën op de
hoogeschool voortzetten, doch slechts tot het bekomen van 't diploma van arts. In
Duitschland kent het keizerlijk besluit van tn Februari 1902 dezelfde rechten toe voor
de hoogere studiën aan gymnasia, realgymnasia en oberrealschulen, doch voor de
studie van de rechten en van de geneeskunde zijn de kweekelingen der oberrealschulen
tot een aanvullend examen in 't Latijn gehouden. Leerlingen der realgymnasia (zonder
Grieksch) kunnen in een groot seminarie opgenomen worden.(1)
In Frankrijk heeft het Grieksch eene ondergeschikte plaats op het programma; in
Noorwegen wordt het enkel nog op de hoogeschool onderwezen.
In België hebben de oude humaniora al hunne rechten

(1) Kölnische Volkszeitung, 2 Januari 1903.
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en voorrechten bewaard en toch tellen zij slechts 35% der leerlingen, wel te verstaan,
in het officieel onderwijs, want de vrije gestichten verkeeren in heel andere
omstandigheden, vermits zij de toekomende priesters opleiden. Wat zou er van het
klassiek leger overblijven, indien de kennis der oude talen niet vereischt werd voor
de studie van het recht, van de natuurwetenschappen, van de geneeskunde op de
hoogeschool? Rari nantes in gurgite vasto.
Misschien wel, loopt ook bij ons het klassiek onderwijs groot gevaar. Wat zal er
uit bovengenoemde Commissie voortspruiten? De rol van profeet staat ons niet, doch
wij zijn geneigd te gelooven dat de oude humaniora er eerder verminderd dan versterkt
zullen uitkomen.
Dr J. MEES.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1908

146

Caroussel
...Men stapte d'r binnen, over den breeden trap van drie trêe hoog, door 'n weidsch
portaal, waar 't licht in neerviel, 't strakke zuiver-rooïe licht, van vier elektrische
bollen, goedwillig opgehouden in de hoogte, door evenveel zwierige nymphenbeelden
half-mensch en half-visch...
Op den achtergrond, in 'n glazen kasken, zat 'n vrouw, 'n deftige grijs gebleste
vrouw, met stoppelhaartjes op 'r kin en op 'r bovenlip, en met 'n witte zoo maar pas
gewasschen, uitruivende boa om 'r nek: - die stak u 'n kaartje toe, afgerafeld,
bruinbepooteld ingangskaartje, en die grabbelde daarop ook altijd even statig het
paar witte nikkeltjes weg die je hoorde slidderen dan met 'n fijn metaalgeluidje over
't marmeren tafelblad.
Toen kon men binnen: met de formaliteiten was men klaar.
D'r waren twee deuren: één rechts, waar 't luidde: ‘Entrée’, één links, die zei:
‘Sortie’.
En natuurlijk, men ging rechts. En daar zakte men zoo maar ineens! in die
tooverwereld van fonkelende, pinkelende, steeds puur-rooïe elektrische peertjes,
bruin velouren pilasters glanzend van koper, pertige jong-jolende meisjeskoppen en
zwier-zwaaiende op en neer, achter en voor, huppelende steigerende peerden-van-hout;
- viel men in dit schitterende fantaisiepaleis, 't binnenbeschot beklaterd met heidensche
Daphnis-en-Chloë-tafereelen en Arabische haremontvoeringen; - stond men eindelijk
in die dolle, altijd-maar door cirkelzwaaiende kermisleut, die zich veropenbaarde,
daarbuiten over het stadsplein, luidruchtig boven de krochende stoommotors met
hun doffe stemmengerommel en de krijschende sleep-orgelmuziek, daarbuiten in
den stillen sterrenavond.
En telkens de schrille stoomfluit afging, en de hijgende machien werd stop-geremd,
wijl de lichtfonkelingskes verbleekten en de machtige peerdenronde stilhield met 'n
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bruske plankendaver..., schoot er 'n wachtende menigte recht, van d'r stoelen en
banken langs het beschot, op de carousseltreden, klauterend allen tegelijk op de
peerden-van-hout, die lieten begaan, stil en gedwee, met gebogen nek en open rose
muil, met 't gebit waar de teugels losjes aan bengelden, tusschen de bloote tanden
geklemd.
En toen dan weer de vergulde Giavoli-orgel heur gerekte valse-lente-akkoorden
aan 't uithalen ging, en die strooide, boven tegen 't zeildoeken gewelf, en onder, over
de menschenkoppen, overheerschend alom het gejaai en geroep van vrouwen- en
mannenstemmen, toen slingerden alweer de peerden rond, voor en achter, achter en
voor, in de éénzelfde ronde, rond het éénzelfde middenpunt; meêsleurend op hun
gelaten rug, de stijve heertjes met opgestreken pommadekneveltjes en met 'n rilde
bamboesrietje aan hun hand, de andere heertjes met neusnijper en sportmansklak,
de heertjes - al veel minder heertjes - met enkel nog 'n bolhoedje ofwel heelemaal
zonder bolhoed: allen gezeten fiksch, hun knieën prangend in de lenden hunner wild
steigerende peerden; - en dan, de glacégehandschoende juffertjes met effen laken
mantels en laatstemode-hoed, de juffertjes met lichte bonte jakjes en scheeve hoed
op verwarden kop, de andere ook - veel minder juffertjes reeds - met enkel 'n geruite
hoogkraagde rotonde aan en heelemaal zonder hoed, en preutsch toch allen, als
amazonen zijlings geleund op den nek van hun ruw springend peerd..., en
schokke-draaiend allen, den cirkelweg langs, - heertjes en juffertjes dooreen!
Op d'achterste bank, in 'n gondole, zaten er zoo twee, hoofden bij mekaâr, en die
hadden het druk, want naar andere menschen keken ze niet.
Juist daarachter, 'n rij van drie - zaten 'r twee andere vrouwen, en tusschen hen
leunde ook 'n heer, sigaret-rookend, achterover tegen 'n koperen stang. Hoed in den
nek, en één been geslagen over het springende carousselpaard, zoo draaide hij den
hoek om, met dat ééne been dat op- en neêr walste, zottespringend, niet tegen te
houden, net als de pedaal van 'n trapwiel...
Er kwamen toen een koppel armen voorbijgeslierd los-
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hangend nevens de teugels, een lijf hurkend over den houten peerdenkop, en 'n
bloôjongensgezicht, rond rood jongenshoofd, met 'n witte studentenklak d'r boven
op. Die lachte, met 'n kluchtig-onnoozele tronie, z'n kameraden toe beneden,
veelbeteekenende knikjes werpend in de richting van 'n juffer, die daar zat, twee rijen
voorop en bewust van 'r voornaamheid, met 'r groote oogen dwalend langs de spiegels,
en soms eventjes met 'n wipvingertje glad strijkend 'r coiffure-à-la-vierge...
En daar kwamen nog andere koppen, lachende, giechelende, ook komisch-ernstige
koppen, en allen gingen denzelfden weg langs, den éenzelfden cirkelweg,
verschijnende hier, met luidruchtige gebaren, handen grijpend in de lucht, en
verdwijnende ginds, den hoek om, achter de orgel, waar 't al ineens verzwond als in
'n donkeren spoortunnel.
En 't wierd 'n dolle, duizelingwekkende rit in die heen-en-weerdraaiende
plankenronde, - ronde van voorbijsnellende door elkaar warrende vrouwen- en
mannenstemmen, waarboven nog luider soms de Giavoli-orgeltonen uitsloegen als
vlammentongen in 'nen rukwind...; - reuzenschijf waar ook de kleuren meedansten
in fantastische wenteling: 't fluweelrood der draperieën, 't grijs en zwart geklad der
menschentrossen, de rose-en-blauw-glimmende saterskoppen grijnzend hier en daar
op den boeg eener gondole, 't groengeel blinkend vernis der peerden van hout...
Langs de deur links kon men weer buiten; buiten, tusschen de koolzwarte
boomstammen, over het stille stadsplein, waar de huizen rekewijs te slapen stonden,
met hun blinden toe in de schemering bijwijlen van een opflakkerende gaslanteern.
DÉS. DE KOCK.
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Historische kroniek over vaderlandsche geschiedenis
Nu mag de lezer het mij niet ten kwade duiden dat door haar voetnoten mijne
hiervolgende Geschiedkundige Kroniek ietwat gelijken gaat, bij den aanvang, op
eene bladzijde uit de prijslijst van een boekventer, terwijl er verderop maar van een
enkel werk, voornamelijk, zal sprake zijn. Het onderwerp, dat ik heden aanraak, is
mijns inziens wel zoo belangrijk, dat het meer dan eene kroniek vullen mag, en het
zal dan best zijn de laatst verschenen werken te rangschikken en te bespreken naar
gelang de tijdstippen die zij behandelen; maar vooraf dienen we toch een blik te slaan
op het geheel, is 't dat wij een juisten blik willen hebben op den huidigen toestand
der studiën betreffende de vaderlandsche geschiedenis.
Met één woord gezeid: de hoofdaandacht onzer geleerden is gevestigd op het einde
der zestiende en het begin der zeventiende eeuw, den tijd der Spaansche
overheersching en der aartshertogen Albrecht en Isabella(1). De eeuwen, die voor-

(1) Vernoemen we als samenvattende werken van algemeenen of bijzonderen aard: E. GOSSART,
Espagnols et Flamands au XVIe siècle. La domination espagnole aux Pays-Bas. Brussel,
1905; en L'établissement du régime espagnol dans les Pays-Bas et l'Insurrection. Brussel,
1907. - J.E. BARKER. The rise and decline of the Netherlands. A political and economic
history and a study in practical statesmanship. Londen, 1907. - F. RACHFALL. Wilhelm von
Oranien und der Niederländische Aufstand. Bkdl. I, Halle, 1906. Bkdl. II, Halle, 1907. - V.
EHRENBERG, Das Zeitalter der Fugger. - P.L. WILLAERT, g.J., Négociations
politico-religieuses entre l'Angleterre et les Pays-Bas catholiques (1598-1625), in de Revue
d'histoire ecclésiastique, bkdl. VI (1905), blz. 47-54; 566-581, 811-826; bkdl. VII (1906),
blz. 585-607; bkdl. VIII (1907), blz. 81-101; 305-311; 514-532. - L.V. GOEMANS, Het
belgische gezantschap te Rome onder de regeering der Aartshertogen Albrecht en Isabella
(1600-1633), naar onuitgegeven diplomatische bronnen, in de Bijdragen tot de geschiedenis
van het aloude Hertogdom Brabant, bkdl. VI (1907), blz. 3-14; 70-82; 145-153; 222-239. V. BRANTS, La faculté de droit de l'Université de Louvain à travers cinq siecles. Leuven,
1906. - E. DILIS, De Antwerpsche Naties. Antwerpen, 1906; - en meer bepaaldelijk als studiën
en uitgaven van nieuwe bronnen: A. CAUCHIE en R. MAERE, Recueil des instructions générales
aux nonces de Flandre (1596-1635). Brussel, 1906. - A. CAUCHIE et L. VAN DER ESSEN,
Les Archives farnésiennes de Naples au point de vue des Pays-Bas (Congrès de Gand, 1907).
Gent, 1907. - H. LONCHAY, Les sources de l'histoire du règne des archiducs Albert et Isabelle
(Congrès de Gand, 1907). Gent, 1907. Ook de tekstuitgaven van P. FREDERICQ (Corpus
documentorum inquisitionis haereticae pravitatis neerlandicae) en S. CRAMER en F. PYPER
(Bibliotheca reformatoria Neerlandica) zouden hier dienen vermeld te worden.
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gaan, hebben enkel aanleiding gegeven tot een paar boeken, veeleer nog van
literarischen dan van streng geschiedkundigen aard(2); van deze die volgen komt de
negentiende op den voorgrond, met eene reeks levensbeschrijvingen van groote
mannen, die nog maar amper tot het verleden behooren(3); tusschen beide vormen de
studiën van VAN KALKEN(4), POULLET(5) en TERLINDEN(6) een geleidelijken overgang.
Intusschen blijft het verschijnen van PIRENNE'S derde boekdeel over de Histoire de
Belgique(7) de groote gebeurtenis van den dag: het gaat van den dood van Karel den
Stoute tot de aankomst van den hertog van Alva en is dus als eene rechtstreeksche
voorbereiding tot de studie van het tijdstip dat zoozeer gegeerd wordt door onze
hedendaagsche geschiedschrijvers.
Hoogleeraar HENRI PIRENNE ken ik enkel van ziens. Een middelmatige gestalte,
een blonde welvoeglijke baard, twee vinnige oogen en een paar zenuwachtige handen
die moeilijk rusten kunnen: ziedaar eenige hoofdtrekken. Als hij spreken moet over
een wetenschappelijk onderwerp, dan heeft hij liefst den rug ievers tegen te leunen,
en kan hij daarbij een steun vinden voor handen en ellebogen, dan heeft hij zijne
gading volop: anders verdolen zijne handen wel eens in de broekzakken en 't wil mij
altijd toeschijnen dat zijn woord dan zoo vinnig niet is

(2) L. VAN DER ESSEN, Etude critique et littéraire sur les Vitae des saints mérovingiens de
l'ancienne Belgique. Leuven, 1907, en Etudes d'hagiographie médiévale. Leuven, 1907;
twee zeer merkenswaardige boeken waarop we wel breedvoeriger hopen weer te keeren.
(3) H. DE TRANNOY, Jules Malou (1810-1870). Brussel, 1905. - A. DE ROBIANO, Le baron
Lambermont. Sa vie et son aeuvre. Brussel, 1905. - P. HYMANS, Frère Orban. Bkd. I
(1812-1857). Brussel, 1906. Voegen wij daarbij een paar eigenaardige studiën van
economischen inhoud: O. DRESEMAN, Das erste Eisenbahnsystem. Eine verkehrgeschichtliche
Studie. Keulen, 1905; en E. VLIEBERGH, De landelijke bevolking der Kempen gedurende de
(4)
(5)
(6)
(7)

XIXe eeuw. Brussel, 1906.
La fin du régime espagnol aux Pays-Bas. Etude d'histoire politique, économique et sociale.
Brussel, 1907.
Les institutions françaises de 1795 à 1814. Essai sur les origines des institutions belges
contemporaines, Bruxelles, Albert Dewit, 1907.
Guillaume I, roi des Pays-Bas et l'Eglise catholique en Belgique (1814-1830). Brussel, 1906.
Brussel, 1907.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1908

151
noch zoo klaar. Een lust is het dat woord te hooren, kort, vinnig, duidelijk. Gezwind
rolt het van gezwinde lippen en het wordt onderlijnd door korte snelle gebaren van
de rechter hand, soms ook van de linker en soms van het hoofd. Hoofdzinnen,
nevenzinnen en parentheses slingeren daarbij niet zelden gejaagd door elkaar; maar
steeds wordt alles overheerscht door eene leidende gedachte, en den draad der
redeneering houdt ge bij 't keeren en wentelen der phrasen gemakkelijk bij. Een lust,
zoo 'n man te hooren uitleggen en betwisten; een lust ook, hem te lezen. Zijn
geschreven woord heeft al de hoedanigheden van het gesproken, nog met dit voordeel,
dat het bijwint aan onmiddelijke vatbaarheid: er zit natuurlijk meer regelmaat in de
volzinnen; woorden en uitdrukkingen zijn met volledige juistheid gekozen, zonder
beeldspraak en zonder rhetorika, terwijl op tijd aangebrachte recapitulaties van 't
voorgaande de gedachten bijeenhouden en de eenheid van gang en samenhang steeds
nauwer doen uitkomen. Want PIRENNE streeft naar eenheid in de geschiedenis, en
dat komt, dunkt me, wonder goed uit in het boek dat we daareven vernoemden.
De schrijver heeft het verdeeld in drie boeken, die opvolgenlijk voor titel dragen:
La crise, la restauration et l'achèvement de l'état bourguignon(8); La civilisation des
Pays-Bas au XVIe siècle(9) en Les commencements de l'insurrection contre Philippe
II(10). Feitelijk hangen die drie boeken aaneen, doordien zij oorzaken, verband en
gevolgen der gebeurtenissen aangeven en beheerscht worden door eene hoofdgedachte,
die als de sleutel is van al wat er op het einde der vijftiende eeuw en geheel de
zestiende door is voorgevallen op staatkundig gebied in de Nederlanden. Die
hoofdgedachte is deze: de tijden waren zóó, om reden van internationale verhoudingen
en economischen vooruitgang, dat men er noodzakelijk toe komen moest, de
verbrokkelende gemeentelijke machten der middeneeuwen te vernietigen, om ze te
vervangen door de ééne gecentraliseerde Staatsmacht, die als gevolg zou hebben het
verdwijnen van provincialisme en particularisme en het doen leven en opbloeien van
een breeder vaderlandsch gevoel, van eene meer algemeene nationaliteit in de
Nederlanden. Tot Keizer Karel strijdt de uitstervende gemeentegeest met de
opkomende Staatsmacht, en uit die worsteling om de hegemonie vloeien de politieke
gebeurtenissen uit de regeeringen van Maria van Burgondië en Filips de Schoone,

(8) Blz. 1-164.
(9) Blz. 165-360.
(10) Blz. 361-461.
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a, gedeeltelijk van Keizer Karel zelf; na hem, integendeel, is het de nieuwgeboren
solidariteitsbewustheid der verschillende provinciën die de moeilijkheden met het
Spaansch beheer van Filips II zoo hardnekkig in 't leven houdt en ten slotte leiden
zal tot de afscheuring van 't Noorden en het onafhankelijk verklaren van 't Zuiden.
Nieuw licht weet PIRENNE door die opvatting te werpen op meer dan eene belangrijke
gebeurtenis: ik noem hier enkel het groot privilegie van Maria van Burgondië(12), den
opstand der Gentenaren tegen Keizer Karel(13) en het keeren der politiek van Filips
den Schoone(14) en Karel V(11) voor en na hunne ontzwachteling van Nederlandschen
invloed. Andere faktors van meer bijzonderen aard ontsnappen daarbij onzen
geschiedschrijver niet, en opmerkelijk is het, bij voorbeeld, hoe hij te recht gewezen
heeft(15) op het onderscheid dat er te maken valt tusschen het lijdzame lutheranism
en het strijdlustige calvinism bij de studie der godsdienstmoeilijkheden die oprezen
in den loop der XVIe eeuw.
Tamelijk verscheiden is het werk van PIRENNE, over zijn geheel genomen, door
bevoegde mannen beoordeeld geweest. Aan den eenen kant is uitbundige lof den
Gentschen hoogleeraar niet gespaard gebleven(16); aan den anderen kant is tamelijk
scherpe kritiek hem te beurt gevallen(17). Naar ons bescheiden meening, zijn beide
beoordeelingen gegrond; maar we willen er onmiddellijk bijvoegen dat de krachtige
synthesis, die in het boek van PIRENNE besloten ligt, ons zóó verdienstelijk schijnt,
dat we op eenige tekortkomingen maar amper zouden durven aandringen. Voor
NAMÈCHE en DAVID was de geschiedenis van België een gezapig opdreunen van
naast elkander staande gebeurtenissen, een kleurloos voorbijschuiven van min of
meer eenslachtige personages. Voor PIRENNE is die geschiedenis een drama, eene
brok uit het leven, en onder en achter het wenden en keeren dergenen, die met hun
eigen begeerten en gebreken staan aan het Staatsroer, voelt ge het woelen en wentelen
der massa, die meer dan de enkelingen, doch niet zonder hen, de gebeurtenissen
verwekt en de geschiedenis geleidt.
Mogen deze enkele woorden volstaan over een werk, dat

(12)
(13)
(14)
(11)
(15)
(16)
(17)

Blz. 9 en volgende.
Blz. 114 en volgende.
Blz. 65 en volgende.
Blz. 88 en volgende.
Blz. 411 en volgende.
Zie Hgl. G. KURTH, in de Archives belges, bkdl. IX (1907), blz. 170-174.
In de Revue d'histoire ecclésiastique, bkdl. VIII (1907), blz. 640-641.
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elke ontwikkelde Belg dient te doorlezen; mogen ze tevens volstaan als inleiding tot
een paar kronieken die ik later, bij persoonlijk meer gepaste gelegenheid, den lezers
van Dietsche Warande en Belfort hoop te kunnen aanbieden. Voor ditmaal zou ik
willen afscheid nemen na nog even gewezen te hebben op de werkzaamheden van
het XXe Congres der Fédération archéologique et historique de Belgique, dat bij
den aanvang der l.l. Oogstmaand te Gent werd gehouden. Te ver zou het ons leiden,
wilden we spreken over al de onderwerpen die er behandeld werden(20); laat er ons
enkel op wijzen hoezeer het getuigt van den bloei der historische studiën op
Belgischen bodem. Niet min dan drie en vijftig verslagen(21) werden er aangeboden
en meer dan vijftien honderd deelnemers, waaronder vele dames en vreemdelingen,
vereerden de zittingen met hunne tegenwoordigheid(22). Eigenaardig was het daarbij
te zien, hoe naast hooggeleerde mannen van 't vak, als de heeren hoogleeraren BLOK
(Leiden), S. LEGER (Rijsel), LUSCHIN VAN EBENGREUTH (Graz), CAUCHIE en MAERE
(Leuven), PIRENNE en DE CEULENEER (Gent), LONCHAY (Brussel), CLOSON (Luik),
den Bollandist P. DE SMEDT, de Archivisten P. VAN DEN GHEYN, S.J., GAILLIARD,
CUVELIER, P. BERLIÈRE, O.S.B., en anderen, nederige liefhebbers van allen stand en
allen ouderdom, opkwamen met de vruchten van hunnen dikwijls langen en dorren
arbeid en genegen en dankbaar luisterden naar de wenken en raadgevingen die hun
op de vergaderingen gewerden. Streven naar waarheid en degelijke werking waren
de hoofdtrekken van het Congres; zij zijn tevens een bewijs van zijn welslagen en
zijne innerlijke noodzakelijkheid.
Leuven.
Dr ALFONS FIERENS.

(20) Vernoemen we, buiten de reeds boven aangeduide werken van A. CAUCHIE en L. VAN DER
ESSEN over de Archives Farnésiennes en van LONCHAY over de Archives de finances, H.
PIRENNE, Rapport sur le projet de publication d'un recueil de fac-similés pour servir à l'étude
de la diplomatique des provinces belges; P.J. VAN DEN GHEYN, La confection d'un album
belge de paléographie, Kan. VAN DEN GHEYN, Les raisons à faire valoir contre l'envoi aux
expositions d'art rétrospectif des objets appartenant aux dépôts publics, en J. CUVELIER, Les
petites Archives. Ook de voordracht van K. BULS over de Ontwikkeling van den Brusselschen
puntgevel herdenken we met genoegen.
(21) Zij werden op voorhand op afzonderlijke drukvellen uitgegeven en aan de deelnemers
gezonden en daarna door de zorgen van P. BERGMANS in een prachtig boekdeel, met talrijke
kunstplaten, vereenigd.
(22) Zie Annales du XXe Congrès (Gand, 1907). Bkd. I, aflev. 1. Gent, 1907.
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Muzikale kroniek
En het eerste dat we te doen hebben bij het beginnen van onze muzikale kronieken,
is 't vervullen van een droeve doch tevens aangenaam-zoeten plicht: een hulde-kroon
brengen op het graf van Grieg, een schrijven wijden aan de nagedachtenis van een
der grooten die weer is heen gegaan in 't subtiele licht.
Edvard Grieg is dood.
Verdwenen een genie-figuur!
Verdwenen een symbool van
ál-overweldigende kracht in immer jong leven!
Verdwenen
een moderne kunst-persoonlijkheid.

Verdwenen een genie-figuur:
Grieg was een figuur van genie én door zijn hoog-groote kracht van kunst-expressie,
én door zijn geniaal-origineele persoonlijkheid in werken en in zijn land uitzingen.
Door zijn hoog-groote kracht van kunst-expresssie: Grieg's kunst-expressie is een
der krachtigste, een der grootste, een der hoogste van onzen tijd, Grieg's werk is een
genie-werk omdat het vooral steunt op groot-origineele persoonlijkheid. De eigenschap
van het genie is zich te stellen, zich te heffen ineens boven al het andere, en daar als
een buiten-gewone, als een bovengewone kracht te gaan zijn ontwikkelings-weg,
zwevend als een arend boven al de van-onder-bewegende menschen. Het kenmerk
van het genie is: zich aan de menschen op te dringen door zich zelven, door het
essentieele van zijn grootheid of goedheid, zijn waarheid van wetenschap of kunst,
steunend op eigenintense en hooge persoonlijkheid.
Grieg: een symbool van ál-overweldigende kracht in immerjong leven.
Een ál-overweldigende kracht: én door zijn enthousiaste, immer-frisch-opbloeiende
kunst, én door zijn diepe intensiteit van ingrijpen in de ziel der menschen; - van
immer-jong leven: en 'k herinner me nog wel, - 't is al ettelijke jaren geleên, en het
feit ‘in se’ is gansch beduidenisvol, - wanneer me Grieg's composities voor de eerste
maal in de handen vielen, er in geduwd door een goed-willende professor's hand. 'k
Herinner het me nog zoo wel: 't was in den tijd der eerste kunst-gewaarwor-
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dingen, dan wanneer de zieltjes opengaan als rozenknopjes bij nooit-gekenden dauw:
eerste ontwaken uit een ongekenden zieleslaap, eerste voelen in hooge extaze van
de schoonheid. O de lange-gelukkige uren van opgaan in eerste kunstbedwelming....
En 'k herinner me nog ook zoo wel wat ontgoocheling het was bij het
eerst-aanschouwen van Grieg's portret. Grieg die men zich voorstelde als een jonge
man, een pracht van een jongen man, een figuur op zijn Berten Rodenbach's: Grieg,
reeds felgrijs, een man van jaren!
Grieg: een symbool van ál-overweldigende kracht in immerjong leven.
Grieg: een moderne persoonlijkheid, en een der grootste, en hier breid ik niet uit
waarom, omdat het zoo klein zou zijn en schijnen voor hen en voor mij, die weten
wat moderne persoonlijkheid is, en die Grieg kennen - en 't eene bij 't andere brengend
slechts enkele woorden zeggen, doorhakkend ineens gansch de zaak, waarom zoo
dikwijls uren-lange en uren-domme redetwisten gehouden worden, verloren in tijd
en in kunst:
Echt-moderne, modern-gezonde kunst is intens-geleefde, waar-gevoelde,
waar-geschreven kunst: Grieg's kunst is intensgevoelde, waar-geleefde kunst. En dat
zegt alles: waar-zijn tegenover zich zelven, waar-zijn tegenover de anderen, met
andere woorden: leven wat men schrijft; schrijven wat men leeft.
En hier noem ik op, tot staving van mijn gezegde, de bijzonderste werken van den
Noorschen Meester en een enkel iets van zijn leven.
Edvard-Hagerup Grieg werd geboren te Bergen (Noorwegen), op 15en Juni 1843,
was leerling van Moscheles, Hauptmann, Richter, Reinecke en Wenzel op het
Conservatorium van Leipzig. Daarna vervolgde hij zijn muzikale studiën met Gade
te Kopenhagen. Hij ontmoette dan Richard Nordraak, een jongen en genialen
Noorschen componist. Die betrekkingen duurden evenwel niet lang - Nordraak stierf
kort nadien, - doch waren zwaar aan gevolgen en invloeden op Grieg's kunsttendenz.
Hij zelf schreef het eens: ‘Er vielen me schalen van voor de oogen: 't is door hem
dat ik de volkszangen van het Noorden heb leeren kennen en zelfs mijn eigene natuur.
Wij werden samenzweerders tegen het verwijfde scandinavisme van Gade, het
gemâtineerde van Mendelsohn, en vlogen met enthousiasme de nieuw-jonge baan
op waar thans stapt de Noordsche school.
Zijn bijzonderste werken vol origineel en gezond talent, vol poëzie en nationale
kleur: De drie sonaten van viool, in fa maj. sol-en ut min.; het hoogst-dramatische:
Vor der Klosterpforte,
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voor sopraan-solo, vrouwen-koor en orkest (op. 20); Landerkennung, voor baryton,
mannen-koor en orkest; de muziekscenen uit Olaf Trygvason; de muziek voor Peer
Gynt van Ibsen; Aus Holbergs Zeit en Elegische Melodiën voor snaarorkest; een
concert-ouverture: Im Herbst; het prachtige concerto voor piano; het heerlijk kwartet
voor snaren, in sol min. (op. 27), de sonate voor cello en vooral zijn klavier-werken;
de beroemde: Humoresques, Bilder aus dem Volksleben, Sigurd Jorsalfar, Ballade,
Noorsche Dansen, Lyrische stukken en bijzonder zijn prachtige Sonate (op. 7). Dan
zijn liederen die een pracht, een heerlijkheid zijn en een der karakterische uitingen
van Grieg, op teksten van Björnson, Ibsen, Andersen, Munich, Carl Brunn, enz. het meestendeel vereenigd in het Griegalbum. (Ed. Peters).
*

**

Wanneer we in geest nagaan én de bijzonderste uitvoeringen én de bijzonderste feiten
in onze muzikale kunstwereld, komen we tot de overtuiging dat we aan een prachtige
periode zijn in ons land, en in onze nationale kunst bijzonder.
Vooreerst blijven onze gedachten stil staan bij de uitvoering van De Schelde van
Peter Benoit in September laatst door het Benoitsfonds.
We kennen allen De Schelde van den Vlaamschen Meester, we kennen het als een
der schoonste, een der frischste zijner werken. De uitvoering ervan in de concert-zaal
van den Antwerpschen Dierentuin was een der beste ons reeds aangeboden door het
Benoitsfonds. We schreven het reeds elders, doch we willen het nogmaals herhalen
omdat het een noodige zaak is, een heerlijke zaak voor onze nationale kunst en
kunst-expressie: Het Benoitsfonds dient gesteund, ernstig gesteund.
Dan hebben we de inhuldiging van onze Vlaamsche Opera - en dat is nog een der
verheugendste feiten voor onze Vlaamsche kunst, op dramatisch gebied.
Ja! we hebben dus onze Vlaamsche Opera - en 't is een heerlijke: als gebouw, als
théâtre, een wit tooverpaleis, een pracht van een kunsthal vol blije beloften. Doch....
hier wordt de zaak erger.... De inhuldiging had plaats met de opvoering van
Herbergprinses van Blockx en de uitvoering van: De Hymne aan de Schoonheid,
van Benoit. Gansch een serie werken van nationale toondichters en schrijvers staan
op den leer-rooster; - op 25en Januari l.l. kwam het nieuwe opera: Baldie van
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Blockx en de Tière, ter eerste opvoering, - men hernam reeds het
aan-kunst-zoo-krachtige Winternachtsdroom van De Boeck, een onzer beste jongeren,
Prinses Zonneschijn van onzen orkeststerken Gilson, het heerlijke Cecilia van
Reylandt, De Bruid der Zee van Blockx, Quinten Metsys van Wambach, Het
Minnebrugje van Van Oost, voorts Lortzing's Wilddief, Laagland van Eugène d'Albers
enz.
Doch nu schijnt het dat de zaken niet draaien zooals het zou moeten: de toegestane
subsidiën zouden te klein zijn; en zoo een pracht-zaak tot het leven te roepen, om
het daarna zijn stillen dood te laten sterven, zie: dat ware te spijtig. Als men overhoop
geld heeft om al de menigvuldige soorten van Fransche schouwburgen te
ondersteunen, zou men dan het noodige niet hebben om de Vlaamsche Opera vooruit
te helpen, die eigenlijk wel een der schoonste kunsthallen zou kunnen zijn, die het
belooft, en die daarbij een der eenige, indien niet de eenige ondersteuning van onze
nationaal-muzikale dramatische kunst is, waar al de jonge Vlaamsche krachten die
zoo weelderig te allen kante opschieten en tot bloei gaan komen met betrouwvol oog
naar toekijken. Ja: men vraagt echte artisten, goede stemmen, straffe koren en een
op-de-hoogte-zijnd orkest, - we vragen dit allen, - doch daartoe behoort het
materialistisch middel: le nerf de la guerre.
***
En zoo komen we bij het Concert van Gewijde Muziek (het 11e) van 1en December
in de Antwerpsche Harmonie-zaal.
O 't programma: Requiem van Brahms, een kleine Cantate (Ich will den Kreuzstab
gerne tragen) voor een basstem van J.S. Bach en het ‘Purgatorium’ van Jos. Reylandt.
Er dient hulde gebracht te worden aan Heer Lodewijk Ontrop om het
tot-goede-uitvoering-brengen van Brahm's Duitsche Requiem, dat koren vraagt die
niet enkel goed-gestyleerd maar ook krachtig-vol moeten zijn, want het Requiem is
een afmattend werk, bijzonder als men reeds ‘Purgatorium’ had uitgevoerd. Alhoewel
we niet zooveel goeds kunnen zeggen over het orkest was dit toch gevoelig-beter op
alle punten: phraseeren, samengang, ineensmelting enz., dan verleden jaar in de
Johannis-passion.
Als kunst-werk, opbouwings-techniek is het Duitsche Requiem buitengewoon-sterk.
Bijvoorbeeld in de koor-ontwikkelingen van het IIIe deel: Nun Herr, wess sol ich
mich trösten, en in het breed-klinkende finaal-koor van het VIe deel: Herr, du bist
würdig zu nehmen, op in-staccato-contra-thema van 't orkest.
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Heerlijk is het IIe deel met het marsch-mässige tempo-motief in sourdine gespeeld
door het snaar-orkest en dat daardoor een gansch-mysterieuze kleur krijgt, en met
het daarin-gevlochten, expressie-volle: So seid nun geduldig, lieben Brüder. Als
kunst, die tot de ziel doorgaat, die in ons raakt aan de humane snaar, die in elk van
ons trilt en roert is wel het Vde deel uitstekend boven de andere deelen met zijn
schwärmerisch-zingend orkest-motief en violen in sourdine, zijn poezie-volle
sopraan-phrase en het expressieve koor: Ich wille euch trösten, dat daaronder zachtjes
heenglijdt.
Ook vertolkte dit Mev. Anna Stronck-Kappel, met haar innig-warme en parel-klare
stem, die was als een groot zielegenot, op een buitengewoon-heerlijke wijze. Heer
Ger. Zalsman zong ons insgelijks prachtig het baryton-solo: Herr, lehre doch mich,
onzeggelijk-veel beter dan de Cantate van Bach, die ons absoluut niet bevredigde
als uitvoering en ons ook weinig aandeed als werk. Een der interessantste werken
van Bach is het wel niet. Is die impressie te wijten aan de minder geslaagde uitvoering
of wel aan het werk zelve?... De eind-choraal deed ons nog 't best aan.
Over de uitvoering van het Purgatorium valt zoo niet te schrijven: integendeel.
Enkele woorden over dit werk: Jos. Reylandt gaf ons in zijn Purgatorium een brok
hoog-dramatische kunst, gezond-modern van opvatting, werpend onmiddellijk in
ons de gedachte aan persoonlijkheid, zeggen van nieuw-origineele dingen, diepe en
ware kunst. Ik zal hier niet aan ontleden gaan, 't werd reeds vroeger gedaan, doch ik
wil hier en daar slechts wat aanstippen, zoo bijvoorbeeld het tragische van die eerste
motieven en die ons zoo fel roerden in het Praeludium: de motieven van smeeking
en gebed, van weeklacht en lijden, die zoo hoog-humaan, intensgevoeld hun levens
tragedie door het orkestlijnen en ons daarom zoo aandoen omdat zij zoo humaan zijn
en daardoor diep grijpen in onze zielen die van goddelijke essence zijn, doch die zoo
diephumaan voelen. En dat is wel het uitleggend-echte van het diep-roerende van
Reylandt's kunst. Men herinnere zich slechts den tweeden akt uit Cecilia, die
vijf-en-veertig-minuten lange scène tusschen Cecilia en Valeriaan, en die ons nochtans
zoo boeide en aangreep tot het einde toe. Humaan-hooge kunst, waar-geleefde kunst.
En onze zielen, wanneer we ze vrij laten voelen, zonder voorbehoud of ingenomenheid
met dezen of genen stelsel-regel, - ik noem zachtjes en terloops een der ergste en
fel-beoefende bij onze musici: a priori zoo wat hooghartig zijn tegenover elke jonge
kunst-uiting, in plaats van ze te steunen
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indien er wat goeds in steekt, natuurlijk. Met schouderen ophalen en wat fijn-spottende
glimlachjes en dood-zwijgen zal onze nationale kunst nooit vooruit komen, maar
wel met rechtzinnig rechten en steunen waar er te rechten en te steunen valt, met
warme sympathie die innig kan zeggen wat te verbeteren en te versterken zijn kan
en moet - onze zielen vrij-voelend en genietend, gaan immer tot zulke kunst,
meê-voelend en er in op-zwevend. En zij die kunst dan ook modern, en zij die kunst
dan ook klassiek: om het even. Denken we toch daaraan niet: de Negende van
Beethoven zal eeuwig de menschen roeren en aandoen, omdat dat eeuwigheids-muziek
is, en dat is nochthans zoogezegde klassieke muziek. Doch genieten we ook moderne
kunst, ze weze zoo modern als ze wil indien ze maar gezond-modern is. Wanneer
toch zal men eens gaan ophouden met dat gezeur over modern-zijn, jong-zijn en al
die tutti quanti van jonge ziekelijke psychologie. Of is jong-zijn soms synoniem met
ziekzijn? Een werk zij nu klassiek of modern - wat geeft ons dat! - indien er maar
goeds in steekt, indien het de schoonheid, de altijd-ware, de altijd-echte, de
altijd-goede schoonheid zingt of weergeeft, al ware het slechts een klein deeltje van
die schoonheid; - indien het tot onze zielen gaat. Dat is wel de eigenschap, het
karakteristische van de kunst, zou men meenen.
Daarbij Schumann's princiep was: eerst het goede zoeken in een kunstwerk, dan
het mindere of zelfs het slechte... En dat was toch ook een interessante kunstkenner,
geloof ik?... Hedendaags, schijnt men omgekeerd te werk te gaan.
Deze mijn uitweiding werd lang, doch groote, weiniggezegde waarheden dienen
wel eens gezegd wat uitgebreider dan met twee, drie woorden.
Ik stipte reeds het tragische der eerste motieven aan in het Purgatorium, daarna
valt te wijzen op het Miserere van het ‘De Profondis’ dat uitsterft als een bange
klacht; - het Allegro agitato, - onklaar weergegeven door het orkest op de uitvoering,
- van het Quem admodum desiderat cervus (cantus) het koor (allegro vivace) Domine,
ne in furore. Dan bijzonder als dramatische weergeving het orkestraal Interludium,
uitdrukkend het diepe van het brandend en smartelijk verlangen naar God:
hoogst-prachtig als gevoelde weergeving - het eind-tusschenspel Anima liberatur
(de ziel is vrijgemaakt) en bijzonder het finaal-koor (Op den drempel van het Paradijs)
dat klinkt als eeuwige wijding met zijn motieven van geluk en hemel-rust. Purgatorium is een schoon werk.
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Op 't volgend Concert van Gewijde Muziek: De Messias van Haendel.
*

**

Nog over twee punten valt me wat te zeggen.
Vooreerst over de uitbreiding der Liederavonden langs allen kante in 't Vlaamsche
land.
Uit het oogpunt van kunst zijn wij Vlamingen als een jong volk dat zijn kunstweg
aan 't banen is, en reeds jubelend de baan opvliegt van hooge kunst en kultuur. We
zijn in de Vlaamsche beweging aan de werk-periode gekomen. En prachtig is ze aan
't opbloeien op alle gebied en niet het minst op 't kunst-gebied. Wat we vooruitgesneld
zijn op kultuur- en kunstgebied in de laatste jaren is ongelooflijk.
Voor een tiental jaren was 't de eerste maal dat men sprak van een Liederavond en sedert dien vlamde de beweging op tot een enthousiaste werkelijkheid. 't Werd
als een onafscheidbaar iets met de Vlaamsche beweging. En nu, nu is het als eene
noodzakelijkheid geworden. Alle dagen brengen ons programma's van kunst- en
liederavonden, avonden waarop enkel en alleen in eigen taal, van eigen-nationale
toondichters gezongen en uitgevoerd wordt, avonden waarop onze jonge Vlaamsche
krachten hun virtuosen-talent aan hun mee-voelend volk schenken tot genot en
ziels-genoegen, avonden waarop men kunstzangeressen als Jeanne Rodhain, de ideale
Vlaamsche liederenvertolkster, door hun heerlijke interpretatie onzer Vlaamsche
toondichters, de enthousiaste sympathie van gansch een volk ziet veroveren, van
gansch een volk dat in zich voelt sluimeren al het diepe, al het schoon-voelende van
zijn eigen wezen, en wakker wordt gekust door de streelende pracht van zijn eigen
taal, door zijn eigene kunstenaars.
Het tweede punt waarop ik nog wijzen moet, - wat ik ook doe met ziele-blijheid, is in innig verband met het voorgaande:
Voor twee maanden is tot stand gekomen te Antwerpen: het Vlaamsch Kwartet,
- En dat is nog een verblijdend iets. Vier jonge krachten, vol enthousiasme en
kunst-gevoel, zich voegend in een spontane beweging bij al dat bewegen en roeren
om nationaal kunst-bezit. Het Vlaamsch Kwartet. - We hoorden ze reeds in eerste
optreden, en in prachtig, vol begeesterend succès-optreden, te Aarschot, dan te
Kortrijk, binnen kort is 't de beurt aan Leuven, en nu ontvangen we het
inschrijvings-programma van hunne eerste drie uitvoeringen van klassieke
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muziek te Antwerpen, op Zondagen 19en Januari, 16en Februari en 15en Maart.
Aan de jeugd hoort de toekomst. En werkers hebben we noodig in onze heerlijke
vlaamsche kultuur-beweging. Goed heil, goed heil aan 't Vlaamsch Kwartet.
We staan aan een pracht-periode in onze eigene kunstbeweging.
***
Werken en uitgaven van drie verschillende toonkundigen liggen ter bespreking op
de boeken-tafel. Vooreerst Missa Quarta en Missa Quinta van Oscar Van Durme.
Oscar Van Durme, oud-leerling van het Lemmens-gesticht, heeft reeds op zijn
Compositie-tafel een zeer uitgebreid werkcatalogus liggen. Liederen, koren, cantate
en dan vooral zijn werken voor de kerk.
De Missa quarta in honorem Sanctae Ceciliae (op. 26) voor twee gelijke stemmen
met orgel- of harmonium-begeleiding evenals de Missa quinta, deze op het motief
Miserebitur uit het Introitus der mis van het Allerh. Hart van Jesus, voor drie ongelijke
stemmen met orgel-begeleiding, zijn beide flink geschreven en getuigen van klare
opvatting en techniek-kracht. De eerste in haar min moeilijke richting, de tweede
bijzonder in hare kunstige motief-ontwikkeling.
Beide missen zijn uitgegeven in de Procure Générale de Musique Religieuse, Arras, en zijn warm aan te bevelen: de eerste voor de oksalen van vrouwenstemmen
bijzonder, de tweede voor oksalen waar men een zekere kracht- en middelen van
uitvoering heeft.
Dan hebben we een tweede Geestelijke Liederkrans van Alfons Moortgat,
kapelmeester in O.-L.-Vrouw kerk te Hal.
‘Met het inzicht deze godsdienstige gezangen ook bruikbaar te maken voor de
Loven en andere plechtige oefeningen van den eeredienst, hebben wij, benevens de
Vlaamsche en Fransche teksten, eene plaats ingeruimd voor oorspronkelijke en
vertaalde gedichten in de eigen taal der Kerk’ zegt de uitgever in zijn Voorbericht.
En de Liederkrans heeft er veel bijgewonnen aan practisch nut: want zulke
verzamelingen worden toch wel uitgegeven om in gebruik te komen in den eeredienst
en dat is wel het geval niet gansch geweest met den eersten bundel. We wenschen,
en dit uit gansch ons hart, dat deze verzameling gebruikt worde zooals ze het verdient;
en ze verdient het echt. Veel verdienstelijke namen van Belgische, Hollandsche,
Duitsche
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toondichters treffen we er in aan, en niet alleen namen doch ook verdienstelijke
werken onderteekend met die namen, een bijvoegsel van den verzamelaar zelven én
gedichten én vertalingen heel-voldoende.
Met een woord een boek dat ernstig aan te prijzen is, wat we dan ook met genoegen
en welgemeendheid doen.
Te bekomen bij den uitgever - Hal, en in den Vlaamschen Muziekhandel te
Antwerpen.
Nog over een componist van kerkmuziek blijft ons te spreken, - werpend een
algemeenen blik op gansch zijn werk - en wel over Aloys Desmet, professor bij het
Lemmensgesticht te Mechelen.
Aloys Desmet deed zijne studiën op het Lemmensgesticht, werd er professor en
tevens kapelmeester van St. Romboutscathedraal te Mechelen. 't Is ook hij die eigenlijk
de eerste werker is in de beweging der aan 't opbloeiende organisten- en
zangersbonden in het Mechelsch aartsbisdom. Zijn composities voor de kerk omvatten
reeds een groote plaats in onze religieuse muziekkunst.
Zijn werken van zuiver-melodische lijn, straffe techniek en uitdrukkingskracht
plaatsen hem onder onze beste nationale componisten voor kerkmuziek.
Overzien we ze enkele oogenblikken.
Als hoogst-interessante stemmenloop en orgelbegeleiding die er door heen haar
op-haar-eigen-staande kracht weeft en de schoone kunst-kleur geeft aan al zijn werken,
noemen we: Les quatre Antiennes de la Ste Vierge. voor twee gelijke stemmen en
orgel, bijzonder goed; - de Missa in honorem Sancti Johannis Bergmans (ad tres
voces equales), en de Missa in honorem Sancti Arnoldi (tribus vocibus inaequalibus
organo comitante). Dan de te allen kante zoo goed-onthaalde en veel-gezongen S.
Libertus-Mis voor twee gelijke stemmen, het Homo Quidam voor drie gelijke- en de
Trois Motets voor drie gemengde stemmen. Als minder contrapuntisch-bewerkte en
van gemakkelijkere uitvoering dus, het Tu es Sacerdos voor drie gelijke stemmen,
de Quinque Motetta in honorem S.S. Sacramenti en bijzonderlijk de S. Martinus-Mis,
een pereltje van gemakkelijke mis en die op alle kleinere oksalen bijzonder diende
t'huis te hooren. Voorts hebben we nog: Quatre Motets met het wel gemaakte:
Laudate; de Trois Motets in vier-stemmig gemengd koor met orgel en last not least
wel integendeel, want 't is wel het interessantste kunstwerk dat hij schreef: De Missa
O Amator Castitatis, - mis die de toondichter opdroeg aan zijn collega op het
Lemmensgesticht en in
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de Mechelsche Cathedraal: Heer Oscar Depuydt, bij diens jubelvieren van 25-jarig
organist-zijn in St. Rombout.
Aloys Desmet werkte ook samen met zijn broeder Alfons Desmet, professor aan
het Brusselsch Conservatorium en Oscar Depuydt aan de begeleiding van den
Vaticaanschen Kyriale en het Commune Sanctorum.
Al de werken zijn te bekomen bij den toondichter, Wollemarkt, 32, Mechelen.
ARTHUR MEULEMANS.
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Boekennieuws
Instinct und Intelligenz im Thierreich. Ein kritischer Beitrag zur moderner
Thierpsychologie von Erich Wasmann, S.J. Freiburg i.B. Herder.
Bezitten de dieren slechts instinct of ook verstand?
Deze uiterst belangrijke vraag wordt door den schrijver nauwkeurig onderzocht
en ontkennend beantwoord in de volgende hoofdstukken:
1.
Vulgaire of wetenschappelijke dierenpsychologie?
2.
Instinct en verstand volgens de hedendaagsche zoologie.
3.
Wat is verstand, wat instinct?
4.
Onderzoek van eenige opwerpingen.
5.
Taal en verstand.
6.
Een en dezelfde kritische maatstaf voor de vergelijkende dierenpsychologie.
7.
Besluit.
Instinct is vooreerst een ingeschapen aandrift van het zinnelijk begeervermogen
gericht op voorwerpen en werkingen, waarvan de doelmatigheid de zinnelijke kennis
te boven gaat, en ten tweede het eigenaardige der zinnelijke kennis, die deze aandrift
regelt en leidt. Zij stelt het objectief nuttige voorwerp als aangenaam voor, en maakt
de instinctieve handelingen tot bewustloos-doelmatige. Wijl het voorwerp der
instinctmatige kennis schijnbaar meer bevat dan de zinnelijke waarneming, wordt
haar formaalobject door de scholastieken species insensata (eene niet onder de zinnen
vallende betrekking) genoemd. Zij heet ook schattingsvermogen (vis aestimativa)
omdat het instinct aan het kenvermogen der dieren eene zekere overeenkomst geeft
met het menschelijk verstand en hunne werkingen doelmatig maakt.
In de verbinding van het objectief nuttige met het subjectief aangename, welke
door den doelmatigen aanleg van het zinnelijk ken- en streefvermogen tot stand komt,
bestaat de eigenlijke natuur van het instinct.
Slechts zulke willekeurige handelingen der dieren, in welke een subjectief
bewustzijn van het doel(1), een formeel redeneeren geestelijk abstractie-vermogen,
klaar en ondubbelzinnig aan den dag treedt kunnen verstandig genoemd worden;
zoolang echter tot verklaring der feiten de wetten der zinnelijke
voorstellingsverbinding volstaan, blijven zij binnen het bereik van het instinct.
Duidelijk toont en bewijst de geleerde schrijver dat de moderne dierenpsychologie
onder den invloed van de vulgaire of

(1) ‘Quando non solum apprehenditur res, quae est finis, sed etiam cognoscitur ratio finis, et
proportio ejus quod ordinatur ad finem ipsum.’ Summa theol. I, II, 9. 6. a. 2.
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volkspsychologie de begrippen van zinnelijke en verstandelijke kennis heeft
omgekeerd en verwisseld.
Wat zij dierenverstand noemt is, zoover men geen anecdoten en aardige vertelsels,
maar feiten raadpleegt, niets meer dan het vermogen der dieren door de zinnelijke
ervaring samengestelde voorstellingen te vormen, en door deze, hoewel onbewust
doelmatig te handelen. Dit vermogen echter, even als de onmiddelbare instinctmatige
kennis, ontspringt uit de aangeboren wetten, welke de verbinding en aaneenschakeling
der zinnelijke voorstellingen en gevoelens beheerschen. Daarom ligt de vis astimativa
in het bereik van het zinnelijk leven, niet in den werkkring van het intelligente
geestesleven.
Eene kritische psychologische ontleding wettigt de bepaling van het instinct als
de doelmatige aanleg van het zinnelijk kenen begeervermogen. Wat uit dezen aanleg
voortkomt moet instinctief heeten, of de zinnelijke ervaring van het dier er aan
deelneemt of niet. Verstandig alleen zijn daden welke een inzien en begrijpen
onderstellen der betrekkingen tusschen de zinnelijke voorstellingen. Met andere
woorden: het vermogen met zelfbewustzijn en overleg te handelen alleen verdient
‘geestelijk vermogen’ te heeten, niet echter, zooals de moderne dierenpsychologie
wil, ook het zinnelijk voorstellingsvermogen en de zinnelijke memorie.
Ziedaar de valsche grondslag - de verwisseling der zinnelijke met de geestelijke
vermogens - waarop de volkspsychologie het gebouw van het geestesleven der dieren
heeft opgetrokken.
Ten einde de dwaling met tak en wortel uit te roeien, verklaart en bewijst de
schrijver, op het voetspoor van den H. Thomas, het wezenlijke (niet gradueel)
onderscheid tusschen instinct en verstand.
Het verstand is (én etymologisch én volgens het begrip, door de wetenschappelijke
psychologie van alle eeuwen gehuldigd) het vermogen de betrekkingen tusschen de
begrippen in te zien, en daaruit gevolgen af te leiden; met andere woorden: het
vermogen uit verscheidene voorstellingen het gemeenschappelijke samen te vatten
en algemeene begrippen te vormen. Vandaar het voorrecht, de verbinding tusschen
middel en doel, tusschen het subject en zijne werking te begrijpen, dat het redelijk
wezen tot zelfbewustzijn en vrij handelen voert.
Op de keper beschouwd is het verstand het vermogen door middel van abstractie
algemeene begrippen te vormen.
Men verwissele deze niet met de zoogenaamde algemeene zinbeelden, welke altijd
concreet en bijgevolg individueel zijn. Het zinnelijk kenvermogen kan van de
omstandigheden van tijd en plaats in zekeren zin afzien, maar dit afzien heeft niets
gemeen met de abstractie van het verstand. De zinnelijke memorie roept soms slechts
de elementen der waarneming terug op welke vroeger de aandacht met meer kracht
werd gevestigd en bijgevolg diepere sporen achter lieten. Ook treden bij de
reproductie, onder de zinnelijke eigenschappen deze het klaarste op den voorgrond,
welke bij de oorspronkelijke waarneming den sterksten indruk maakten.
De sterkere zinnelijke indrukken worden met meer gemak en grootere kracht
teruggeroepen dan de zwakkere. Ziedaar
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het geheele voorgewende abstractie-vermogen van de zinnelijke memorie en
verbeelding.
Het verstand gaat veel verder. Zijne werking bepaalt zich niet tot zinnelijke
waarnemingen en hunne verbinding volgens de wetten der instinctmatige
voorstellingsassociatie. Het doet oneindig meer: vergelijkt de voorwerpen der
zinnelijke voorstellingen onder elkander, onderzoekt de gelijk- of ongelijkheid, de
oorzakelijke bestrekking die ze met elkander en met het kennende subject verbindt,
vormt algemeene begrippen en vereenigt deze tot redeneeringen. Deze logische
werkzaamheid alleen vereischt een abstractie-vermogen in eigenlijken zin.
De feiten, door de materialisten in het midden gebracht worden door het instinct
volkomen verklaard, terwijl andere feiten en genomen proeven zonneklaar betoogen,
dat zij niet aan verstandig overleg kunnen toegeschreven worden.
Het behoeft geen betoog dat het behandelde onderwerp niet alleen op het gebied
der wetenschap, maar ook in het praktische leven de vér reikendste gevolgen heeft.
Is er een wezenlijk en niet enkel gradueel verschil tusschen instinct en verstand, dan
bestaat hetzelfde verschil tusschen dier en mensch; is daarentegen het instinct een
beginnend niet ontwikkeld verstand, dan is de mensch niet meer dan een volmaakter,
meer ontwikkeld en beschaafd dier.
Ziedaar de hoofdstelling van het materialisme in hare naaktheid. Om haar den
schijn van een wetenschappelijken grondslag te geven, wendt men zich tot het
biologisch onderzoek om te betoogen dat de dieren even als de mensch verstand
hebben; en haalt men feiten aan, welke deze bewering schijnen te steunen.
Twee bemerkingen omtrent deze methode. Ieder onderzoeker, welke niet a priori
de gelijkheid van mensch en dier onderstelt, zal ter oplossing van de vraag zijne
toevlucht nemen tot eene heldere, scherpzinnige psychologische analyse in stede van
de volkspsychologie blindelings te volgen. Deze immers beoordeelt de
levensverschijnselen niet volgens de onmiddelbare waarneming, maar volgens hare
opvatting en vooroordeelen. Daarom besluit zij dat alle levenswerking, aan het
verstand behoort. Maar deze bewijsvoering, zonder redelijken grond, is alles behalve
wetenschappelijk: het ontbreekt haar aan eene juiste, nauwkeurige bepaling der twee
begrippen: verstand en instinct.
Ten tweede vergeten wij niet het groote vooroordeel dat het geheel zoogenaamd
wetenschappelijk onderzoek der moderne philosophie leidt en kenschetst. Zij heeft,
om de christelijke wetenschap te bestrijden, steeds het woord vrijheid in den mond,
vrijheid namelijk van alle voorafgevormde meeningen en geloofsovertuiging.
Zij schaamt zich echter niet al hare nasporingen in te leiden met het willekeurig,
onbewezen beginsel: het niet-bestaan van een hoogst Ongeschapen Geest, wiens
evenbeeld de mensch is.
De zoogenaamde populaire dierenpsychologie, die het wezenlijk onderscheid
tusschen den menschengeest en de dierenziel ontkent en zich op de feiten van het
biologisch onderzoek beroept, moet onwetenschappelijk heeten, want de verwarring
van het zinnen- met het geestesleven, van het instinct met het
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verstand druischt rechtstreeks in tegen de beginselen van eene kritische psychologie.
De bewering dat het dier, even als de mensch, hoewel in geringere mate verstand
en plichtgevoel heeft, is eene openbare onwaarheid, die de biologische feiten
wederleggen, daarbij is zij onzedelijk en gevaarlijk voor de orde der maatschappij,
derhalve is het niet genoeg haar met een medelijdend schouderophalen te bejegenen,
onze plicht vordert haar ernstig te bestrijden.
Niet alleen wordt het dier tot mensch verheven, maar ook de mensch tot dier
verlaagd en zijne waardigheid door 't slijk gesleurd. Indien de zedelijke beginselen
van Brehm en Büchner gemeengoed der menschheid worden, zal de maatschappij
der toekomst het schouwspel leveren van een reuzenheer van redelooze dieren,
waarvan het ‘geestesleven’ in de onbegrensde voldoening der laagste hartstochten
bestaat.
Dr A. DUPONT.

Herders Konversations Lexikon. 3e Auflage. Reich illustriert durch
Textabbildungen, Tafeln und Karten. 8 Bände geb. in Halbfranz zu M. 100.
Freiburg i, Br. Herdersche Verlagshandlung.
Nu is 't de beurt aan 't 3e deel, met zijn 1820 kolommen tekst en zijn 900 afbeeldingen.
't Gaat van Elea tot Gynlay.
Langs om duidelijker blijkt het dat hier niets is gespaard om het werk te brengen
op de hoogte der vereischten van den modernen tijd. Hier komt klaar te voorschijn
hoe deze encyclopedie hare zending op 't gebied van techniek en natuurwetenschappen
glansrijk vervult. Met verklaringen over de Electriciteit zijn niet minder dan 46
kolommen volgepropt: verklaringen in woord en beeld. Al wat een ontwikkeld mensch
weten moet over Elektrische Bahnen, Elektrisches Licht, Elektrizität, Elektrolyse,
Elektrische Industrie, Fernsprechwesen, is hier saamgegaard. Zeer eigenaardig is de
geschiedenis der electriciteit weergegeven: van af de ontdekking van 't glas 1600
vóór Christus tot de duizelingwekkende snelheids-wonderwerken van de allerlaatste
uitvindingen.
Een beknopt handboek van aardkunde is inéengedrongen bij het woord ‘Erde’,
met prachtkaarten daarbij. Verdere artikelen die onmiddellijk treffen zijn:
Elzas-Lothringen, Elterliche Gewalt, Entwässerung, Entwicklung, Epilepsie, Erasmus,
Erbfolge, Erdbeben, Erdöl, een hoogst eigenaardige tabelle van Erfindungen und
Entdeckungen, Ernährung, Erwerbs - und Wirtschaftsgenossenschaften, Erziehung,
Ethik, Etrurien met treffend schoone afbeeldingen van Etrurische kunst, Exegese,
met specimens van hun kunst, Fahrrad, Farberei, Faustsage, Feldbereinigung,
Feldmesskunst, Fenster, Fernrohr, Festung, Feuerlöschwesen, Fichte, Fieber, Finland,
Fische, Fischerei, Flandern, Fleisch, Florenz, Flusz, Forstwirtschaft, Fränkisches
Reich, Franziskaner, Freimaurer, Galilei, Gallien, Garten, Gasbeleuchtung,
Gaskraftmaschinen, Gehirn, Gemüse, Genf, Gent, Genua, Germanische Mythologie,
Geschütz, Gesteine, Gewebe, Gewerbe, Gladstone, Glas, Gletscher, Gold.
Bij de artikelen Europa, Frankrijk, Griekenland, Grozbritannien und Irland is een
luister van kaarten. Op dien aard-
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rijkskundigen uitleg, volgt een overzicht van de geschiedenis, met politieke en
maatschappelijke beschouwingen, en met afzonderlijke rubrieken voor de kunst, de
taal en de letterkunde. Prachtige beelden veraanschouwelijken de Grieksche kunst,
de ‘Glasmalerei’ en de ‘Glaskunstindustrie’; bij de gebroeders Van Eyck en bij da
Fiesole zijn specimens van hun schilderstukken gevoegd. Het glanspunt van den
heelen bundel is de ‘Gotische Kunst’ geïllustreerd met 10 ‘Tafeln’ en 74
‘Abbildungen’.
Met altijd even volgehouden zorg zijn de letterkundigcritische, wijsgeerige,
godsdienstige, rechts- en staatswetenschappelijke artikelen gesteld: Erb- Familienen Güterrecht, Export, Fracht, Freihafen, Geld und Freihandel, Gesinde, Gewerbe,
Grundbücher, Grundeigentum, Grundsteuer, Gründung, Friedensbewegung, Genfer
Konvention. Finanz- und Forstwesen, Gemeinde und Gesellschaft, Erwerbs- und
Wirtschaftsgenossenschaften, Fabrik, Feuerversicherung, Frau, Frauenbewegung en
Frauenvereine, Getreide, Gefängniswesen en Gewerkvereine.
Zoo biedt de inhoud van het 3e deel, in de zoo verscheidene stoffen door het
alphabetisch toeval hier te zamen gebracht, gelegenheid te over om Herder's Lexikon
te leeren waardeeren als een onuitputtelijke schatkamer van kunst en wetenschap.

Koning Lear. van Shakespeare, uit het Engelsch door Dr E. Lauwers. C.A.J. Van Dishoeck, Bussum 1907, 215 blz. Pr. fl. 1.50.
Burgersdijk gaf in schoon Nederlandsch een vértaling van Koning Lear, Kok ook.
En toch mogen wij meenen dat Shakespeare's personen, hadden ze in onze taal
gespeeld, liefst van al het Vlaamsch van Dr Lauwers hadden gesproken. Eenvoudig
hierom, wijl dit Vlaamsch niet enkel kan geschreven en gelezen, maar tevens kan
gesproken worden, zoo natuurlijk als 't Engelsch van Shakespeare zelf.
Wij wisten allang dat Dr Lauwers iets kon met zijn taal. Was 't Guido Gezelle zelf
niet die getuigde dat deze doctor medicinae de eenige West-Vlaming was die zijn
Westvlaamsch kon schrijven? En toch had hij toen nog dit zijn beste bewijs niet
geleverd; want in een vertaling dat zielkundig duizendvoud-tentaculaire ding te
vangen dat Koning Lear heet, dat is waarachtig het laatste waaraan men zijn
taal-virtuositeit mag beproeven!
Toch volgen de vertalingen van Burgersdijk en Kok het Engelsch juister en stipter;
maar het passen van elk hunner treden in de voetsporen van Shakespeare heeft hun
gang belemmerd en geen vastheid gegund aan hun schroomvalligen stap. Waar
Lauwers een tekstelijk woord heeft durven wegstooten, was het om met een sierlijker
of krachtiger kunstzwaai beter den zin van Shakespeare te omvatten. Geen mensch
- of hij moest belofte gedaan hebben van philologen-zuiverheid - zal dit den vertaler
kwalijk nemen.
J.P.
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De ontwikkelingsgang der Nederlandsche letterkunde, door Dr J. te
Winkel. Haarlem, de erven J. Bohn, 1907, verschijnt in ongeveer 15
afleveringen elk van 160 blz., en te zamen 4 deelen. Men verbindt zich
voor het geheele werk, fr. 15.75 par deel; voor België verkrijgbaar bij de
Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen.
Dat had Jan te Winkel niet vermoed: Hij die zich voornam een beter beeld onzer
Letterkunde op te richten dan Jonckbloet het had gedaan - vóór twintig jaren moest
hij blijven steken, in volle middeleeuwen, na een derde van zijn taak. Maar dit had
hij voorzeker nog minder vermoed: In afwachting van gunstiger tijd en gelegenheid
en lust, aan zuivere taalkunde doende, werd hij door iemand anders in de letterkunde
verschalkt. Iemand die met een duidelijker roeping dan hij, en klaarblijkelijk met
meer aandrang en geestdrift losging op het reuzenwerk, dat door Jonckbloet zoo
gebrekkelijk was afgewerkt, en door te Winkel zoo deerlijk onafgewerkt was blijven
liggen. - Kalff begon dus bij Wolters, en daareven leverde de pers zijn 3e deel(1); hij
staat nu aan den ingang der 17e eeuw. Nog geen ziertje is zijn ijver verslapt; de
vijftiger beschikt over zijn volle werkkracht; en alles laat voorzien dat binnen enkele
jaren het werk, waarnaar we zoo reikhalzen, zal af zijn. Dat zal een plezier wezen,
en wat zal er worden gejubeld uit hooggeleerde en zelfs mindergeleerde koppen,
rondom de vlag en den meitak op 't voltooide monument!
Eén zal niet mee-jubelen: Jan te Winkel. Nooit zal hij aan Kalff vergeven hem
den philologen-kaas van zijn letterkundig brood te hebben geëten. Dr te Winkel is
zoo erg kwaad, dat hij Kalff bepaald ignoreert, dat zelfs de naam ‘Kalff’ blijft stikken
in zijn van haat proppende keel. 't Is ook een heele zaak, als men het voetstuk, waarop
al een vierendeel van zijn roem ligt gemetst, en waarop men, trots zijn 60 jaar, nog
altijd hoopt verder te bouwen, daar ineens zoo brutaal ziet omgegooid.
Nu, voor ditmaal is de haat een vruchtbaar verschijnsel. Zoo moedig als een kerel
van driemaal zeven heeft de grijze geleerde zich weer aan 't werk gezet, al zijn fiches
weer gerangschikt, zijn lijnen getrokken, zijn beste stijlpen uitgehaald, en zijn groote
letterkundige kennis herdoens in een vorm gegoten, die hij nu belooft de
bepaald-gevestigde en de van a tot z afgewerkte te worden. Dat alles natuurlijk zonder
van Kalff te gebaren: De Nederlander of de Vlaming, die 't bestaan van Kalff niet
van elders kent, zal het nooit vernemen of opmaken uit éen gebenedijd woord van
te Winkel. Op 't kleingeestige, en 't onwetenschappelijke daarvan willen we verder
niet wijzen. 't Is ons genoeg te weten dat het werk van Kalff de spoorslag is geweest
voor dit nieuwe werk van te Winkel. En verder mogen we al zeggen, tot veler
geruststelling, dat blijkens de twee verschenen afleveringen van ‘De
Ontwikkelingsgang’ deze zedelijk onschoone hebbelijkheid van te Winkel, in geenen
deele de degelijkheid, den passieloozen ernst en de sereene wetenschap van den
geleerde heeft geschaad.

(1) Daarover in 't a.s. Warande nr.
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Het werk begint met een zeer uitgebreide inleiding waarin te Winkel zijn ideeën over
letterkundige geschiedenis uiteenzet: zijn begrippen over aesthetiek, zijn denkbeelden
over de waarde van het woord, van de fantasie, van het gevoel in de kunst, zijn
beschouwingen over epiek, lyriek en dramatiek, zijn opvatting van de taak die hij
als letterkundig geschiedschrijver zich heeft gesteld. Die inleiding pleit zeer voor de
schranderheid van te Winkel's wijsgeerigen kop; en ze bewijst dat hij niet vruchteloos
bespiegelingen heeft gemaakt over de erg moeilijke en ingewikkelde punten, waar
zeer onvatbaar kunst en wetenschap ineenvloeien. Maar hij doet aan het meest
spinwebbige byzantinisme waar hij poogt het historisch inzicht van het aesthetische
te scheiden. Al zijt ge ook Jan te Winkel, het is u onmogelijk iemand die
onbevooroordeeld over de zaak nadenkt, op de mouw te spelden dat ge in uw taak
van literair geschiedschrijver voortkunt zonder aesthetisch oordeel. En als ge meent
u te moeten verontschuldigen voor 't publiek over uw gebrek aan kunstzin met
beschouwingen als die van blz. XIV enz. der inleiding, graaft ge u zelf een put.
Literatuur is kunst, en wie over kunst schrijft, moet zelf ietwat kunstenaar zijn.
Gelukkig mogen wij vaststellen in dit werk, veel meer dan in eenig ander van te
Winkel, dat zijn artistiek gevoelsvermogen, langs de voordeur buitengeschopt, weer
binnensluipt, hoewel wat hinkepootend, langs de achterdeur.
De eerste twee afleveringen behelzen het eerste tijdvak onzer Letterkundige
Geschiedenis: De Middeleeuwen (1180-1430) en een deel van het tweede tijdvak:
De Rederijkers (1430-1580). Zeer prettig leest men daarin over de vorming der
Oudgermaansche sagen, over de Latijnsche Letteren onder de Karlingers, over
Veldeke's kunst, over de Frankische ridderromans, over Van den Vos Reinaerde,
over de Britsche ridderromans, over de classieke en de Oostersche romans, over
Maerlant en Boendale, over de Kerkelijke poezie, over de dichters tegenover de
sociale beweging, over de menestreelen, zangers en sprooksprekers, over Willem
van Hildegaersberch, over den oorsprong van het wereldlijk tooneel: abele spelen
en sotternieën, over Dirk Potter, over de mystiek in lied en proza: Hadewych,
Bloemardine, Ruysbroek, Geert Groete enz., over de geschiedzangen der 16e eeuw,
over het wereldlijk en geestelijk lied, over de prozaromans, over den oorsprong der
Rederijkerskamers, over de mysterie- en mirakelspelen, over de inrichting en de
beteekenis der Kamers, over het rederijkerstooneel: bijbelsche spelen, moraliteiten
en sinnespelen, over landjuweelen, haagspelen en refereinfeesten, over de Roovere,
de Dene, Matthys de Castelein.
Wie 't ook moge bedroeven, ons minder, dat Jan te Winkel aan de geschiedenis
der middeleeuwsche letteren niet zooveel plaats heeft ingeruimd als Jonckbloet en
Kalff het doen. Wel geeft hij in zijn verklaring daarover weer een leelijke steek onder
water, maar we vinden zijn redenen toch zeer gegrond: ‘Men bedenke in de eerste
plaats, dat de tegenwoordig bestaande geschiedboeken over middeleeuwsche literatuur
hoofdzakelijk hun omvang te danken hebben aan vele disputabele punten, waartoe
de literatuur aanleiding geeft, en dus tot uitvoerige waarschijnlijkheidsbetoogen, en
dat verder een groot
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deel wordt ingenomen door het behandelen van buitenlandsche sagenstof, die een
kunstvorm vond in gedichten, waarvan onze eigene literatuur alleen de vertalingen
levert. Bedenkt men nu daarbij dat vertalingen altijd van minder belang dan
oorspronkelijke werken zijn en in latere perioden slechts even genoemd, zelden met
eenige uitvoerigheid besproken worden, dan begrijpt men licht, dat naar verhouding
van de volgende tijdvakken het middeleeuwsche er mager moest afkomen, wanneer
daarbij dezelfde beginselen van waardebepaling werden toegepast als bij andere.’
Legt men nu Kalff en te Winkel nevens mekaar, dan kan men, specialist of leek,
niet aarzelen den eersten te verkiezen. Op enkele punten echter komt te Winkel uit
de vergelijking nog niet zoo kwalijk te voorschijn. Wel heeft Kalff bladzijden
voorbehouden voor bronnen-aanwijzing, en geeft Jan te Winkel geen enkele
aanteekening, maar dit is lang niet een bezwaar, voor den gewonen lezer althans, die
hier al kost genoeg te verorberen heeft en daarbij de wetenschap van te Winkel gerust
mag vertrouwen: beiden overigens geven evenveel bewijzen van geleerdheid,
nauwgezetheid en klaar inzicht. Voor de veraanschouwelijking, uit de literatuur, van
't middeleeuwsche denken en streven, ligt stellig te Winkel niet onder: Doordien hij
zijn zaken beknopter en beslister afmaakt, met evenveel positieven durf als
nauwgezette kennis, zou wellicht zijn tafereel van de middeleeuwen, juist om zijn
soberheid en zijn relief, wel het aangenaamste vallen om genietend te bezien en
zonder veel inspanning te begrijpen. Ook waar het geldt onze 13e eeuw, met hare
ontzaggelijke ontplooiing van didactische nuttigheidsstrevingen heeft de critische
zin van te Winkel verbazend knap werk geleverd. Die eeuw was trouwens van jongs
af hem lief: zijn proefschrift immers was het kapitaal werk over Maerlant.
Maar Kalff neemt ontegensprekelijk zijn weerwraak als voelend artist. Wat kan 't
mij schelen, 't would-be-geleerde verwijt dat hij subjectiever oordeelt, - ik betrouw
hem er zelfs te meer om, daar hij mij bewijst hoe hij als persoonlijkheid met eigen
kunstbegrip en kunstbesef staat tegenover de kunstwerken der eeuwen: hoe hij op
dat werk niet enkel scherpt zijn vermogen van critisch geleerde, maar u zijn warme
ziel te hooren geeft in zijn sympathieën en antipathieën, door ernstig,
onvooringenomen kunstgevoel gewekt. Hoe veel meer kleur in de taal van Kalff,
hoe veel meer deining in zijn geleerde beschouwingen, hoe veel meer suggestieve
kracht!
Met al dat, mag onze Letterkundige Geschiedenis toch blij wezen dat ook te Winkel
zich weerom voor den ploeg heeft gespannen. Kalff staat hem niet in den weg; zelfs
loopen hun voren niet altijd paralleel, en waar Kalffonder veel zavel soms gruis vindt
van kostbaren steen door te Winkel niet geschat, dringt deze weleens even goed als
zijn met fijner werktuig uitgeruste mededinger tot een onderlaag van den
letterkundigen grond, die beter dan 't onderzoek van de aardschors verklaart, waarom
op die bepaalde plaats vruchten groeien zoo vreemd op 't eerste gezicht.
Overigens is Jan te Winkel een al te ernstig wetenschappelijk man en bemint hij
zijn taal en zijn letterkunde al te zeer,
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om, ondanks wien en wat ook, met vijgen na Paschen af te komen.
J.P.

De goddelijke komedie van Dante Alighieri, II, De Louteringsberg, vertaald
door J.K. Rensburg, Antwerpen. de Nederlandsche Boekhandel, 495 blz
met platen van Doré. Pr. Fr. 7.50.
Na onzen helletocht van vóor enkele maanden, doen we thans onze reis door 't
Vagevuur in gezelschap van Dante en Vergilius, en met Rensburg als taaltolk.
Over de Nederlandsche verzen weet ik niets nieuws te zeggen. De terzinen op
zichzelf zijn voor onze taal zoo 'n hachelijke versvorm dat enkel Potgieter zich uit
al die voetangels en klemmen zonder zware wonden heeft kunnen redden. Overigens
ook hij kreeg lichte schrammen genoeg. Want zelfs Rückert en Schlüter, met al hun
vormvirtuositeit, hebben niet bewezen dat de terzinen voor éen enkele taal buiten de
Zuid-Europeesche een natuurlijk schema zouden zijn. 'k Herhaal dus dat het een
mirakel ware geweest, had Rensburg in zijn terzinenvertaling van Dante's terzinen
zijn Hollandsch niet afgegeeseld en geradbraakt. 't Blijft me zelfs een voorwerp van
bewondering dat er nog zooveel verzen in dezen Louteringsberg voorkomen - veel
meer, wil het mij schijnen, dan in de Hel - die leesbaar zijn, zonder dat men het
uitkrijt van oorpijn.
Liever dan bij de vertaling zelve, verwijl en wij weerom bij de ‘toelichtingen’.
Dat is immers, waar het Dante geldt, lang geen overbodig, maar wel een volstrekt
noodig iets. Het genot van dit goddelijk gedicht hebt ge niet voor niemendal. Nooit
wellicht werd een kunstwerk geschapen, tot welks begrip zooveel en zoo veelzijdige
kennis wordt gevraagd als deze Commedia. Wie zal beweren dat hij Dante verstaat,
als hij de scholastieke Wijsbegeerte en Godgeleerdheid, vooral St. Thomas, niet
grondig kent, en als hij de Italiaansche geschiedenis niet op zijn duimpje draaien
heeft? 't Is dan ook wel verklaarbaar dat nooit een menschenwerk zoo werd
geglosseerd en gecommenteerd als dat van Dante. De meeste van die uitleggingen
zijn door den studiekop van Rensburg gegaan. Liever dat hij het deed, dan dat wij
het moesten doen. Maar te ontkennen valt het niet dat hij, voor ons, Nederlanders,
door die eruditiebergen een tunnel heeft gegraven, zoo gemakkelijk, zoo helder, en
- in zoover dat van een tunnel kan waar wezen - zoo prettig, als het vóor hem te
onzent niemand had gedaan. 't Ware foei-leelijk, Rensburg voor zijn ongewone
zelfopoffering en zijn bewonderenswaardigen studievlijt geen besten dank te betuigen.
Dat deze verklaringen, zoowel als de andere, er verre van af zijn een Evangeliestempel
van echtheid te dragen: 't ligt in den aard der zaak. Maar wij vinden 't zeer
aanneembaar dat Rensburg het soms wat ver gaat zoeken, wijl Dante toch zelf
verklaarde dat er in zijn gedicht een driedubbelen zin stak. Een Vlaming of een
Nederlander, die Dante leest in 't Italiaansch, zou zich plichtig maken aan groot
verzuim, zoo hij de toelichtingen van Rensburg nevens zich niet legde. Voor de
katholieken waren zijn nota's dubbel welkom geweest, zoo hij onder zijn bronnen
had willen gebruiken de uitstekende studie die sedert meer dan een jaar in
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Civilta Cattolica aan 't verschijnen is: ‘L'Ordinamento morale del purgatorio
dantesco.’
J.P.

Papieren idealen, door A.Th.C. Thompson, C.L. Van Langenhuyzen,
Amsterdam, 1905. 290 blz. Pr. fl. 0.75.
Huisje van papier, tierelierelier! Daar komt een leelijke, logge voet in, hoep! en 't
kaarten-kasteeltje op zand gebouwd zwirrelt her en der uit elkaar. En elk van die
kaarten had een naam: ‘Idealen van kinderen’, ‘Idealen van schooljongens’, ‘Idealen
van straatjongens’, Idealen van jongelingen’, ‘Idealen van verloofden’, ‘Idealen van
jonggehuwden’, ‘Idealen van geëmancipeerden’, ‘Idealen van kunstmenschen’
‘Idealen van stadsmenschen’, ‘Idealen van geldzuchtige menschen’, ‘Idealen van
geleerde menschen’, ‘Idealen van slechte menschen’. En alle worden even
onmeedoogend door 't leven ik weet niet waar geschopt.
Of is dit niet ons aardsch bestaan? Wij droomen, wij werken, wij zwoegen, wij
sjouwen, wij beulen ons af, wij jagen ons dood naar 't geluk. En als we op ons sterfbed
liggen, zien we voor 't eerst que nous avons cherché midi à quatorze heures.
Zoo is 't altijd geweest, zoo is 't nog, zoo zal 't altijd zijn. Voor hen ten minste en hun percent stijgt tot wie weet hoeveel boven 50 - die meenen dat ergens in de
wereld hun ideaal is te vinden. Ze weten niet eens dat die heele wereld nog niet éen
menschenhart vullen kan; en voort gaan over den aardbol de millioenen en milliarden
Don-Quichotten-tochten...
Enkele wijzen zijn er, ja; en God gave dat er altijd meer kwamen; enkelen die hun
idealen niet bouwen op zand en die andere materialen kiezen dan karton of papier.
't Zijn dezen wier oogen, niet blindgekeken op aarde, ontwaren ver daarboven een
ideaal dat God heet. Zij alleen komen nooit bedrogen uit.
Een boekje, van de eerste bladzijde tot de laatste een zedeleer, en toch geen enkele
regel preek. Nergens een katheder waaruit zoo schoone, zoo hooge dingen worden
verkondigd, en toch in dit boek geen enkele toon, die professoraal kan heeten. En
om eventjes van den schrijver zelf te spreken, een kerel, die geen plaats wil onder
de schrijvers van beroep.... maar zeker niet omdat hij moet vreezen zich met om 't
even wie van de gepatenteerden te meten: Want zelden maakte ik op 't papier kennis
met iemand, die zoo verbazend veel weet, en u zijn wetenschap aanbiedt zoo
proetentieloos-goedlachs. Of is 't geen zeldzaamheid den levensernst van Pascal te
hooren klinken uit den mond van Uilenspiegel?
J.P.

Romantische voordrachtkunst, door H. De Boer. Rotterdam, W.L.A.J.
Brusse.
Een studie over Albert Vogel, den jongen tooneelkunstenaar, die zelfs Bouwmeester
schijnt te overvleugelen.
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Zijn kunst wordt hier door den bekenden estheet De Boer zeer ernstig bestudeerd,
hoewel soms met wat veel woordenomhaal beschreven. De Boer noemt die kunst
romantische voordrachtkunst, want, bij dieper inzicht, blijkt het hem dat Vogel een
banierdrager is van opnieuw dagende romantiek. Voor hem
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‘al wat in de huidige beproefde en rechtgeaarde tooneelspeelkunst ambachtelijk is
en echt, al wat aan gebarenspel, mimiek, zeggingskracht en plastiek, groot is, breed,
hartstochtelijk en overtuigend, ontleent zij aan de romantiek. En aan haar ontleent
zij ook haar meest diepe en religieuse intenties, haar met ideale begeestering
doorgloeide vormenspraak, haar tragische menschelijkheid en een over de werelden
heen schouwende fantasie’. Men hoort het al dadelijk, De Boer zou zijn dingen
eenvoudiger kunnen zeggen. Maar 't is niet te loochenen dat Albert Vogel een groote
verschijning is op 't Nederlandsch tooneel; iemand die door zijn eigenaardige
opvattingen over de voordracht, en zijn sterken kunstwil, heel wat nieuwe
belangstelling voor de dramatiek heeft gewekt. Voor hem vertaalde Koster
Shakespeare's Corolianus, voor hem dramatiseerde Emants zijn Godenschemering,
aan hem droeg Vanderwal zijn Koning Svend op.
Al wie belang stelt in voordrachtkunst zal weldoen, dit boekje over Vogel met
veel aandacht te lezen. Men kan andere meeningen koesteren, maar men zal niet
ontkennen dat Vogel's artistieke strevingen uitgaan van een zeer hooge kunstopvatting.
J.P.

Handleiding voor het aankweeken van het geheugen, door Prof. J.J. Van
Biervliet. Uit het Fransch vertaald door W. De Vreese. Gent, Siffer, 1905,
127 bladzijden.
Zóo, gelijk dit boekje, moet een populair wetenschappelijk schrift worden opgevat
en geschreven: systematisch, degelijk, sober en eenvoudig. Ge leest het vanzelf en
al weet ge van zielkunde maar 't a b c, het kan niet zwaar vallen alles te begrijpen.
Hier hebt ge in twee woorden wat het werk behelst: 1o Hoe zal men bepalen onder
welken vorm - b.v. door het oog, het oor of het bewegingsbeeld - iemand best
onthoudt, en hoe groot is de omvang van zijn geheugen? - 2o Hoe moet men van
buiten leeren om het geheugen te versterken? - 3o Hoe dienen deze beginselen in de
schoolpraktijk te worden toegepast?
Ik volg eerst eens den schrijver zijn werk door. Daarna is er nog wel gelegenheid
voor een paar algemeene gedachten over het geheugen-vraagstuk op school.
Het is een onbetwistbaar feit dat alle menschen niet op dezelfde wijze, ik zou
kunnen zeggen met hetzelfde orgaan onthouden Eenzelfden zin zal b.v. de eene best
onthouden in geschreven teekens, een andere in gehoorde klanken, een derde door
spraak- of schrijfbewegingen. De eerste is een ziener, de tweede is een hoorder, de
derde een bewegingstype. Wanneer het type bij iemand goed uitgesproken is, valt
het gemakkelijk proefondervindelijk vast te stellen tot welken groep hij behoort.
Doch velen staan aan de grens en dan hangt veel af van de gebruikte methode.
Doch dit heeft voor de scholen des te minder belang, naarmate dit verschil de
leermethode maar zou kunnen beinvloeden, als 't geldt de zinnebeelden der dingen
- woorden, cijfers, enz. - niet de dingen zelf, die door hunne kleur natuurlijk het oog,
door hunnen klank het oor aanspreken. Zelfs voor het aanleeren
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van teksten ware het ten andere een dwaling, zooals Prof. Van Biervliet betoogt,
voedsel te geven aan de natuurlijke eenzijdigheid waar de leerling reeds van zelf
naartoe neigt, met zijn geheugen bij voorkeur te oefenen op de wijze waarop het
reeds door natuurlijken aanleg liefst werkt: door zichtbeelden bij den ziener, door
gehoorbeelden bij den hoorder, enz. Het beste middel is de leerstof tegelijk door
verschillende zintuigen te laten opnemen en vasthouden.
Het helpt dus praktisch niet veel te weten of onder de leerlingen veel zieners of
hoorders zijn en 't ware volkomen ondoelmatig ze voor het onderwijs in dit opzicht
in groepen te willen scheiden. Doch van grooter gewicht is het den omvang, de kracht
van 't geheugen der leerlingen methodisch te weten, want terecht merkt Professor
Van Biervliet op, dat het een kwaad is van alle leerlingen dezelfde taak te eischen.
‘Waartoe dient het nu tien regels slecht te leeren, dertig valsche formules in zijn
geheugen te stoppen? Zou het niet oneindig beter zijn drie nauwkeurige regels en
tien juiste formules te onthouden? (bladz. 37). Prof. Van Biervliet wil echter enkel
den onmiddellijken omvang van 't geheugen; b.v. wat een leerling na kortstondig
hooren van een woordenreeks van buiten weergeven kan. Van belang is echter ook
de behoudskracht, de getrouwheid van 't geheugen te kennen, want deze gaat niet
met de vlugheid van 't geheugen gelijk op.
Hoe moet ge iets waarnemen wilt ge het gemakkelijk onthouden? 1o aandachtig,
2o nauwkeurig, 3o met zooveel zintuigen te gelijk, 4o in verband met andere kennissen,
5o met het verstand voorop, d.w.z. dat ge eerst moet verstaan wat ge leeren wilt. Schr.
geeft deze punten wel niet aan in deze orde, maar ze liggen in zijn werk; en op hun
waarheid is zeker niet af te dingen. Hij geeft ten slotte een modelprogram, naar
hetwelk het geheugen der kinderen in de school te oefenen is. Die oefening is vooral
mechanisch in dezen zin dat ze in den beginne alle hulp van associatie's, zinspelingen,
mnemotechnische kunstgrepen uitsluit, om den leerling te leeren onthouden door
scherp en aandachtig waarnemen alleen. Dit houd ik voor uitstekend. Niet zonder
voorbehoud integendeel kan ik met den schrijver instemmen waar hij aanprijst bij
het van buiten leeren van een gedicht, elken vers-regel afzonderlijk te leeren, met
ééne lezing, Dit schijnt echter goed te zijn wanneer door voorafgaande tekststudie,
de tekst reeds zoo eigen geworden is dat ge omzeggens nog enkel kleinigheden toe
te voegen of te verbeteren hebt aan wat ge reeds uit de eerste dóórloopende lezingen
hadt onthouden. Dit blijkt voornamelijk uit de zeer ernstige proefnemingen van H.
Hebbinghaus, een voorman op het gebied der geheugenkunde. en eene nieuwe studie
van Ebert en E. Meuman in het Archiv für gesammte Psychologie, (1905).
Daar wordt op onze huidige school veel te veel aan 't geheugen gehangen, terwijl
't verstand en de wil - die toch het hart zijn van den mensch - slapen blijven. En dan
nog, wordt 't geheugen zoo onpraktisch aan 't werk gezet dat, volgens proefnemingen
van Binet, Henri en Bourdon, het geheugen der studenten van hun 10 tot hun 20 jaar
bijna niet toeneemt, Prof. Van Biervliet is geen voorstander van het overdreven
onderwijs door het geheugen, doch daar het geheugen toch een zekere
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rol spelen moet, heeft hij gelijk naar een redelijkere methode te zoeken. En ik beveel
zijn boekje alle leeraars en onderwijzers ten zeerste aan, vooral omdat hij aantoont
dat niet enkel het geheugen de plaats mag innemen van het verstand maar dat het
geheugen geenen vooruitgang doet als de geest er zich niet actief mede bemoeit,
d.w.z. als de leerling niet zijn oogen en ooren openzetten kan, om de dingen zelf te
bezien en te beluisteren aandachtig en kritisch.
FRANS VAN CAUWELAERT.

Aanschouwing en begrip (23 bl.), De verbeelding in de eerste letterkundige
oefeningen, door Kan. Am. Joos (40 bl.) Gent, Siffer, 1907.
Twee boekjes die goud waard zijn.
Het vormen der begrippen bij onze schooljongens moet den natuurlijken weg
volgen: de zinnen leveren de bouwstof waaruit de rede het begrip haalt. Wilt gij dus
den leerling een nieuw begrip geven, begin met hem de zaak doen te zien. te hooren,
te voelen: want het beeld is ‘de vereischte voorwaarde waardoor het
abstractie-vermogen in werking komt.’
Het komt er op aan bijzonder een helder beeld te doen ontstaan: daarom, bij den
aanvang, maar ‘ééne aanschouwing, die langzaam en onderzoekend gebeurt’ en
waardoor de aandacht onverdeeld wordt behouden. De stelling door Am. Joos
verdedigd bestaat juist hierin dat het begrip ontstaat na de eerste aanschouwing en
het nadeelig is verscheiden voorstellingen te geven vooraleer tot het begrip te komen.
Heel nieuw zijn deze gedachten misschien niet, maar't blijft nuttig ze nog eens
kort en klaar uiteen te zetten. In 't middelbaar onderwijs zouden ze zeker nog veel
meer kunnen toegepast worden bijzonder op vakken waarbij de verbeelding der
kinderen nog te kort schiet.
Waar schrijver het heeft, in verband met het voorgaande, over de verbeelding in
de eerste letterkundige oefeningen, heeft hij overschot van gelijk. Hoofdzaak is bij
den student een juist beeld te hebben van het ding of den toestand die hij moet
beschrijven of verhalen. Dit beeld kan hij verkrijgen ofwel door 't herinneren aan
vroeger waarneming, ofwel door onmiddellijke waarneming, of eindelijk door de
scheppende kracht zijner verbeelding. Maar hier dient seffens opgemerkt: dat dit wel
eigenlijk geen schepping is en er altijd een term van vergelijking zal moeten zijn:
zoo b.v. wil een student de Schelde beschrijven die hij nooit heeft gezien, zal hij
noodzakelijk vergelijken met eene hem bekende beek, anders blijft zijn kop een
‘tabula rasa’. Daaruit volgt bij al de onderwerpen, waar de onmiddellijke
aanschouwing of de herinnering niet mogelijk zijn, het groote nut door
onrechtstreeksche aanschouwing van afbeeldingen de verbeelding op te frisschen en
alzoo een levende en concrete beschrijving, een treffend verhaal mogelijk te maken.
Bij deze beschouwingen van Am. Joos zou ik de volgende wel willen voegen.
Men hekelt soms nogal de tegenwoordig fel in voege komende Latijnsche methode
en schrijvers uit te leggen door middel van 't geen de Duitschers noemen de realia.
Als men in het 2e boek van Virgilius Enaeis den dood van Priam leest, zal de leeraar
voor de oogen van zijn studenten het Romeinsche
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huis afbeelden. Men zegt: het is tijdverlies en men vergeet voor filologische
aardigheden de ware letterkundige waarde. Toch niet; 't omgekeerde is waar. Wanneer
zal men literarisch genieten van zoo'n stuk kunst uit de oudheid? Als men door zijn
verbeelding weer de zaken ziet. De lezer herdoet het zelfde werk als de schrijver.
Hier is nu een herschepping noodig en die gebeurt door voorstelling der zaken die
den tekst verstaanbaar maken. In 't aangehaalde voorbeeld zal de leerling zich kunnen
inbeelden hoe 't er toeging als Pyrrhus het huis van Priam kwam binnengestormd
langs het vestibulum tot in het cavaedium. Klare voorstelling: waar genot.
Voor 't begrijpen en smaken der letterkundige werken schijnen me dus de
beschouwingen van Am. Joos over waarneming even juist als voor de letterkundige
oefeningen zelf.
Dr K.E.

Afrikaansche schetsen, door Kanunnik J. Muyldermans, zijn een krachtig
pleidooi ten voordeele der Belgische Missies in Opper-Congoland.
De twee boekdeelen schetsen trouw de zeden der Arabieren en den rampzaligen
toestand waarin de Negers verkeeren en tevens al het goed dat de Witte Paters in
Afrika stichten.
De stijl is eenvoudig en vloeiend en 't doet deugd zulke verhalen te lezen in een
tijdstip als het onze, waarin de meeste schrijvers hun heil zoeken in gezochtheid en
oppervlakkige pronkerij.
De talrijke platen, de verzorgde druk, de belangwekkende verhalen maken ze tot
sierlijke boeken, zeer geschikt voor de katholieke jeugd, en uiterst gepast voor
prijsuitdeelingen.
Dat zij in groot getal verspreid worden!
H.J.

De ware godsdienst opnieuw bewezen en toegelicht, door Fr. Drijvers pr.,
2e uitgave. Drijvers, Werchter; C.L. Van Langenhuizen. Amsterdam, 192
bl. Prijs 1,20 fr.
Eene tweede uitgave na 5 maanden, dat alleen pleit voor de deugdelijkheid van het
werk. De eerste uitgave werd hier besproken; wij mogen ons dus bij de aankondiging
der 2e uitgave bepalen. Hier en daar is wat gewijzigd. Er kwam bij: een voorbericht
over de apologetische waarde van Mgr Deschamps' Volksmethode. eene weerlegging
van de Theosophie, eene verhandeling over de zonde en eene samenvatting van het
werk in syllogismen.
E.V.
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Philippe Wielant et l'instruction criminelle. Discours prononcé par M.
Raymond Janssens, procureur général à l'audience solennelle de rentrée
le 1r octobre 1907.
De procureur generaal behandelt twee zaken in zijne rede: tot hiertoe was vrij
algemeen aangenomen dat de Damhoudere de vader was van onze nationale
strafrechtspleging in Vlaanderen. Dat is niet zoo: de Damhoudere heeft niets anders
gedaan dan slaafs afschrijven wat Philippe Wielant, heer van Landeghem en Everbeek,
vóór hem geschreven had. Wielant werd
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den 5en December 1464 licenciaat in de rechten aan de Hoogeschool te Leuven. Hij
werd voorzitter van den raad van Vlaanderen en tweemaal raadsheer bij den grooten
raad te Mechelen. De grondgedachten van Wielants werk worden hier samengevat.
Het tweede deel van de rede is gewijd aan de verdedeging van ons huidig stelsel
van strafrechtspleging. Er zijn rechtsgeleerden die vragen dat ook vóór den
onderzoeksrechter de rechtspleging openbaar en tegensprekelijk zou zijn, dat de
betichte er met zijn advocaat zou mogen verschijnen. Het wetsontwerp neergelegd
door Minister Van den Heuvel den 26en Februari 1902, verzekert meer het recht van
de verdediging, maar het ware noodlottig, zoo luidt de stelling van den procureur
generaal, moest het onderzoek openbaar worden.
E.V.

Zumarraga, eerste Bisschop en Aartsbisschop van Mexico. of eenige
bladzijden uit de geschiedenis van Nieuw-Spanje, door P. Bartholomoeus
Verelst, O.F.M. - Drukk. Jules De Meester, Rousselare 1907, groot in-8o,
VIII-231 blz.
Wat heerlijke figuur dat karaktervol beeld van Zumarraga! De moedige kampioen
der kristelijke begrippen, die met schrander vernuft en ontembare wilskracht geheel
de Spaansche beschavingsbeweging in Indië beheerscht, terwijl rond en om hem het
wereldlijk bestuur - raadsheeren en voorzitters - in zijn hebzucht, uitbuiting en
wreedheid beurtelings vergaat. Des schrijvers opvatting dient oprecht gelukkig
genoemd. Drukt hij opzettelijk het roemvol voetspoor der Duitsche Weltgschichte in
Karakterbildern, die de hoofdfiguur van een tijdstip nemen en daar rondom geheel
de beweging rangschikken, dit weten we niet. Hij deed het evenwel. Kort, te bondig,
stelt hij Zumaraga voor van zijn geboorte tot zijn vertrek naar Indië. Geestdriftiger
zou ik den held in zijn lotgevallen hebben gevolgd, hadde de schrijver van begin af
mij een Zumarraga gegeven, in vleesch en beenderen, met zijn helder doorzicht, zijn
onwankelbaren wil, gelijk hij voor de diepe aandacht van den lezer bij het einde van
het boek voor de inbeelding oprijst. Dit vorderde toch maar een zielstudie, een
psychologische teekening van zijn eigen karakter, Trouwer was de schrijver dan ook
zijn Duitsche voorgangers in het geschiedschrijven gebleven. Uiterst gepast doet P.
Bartholomoeus de onthechting van zijn held uitkomen, die, tegenover de
uitbuitingspolitiek der Spanjaards, de grondsteen is van Zumarraga's zegevierende
werking.
De schrijver leidt ons door het veld, zooals het bij de aankomst des apostels braak
ligt; in het strijdperk waar Zumarraga, moedig en zegevierend, met al de kracht van
zijn vernuft en zijn wil, worstelt tegen de verdrukking der Spanjaards voor het heil
der inboorlingen. De welvaart der Indianen ligt hem zoo dicht aan het hart, als de
rechten der Kerk, en geen duim breed, ook met den blik op de vervolging of den
dood, zal hij achteruitwijken. De praktische zijde van Zumarraga's verstand schittert
in volle licht in het oplossen der moeilijkheden betrekkelijk het gebruik der Indianen
voor het werk der Spanjaards, en nopens den doop en het huwelijk. Zijn krachtdadige
en behendige ijver blijkt uit de zorg voor de tijdelijke en geestelijke welvaart van
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zijn bisdom (H. X-XI); die ijver breidt zich uit door het oprichten van het onderwijs,
den invoer der drukpers, de verspreiding van boeken, waarvan Zumarraga er een
aantal opstelt (XII).
Zumarraga's karakter is tot het einde van het boek goed volgehouden. Nederig en
onthecht blijft hij tot den laatsten stond, waarop hij zijn bisschoppelijken zetel vaarwel
wil zeggen en, wanneer een nederig broertje hem vermaant over de kostelijkheid der
gordijnen van zijn huis: ‘Ge ziet wel dat ge prelaat zijt’, uitroept: ‘Hoewel ik bisschop
ben wil ik arme minderbroeder blijven!’
De nevenkarakters zooals die van Cortès, Nuno, Guzman, enz. zijn, hoewel niet
volmaakt, toch schoon uitgebeeld. Afdoend ook wederlegt de schrijver de
beschuldigingen tegen Zumarraga ingebracht.
We bevelen dit boek warm aan voor de prijsuitdeelingen onzer colleges. Voor een
spotprijs geeft hij aan de opgroeiende jeugd grondige beginselen die, krachtdadig
doorgedreven, doen uitkomen wat de kristene godsdienst vermag voor de beschaving,
en hun zal doen inzien dat de opwerpingen tegen de zendelingenbeschaving (b.v. in
Congo) niet veel om 't lijf hebben. Daarbij zal P. Bartholomoeus' Zumarraga een
boek zijn dat, in den familiekring verspreid, en geest en hart in het goede zal sterken.
Welkom dan heeten wij Zumarraga, en verlangen naar meer in dien aard.
FR. STANISLAS, O.F.M.

Schoolboeken
Frisch en gezond. Leesboekje over de Beginselen der Gezondheidsleer,
voor de hoogste klassen der Lagere School, door Dr. Vitus Bruinsma, P.
Noordhoff 1907. - Groningen.
Met een inleidend woord geeft steller zelf te kennen wat hij wel beoogde en wat niet.
‘Heb ik mij toch niet laten verleiden de geheele gezondheidsleer te doorloopen en
naar iets volledigs te streven. Er zijn slechts enkele hoofdzaken uit het rijke gebied
uitgekozen, die welke zich leenden voor bespreking in een leesboekje, dat geen
leerboekje wil zijn, en welke bovendien onder de bevatting kunnen gebracht worden
van de jeugdige leerlingen, voor wie het boekje bestemd is.’
Beknopt weg, doch duidelijk en boeiend spreekt hij ons over allerlei zaken die
een mensch geern weet en die hem daarbij nuttig zijn.
Zoo over Het Bloed. - Het Hart. - De bloedsomloop. - Lucht en ademhaling. - Eten
en drinken. - Spijsvertering. - Lichaamswarmte en Koorts. - Zenuwstelsel. - Invloed
van Alcohol op het menschelijk lichaam.
Over dit alles praat de schrijver met U, en, we moeten 't heusch bekennen dat het
met genoegen en bate is dat men leest over: ‘gesloten mond - houdt gezond. Hoe
blijven wij zoo lekker warm? De werking van de telegraaf in ons lichaam. Een
leeslesje over het zenuwstelsel’. Het wordt U bij sneedjes opgediend en goed
aanschouwelijk gemaakt, met soms toch wel een beetje te veel overdrijving.
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De taal ook zou hier en daar iets sierlijker en vaster kunnen klinken wat niet zou
beletten eenvoudig te blijven.
Een boekje wellicht dus voor de hoogste klassen der lagere school maar beter nog
mij dunkt voor oudere jongelingen en mannen, die doorgaans over dit alles weinig
weten. Zij die het geluk niet treffen in een of andere stad Volksvoordrachten te kunnen
bijwonen over dergelijke wetensweerdigheid, zouden zeker met belangstelling en
genot zoo een handig boekje lezen gedurende de lange winteravonden.
Zulkdanige werkjes zouden moeten voorradig zijn in onze Volksbibliotheken, want
daarin ligt aangename en nuttige leerstoffe, die ongetwijfeld zou bevallen aan onze
menschen omdat al wat gezondheid en levenswerking aangaat hunne nieuwsgierigheid
prikkelt.
GUST DOUSSY.

Uitstapjes in het rijk der natuur, door Prof. D. Huizimga. Leesboek voor
de Volksschool. Vijftiende druk P. Noordhoff, Groningen, 1908. F. 0.40.
Eene warme aanbeveling van Dr Salverda, en hoogstvleiende beoordeelingen
vergezellen dit werkje. De schrijver steunt op geene mathematische bewijsvoering;
evenmin maakt hij gebruik van chemische formulen; en nergens stuit men op min
of meer afgetrokken theorieën, die zich in den te weinig ontwikkelden geest van den
jeugdigen lezer nog niet scherp genoeg kunnen afteekenen.
Slechts in gemakkelijk waarneembare feiten en verschijnselen, alsmede in
eenvoudige en nuttige toepassingen en inrichtingen, worden de leerlingen op
aandachtboeiende wijze ingewijd.
Een boekje aan onze Vlaamsche jeugd dus ook aan te raden, wijl het zulk goed,
zulk gezond en verteerbaar voedsel aanbiedt; en zelfs in handen van een professor
der Humaniora kan het nuttig zijn, om het geheugen te verfrisschen, en om nog wat
meer ‘realism’ uit de natuurkunde te berde te brengen.
D.S S.J.

Kern der dierkunde, door Dr A.J.M. Garjeanne, met 61 figuren. Noordhoff, 1907, Groningen.
Na eene gunstig beoordeelde ‘Kern der Plantenkunde’ in 't licht gegeven te hebben,
biedt Schrijver nu de studeerende jeugd in een elementair leerboek de ‘Kern der
Dierkunde’ aan: elementair wijst op de grondstof, leerboek op de methode. In beide
opzichten mag het werkje een echt schoolboek geheeten worden. Het werd opgesteld
met het oog op de examens en verleende dus ook het leeuwenaandeel aan de
gewervelde dieren. Van den mensch is er geen sprake: mogelijk bewaart doctor
Garjeanne deze belangrijke stof voor eene afzonderlijke studie. De kern bevat ook
wat ieder eenigszins ontwikkeld mensch over de dieren moet weten, en de lijvige
boeken eener geleerde bibliotheek mogen zonder schamen dit degelijk werkje van
schaars 127 blz. in hun midden aanvaarden.
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‘Voor eigen studie is het boekje onbruikbaar’, luidt de voorrede, misschien wat
te nederig: want ‘onbruikbaar’ 's kind heet hier niet ‘onnuttig’. Daartegen spreekt de
duidelijke en
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de niet onaangename voorstelling der behandelde stof; hetgeen misschien de grootste
verdienste uitmaakt des Schrijvers, die een leerboek en niet een bloot repetitieboek
zocht op te stellen.
Schrijver eindigt zijne positieve studie met eene wijsgeerige beschouwing, die hij
in de volgende uitgave best weglaten zou. Want: wat verstaat hij sprekende van
planten en dieren onder waarneming en bewustzijn? - Onduidelijk is het ook of hij
de waarneming aan alle of aan enkele planten toekent. - Waar zijn bij de planten die
bepaalde zintuigen met meer of minder ingewikkelden bouw? - Als Schrijver met
bewustzijn bedoelt: eene zinnelijke kennis (sensu intimo) heel verschillend van het
menschelijk weten, waartoe dan die geloofsbelijdenis ‘wij zijn ervan overtuigd, dat
een dier zich bewust is van hetgeen het waarneemt’, alsof niet iedereen die waarheid
bijtrad? - Eindelijk ‘eene plant neemt óók wel waar, doch voor zoover we weten, is
ze zich niet bewust van 't waargenomene’. Dus, voor zoover ge weet, neemt de plant
waar: het is een afgedaan feit. Heel graag zou ik de afdoende bewijzen leeren kennen
van hetgeen Schrijver als zeker en stellig de schooljeugd voorhoudt.
Moeilijk valt het niet te bemerken dat Dr Garjeanne hier den vasten grond van
zijn wetenschappelijk gebied verlaten heeft.
Terloops nog eene kleine aanmerking: Luipaard, blz. 9, is van 't mannelijk: muis
en rat, blz. 26 van 't vrouwelijk. Verders is de taal eenvoudig, glashelder en in
verhouding met het onderwerp. De boekhandel P. Noordhoff is te wel gekend dan
dat wij op de zorg dezer uitgave meer zouden steunen. Dit boekje verdient dus in
zijn geheel genomen de beste aanbeveling.
R.V.M., S.J.

Ingekomen boeken ter bespreking
JUSTUS VAN MAURIK. Krates. De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen. 156
blz. Prijs fr. 0.75.
J. DE MEESTER. Een Huwelijk. 2e druk. C.A.J. Van Dishoeck, Bussum. 212 blz.
J.E. JANSEN. Premonstratenser Kerkboekje. Averbode, Stoomdrukkerij der
abdij. 173 blz. Prijs fr. 0.75.
DINAH KOHNSTAMM. Pukjes Droom, verteld en geteekend door - Maas & van
Suchtelen. Amsterdam. Prijs fl. 1.00.
G. VAN HULZEN. Tweede Boek Zwervers. Maas & van Suchtelen. Amsterdam.
283 blz. Prijs ing. 2.90, geb. 3.50.
AMAND DE LATTIN. Berusting. H. ten Brink. Meppel, 147 blz.
JOS. BOURGAUX. Verzen. De Nederlandsche Boekhandel. Antw.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1908

ANDRÉ DE RIDDER. Stijn Streuvels zijn leven en zijn werk. 2e vermeerderde en
omgewerkte druk. L.J. Veen, Amsterdam. De Nederlandsche Boekhandel,
Antwerpen.
M.J. BRUSSE. Het Nachtlicht van de zee. W.L.A.J. Brusse, Rotterdam.
Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen.
EMIEL VAN DER STRAETEN, Dorpelingske, De Vos & van der Groen, Antwerpen,
137 blz.
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ANNALES DE LA SOCIETÉ D'ARCHÉOLOGIE DE BRUXELLES. Imprimerie Vromant
et Co, Bruxelles. Année 1907, livraisons III et IV.
DEN GULDEN WINCKEL, maandschrift voor de Boekenvrienden in Groot
Nederland, pr. per jrg. fl. 1.20, Hollandia drukkerij, Baarn.
RECHTSKUNDIG TIJDSCHRIFT voor Vlaamsch België, 1907, 8e jaargang nr 8, 9,
10. De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen. Pr. per jaar fr. 8. -.
DE MODERNE TALEN. Maandblad voor de Fransche, Engelsche en Duitsche
taal, literatuur en handelscorrespondentie, onder hoofdredactie van J.G. Verroen
en redactie van Fr. Madou, J. Veringa. en G. van Poppel. Nr 1, 1908, 1e jaargang.
Prijs f. 2.86.
DE REVUE DER UITVINDINGEN EN ONTDEKKINGEN, onder Redactie van M.
Faassen en met medewerking van H. Pop, arts, en A.A. Bosman, apotheker, 3e
jaargang nr 8 en 9. Cohen, Zonen, Amsterdam. Pr. per jrg. fl. 1. -.
T. TERWEY. Bibliotheek van Nederlandsche Letterkunde. Dichten Prozawerken
der voornaamste schrijvers van de 17e tot de 18e eeuw uitgegeven en van eene
inleiding en aanteekeningen voorzien door -, voortgezet onder redactie van J.
Koopmans en Dr C.G.N. De Vooys. No 3. Uit Hoofts Nederlandsche Historiën
2e druk door J. Koopmans, no 8. Uit Justus van Effen's ‘Hollandsche Spectator’.
Prijs elk fl. 0.60. J.B. Wolters, Groningen, 1907.
Dr J. BERGSMA. Syntactische Oefeningen. J.B. Wolters, Groningen, 1907. Prijs
f. 1.25.
LOD. GHESQUIÈRE. De Nieuwe Veldwachter en de 1e Soldaat van 't Regiment,
boertige alleenspraken door A. Cosijn-Minne, Gent. 11 blz. Prijs fr. 0.75.
A. VAN DE MAELE. Verzekens voor ons volk, P. Van Schuylenbergh-Luca,
Aalst. 69 blz.
G. VAN BLEYSWIJK SOMBEEK. Oplossing der toepassingen uit het Volledig
Leerboek van het Boekhouden, 3e deel. Noordhoff, Groningen. 312 blz. Prijs f.
2.50, geb. f. 3. - en 28 blz. pr. f. 0.50.
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Inhoud van tijdschriften
ONZE KUNST, Februari 1908. - Adriaen Brouwer en de ontwikkeling zijner
kunst (II) (F. Schmidt-Degener). - Anton Mauve en zijn tijd (Slot) (W. Steenhoff). De tegenwoordige drukletter (Slot) (S.H. de Roos). - Kunstberichten uit Amsterdam,
uit Parijs, enz. - Boeken en Tijdschriften.
BIEKORF, Jan. 1908, 24 maal 's jaars, uitg. L. De Plancke. Brugge, fr. 4. - Katten
(A. Walgrave) Den Engelschen K. Jerome in kleurig West-Vl. naverteld. - Ander
Sage (Om. K. De Laey), nu een de Laeysche schelmerij op den tragischen kaalkop
van Aischylos, met zedeles:
dat alwie ‘klets’ is goed zal doen
'n stukske pruik te dragen. -

Het Baargericht (E. Van Cappel), waarbij de schuld of de onschuld bleek van hem
die bij een vermoorde werd gebracht, naar gelang bij zijn aanraking het lijk al of niet
aan 't bloeden ging.
DE GIDS, Jan. 1908. Amsterdam, P.N. Van Kampen, en zoon. Pr. fl. 15. - Een
huis vol menschen (C. en M. Scharten-Antink) I, 't begin van een roman uit het
Parijzer burgerleven dat Scharten en zijn vrouw malkander helpen bespieden. Fijn
werk. - De Ruyter's Journaal tijdens de expeditie naar Denemarken (S.P. d'Honoré
Naber) uitgegeven door het Historisch Genootschap te Utrecht. - Hedendaagsche
Engelsche dichters I Algernon Ch. Swinburne (Edw. B. Koster), een zeer fraaie
studie over den grooten, jammer zoo zinnelijken dichter. - De Luchtvaart in 1907
(H. Vreedenberg): Ondanks de wederwaardigheden van de ‘Lebaudy’ en de ‘Patrie’
hoopt men weer veel van Zeppelin. - Dolorosa (H. Lapidoth-Swarth). - De Hamlet
- voordracht van Ed. Verkade (J.N. Van Hall) in de frissche vertaling van Van Looy.
- Aanteekeningen en opmerkingen uit de brieven van Guy de Maupassant (v.H.)
vooral aangaande zijn weemoed bij zijn naderend einde. - Muzikaal Overzicht (H.
Viotta): Opdelvingen op 't gebied van het lyrische blijspel. - De Rijksaankoop van
schilderijen uit de kollektie-Six (Dr Jan Veth) naar aanleiding van 't aannemen door
de Staten Generaal van 't voorstel tot aankoop der 39 schilderijen uit de kollektie-Six
van Nomade.
DE NIEUWE GIDS, Jan. 1908. - Voorburg, pr. fl. 12.50. - De Krisis in den
Godsdienst (G.J.P. Bolland): van de eerste blz. af is 't al gedaan met het Christendom;
't is daar, belam, nog eens weer: Christus en Mithra, éen legende. - Ode aan Sapho
(P.C. Boutens): in saphisch metrum, schoon! - Reisplezier (M. Emants): een
huwelijksreisje in Egypte, een eenaktje van iemand die blijkbaar zijn bekomst heeft
van reizen. - Brieven aan een onbekende (H. Boeken): verzen, meest sonnetten. Nieuwe wegen in Kunst (H. de Boer): bespreking van Bremmer's inlei-
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ding tot het zien van Beeldende Kunst. - Verzen (Willem Kloos): Christus-sonnetten.
De schelder op dat ‘hatelijke Christendom’ zingt nu van
O, Christus, Christus! Hoor mijn menschenkreet...!
Gij hoort naar ieder, en 'k ben een diergenen,
Die, diep in eigen boezem, stilkens meenen,
Dat Gij de oplossing van het raadsel weet....

- Aanteekeningen over volkskracht (L. Simons). - Iets over Nevrose in Letteren (J.
de Meester): beschouwingen grootendeels steunend op het ‘Journal’ van de
Goncourt's. - Het grijze Land (J.R.v. Stuwe): Mevrouw deelt zeer treffend in
Mijnheer's ‘Avondstemming’ van voor twintig jaar. - Literaire Kroniek (Willem
Kloos): over Van Eeden, bij 't verschijnen van zijn zangspel ‘Minnestral’ een geven
en nemen. 'k Wil nog zien dat onder de ‘nieuwe’ Gidsers, nu ze vijftig zijn, de ‘oude’
veeten vergeten geraken.
DE XXe EEUW. Jan. 1908. - Amsterdam, Scheltema en Holkema's Boekhandel.
- Versje (Jac. van Looy): een albumsouvenirtje - Moewe jaren (Dr. A. Aletrino):
weer die grijs eentonige, loome en toch suggestieve stijl. - Het ivoren Aapje (Vervolg)
(H. Teirlinck): als artist met zijn kleurige springlevendheid bepaald het
tegenovergestelde van Aletrino. - Uitkomst (H. Heijermans): daarover meer in de
a.s. Kroniek. - Gedichten (H. Boeken): fijn-gevoeld maar lastig uitgesproken. - Het
Lied van Phaoon (K. Van de Woestijne): van 't beste dat we ooit van hem lazen. De nieuwe tooneelspelen van Marcellus Emants en Herman Heijermans (F. Mijnssen).
- Kleine Prozastukken (P.H. Ritter Jr.): op zijn epigonendom van Van Deyssel hebben
we al gewezen. - Sinterklaas (H. Bouma).
DE BEWEGING. Jan. 1908, Maas en Van Suchtelen, Amsterdam. - Over het
zeggen van verzen (Alb. Verwey): minder zaakrijk dan we van hem gewoon zijn,
allicht een zelfverdediging voor zijn bekend slecht voordragen. - Hölderlin: de
Archipelagus vert. door Alex. Gutteling): Goed-geslaagde vertaling van het Duitsche
prachtstuk. - Natuurkennis van den nieuwen Mensch (M. Schoenmaekers):
Nietzcheaanscher dan Nietzsche. - Droef Minnelied (J. Jac. Thompson): Hij zou goed
doen wat eenvoud te leeren bij zijn naamgenoot van ‘Papieren-Idealen’; toch is hij
stellig dichter. - Drost's ‘Hermingard’, gedeeltelijk herdrukt door Alb. Verwey. - De
Nederlandsche Arbeiders-verzekering (J. Molenmaker), die 17 blz. konden
gemakkelijk op 4 worden gebracht. - Uit ‘Idyllen’ (Alb. Verwey): veel merg, weinig
muziek - Boeken, Menschen en Stroomingen (Albert Verwey): De vernieuwing van
de Opera; ook over Van Eeden's Minnestral: De bespreking van Verwey is meer
nuchter-zakelijk dan die van Kloos.
DE KATHOLIEK, Jan. 1908, Uitgevers J.W. Van Leeuwen, Leiden, en Wed.
J.R. Van Rossum, Utrecht. Pr. fl. 5. -. - Van kerkbouwstijlen en eischen van onzen
tijd. (J.J. Graaf): Dit 1e gedeelte van deze merkwaardige studie geeft beschouwingen
over het uiterlijke van het kerkgebouw; het volgende zal handelen over het inwendige.
- Maria Beatrice van Modena, koningin van Engeland (M.S.) het beeld van ‘deze
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echte vrouw’ geschetst, naar gegevens uit ‘Les derniers Stuarts à St-Germain en
Laye’, het monumentale werk van de Markiezin Campana de Cavelli, en uit ‘Queen
Mary of Modena, her life and letters’ door Martin Haile. - Friesche Letterkunde
(W.P. De Vries), over den 17e eeuwschen dichter G. Japiks, en de 19deeuwers
Halbertsma - de gebroeders -; verder over de zoo eigenaardige Friesche volkspoëzie.
- Sociologisch Overzicht. - Nieuwe uitgaven: o.a. de 2e uitgave van Pat. De Groot's
Thomas van Aquino.
ONZE EEUW. Jan. 1908. De erven F. Bohn. Pr. fl. 15. -. Fin de siècle (S. Muller
Jzn): Einde 16e en begin 17e eeuw in Holland, in 't licht van het Diarium van Aernout
van Buchel, onlangs uitgegeven door Dr G. Brom en Dr L. van Langeraad, een
priester en een dominee, beiden evenveel belangstellend in een leven, verdeeld
tusschen hun beider geloof. Merkwaardig vooral is het beeld dat Buchell ophangt
van de verschillende standen dier maatschappij. - Uit het Leven van Aristophanes
(Prof. J. van Leeuwen): een brok uit een aanstaande boek over den Griekschen
blijspeldichter. - Levensillusie (Th. van Merwede): een levensillusie zonder veel
kunst-waarheid. - Over de Noorsche berg-vlakte (D. Logeman-Van der Willigen):
een vacantie-reis in 't hooge Noorwegen. - Het tekort der Rijksverzekeringsbank (Jhr.
H. Smissaert), in verband met de Ongevallenwet: onjuiste tarifeering, te laag
opgegeven loonbedragen, risico, overdracht, meer beheerskosten dan waarop gerekend
was, rentegemis op de beleggingen die bij een normale kapitaalvorming zouden
hebben plaats gevonden.
VRAGEN VAN DEN DAG, Jan. 1908. S.L. van Looy, Amsterdam, fl. 5,40. De moderne Luchtscheepvaart en het wetenschappelijk onderzoek van de hooge
luchtlagen (Dr H. Blink), de on wikkeling van het bestuurbare luchtschip, o.a. dat
van Zeppelin; meteorologische hoogtestations, internationale aeronautische commissie
enz. - Schooltuinen (K. Siderius). hun geschiedenis in de verschillende landen:
Zweden, Noorwegen, Oostenrijk ‘het klassieke land der schooltuinen’, Hongarije,
Rusland, Frankrijk, België, Zwitserland, Engeland. Duitschland - Fransche Lyriek
(G. Brandes): over Lamartine, Hugo. Th. Gautier, Leconte de Lisle, de Heredia,
Mallarmê, Verlaine. - Darwinis me in de kinderkamer (Dr L, Robinson) instinct tot
zelfbehoud. o p merkingsgave en grijpvermogen der zuigelingen. - Uit de geschiedenis
van den postzegel en het réponse payée (N. Kluyver) Rowland Hill en zijn
postontwerp, de eerste postzegels, de algemeene postvereeniging, het transitrecht,
internationale postzegels; het vraagstuk van het réponse payée, het verkrijg baar
stellen van buiten landsche postzegels, antwoord-coupons. - Onder de boekbespre
kingen René de Clercq, en Am. Joos' Verstrooidheid der geleerden.
DE NIEUWE TAALGIDS. Wolters, Groningen, tweemaandelijks tijdschrift. Pr.
fl. 3.50. - Enkele taalpsychologiese opmerkingen: uit de ‘Inleiding’ van: Nederlandse
Taal, Proeve van een Nederlandse Spraakleer, door J.G. Talen, R.A. Kollewijn en
F. Buitenrust Hettema. - Woordgeslachtsmoeilijkheden (R.A. Kollewijn): We krijgen
bepaald een nieuw Babel. -
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Taal en Nationaliteit (D. Hesseling). - Kritiek van de gangbare
synoniemen-behandeling (C.G. De Vooys). - De Eisen van een Schoolleesboek (J.
Koopmans). - Potgieter's Brieven aan Busken Huet (C.d.B.). - Vondel's Bekering
(J.K.): over 't nieuw boek van Dr Brom.
DE NATUUR, 15 December 1907. J.G. Broese, Utrecht. - Standaard-kilogrammen
III (Dr J. Van Deventer): Ditmaal het Nederlandsch standaardskilogram. - Bij den
Bloemkweeker (Dr Calkoen). - De Koelmachine (Knid) ijsgenerators, ijscellen in
vrieskamers. - Het koude licht (Dr Z. Bouman): namelijk de verlichtingstoestellen
door licht dat in luchtverdunde buis ontstaat, wanneer hierdoor electrische ontladingen
gaan. - De evolutie der stoomboot (J. Kleiboer): de laatste verbeteringen. - De
Telegrafoon van Poulsen (Dr Oosting): twee toestellen, 't eerste voor aansluiting aan
een telefoongeleiding, het tweede gebruikt als dicteermachine. - Humphry Davy en
zijne ontdekkingen in 1807 (Dr V. Bruinsma): een gedenkbladzijde voor den grooten
scheikundige. - De Beeldscherpte bij het fotografisch objectief (Dr Rijkens).
- 15 Januari 1908. - Mars (Dr W. de Sitter), ter gelegenheid van haar laatste bezoek
een nieuw artikel over onze gebuurplaneet. - De Duikerklok (Z. Bouman) uitlegging
van het circus-schouwspel der nimf. - Radium en omzetting der elementen onderling
(Dr P. Rulofs) wat zijn de grammen radium rari nantes! - Het Zilverkonijn (Ericus)
iets voor de fokkers. - Nieuwe banen in de metallurgie (Dr A. Snijders). De
klein-Bessemerij, zoo genaamd naar het stelsel van Bessemer om uit het ruw ijzer
der hoogovens smeltstaal en smeltijzer te bereiden. - Een viertal nachtvlinders (J.
Daalder): eigenlijk vijf: de bruine beer, de plakker of stamuil, de poppenroover, de
harlekijn en de Jacobsvlinder. - Een Reuzenlocomotief (S. Snuyff) een Amerikaansch
natuurlijk. - De Herkomst van onze huisdieren (H. van Balen) alle komen uit het
Oosten. - Het stijfsel in de plant en zijn nijverheidsnut (A. Notenbaert).
REVUE DES DEUX MONDES. 15 Déc. 1907. - Les Yeux qui s'ouvrent: 2e deel
van H. Bordeaux' roman. - Madame, mere du régent (Arv. Barine) 2e vervolg. - La
Crise économique de 1907 et les Etats-Unis d'Amérique (R.G. Levy), ernstige studie
over de oorzaken, heel wat anders dan dagbladnieuws. - Au Coeur de l'Hiver suédois
(André Bellessort): Noël en Dalecarlie. - La Séparation des Eglises et de l'Etat en
Algerie (R. Pinon). - Le Roman anglais en 1907 (Tde Wyzewa): II Les nouveaux
venus: o.a. eenige Katholieke romanschrijvers. - Revue littéraire: Charles Nodier et
les Débuts du romantisme (R. Doumic) geen groot schrijver maar een kostelijk type,
waarin de meeste eigenaardigheden van 't romantisme zich samentroffen.
- 1r janv. 1908. - La France dans l'Afrique du Nord: Le Maroc. (P. Leroy-Beaulieu):
een merkwaardige artikel met een zeer merkwaardig slot. ‘La France possède un
magnifique empire en Afrique’: Heel de studie wijst op den raad: Laat ons onze
eerzucht beperken, en goed besturen wat wij thans hebben. - L'Envers d'un grand
homme (Costa de Beauregard): Amédée II, ‘ce très artificieux duc de Savoie dont le
traité d'Utrecht finit pas faire un roi.’ - Les Yeux qui s'ouvrent: voorzetting van H.
Bordeaux'roman. - Aux Etats-Unis (G. d'Avenel): De ideeën
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aldaar, o.a. een langs om steviger catholicisme. - La Condition sociale des peintres
français du XIIIe au XVe siècle (H. Bouchot): Parijs was toen al een kunstmidden; in
de XIVe eeuw onder Jean d'Orléans werd het schildersambacht meer in eere gebracht.
- La fin d'un Empire (Vay de Vaya et de Luskod): de Japaniseering van Korea. L'Esthétique de J.B. Bach (C. Bellaigue): bij de verschijning van Pirro's boek daarover.
- Chronique politique de la quinzaine.
- 15 janv. 1908. - Le Comte Louis-Philippe de Ségur (1753-1830) (Marq. de Ségur).
Het leven van dien vertrouweling van Lodewijk XV, Lodewijk XVI, Marie Antoinette,
Washington, Frederik den Groote, Catharina II en Napoleon is natuurlijk
belangwekkend. - Les Yeux qui s'ouvrent (H. Bordeaux): 4e deel. - Le Japon et les
Etats-Unis (A. Tardieu). Deze vrienden moesten vijanden worden, maar alles laat
voorzien dat er verzoening mogelijk is zonder bloed. - Poèmes d'Italie et d'Angleterre
(Csse de Noailles), ongetwijfeld de grootste Fransche dichteres van dezen tijd. - Les
Origines du Culturkampf allemand (G. Goyan): De Badensche Culturkampf
(1850-70). - L'Union internationale pour les recherches solaires (P. Puiseux). - Revue
dramatique (R. Doumic). - Revue musicale (C. Bellaigue). - Revues étrangères (T
de Wyzewa): Les Modèles de Vélasquez. - Chronique politique de la quinzaine (Fr.
Charmes).
LE CORRESPONDANT, 10 décembre 1907. - A propos de l'histoire des Religions
I. L'Eglise et la Science (Mgr. Mignot). - Lettres à un ami (Edm. Rousse). - Albert
Sorel et son OEuvre (de Lanzac de Laborie), een der ernstige geschiedschrijvers van
den laatsten tijd. - Quelques opinions chinoises d'aujourd'hui (Avesnes). - Au Galop
de la vie, Moeurs contemporaines (Ern. Daudet): roman. - Un Homme de guerre
méconnu. - La Réhabilitation de Mack (Ed. Gachot). - La Science et les Bibliothèques
(Am. Britsch): Het bibliografisch vraagstuk. - Le Milliard fantôme. La Curée (F.
Gibon). - L'Action française et le Correspondant, een polemiek tusschen beiden, (Et.
Lany). - Revue des Sciences (H. de Parville).
- 25 déc. 1907. A propos de l'histoire des Religions II. La Bible et les Religions
(Mgr Mignot). Het slot van deze merkwaardige studie: ‘Si les cieux annoncent la
gloire de Dieu, l'histoire d'Israël en révèle les secrets; nous avons le droit de dire en
finissant, le doigt de Dieu est là.’ - Lettres à un Ami (Edm. Rousse). - Les Ports francs
(A. Davin). - Le Mariage secret du Prince héritier. La Cour d'Angleterre au 18e s.
(J. Teincey). Mme Fitz-Herbert was een Engelsche Melle de la Vallière. - Au galop de
la vie. Moeurs contemporaines (Ern. Daudet). - Un Lauréat du prix Nobel. M.
Rudyard Kipling (H. Bordeaux), meer lof over den novellen- dan over den
romanschrijver. - Oscar II. Souvenirs intimes (Cte de Lagrèse). - Le premier miracle
(J. de Bor et A. Pawlowski): Kerstvertellingen. - Poésies (P. Harel). - Les OEuvres
et les Hommes (Ed. Trogan).
- 10 janvier 1908. - Le service des renseignements militaires. En temps de paix
(L.C Rollin). - Lettres à un ami (1871-1880) IV (Edm. Rousse) - Les Deuils de la
science française. (A. de Lapparent), de aardkundige Berrand, de scheikundigen
Moissan en Berthelot, de sterrenkundigen Loewy en Janssen. - Les Etapes de
l'expansion allemande dans le Levant (H. Lammens). - Au galop
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de la vie: Moeurs contemporaines (Ern. Daudet). - Quelques opinions chinoises
d'aujourd'hui, Japanisatie van China, openbaar onderwijs, grondwet, vrouweninvloed,
bestrijding van den opium, legerhervorming, Thibetaansche quoestie. (Avesnes). Curiosités historiques: Marat romancier (F. Pascal). - La vie économique et le
mouvement social (A. Béchaux).
ÉTUDES, 20 déc. 1907. - I. Testament philosophique de Sully Prudhomme
(Lucien Roure): Soit scrupule de rigueur mathématique en un ordre de connaissances
qui ne comporte point ces procédés d'exactitude, soit affolement devant l'objection
qui lui faisait lâcher les deux bouts de la chaîne parce qu'un des chaînons
intermédiaires se refusait à sa prise, soit répugnance native à conclure et à décider,
jusqu'à la fin il souffrit du besoin et de la peur de la lumière. - II Michel-Ange. Histoire
d'une Tombe (Gaston Sortais). - III. Madagascar. Un pseudo-Protectorat (Pierre
Suan). - IV. L'Intelligence des Fleurs, d'après M. Maeterlinck (Jos. Boubée):
‘Pourquoi faut il que ce descriptif exact et brillant, ce narrateur charmant, ce délicat
rêveur se mêle d'être un philosophe?’ En welk een wijsgeer!., ‘La philosophie de M.
Maeterlinck ne raisonne pas. Il faudrait même dire qu'à l'inverse de ses descriptions,
elle n'analyse pas. Elle va droit aux conclusions, et surtout aux exhortations. Faite
intérieurement d'impulsions reçues, elle s'extériorise en les transmettant. Ce plaidoyer
passionné peut entraîner l'imagination et les sens; il ne convainc pas l'intelligence et
n'atteint point la volonté rationnelle.’ - V. Une Encyclopédie américaine catholique
(A. d'Alès). - VI. Bulletin scientifique. Sismologie (B. Berloty), enz.
DAS LITERARISCHE ECHO, 1 December 1907. - Konfessionelle Kritik (Richard
Weitbrechts): naar aanleiding van Herz' Musterkatalog für volkstümliche Bibliotheken
bij Bachem, Köln, verschenen. - Storm-Erinnerungen (Alfred Biese): bij den 90en
geboortedag van den grooten romanschrijver. - Neue Erzählungen (Fr. Dülberg):
weerom al elf novellenbundels. - Aus Orient und Occident (Fritz Telmann): blijspelen
en drama's uit stoffen van hier en ginder. - Schlesische Heimatkunst (August F.
Krause). - 1848 (F.W. van Ostéren): een proefje uit zijn jongsten novellenbundel. Echo der Zeitungen. - Echo der Zeitschriften. - Echo des Auslands: een Fransche,
een Engelsche en een Italiaansche brief. - Kurze Anzeigen.
- 15 December 1907 - Renaissance der Renaissance (Ludw. Geiger): komt op
tegen de heruitgaven der Italiaansche Renaissance die geen ander doel hebben dan
de uitgevers geld in hun zak te jagen door uitbuiting van de liederlijke
nieuwsgierigheid der lezers; bedoeld zijn de vertalingen der blijspelen van Aretino,
Machiavel, Bibbiena enz. - Thomas Mann (Rich. Freienfels): de bekende schrijver
van den roman ‘Buddenbrooks’ uit het Lübecker burgerleven. - Im Spiegel (Th.
Mann): een humoristische autobiografie. - Besprechungen: Frauennovellen (Rud.
Krauss), Neue Lyrik (Ernst Lissauer). - Theoretiker der Bühne (F. Gregori): enkele
nieuwe boeken over dramaturgie. - Echo der Zeitungen (o.a. over Eichendorff) Echo der Zeitschriften. - Echo des Auslandes: een Amerikaansche, een Zweedsche
en een Noordsche brief. - Echo der Bühnen. - Kurze Anzeigen.
- 1 Jan. 1908. - Fremdwörter und Sprache (Leo Berg) waarin
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schrijver geestig bewijst: ‘Jedes Fremdwort ist entbehrlich’, und ‘Kein Fremdwort
ist entbehrlich’. - Shaw als Theater-kritiker (M. Meyerfeld), 't begin van 't einde van
't Shawgobisme. - Zwei Balladenbücher (C. Busse): van de dichteressen in wedijver:
Lulu von Strausz und Torney, en Agnes Wiegel. - Extrakte und Breviere (G.
Laudauer): de nieuwste nrs uit de beide serieën: Aus der Gedankenwelt groszer Geister
en Breviere ausländischer Denker und Dichter; Proben und Stücke, uit Lulu v. Strausz
u. Torney, en Agnes Wiegel. - Echo der Zeitungen, der Zeitschriften, Echo des
Auslands; een Fransche, een Italiaansche en een Russische brief. - Echo der Bühnen.
- 15 Jan. 1908. - Fremdwörter und Sprache (Leo Berg) zie boven. - Ilse Frapan
(H. Spiero) de novellen- en romanschrijfster. - Im Spiegel: de schrijfster over zich
zelve. - Shakespeare-Literatur (E. Kilian) o.a. weer een tweebandige studie van Dr
M. Wolff. - Exzentrische Geschichten (K. Martens): bespreking van Ewers' Das
Grauen, en van Meyrinck's Wachsfigurenkabinett. - Echo der Zeitungen, der
Zeitschriften. - Een brief uit Engeland, uit Amerika en uit Noorwegen. - Echo der
Bühnen, enz.
STIMMEN AUS MARIA-LAACH, Dec. 1907. Herder, Freiburg in Breisgau,
jaarlijks 10 aflev. Pr. M. 10.80. - Joseph von Eichendorff (A. Baumgartner): stijgende
waardeering voor den Oostenrijkschen Katholieken dichter. - Der Glaubensgehorsam
(J. Beszmer): naar aanleiding van den nieuwen Syllabus. - Hauptergebnesse der
Konjessionszählung im Deutschen Reich vom 1 Dez. 1905 (H. Krose). - Erziehung
und Heranbildung des Leibes (M. Meschler) uit wijsgeerig-paedagogisch oogpunt
zijn de bijdragen van Meschler ongetwijfeld merkwaardig. - Ende der Schell-Fage
(Chr. Pesch): over modernisme.
- 1 Jan. 1908. - Die Enzyklika Pascendi und der Modernismus (H. Cladder). Moderne Kunst in Katholischen Kirchen (St Beissel). - Tierschutz und Christenpflicht
(V. Cathrein): zachtaardigheid voor de dieren, maar geen belachelijke cultus voor
honden en katten a.u.b. - Ergebnisse der deutschen Konfessionzählung vom 1 Dez.
1905 in den Einzelstaaten (H. Krose). - Gottes Wort (J. Beszmer: beschouwingen
over 9-19 van het decreet ‘Lamentabili sane. - Allessandro Manzonis religiöse Lyrik
(A. Baumgartner): Manzoni was in zijn jeugd een revolutionnair-vrijdenkend dichter;
eerst in den godsdienst ontwikkelde zich zijn genie. - Rezensionen.
DEUTSCHE RUNDSCHAU. December 1907. - Die kalte Pein (H. Raff), novelle.
- Die Funktionen der Phantasie im wissenschaftlichen Denken (B. Erdmann). - Karl
Frenzel. Zu seinem 80en Geburtstage (E. von Wildenbruch), de bekende
feuilleton-redacteur die daarin sedert 10-tallen jaren onafgebroken werkzaam was.
- Das Bauerntum und die Landfrage in Ruszland (Dr M. Schlesinger). Nog altijd
ellende onder de Russische boeren, en veel. - H. Heine und H. Laube (E. Elster) II.
- Der heutige Stand der Militärluftschiffart. - Amerikanische Reisebilder (G. Dickhut).
- Renaissance (L. Blennerhassett). - Rundschaue und Neuigkeiten.
THE CONTEMPORARY REVIEW. Dec. 1907. - The Kaiser and his Chancellor
(D J. Dernburg). - Impressions from the Hague (W. Stead). - France. Morocco- and
Europe (Fr. de Presr
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sensé). - Idealism and Politics. II (H. Jones). - Liberalism and Christianity (Rev. J.
Sinclair). - Fighting to win (A. Pollock). - The Democracy of Letters. II (Scott-James).
- The Irish University Question (J. Macdermott). - Mereshkorsky on materialism (S.
de Soissons). - Oxford finance: a reply (A. Butler). - The Byzantine Empire (E. Foord).
- Foreign Affairs (Dr E. Dillon).
THE DUBLIN REVIEW, Jan. 1908. - The encyclical ‘Pascendi’. - Letters of
Queen Vicioria 1837-61 (R. Hugh Benson): over die brieven a.s. maand een bijdrage
in D.W. door E.H. Feskens. - A French Chesterfield (St. Cyres): Le Chevalier de
Méré, een moralist uit de 17e eeuw. - The Religion of Charles II in relation to the
politics of his Reign (Mgr Stopylton Barnes): meer licht over zijn bekeering. - Father
Ignatius Ryder (W. Ward): een vriend en geestverwant van Newman, en zijn opvolger
als superior van het Oratory. - The Garden of Eden (Miss E.R. Wheeler). - The Roman
Church down to the Neronian Persecution (Rev. F. Bacchus) aan de hand van de
nieuwste werken over de oude kerk, die van Lightfoot, Ramsay, Lipsius, Hauler en
Harnack. - A Student and Social Worker of the 18th Century: de Italiaansche schrijfster
Maria Agnosi. - Olden faiths and new Philosophies (W. Kent): naar aanleiding van
Lilly's boek: ‘Many Mansions: being Studies in Ancient Religions and Modern
Thought.’ - Some Memories of Francis Thompson (Mrs Meynell): over den pas
overleden dichter meer in de eerstvlg. Letterkundige Kroniek.
THE NORTH AMERICAN REVIEW. Oct. 1907. - Chapters from my
Autobiography XXIII (Mark Twain). - Some Conclusions of a free-thinker (D.
Chamberlain). - Evolution, immortality and the Christian religion: A reply (G. Smith).
Een eigenaardigheid van de N.A.R: Over metaphysische vraagstukken een pro- en
een contra-artikel. - The Failure of Americans as athletes (Ch. Woodrurff.) - On
reading the plays of Mr Henry A. Jones (W. Howells). - The Advancement of teaching
(J. Jastrow). - Is Germany's Navy a menace (J. Bashford). - Some Guesses at Japan
(W. Ellis). Japan kan nog lang stijgen in bloei. - The Child-labor problem: Fact
versus sentimentality (Jul. Magruder). - The new Morality (El. Bisland). Nogal
Emerson-achtig - The crumbling empire of the Moors (S. Bonsal). - Motherhood (A.
Lee): verzen. - Impressions of the Esperanto, Congress at Cambridge (L. de
Beaufront). - The Progress of Esperanto (H. Forwan). - New books reviewed.
- Nov. 1907. - The great minds of America: II Ch.W. Eliot, de ‘President of Harvard
University’. - Chapters from my Autobiography XXIV (M. Twain). - The nature of
Prayer (L. Abbott, M. Conway & W. Huntington). - Europe in Transformation (A.
Colquhoun). - The modern Revolt in Music (R. de Koven). - Investment Securities
(Financier). - The real Yellow Peril (H. Lusk). - Foundations of a National Drama
(H. Jones). - The Loneliness of Success (A. Benson). - Roumania and the Jews (H.
Rosenthal). - Farmer Manufacturer as Railroad (L. Mcpherson). - How Cubans
differ from us (R. Bullard). - The ruinous Cost of Chinese exclusion (J. Miller). Swinburne and Music (Ch. Russelt).
- Dec. 1907. - Chapters from my Autobiography XXV (Mark Twain). - Fiction, its
place in national Life (S. Gilbert Parker): eigenlijk de plaats van den roman in 't
leven. De goede boeken
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zijn die welke een duurzame plaats veroveren in het leven der volkeren. - Philippine
Problemes (H.C. Ide): De Vereenigde Staten moeten voogdij houden over de
Philippijnen om ze te doen bloeien. - Has the United States repudiated International
Arbitration? (P. Henry): De V.S. zijn van meening dat er te 's Hage een bestendig
Hof van Beroep moet worden gesticht. - Extemporaneous Sociability (Pr. Collier).
- The Panic at New-York (A.D. Noyes). - Our Coast Defences (G.G. Hill). - The
Struggle toward a national Music (A. Farwell). - Investment Securities. (Financier).
- Work of the second Peace Conference (M.W. Hazeltine). - The Catholic Reformation
(Ch. Johnston). - Egypt's Economic Position and Gold-Hoarding (M. Muhleman).
CIVILTA CATTOLICA, 7 Dic. 1907. - Motu proprio di S.S. Pio X.: Sulle
Decisioni della pontificia Commissione biblica e sulle censure e pene contro i
trasgressori delle prescrizioni emanate riguardo agli errori dei modernisti. - S.
Giovanni Grisostomo nel XV Centenario della sua morte (407-1907). - Il modernismo
filosofico. - L'onnipotenza del giornalismo. - L'Ordinamento morale del Purgatorio
dantesco. - L'‘Ecce Homo’ di Arturo Graf. - Verso la vita. - Gli studi biblici nella
Facoltà orientale di Beirut. - Cose romane e straniere.
- 4 Jan. 1908. Roma, Direzione e amministrazione Via Ripetta, 246. - Allocuzione
delle Santità di N.S. Papa Pio X pronunziata nel Concistoro del 16 Dec. 1907. L'Anno Giubilare del Santo Padre. - Il modernismo teologico. - Un nuovo criterio
di estetica: rondom Croce's boek over Esthetiek. - Donna antica e donna nuova, 46e
Schets: ‘La Costituente del femminismo. - Una ‘Storia sociale della Chiesa’: het
nieuwe werk van Mons. M. Benigni. - I ‘Carmina scripturarum’ nella liturgia - La
‘Storia de' Papi’, di Lod Pastor.

Omroeper
REEDS voor den tweeden keer viel aan een onzer Kronieken-opstellers een
reisbeurs-onderscheiding van Staatswege te beurt. Enkele maanden geleden was het
E.H. Dr van Mollé die bekroond werd voor de wis- en natuurkundige wetenschappen;
thans werd Dr Alf. Fierens eerste geklasseerd voor de Geschiedenis. Prf. Kurth, de
bestuurder van 't Geschiedkundig Instituut te Rome, heeft in Dr Fierens een bekwaam
medewerker gezien en hem aan zijn gesticht gehecht.
Onze beste gelukwenschen.
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IN DEN LOOP van Januari stierf Kardinaal Richard, 89 jaar oud. Hij was geboren
te Nantes. 't Was een edelman die zijn eerste opvoeding genoot op ouderlijk slot van
Lavergne. Hij studeerde verder in Saint-Sulpice te Parijs, en werd na zijn wijding
vicaris-generaal te Nantes. In 1871 werd hij bisschop te Belley. Vier jaar later hechtte
Kardinaal Guibert hem als helper aan 't aartsbisdom te Parijs. In 1886 beklom hij
zelf den hoogsten geestelijken zetel van Frankrijk; en tot zijn laatsten levensdag
toonde hij zich waardig van zijn glorieuzen stoel en van de Kardinaalseere hem door
Leo XIII in 1886 verleend. De laatste twee jaar van zijn leven, het voltrekken der
scheiding van Kerk en Staat, waren de somberste van zijn leven en ook van 't heele
godsdienstig leven in Frankrijk sedert meer dan een eeuw. Maar wat men hem en
zijn Kerk ook deed lijden, de groote grijsaard dwong door zijn uitstekend karakter
en zijn heilig leven ieders bewondering af. Zelden zag men in een mensch het goed
hart en den hoogen geest zoo harmonieus vereenigd als in Kardinaal Richard.
Grenzenloos was zijn menschlievendheid, en van zijn kloeke verstandsgaven blijven
getuigen zijn historisch optreden in veel moeilijke gevallen en zijn
godsdienstig-letterkundig werk: Vie de la Bienheureuse Françoise d'Amboise,
duchesse de Bretagne et religieuse carmélite (1865) en zijn Saints de l'Eglise de
Nantes (1873).
CATHARINA ALBERDINGK THIJM, dochter van Jozef en zuster van Karel
(Lodewijk van Deyssel) overleed in den loop van Januari.
Voor hare letterkundige beteekenis verwijzen we naar de nota bij het artikel over
van Deyssel in Dietsche Warande en Belfort, jrg. 1906, nr 1.
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A. MAUVE. - Dennenbosch.

A. MAUVE. - Na waarschuwing.
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Eenige gedachten uit de christelijke staatsleer bij de Congo-naasting
I
De Congo-kwestie zit tegenwoordig zonderling ineen: zij is zoo netelig als gewichtig.
Kwamen de beginselen der christelijke wijsbegeerte ergens te pas, dan wel hier.
Doch ook de praktische kant der zaak hoeft in 't oog gehouden.
Van de christelijke Staatsleer komen hier vooral twee grondbeginselen in
aanmerking. Die zijn heel klaar en rotsvast; volgens de aangelegenheden op de
Congo-vraag toegepast, zullen zij veilige lichtbaken zijn te midden der duisternissen.
Die twee princiepen zijn:
1o De regeerders van een volk moeten in hun bestuur het algemeen welzijn van
dit volk nastreven.
2o Zij hebben het recht en den plicht, alles van hunne onderzaten te vorderen, wat
tot dit algemeen welzijn noodig is.
Die twee stellingen zijn, als leer, (helaas! niet steeds als toepassing) aangenomen
door al de christelijke wijsgeeren, en, laat ik zeggen, door de hedendaagsche
maatschappij in 't algemeen. Enkel een woordje toelichting hoort er bij:
Het algemeen welzijn, waarvan sprake, staat tegenover het bijzonder welzijn of
belang van de regeerders zelven of van hunne gunstelingen. Wel mogen dezen ook
hun eigen welzijn behartigen in hun bestuur; immers zij zelven en hunne vrienden
zijn ook leden der gemeenschap en als dusdanig rechthebbenden op hun aandeel in
de algemeene welvaart. Maar wat beteekend wordt, is dees: dat de algemeene welvaart
niet mag ondergeschikt zijn aan de bijzondere welvaart van den vorst of van zijne
helpers. Met andere woorden: de vorst bestaat voor het volk, en niet het volk voor
den
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vorst. Het bestuur van een volk mag dus niet zijn eene uitbating van het volk door
de regeerders.
Dit grondbeginsel dat zoo helder betoogd wordt in het aan St. Thomas
toegeschreven werk ‘De Regimine Principum’ is de grondslag van heel de christelijke
Staatsleer. De Staat heeft geene andere reden van bestaan dan het algemeen goed;
zijne wetten moeten alleen daartoe strekken, zoodanig dat, volgens het eenparig
gevoelen der katholieke wijsgeeren en godgeleerden, eene wet als ongeldig,
niet-verbindend moet aanschouwd worden, wanneer zij niet het algemeen welzijn
dient.
Het tweede princiep is even zeker: Immers de regeerders kunnen het openbaar
welzijn niet bewerken zonder de meewerking der onderdanen; dit welzijn moet
voortvloeien uit de vereeniging der noodige krachten en hulpmiddelen van wege al
de leden van den Staat. De taak der overheid is juist: te bepalen welke meewerking
van wege de verschillende soorten van leden noodig is, die meewerking op te
vorderen, desnoods af te dwingen, en de aldus verkregen samenspanning van krachten
tot het gemeen doel te richten. Doch zij moet hierbij de bedeelende gerechtigheid
onderhouden, d.i., zij moet de lasten verdeelen volgens ieders vermogen en de
voordeelen volgens ieders bekwaamheid en noodwendigheid.

II
Passen wij nu het eerste dier grondbeginselen op Congo's politieken toestand toe,
dan ontwaren wij daar op dit oogenblik een alleenheerschenden vorst, Leopold van
Saksen-Coburg. Deze heeft de vorstelijke rechten over Congo verkregen met den
Congo-staat te stichten en feitelijk het bewind ervan in handen te nemen. Waar geene
regeering was, om het algemeen goed der wilde negersstammen te behartigen, heeft
Leopold er eene in 't leven geroepen. Hij heeft daartoe de toestemming en de hulp
der Congoleezen aangeworven, zooveel het verstandelijk peil dier volkeren hun
toeliet hunne algemeene belangen te beseffen en waar te nemen. Meer was er niet
noodig. Immers, vermits uit de geschapenheid onzer menschelijke
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natuur de behoefte aan een openbaar gezag en aan eene ernstige Staatsregeering
voortvloeit, is een volk, hetwelk tot dusverre van zulke inrichtingen beroofd was,
verplicht zich te onderwerpen aan eene Regeering, die zich daartoe in zijn midden
aanstelt en waarborgen van degelijkheid oplevert.
Leopold heeft dit in Congo gedaan; hij heeft het land staatkundig ingericht, zooveel
de omstandigheden het veroorloofden; hij heeft daartoe zijn verstand en zijne
stoffelijke hulpmiddelen ruimschoots in 't werk gesteld, de meewerking en de
opofferingen van velen opgewekt en gericht. Door dit feit is hij vorst over Congo;
dus niet door de aanstelling der mogendheden, niet door den akt van Berlijn.
Waarom niet? - Omdat nemo dat quod non habet, niemand geeft wat hij niet heeft.
De mogendheden hadden geene macht over Congo; zij konden dien dus aan Leopold
niet overmaken. Immers geene enkele van haar had feitelijk eene regeering in Congo
gesticht noch er het opperbewind aangenomen. Geene enkele dus had eenigen
vorstelijken titel.
Wat beteekende dan de akt van Berlijn?
Hij beteekende dat de mogendheden er mee instemden, dat Leopold de
Congogewesten staatkundig inrichtte en er als opperheer optrad. Hij beteekende eene
minzame onthouding van harentwege.
Trouwens, zoolang in Congo geene regeering gesticht was, hadde elk ander zooveel
recht gehad als Leopold om daar eenen staat te grondvesten. Engeland, Frankrijk,
Portugal, Duitschland enz., ziende dat Leopold daar iets ging beginnen, hadden er,
elk voor zich, hunne zendelingen kunnen heensturen om daar een Staatsgebouw op
te timmeren en de rechten, ermee verbonden, te verwerven.
Leopold handelde dus wijselijk met eerst de toestemming der mogendheden in te
winnen en deze handelden wijselijk met Leopold te laten begaan, zonder hem in zijn
werk te verhinderen. Anders waren de mogendheden in Congo op elkander geloopen,
het land ware niet ingericht geworden, maar hadde tot twistappel tusschen de
mogendheden verstrekt.
Dat zij enkele voorwaarden, zoo b.v. algemeene han-
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delsvrijheid, hebben bedongen, is verstaanbaar: immers, met zich tot onthouding te
verplichten, verzaakten zij zekere voordeelen, die zij gebeurlijk hadden kunnen
bemachtigen. Daarbij, de natuurlijke rijkdommen van een land moeten heel de
menschheid ten nutte komen.
Leopold is dus wettig vorst van Congo; dat wil zeggen dat hij bevoegd is om aan
Congoleezen te gebieden en hunne openbare zaken te regelen volgens den eisch van
het algemeen welzijn. Hij mag als vorst een aandeel opeischen in de algemeene
welvaart, die hij sticht, en zich tot loon zijner diensten zekere inkomsten uit de
gemeene kas toekennen, te meer daar ieder vorst tot eene kostbare hofhouding
verplicht is, die dan toch luister en aanzien aan zijn land zelf verschaffen.
Doch Leopold is geen eigenaar van Congoland; hij mag Congo niet beheeren tot
zijn eigen persoonlijk profijt. Hij mag dus het land, noch een gedeelte ervan, uitbaten
als een wingewest; hoogstens zou de boven bedoelde jaarwedde hem kunnen verstrekt
worden in vorm van een deel gronds, waarvan hij de opbrengst zou innen; maar dan
mag de hoeveelheid gronds niet zoo aanzienlijk zijn dat de opbrengst ervan buiten
alle verhouding zou staan met eene gewone vorstelijke jaarwedde. In het onderhavig
geval zou dit des te onredelijker zijn daar Leopold II, als koning der Belgen, reeds
in genot is van een ruime ‘liste civile’ en dat Congo voor hem eer eene bijzaak is,
die hem tot geene bijzondere hofhouding verplicht. Ook is zulke schraapzucht verre
van 's vorsten gevoelens, en wat men hem in dien zin verweten heeft, dunkt ons louter
smaad en laster.
Toch dient men wel te onthouden dat Leopold geene rechten van persoonlijken
eigendom op Congo heeft, want daaruit volgt rechtstreeks dat hij, bij den afstand
van het land aan België, zulke rechten niet kan overmaken, noch voor zich houden.
Wat zal dan die afstand zijn?
Het moet zijn eene overeenkomst tusschen Leopold als vorst van Congo en den
Belgischen Staat, waarbij gene aan dezen een gedeelte zijner rechten van
opperheerschappij over Congo afstaat. Ik zeg: een gedeelte; ik zou misschien beter
zeggen al de rechten; want ofschoon Leopold het
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grootste gedeelte zijner opperheerlijke rechten over Congo behoudt, hij zal die
voortaan uitoefenen als Koning der Belgen, en niet meer als vorst van den
onafhankelijken Congo-staat.
Gansch het oppergezag over Congo zal dus voortaan berusten in den Belgischen
Staat, bestaande uit den Koning, zijne ministers en de beide Kamers.
Toch volgt daar niet uit (en dit is heel gewichtig) dat België en Congo samen één
Staat of één volk zullen uitmaken. Immers, de grondwet en de wetten van België
verschillen gansch van de Congoleesche wetten.
Waren beide landen tot éénen Staat versmolten, dan zou daaruit volgen dat al de
Belgische wetten het algemeen welzijn zouden moeten beoogen zoowel van Congo,
als van België, en dat het eerste zou moeten deelachtig worden aan al den stoffelijken
voorspoed van het tweede. Dan waren wij Belgen er al erg aan toe.
Doch nu moeten wij ook eerlijk zijn, en niet willen dat de Staatskas van Congo
ons kome verrijken. Neen, dat niet! De Belgen krijgen in Congo niets dan politieke
rechten, eene zekere Staatsmacht die zij mogen uitoefenen tot zedelijk en stoffelijk
welzijn der Congoleezen. Voor hen zelven mogen zij daar slechts profijt uit trekken
op onrechtstreeksche wijze, namelijk door de handelsbetrekkingen en de
nijverheidsondernemingen, die zij daar kunnen aanleggen. Doch wat aan de
Congoleezen in 't gemeen toebehoort, mogen wij, Belgen, ons niet toeëigenen.
En hier raken wij aan de kwestie van het Kroondomein, dat de Koning wil stichten
in zijn akt van overgaaf.
Zoolang er slechts sprake is van Staatsdomein, is alles klaar. Trouwens, de
Congoleesche Staat mag een gedeelte der gronden, die nog geenen eigenaar hebben,
zelf uitbaten in regie, en met de winsten daarvan de bestuurskosten van het land
dekken. Doch een Kroondomein is wat anders. Hier geldt het zekere gronden, welke
de koning persoonlijk zou uitbaten of door eene daartoe benoemde Commissie doen
uitbaten, met beding dat de profijten moeten aangewend worden tot zekere door hem
aangewezen doeleinden.
Is dat rechtvaardig?
Indien het slechts om eene kleine partij gronds te
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doen was, waarvan de vermoedelijke jaarlijksche opbrengst eene gewone
koningswedde niet zou overtreffen, dan kon het er door: het ware als de burgerlijke
lijst van den Congovorst. Maar hier is sprake van zeer uitgebreide streken, de
vruchtbaarste van Congo, en in de berekening van de winsten spreekt de Congostaat
zelf van 5 of 6 millioen 's jaars, en na eenige jaren zelfs 12 millioen, welke zouden
kunnen besteed worden aan de verfraaiing van Oostende en van Laken, zonder nog
te spreken van 't geen er naar andere instellingen zou van gaan.(1) Zulke sommen
kunnen niet beschouwd worden als jaarwedde.
Doch er is een andere uitleg: die gronden, zoo luidt het in het antwoord op 's heeren
Schollaert's vraag, zijn eene vergunning, ten privaten titel aan den Koning geschonken.
Dat beteekent: Leopold als vorst van Congo heeft de gronden vergund aan Leopold
als privaten persoon en nu draagt Leopold als private persoon ze op als eene fondatie
aan den Congostaat, waarvan Leopold, als Koning der Belgen, voortaan het hoofd
zal zijn. Niet waar, dat dit wonder ineenzit. Maar zit het wel in den haak? - Ons dunkt
neen.
Ziehier waarom: De Congostaat mag de nog onbezeten gronden ofwel zelf beheeren
en uitbaten als Staatsdomein ofwel ze als privaten eigendom vergunnen aan bijzondere
personen, streng genomen zelfs aan Leopold als bijzonder persoon. Maar hierbij
geldt weer de groote wet: De Staat moet daarin te werk gaan volgens het gemeene
best, volgens het algemeen welzijn der Congoleezen. Zou hij b.v. den nog
onbebouwden grond onder Congoleezen zoodanig in private eigendommen kunnen
verdeelen dat de klein-eigendom er algemeen werd en dat elke Congolander zijn stuk
grond zou bewerken, dan mochte de Staat dit zeker doen. Maar als er sprake is van
groote landen of bosschen af te staan aan geldmannen of aan maatschappijn, dan
moet de Staat die niet roekeloos wegwerpen; maar er voor 't alge-

(1) Gelijk Hymans zegde wordt de opbrengst dier goederen thans geschat op 9 millioen en zal
ze na korte jaren vervierdubbelen.
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meen belang al het voordeel uittrekken, dat hij kan. Wat nu de gronden van het
Kroondomein betreft, vermits zij zulke groote winsten beloven, zou de Congostaat
zeker veel beter gedaan hebben met ze als Staatsdomein zelf uit te baten dan met ze
aan Leopold kosteloos af te staan. Die vergunning is dus eene verkwisting; en daarom
mag de Belgische Staat ze bij de overname niet bekrachtigen, noch er zich
medeplichtig aan maken met zelf in de profijten te komen.(1)
Wil men van die gronden eene stichting maken, goed; maar dan moet de opbrengst
ervan besteed worden tot welzijn van Congoland. Wil men daarmee in Congo
gasthuizen, scholen, geneeskundige gestichten tot stand brengen en onderhouden,
opperbest; want dit alles komt den Congoleezen ten goede. Zelfs een kweekschool
in België voor toekomstige Congobeschavers mag daarop leven; maar, wat niet mag,
't is met het Congoleesche geld de weelde en de

(1) Diezelfde princiepen hoefden gevolgd bij de vergunning der Limburgsche kolenmijnen. Hier,
wel is waar, bestonden over die zaak wetten, die ondersteld zijn het algemeen nut te beoogen.
Daar echter de ontdekking dier mijnen een reusachtig en onvoorzien feit was, dat de vroegere
wetgever zeker niet had op 't oog gehad, was het geraadzaam bij deze gelegenheid onze
wetgeving te herzien en alles te schikken volgens het algemeen belang in de hedendaagsche
toestanden. De huidige wetgever mocht dus die mijnen door den Staat zelf laten uitbaten,
ofwel ze vergunnen aan bijzonderen, maar niet wegschenken.
Met andere woorden: de Belgische Staat moet uit die mijnen al het mogelijke voordeel trekken
voor het algemeene best; hij mag ze dus niet aan bijzonderen in zulke voorwaarden toestaan
dat zij voor hen eene verrijking zouden zijn buiten verhouding met den arbeid dien zij er aan
besteden en met de kapitalen die zij er aan wagen. Wel mag de Staat aan die bijzonderen
zulke voorwaarden verleenen, dat de uitbating der mijnen voor hen eene goede zaak is; anders
zouden de mijnen onontgonnen blijven liggen; de kapitalisten moeten door hoop op winst
genoegzaam gelokt worden. Maar verder moeten ook de voordeelen niet gaan, die de Staat
aan die bijzonderen verleent. De Staat mag en moet dus, bij de vergunning dier mijnen, aan
de maatschappijen lasten en verbintenissen opleggen, die dragelijk zijn en die strekken tot
welzijn van het algemeen: zoo b.v. lasten en verplichtingen strekkende tot verbetering van
het lot der werklieden, die daar zullen gebezigd worden. Er moet in Limburg gezorgd worden
voor goede banen, werkliewoonsten, gast- en weezenhuizen, scholen enz.; het is billijk dat
de kapitalisten, die de mijnen uitbaten, daarvoor opbrengen.
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pracht van Oostende of Laken te voeden; want zoo besteelt men Congoland. Indien
de Belgen eene trotsche badstad willen, (het ware ook al beter ze wat min weelderig,
en wat meer deftig te willen) dan moeten zij die met hun geld betalen.
En zoo dunkt ons de kwestie van 't Kroondomein voor eene gemakkelijke oplossing
vatbaar: men doe er mee wat men wil, men heete het Kroon- of Staatsdomein, maar
de opbrengst ervan moet tot Congoleesche doeleinden aangewend worden.
Wat nu gezegd over het verzoenend voorstel dat op handen schijnt en volgens
hetwelk de Belgische Staat het Kroondomein van den Koning zou afkoopen?
Daarvan dunkt ons dat de naam of het woord (afkoop) slecht is, maar de
werkelijkheid veel beter.
Want van eigenlijken afkoop kan hier geen sprake zijn; wij hebben bewezen dat
Leopold geene persoonlijke rechten van eigendom op het Kroondomein heeft; hij
kan die dus niet verkoopen. Indien dan het voorstel daartoe strekte, dat de Belgische
Staat jaarlijks vijf of zes of nog meer millioen aan den Koning tot persoonlijk gebruik
zou schenken in ruiling tegen het Kroondomein, dan ware dit effenaf eene verspilling
der Staatsgelden. Gelukkig is het zoo niet: de Koning vraagt die millioenen niet voor
zich persoonlijk, maar tot verfraaiing van Oostende en Laken. Welnu die werken
kunnen in België beschouwd worden als van openbaar nut, en mogen dus uit de
Belgische Staatskist betaald worden.
Die zoogezegde verkoop zou dus eigenlijk zijn eene overeenkomst volgens welke
het Kroondomein door eene bijzondere Commissie onder het opperbeheer van den
Belgischen Staat zou uitgebaat en zijne opbrengst tot welvaart van Congo gebruikt
worden (dit laatste moet er bij) en volgens welke de Belgische Staat jaarlijks eenige
millioenen uit zijn eigen kas zou besteden om de door den Koning aangelegde werken
van Oostende en Laken te vervorderen.
In zulke overeenkomst ligt niets onwettigs; de kleinere sommen, die bedongen
worden voor leden der koninklijke familie, gaan de verhouding eener redelijke
jaarwedde niet te boven.
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III
Eene andere zeer gewichtige vraag bij de inrichting en bij de naasting van Congoland
is die van het gedwongen werk.
Hier komt vooral het tweede princiep te pas: dat de Staatsoverheid het recht en
den plicht heeft om van de onderzaten te vorderen wat tot het algemeen welzijn
noodig is.
Wat zal de overheid daartoe opvorderen? Gewoonlijk stoffelijke waarden, geld of
andere goederen, maar vooral toch persoonlijke krachten en werkzaamheid.
Een Staat kan niet bestaan, indien hij niet het recht heeft desnoods aanspraak te
maken op de werkdadigheid zijner leden.
In allerhande vormen is steeds dit recht in alle Staten erkend en geoefend geweest
en is het nu nog.
De voornaamste en de meest bezwarende uiting ervan is heden de krijgsdienstplicht,
waardoor zelfs in vredestijd de jongeling verscheidene jaren gedwongen wordt gansch
zijne werkzaamheid van lichaam en geest ten dienste van het vaderland te stellen.
Buiten dat worden er soms nog andere karweien van de burgers gevorderd, b.v.
tot onderhoud der wegenis, tot bestrijding van watersnood, tot inkwartiering van het
leger, enz.
In vroeger eeuwen waren de karweien veel menigvuldiger, en in den tijd dat onze
streken nog moesten veroverd worden op water en moeras, en bewoonbaar gemaakt,
moest natuurlijk iedereen daartoe bijspringen. Afdijkingen en andere openbare werken
waren noodig; elk ingezetene moest meewerken aan de plans, door de overheid
opgemaakt. Wat zou daarvan te rechte gekomen zijn zonder het princiep van
werkplicht, van gedwongen werk?
Heden, in een meer gevorderden staat van beschaving, zijn die karweien en
vroondiensten veelal vervangen door belastingen in geld, waarmee dan de overheid
de openbare werken zal doen uitvoeren; - maar ga nu eens geld vragen aan de
Congoleezen! Hoe kunnen deze anders hunne schuld jegens het gemeenebest betalen
dan met te werken?
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Zij kunnen toch geen geld van hun blooten rug snijden. En al zouden zij nog hunne
Staatskas kunnen voorzien, door welke arbeiders zou de Staat de werken van algemeen
nut kunnen doen verrichten, indien de zwarten zelven niet werken willen?
Daar juist nu ligt de knoop, de groote moeilijkheid voor den Congostaat: zonder
werk van wege de inboorlingen is in Congo noch beschaving noch Staatsinrichting
mogelijk, en helaas! de zwarten werken niet gaarne.
Zonder werk blijven al de natuurlijke rijkdommen van Congoland, hetzij onder
of boven den grond, voor eeuwig bedolven of onvruchtbaar. Al het geld, aan
spoorbanen, heirwegen, scholen of andere inrichtingen besteed, zou verslonden
worden in een afgrond, waaruit niets terugkomt. Noch België, noch eenige andere
mogendheid kan zóó zijne schatten blijven verloren werpen; Congoland zou eeuwig
aan zich zelf en aan zijne onbeschaafdheid overgelaten worden.
Er moet dus gewerkt worden in Congo. Maar wie zal er werken, tenzij de
Congoleezen zelven? Want het klimaat is ontoegankelijk voor vreemde werklieden
in massa. Dezen kunnen zich daar niet vestigen met vrouw en kinderen.
En indien de Congoleezen weigerig zijn, waar het op werken aankomt, wat blijft
er dan aan den Staat over dan hen ertoe dwingen? Te meer daar het werk ook het
heulmiddel is tegen alle ondeugden.
De Staat moet dus vooreerst vorderen dat de negers meewerken aan de wegenis,
aan het leggen van spoorbanen, enz. Hij kan die diensten heel of gedeeltelijk betalen,
maar hij mag de zwarten er toe dwingen, indien zij het niet vrijwillig doen; immers
zonder die banen van beschaving is er geen vooruitgang, geene openbare welvaart
mogelijk.
Doch als er nu wegen en spoorbanen liggen, moet er ook iets zijn, dat langs die
wegen kan vervoerd, iets waarmee de kosten van spoorwegen en wegenis kunnen
gedekt worden, iets waartegen de Congoleezen de producten onzer nijverheid kunnen
inruilen. Caoutchouc en andere voortbrengselen moeten uit Congoland naar de
beschaafde wereld kunnen uitgevoerd worden, of anders kan er ook niets
binnenkomen.
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De Staat heeft natuurlijk het recht, van elken Congolees een deel caoutchouc of iets
dergelijks op te eischen als eene openbare belasting tot bestrijding der bestuurkosten.
Het is waar dat zulke hoeveelheid kosteloos te leveren, niet de verhouding eener
gewone belasting mag te boven gaan. Maar als nu de Staat, klaar ziende dat zonder
eene zekere nijverheid Congoland nooit iets kan worden, de Congoleezen zou dwingen
om hem nog meer voortbrengsels, maar tegen betaling, te leveren, dan zou hij toch
niets anders doen dan zijne zending volbrengen, althans indien hij daarbij de grenzen
der noodzakelijkheid en der gematigdheid niet overschrijdt.
Met onze zeden en onze begrippen over vrijheid zou het niet strooken, iemand tot
een zeker werk, b.v. tot landbouw of fabriekarbeid te dwingen; doch waarom? Omdat
de menschen hier doorgaans vrijwillig werk zoeken en er aldus in alle
maatschappelijke noodwendigheden door het spel der vrijheid voorzien wordt.
En toch wordt zelfs in onze landen het princiep van het gedwongen werk gedurig
toegepast.
In den soldatendienst moet de jongeling, die tegen heug en meug binnenging, al
de oefeningen en al de verrichtingen, die hem worden voorgeschreven, stipt
volbrengen, of hij gaat achter 't slot. In oorlogstijd kan hij daarvoor doodgeschoten
worden, schoon hij nooit iemand kwaad deed.
De krijgsdienst nog daargelaten, wat doet men met hen, die, bij gebrek aan
werkzaamheid, zonder woonst of zonder bestaanmiddelen, op straat zwervend
gevonden worden? Men schept ze op en zendt ze naar eene strafkolonie, als
Hoogstraten of Merxplas, enkel om hun nietsdoen, misschien zonder hunne schuld.
En dáár, in dit tuchthuis, zullen zij gedwongen werken; doen zij het niet, dan wachten
hun zwaarder lijfstraffen.
Men ziet, de werkplicht bestaat wezenlijk en zelfs heel streng in onze beschaafde
landen.
Kan men het dan wraken, indien de Congostaat hem ook onder de zwarten
invoerde? En is het niet belachelijk dit te willen bestempelen als ‘slavernij’, gelijk,
volgens eene onlangs verschenen nota, de Amerikanen nu ook
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schijnen te doen, wellicht om met de Engelschen mee te huilen uit menschlievendheid?
Zeker is die werkdwang eene droeve noodzakelijkheid en daarom mag hij niet te
ver gedreven worden. Hopen wij dat hij in Congo zal kunnen verzacht, ja, bijna
afgeschaft worden, maar het princiep ervan is onomstootbaar.
Wat men door de vrijheid, door zachte aanloksels en prikkelingen tot werk kan
bekomen, moet men niet door dwang afpersen; daarom moet men den arbeid betalen,
gelijk het de aangelegenheden van het land toelaten, en niet door slecht bezoldigd
werk de winsten der kapitalen bovenmatig willen verhoogen.
Ook moet men in Congo rekening houden met natuuren lichaamsgesteltenis. Van
de Congoleezen opeens een nijverig volk te maken, dat kan niet. Het klimaat drukt
er den mensch neer tot vadsigheid; de behoeften zijn er min groot. Zoo hebben de
zwarten nooit geleerd te werken en te zwoegen voor den dag van morgen. Wie hun
nu op korten tijd die gewoonte met geweld zou willen inslaan, zou het ras verdelgen
instee van het te verbeteren. Men kan dus in Congo niet met volle stoomkracht
vooruit, maar moet traagzaam vorderen.
Dat er misbruiken geweest zijn en nog zijn, is bijna onvermijdelijk. Dikwijls toch
moesten de blanken stuiten op den onwil der negers. Gewoonlijk in klein getal
tegenover ontelbare inboorlingen, hoe konden zij dezen tot rede brengen? Moesten
zij hen te lijve gaan om hen met gevang te straffen, dan waren zij in vele gevallen
overmand geweest. Ten andere, waren er altijd gevangenhuizen nabij, en
gevangenbewakers? Dat was dus heel hachelijk; alleen in zijn vuurwapens vond de
blanke zijne overmacht op den wilde; geen wonder dat hij er dus dikwijls kort recht
mee speelde en zooveel Congoleezen neerschoot als hij noodig achtte om de anderen
schrik aan te jagen.
Ofschoon de blanke meer dan eens in wettigen staat van zelfverdediging kan
geweest zijn, zijn nochtans zulke praktijken van zelf-rechtspleging over 't algemeen
niet te wet tigen; wat men slechts te dien prijze bekomen kan, zal men beter laten
varen, al moest ook de stoffelijke ontwikkeling van het land er mee verachterd worden.
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IV
Als men dit alles nu bedenkt, moet men bekennen dat het beschavingswerk der Belgen
in Congo zeer netelachtig is, vooral omdat zij er werken onder het naijverig oog der
Europeesche mogendheden, die hen wel alleen zullen laten staan vóór de
moeilijkheden, maar er zullen bij zijn, zoohaast er een oogsken op de soep is. Zou
Congo een winstgevende zaak worden, dan zijn er honderden oogen die loeren en
een voorwendsel om den Congo aan het zwakke België afhandig te maken, zal gauw
gevonden zijn. Uit menschlievendheid, natuurlijk!
Engeland luimert reeds lang. Onze Koning, dit ziende, had aan Frankrijk een
koop-voorrecht toegestaan, willende aldus zich van dit land eene borstweer maken
tegen de Engelschen. Doch tegenwoordig zijn Fransch- en Engelschman twee handen
op éénen buik, en wellicht was Congo niet vreemd aan Engelands oogmerken, toen
het Frankrijks vriendschap zocht. Dan blijft Duitschland; maar dat is te water niet
opgewassen tegen Frankrijk en Engeland; en zoomin voor Congo als voor Transvaal
zal het zich laten in stukken hakken, vooral indien, gelijk gebeurlijk is, een brok van
den buit hem toegeworpen wordt.
Eerbied voor een recht, dat zich niet verdedigen kan, is er niet in de Staatkunde
der groote mogendheden; en daarom is misschien de Congo-onderneming voor de
Belgen eene gevaarlijke avontuur geweest, althans in stoffelijk opzicht; want als
beschavingswerk is het iets groots, al is het dan juist in dat opzicht dat men ons den
steen toewerpt.
Leopold heeft Congo geopend voor de beschaving; hij heeft den slavenhandel
afgeschaft en het christendom in die verlaten streken ingevoerd. Dat hij het wel
meende met Congo blijkt vooral, dunkt mij, uit ééne zaak: het verbod van alkohol.
Eén middel was er om zonder geweld van de zwarten veel gedaan te krijgen: het was
hen te verlekkeren op alkohol en daarvan een lokaas en een prikkel tot werken te
maken. Dit middel kon zelfs veel geld opbrengen. Doch dan moest men de negers
op eene nieuwe wijze verbeesten.
Welnu de Congostaat, en hij alleen onder vele koloniseerende Staten in Afrika,
heeft gezegd: ‘Dat niet! Liever wat meer moeilijkheden om de wilden te doen werken,
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maar geen beschaving door de genever-flesch, want dat is de flesch des doods.’
Zulke taal was groot en edel; die zoo sprak was geen onmensch. En zij, die hem
uitschelden, hoefden eerst op dit punt zichzelf te onderzoeken.
In dien geest van edelmoedigheid hoeft het Congowerk voortgezet. Want het laten
varen, daarvan kan voor de Belgen geen sprake zijn, al zou gemak- en ikzucht dien
raad kunnen influisteren. Maar op de huichelachtige verwijten van vreemden hoeven
wij te antwoorden met de onderneming zóó op te vatten en uit te voeren dat het een
gansch kristelijk, een gansch menschlievend werk zij.
Daarom dienen de inrichtingen zoo vrijzinnig mogelijk te zijn en alleenlijk
aangelegd op de stoffelijke en zedelijke ontwikkeling der Congoleezen.
Trouwens, welke moet de rol zijn van een koloniseerend volk?
Niet zich een wingewest, eene bron van inkomsten te scheppen en die zoolang
mogelijk te behouden.
Bij vele Kolonie-aanleggingen schijnt dit de hoofdgedachte geweest te zijn, en
daarom is er alles ingericht om de inboorlingen maar in bedwang te houden, hunne
ontwikkeling en zelfwording te stremmen, verdeeldheden te voeden en hen intusschen
om het meest te doen opbrengen.
Welnu, die gedachte is gansch valsch en vloekt met de ware kristelijke begrippen.
Geen volk is geschapen ten dienste of ten profijte van een ander.
Zoomin als een Koning zijn volk mag uitzuigen, zoomin het eene volk het ander.
Minderwaardige en daarom dienstplichtige volkeren zijn er niet, doch er zijn
verachterde, min ontwikkelde volkeren.
Deze mogen en moeten door anderen bij de hand genomen worden, den weg óp
der beschaving. De meer gevorderden zullen over hen eene soort van voogdij oefenen;
maar die voogdij, gelijk alle voogdij, moeten strekken tot welzijn der minderjarigen,
en tot het doel dezen zoo gauw mogelijk en op den besten voet te ontvoogden.
De voogd moet zijn eigen goed niet inbrokken bij het bestuur der goederen van
zijne voogdkinderen; maar hij
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moet er ook zich zelf niet door verrijken. Zoo moet België zijne millioenen in Congo
niet gaan begraven, te min daar andere mogendheden, die grijpensgereed zitten, er
misschien de vruchten zouden van ophalen, maar het moet zich ook niet toeeigenen
wat den Congoleezen toekomt, en daarom geen Kroondomein, in den zin waarin het
voorgesteld werd!
Zoowel de kristene rechtzinnigheid als hun eigen belang vraagt dat de Belgen
zachtmoedige en liefderijke opleiders voor de Congoleezen zijn. Zóo alleen kunnen
zij hunne heerschappij er dragelijk, ja zelfs geliefd maken. De ontwikkeling van den
eigendom, hetzij persoonlijk, hetzij groepsgewijze zal daar veel toe bijdragen. En
ofschoon de Congoleezen er nog verre af zijn, hun eigen land te kunnen besturen,
toch zou men ze daar niet gansch vreemd moeten aan laten. Men weet wat voordeel
b.v. de Hollanders op Java weten te trekken uit de inlandsche hoofden.
In Congo heeft België eene reden te meer om de zwarten snel aan te rijpen tot
zelf-regeering; het is dat wij geenszins kunnen hopen, het land eeuwenlang in bezit
te houden. Daarom moeten wij er op uit zijn aan Congo zoohaast en zooveel mogelijk
vrijheid en zelfstandigheid toe te staan, opdat het alzoo tot zijne eigen verdediging
wille en kunne bijdragen. De betrekkingen tusschen België en Congo zouden na
eenigen tijd bijna niets dan handelsbetrekkingen mogen blijven.
Hierin mogen wij Engeland tot voorbeeld nemen.
Uit baatzucht kan Engeland de onrechtvaardigste en de wreedste middelen
gebruiken, en daarin mogen wij het niet navolgen; maar uit baatzucht ook, wetende
dat men meer vliegen vangt met honig dan met azijn, kan Engeland heel toegevend
en zachtmoedig zijn. Het Engelsch volk immers, en dat is zijn groote sterkte, is altijd
koelbloedig, het handelt nooit uit opgewondenheid of drift.
Zoohaast Engeland ziet dat het de strengen niet te vast mag aantrekken of dat het
paard ze zou vaneenrukken, dan weet het die te lossen. Met zijne koloniën, die tot
zelfbestuur bekwaam zijn, als b.v. Canada en Australië, maakt het de banden zoo
zacht en lobber mogelijk, zoodat zij ten slotte slechts nog bestaan in een soort
bondgenootschap en in handelsverkeer. Na Transvaal en Oranjestaat uitgemoord en
verknecht te hebben, staat het hun eene zelf-regeering
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toe. Dit alles meer uit berekening dan uit rechtschapenheid, want terzelfdertijd blijft
het Ierland verdrukken en werkt het de ontvoogding van Indië tegen.
Welnu de zachtmoedigheid, die de Engelschen uit baatzucht aan den dag leggen,
moeten de Belgen in Congo oefenen uit menschenliefde en rechtschapenheid, en
tevens toch ook uit eigenbelang; daardoor alleen immers zullen zij Congo behouden
zoolang het behoeft, en, komen zij het ooit te verliezen, dan zal hun rol er glorierijk
geweest zijn en hun naam er in zegen blijven.
NASCHRIFT. - Het welslagen der kolonie en de vooruitgang der beschaving zullen
veelal afhangen van de waarde der mannen, die er van hier heentrekken. Nu is het
maar al te waar dat ‘naar Congo gaan’ in ons land niet goed klinkt. De goede familiën
zien er niet gaarne hunne zonen voor inschepen. Vandaar dat het nog al eens
gelukzoekers zijn, die daar het lot gaan beproeven, somwijlen zelfs misloopene of
liederlijke kerels, waar de familie zich liefst van ontmaakt.
Dat is mis; wij zouden er het puik onzer jongelingschap moeten kunnen heen
sturen: de wereldlijken zoowel als de geestelijken, zouden daar moeten optreden als
missionarissen der beschaving. Kloeke, vastberaden mannen moeten het zijn, die
zichzelven kunnen beheerschen en geleiden, en dus ook waardig zijn anderen te
geleiden.
Doch hoe het vertrouwen der goede katholieke familiën voor zulke roeping te
winnen?
Mij dunkt, daartoe is maar één middel: het is dat mannen van vertrouwen, b.v. de
paters die zendingen in Congo hebben, zouden in België eene school openen voor
de jongelingen, die als krijgslieden, als staatsbeambten of als handelsagenten willen
naar Congo gaan. Daar zouden die jongelingen ingewijd worden in de taal en in de
zeden van het zwarte land, en vooral gehard tegen de lichamelijke en zedelijke
gevaren hunner toekomstige loopbaan. Zulke Congomannen zouden als de
medebroeders der missionarissen worden; en de katholieke familiën zouden gerust
hunne zonen naast de geestelijken zien optrekken. - Wij geven die gedachte ter
overweging aan de kloosterorden, die het aangaat.
Antwerpen, 15 Febr. 1908.
F. DRIJVERS., pr.
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Kind
Voor J.P. en P.H.V.
Het kind ligt zilverwit in 't blanke wiegje,
met git-zwarte oogjes open naar het licht,
een drupje melk beeft op zijn hangend lipje,
een blosje kleurt 't albasten aangezicht.
Het kraait zijn vreugde in woordelooze klanken,
Het zenuwt ze uit in arm- en beengebaar,...
maar slaaplust hangt haast aan zijn lange wimpers,
de vakemannetjes zijn spoedig daar.
Ze sluiten hem het blank gordijn voor de oogen:
Het droomt - o God! - zoo 'n droomenzaligheid,
want al de schatten van heelal en hemel
zijn voor z'n zieleblikken neergespreid.
Het rijdt op 't wagentje van zeven sterren
door breede-lange banen hemelmelk,
het fladdert als een blondgevlerkte vlinder
en rust op iedren sterrenbloemenkelk.
Het vliegt waar millioenen englen weemlen:
Ze komen jubelend haar in 't gemoet,
en juichen: engelzieltje in kinderhulsel,
op aard' verplante hemelbloem, gegroet!
Gegroet gij lichtstraal uit de reinste reinheid,
gij dauw, die uit de bloem der godheid viel,
uw ziel is zuiver als de ziel der heilgen,
want allen hebben hier uw kinderziel.
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O schouw de lanen in, zie naar uw broertjes,
daar dartelt speelsch de onnoozle kinderschaar,
Wees niet bevreesd; ze komen u omringen
en vlechten leliekransen in uw haar.
Ze spelen iedren dag in uwe droomen,
ze hangen boven u in zegeboog,
hun adem zefiert over 't droomend voorhoofd,
een straaltje van hun glans flitst in uw oog.
Lig zalig, kind, daar in uw strooien wiegje,
met 't blank ivoren kruisje boven 't hoofd,
blijf droomen nog, want 't leven ligt te loeren,
dat al de kinderdroomen schendt en rooft.
Maar neen, vrees 't leven niet: we hoorden dikwijls
dat droefheid is de koningin der aard;
geloof het niet, want in zijn ballingsdagen
heeft nog de mensch het hemelsch kind bewaard.
Men zegt dat driftenwinden zoevend gieren
als wolken aan des menschen zielentrans:
Wat geeft het zoo door 't duister van de wolken
nog tintlen blijft der kindren sterreglans?
Wat geeft het, gij zijt daar, gij, vredekindren,
een hoekje hemel draagt ge met u meê,
de kamers, waar uw wiegjes staan te schommlen,
zijn vreugdoasen in het wereldwee.
Ja, de aarde blijft nog rijk in al haar armoe,
zij is nog rein, spijts 't modderwerpend kwaad.
Het kind is daar met schatten in zijn armen
en bloemenglans van lente op het gelaat.
O neen, het heil ligt niet in zeegerustheid,
in jachtorkaan van liefdestorremwind;
aan al die vraagt waar zaligheid te vinden
antwoorden wij: ‘Ziet naar de wieg van 't kind.’

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1908

211
O neen, veroveraars van werelddeelen,
en gij die sterren of die waarheên vindt,
ge ziet zoo weinig naast de heerlijkheden
der vergezichten uit den droom van 't kind. Wanneer 't ontwaakt dan duwt het in zijn oogjes
met zijne vuistjes, zoekt en staart en schreit
om 't spoedig heengaan van al d'englenvoetjes
en 't weggebrokkel van zijn zaligheid.
Het schreit... maar haast op moeders schoot gezeten
vergeet het hemelmelk en glorietroon:
‘hoezee de flesch: mijn moeder is een engel,
door haar wordt mij de wereld hemelsch-schoon!’
GODF. HERMANS.
16-12-07.
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Katholieke tendenzkunst
De kunst in 't algemeen heeft ‘het schoone’ ten doel.
Tendenz- of strekkingskunst wil naast het schoone nog iets anders bereiken, dóór
dat schoone. Zij wil b.v. personen en toestanden schilderen, zóó, dat die personen
en toestanden ons meesleepen, ons winnen voor ééne of andere gedachte. Zij is een
aanval op verbeelding en zoo op verstand en hart van den lezer met het wapen van
schoonheid en kunst. Tendenz wil afkeuren of bewonderen, in ieder geval overtuigen,
overtuigingen verspreiden door ze te belichamen in kunstvorm.
Dat lijkt velen eene onmogelijkheid, en zij drijven Tendenz uit hun kunsttempel,
wat jammer is m.i., en ik zou willen aantoonen waarom.
Voorop sta, dat de kunst niet is een zaak, die werkt als geur of smaak. Bleef het
bij eene werking op de zinnen alleen, dan zouden zij 't meest genieten, die de beste
oogen en ooren hebben. Dat is niet. Wel werkt het schoone door het zinlijke op ons
in, maar de schoonheidswaarneming zetelt in de hersenen en niet in onze zintuigen.
Wat schoonheidsgenot eigenlijk is, schijnt moeilijk uit te maken, wijl het begrip
‘schoonheid’ zelf bijna niet te bepalen is. Toch is men 't vrij wel ééns, dat er, bij het
genieten der schoonheid, in 't algemeen een ‘vergelijken’ plaats heeft. Wij vergelijken
de natuur, onze waarnemingen en onze indrukken met wat de kunstenaar ons geeft.
Immers de kunstenaar ziet hetzelfde, gevoelt hetzelfde als wij, maar anders: scherper,
beter, schooner; wij zagen de zaak, hij zag de schoonheid; wij gevoelden den indruk,
hij voelde dien sterker; wij zagen slechts vaag, hij toont ons de schoonheid sterker,
juister omlijnd, voller. Is nu de voorstelling, die de kunstenaar ons biedt, de schoone
treffendware vorm van de beelden onzer waarneming, de schoone scherpe omlijning
van menschelijke indrukken, dan volgt daaruit eene zekere rust in ons, een aangenaam
gevoel van
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bevrediging en bewondering, dat men schoonheidsgevoel heet.
In de natuur hebben wij de kunstenaars noodig om de schoonheid te bewonderen
in wat er leeft en blinkt om ons heen, maar wij hebben ook kunstenaars noodig om
in de onstoffelijke wereld schoonheid van wanstaltigheid te onderscheiden.
't Is toch zeker, dat, in de woordkunst vooral, de meest verschillende beelden, ook
onstoffelijke, door zinlijke voorstelling in onzen geest kunnen worden opgeroepen:
niet alleen de zichtbare uiterlijke wereld om ons heen kan de kunstenaar ons toonen;
hij kan bij het schilderen van een mensch niet alleen zijn ‘uiterlijk’ ontleden en vóór
ons oog doen leven, maar ook het ‘inwendige’ van dien mensch, de hartstochten, die
in hem werken, de strevingen, die tot uiting komen in zijn daden of verborgen blijven
in zijn hart: dat alles kan de woordkunst ons doen zien in het stralende zonlicht der
kunst, ons weergeven met de schaduwen lichtspeling, met de kleuren en vormen van
waarheid en leven, met geheel eigen geluid.
Wij hebben een macht mooie begrippen in ons geloof en onze zedeleer, in heel
ons katholieke denken en streven. Dat alles is door velen niet genoeg gekend, niet
genoeg bemind. En 't is Tendenz juist, die al die denkbeelden en strevingen onder
ons oog wil brengen, ons wil doen genieten van hare schoonheidsziening en door
die schoonheidsziening komen tot kennis en liefde.
't Zijn de hartstochten vooral, die de Tendenzkunst aangrijpt om in te werken op
den lezer.
De dichter laat zijn ‘eigen’ hartstocht spreken in zijne lyriek, de
kunstromanschrijver den hartstocht ‘zijner helden’. Die hartstochten maken van
letterkunst bijna noodzakelijk Tendenz, bedoeld of niet bedoeld, omdat men schier
geen menschelijke hartstochten kan belichamen in een werk, of zij moeten indruk
uitoefenen ten goede of ten kwade op allen, die deze hartstochten werken zien in een
mensch. En hoe méér wij den held bewonderen moeten, in hoe schooner licht van
aantrekkelijkheid de kunst hem plaatst, hoe sterker de indruk op ons.
Men kan de bewust- of onbewust-slechte Tendenz ver-
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foeien, die ons trekt naar alles wat laag en gemeen is; loochenen kan men ze niet.
Ze werkt en 't wordt tijd dat de katholieke Tendenz haren invloed stelt tegenover
dien van de zinnelijke materialistische. Men versta ons hier wèl.
Onze tijd wil psychologie, zielkundige ontleding van alles wat er omgaat in een
menschenhart. Welnu, daar stormen door dat hart bijwijlen lage driften, doch er leven
en woelen ook heilige driften in het binnenste dier kleine wereld! Het lage kennen
we lang genoeg. 't Wordt tijd, dat ook het hooge en edele eene plaats krijge in de
woordkunst; 't wordt tijd, dat, zooals de Eerw. H. Walgrave ons in dit tijdschrift
zeggen kwam, 't wordt tijd, dat de mensch geteekend worde ook met zijn goede zijde.
't Zijn niet àl lage hartstochten of dierlijke driften, die den mensch beroeren, 't is niet
al zelfzucht en wanhoop, dat er tocht door de menschenziel.
Men spreekt over waarheid en echtheid van gevoel en uitdrukking in onze
letterkunde. De mensch wil de natuur en zijn hart weergeven zooals ze daar zijn en
leven in de naakte barre werkelijkheid; ze willen hun ziel luchten tot op haren grond
- ... o dat de christelijke menschenziel weer boven kome met al haar waarheid en
echtheid, want dààr, op den grond van ieder menschengemoed, dààr leeft ook zij als
de luide getuige van Uwe Wet en Uwe Macht, o God, maar ook van Uwe Goedheid
en groote Liefde!
Dàt zou een goede, gezonde, katholieke Tendenz ons toonen kunnen! En daarom
is het zoo spijtig, dat, waar de materialisten en ongeloovigen vrijelijk de Tendenz
dóórvoeren in hunne kunstwerken, dat daar de katholiek gedurig hooren moet van
zijne broeders: ‘dat Tendenz niet vatbaar is voor kunst.’
Dàt zouden wij willen weerleggen, al is het maar om de vrijheid te redden, die de
kunstenaar hebben moet om zijn weg te gaan, óók wanneer hij zijne kunst eene
hoogere roeping denkt dan ‘schoon’ te zingen of ‘schoon’ te spreken alléén, ook
wanneer hij er van maken wil: de schoonste uiting van zijn hooge reine katholieke
levensopvatting.
Tendenz kan zich heerlijk leenen tot kunstuitdrukking:
1o Het ergste, wat men Tendenz verwijt, is wel: dat zij twee onvereenigbare of ten
minste moeilijk te vereenigen
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doeleinden nastreeft: nuttig zijn (opvattingen verspreiden) en kunst voortbrengen:
‘Doordat de kunstenaar zijne krachten te gelijk op twee punten richt, kan de
schoonheid, de kunst het deel niet hebben, dat zij hebben moet. De kunst moet de
schoonheid willen, niets dan de schoonheid; wil zij te gelijk nuttig zijn, dan wordt
zij belemmerd in haar vrije vlucht, afhankelijk in de keus van hare bouwstoffen.’
Allereerst zij hier opgemerkt, dat ten minste soms de kunst samengaan kàn, ja,
soms samengaan moet met nuttigheid. Zoo is in de bouwkunst op het nauwst
nuttigheid en kunst verbonden. Dat verband, die afhankelijkheid heeft geen enkel
bouwmeester van talent ooit verhinderd kunstwerk te leveren, zoomin als dat verband
de redenaars heeft weerhouden nuttig en toch schoon, ja, onsterfelijk te spreken.
Waarom zou dat nu anders zijn in roman of vers?
2o Verder blijft men bij het veroordeelen van Tendenz veel te veel hangen aan het
begrip ‘leeren’. Zeker, de Tendenz wil leeren; doch er is eene wijze van leeren in
den trant van den schoolmeester en eene in den trant van den schilder-kunstenaar.
Deze wil zijne leerlingen ook ‘leeren schilderen’: hij mengt onder hun oog de verven
op het palet, bereidt zijn doek en doet honderd andere dingen meer, tot hij op een
goeden dag in vervoering naar zijn penseelen grijpt en dààr zwijgend zijne lessen
samenvat in een meesterwerk zijner hand.
Zóó stel ik mij Tendenz voor. - Wààr de Godgeleerde of socioloog naar bewijzen
en krachtige betooging grijpt om zijn geloof of zijne katholieke stellingen te toonen
in de volle sterkte van hun wetenschappelijken grond of schoonen samenhang, dààr
zoekt de Tendenzkunstenaar een ‘voorbeeld’ te stellen in het lachende licht der kunst:
hij wil ons een mensch teekenen, die al die schoone gedachten in zich draagt, er naar
handelt en leeft. Zeker als wij uitleggen willen en duidelijk maken en aanprijzen,
wat geloofsmoed en overtuiging, wat huwelijkstrouw is, zal 't ons moeilijk vallen
een kunstwerk te leveren. Maar als wij menschen nemen, die deze schoone
hoedanigheden in zich vereenigen en er trouw aan blijven, ondanks de moeilijkheden,
dan is daar geen onderwijzen meer, maar een ‘zinlijke voorstel-
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ling’ van al dat schoone in volle werking; dan kàn 't een beeld worden, dat ons
wegjubelt in bewondering voor dat gedacht, dat aan zoo 'n ideaal leven ten grondslag
ligt en dat zoo wèl overéénstemt met het beste en schoonste van ons voelen en denken.
3o Hoevele moderne schrijvers hebben Tendenz in hun werk! En toch roemt men
hun kunst. Zóó o.a.: de proletarische kunst in Holland; Tolstoï en Ibsen en zooveel
anderen.
En Vondel, hij onze groote zeventiendeeuwer en onze meester voor altijd, wat
dacht hij in zijn ‘Bespiegelingen’:
‘Gelukkig is de man die uit de wilde zee
Zooveler dwalingen en jammeren en wee
in 't eind de stille haven
des godsdienst innezeilt en veiliglijk belandt
bij God............
Daar wenscht mijn Godsgedicht eenieder te geleiden,
te sturen, buiten nood van schipbreuk en gevaar.
Zoo zij het God gewijd op zijn gewijd altaar!’

En in ‘De Heerlijkheid der Kerke’:
‘Begunstig toch den galm van deze kerkgezangen,
Gewaardig ze, eenen glans uit uwen stoel t' ontvangen,
opdat de Heerlijkheid der Kerke niet verdooft,
en Jezus' naam hierdoor gekroond werde en geloofd
in 't harte en op de tong van engelen en menschen,
het HOOGSTE dat mijn dicht bereiken kan en wenschen.’

Hetzelfde hooren we van Gerard Brom: ‘Als bekeerling, die 't geloof veroverd had
in plaats van geërfd, niet van zijn moeder ingezogen, maar afgebeten van z'n eigen,
bleef Vondel zwaar op de hand. Hij liep gedurig rond met de gedachte, hoe Gods
rijk uit te breiden.’
- Is de vraag hier zoo vreemd: of Tendenz misschien geen machtig hulpmiddel is
bij het ontwerpen der kunst?
Men kan zich den toestand van een kunstenaar aan den arbeid nog zoo ideaal
voorstellen: een dichter of schrijver in vervoering vóór zijn geestesbeeld en dat beeld
in één adem bezingend of in één kortere of langere penne-
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streek schoonheid scheppend met de gemakkelijke gauwigheid van een toovenaar
uit sprookjesland!
In verbeelding is zoo iets wel aandoenlijk, maar daadwerkelijk gaat het den meesten
kunstenaars zóó niet af. Zij wachten gewoon-menschelijk op bezieling, die dàn
zwakker, dàn sterker is. Zij ontwerpen de grove lijnen en geven allengs het vage
beeld leven en ziel door de natuur te betrappen of den allerindividueelsten indruk. 't
Is soms een werk van geduld, zoo 'n schets, een taai werk van overwegen, van
bespieden en wachten:
‘Zoo ligt er menig rijm
onvast in mij en beidt
den aangenamen tijd
van volle uitspreekbaarheid.’

Welnu, een kunstenaar, die bezield is door een gedacht en dàt niet alleen wil uitzingen,
maar het anderen wil doen inzien en betasten met beide handen; een kunstenaar, die
de schoonheid van zijn ideaal bestreden ziet, zijn ideaal, waarvan hem zelven de
waarachtige schoonheid tegen lacht, zulk een kunstenaar zal rust noch duur hebben
vóór zijn beeld dààr staat en gaat met den slag van het leven in de aderen en den
schoonheidsglans op 't aangezicht. Daar ontstaat een strijd in dien kunstenaar, een
strijd tot bereiking der schoonheid als bij iederen kunstenaar; maar bij hem bovendien
een strijd tot verdediging eener schoonheid, waarvan anderen zich minachtend
afwenden, maar die hij o zoo heerlijk ziet, zoo diep voelt, en waarvan zijne kunst de
levende getuige worden moet: Zal hij rusten, vooraleer de schoonheid omhoogdringt
en tintelt uit zijne bladzijden? Met hoeveel méér geduld, met hoeveel méér
kunstenaarshartstocht zal hij voortwerken aan zijn ideaal dan zij, die dezen prikkel
niet gevoelen.
- En de lezer, zal hij niet méér genieten bij de goede Tendenz, dan bij welke andere
kunst? Daar ligt een éénheid door zulk een werk en een krachtige tocht gaat er door,
die aangenaam aandoet. Tendenz kan rijk zijn aan alles, wat andere kunstvormen
ons bieden kunnen: natuurtafereel, beschrijving, gesprek, alles; epiek mag er pakkend
neergeteekend staan, lyriek luidop in klinken. Maar niets, niets
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staat er alleen te pronk, elk onderdeel moet boeien maar passen ook in het geheel,
elk onderdeel moet met het geheel méé zijn schoone taal spreken tot ons, spreken
van schoonheid en lokken tot schoonheid, de schoonheid zelf ons meedeelen tot een
blijvend bezit en een altijddurend genot.
En kan de Tendenz kunst zijn, de katholieke kan het veel meer. Hoe hoog de
God-loochenende en de zedelooze kunst opklimme, zij zal de hoogte niet bereiken,
die de katholieke bereiken kan. Immers: het kunstgenot, dat wij vinden in een werk,
is voor ons de waardebepaler der geleverde kunst. Veronderstel nu, dat de vorm
dezelfde hoedadigheden vertoont, dan zal de God-loochende of zedelooze kunst nooit
de hoogte bereiken der katholieke, wijl in de God-loochenende onzedelijke het
kunstgenot niet onverdeeld zijn kan. Daar is geen ongestoord, geen reingebleven
genot; daar is stootende ontkenning van waarheden, die in iederen mensch willen
erkend worden en geëerbiedigd, en wier ontkenning ons gemoed niet effen en rustig
laat om ongestoord voort te genieten; daar zijn dierlijke driften, die in ons worden
opgewekt en de plaats innemen van ons schoonheidsgenot, dit hinderen in ieder
geval, want schoonheidsgenot zetelt nu eenmaal in 't verstand en niet in de zinnen.
In de reine, goede kunst alleen kan het schoonheidsgenot onbelemmerd stijgen tot
zijn hoogste hoogte, omdat geen stootende onwaarheid ons hindert, geen zingenot
ons aftrekt.
Ik voor mij voel nooit die algeheele genieting van heel mijn wezen, van mijn hart
en mijn hoofd, van alles, dan de enkele maal, dat ik zoo iets lezen mag, dat ik
bewonderen mag de schoonheid der dichterlijke schepping in heerlijken klankenval
en in 't levende rhythme der trillende dichterstem, maar tegelijk in al de glorie der
kunst mag bewonderen een hoogstrevend menschengedacht, een hooglevend
menschenleven, een ideaal en toch bestaanbaar en bestaand menschenhart met al
zijn goede, groote, mooie strevingen en al zijn prachtige daden, die leven en lokken
tegelijk.
Zóó denk ik me de schoone Katholieke Tendenz, en me dunkt ik zie ze komen, ik
zie ze groeien uit de nieuwe woordkunst, ik zie ze verdringen al die goddelooze
vrijeliefde-romans, ik hoor een juichen door de wereld gaan bij
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het lezen en genieten van die hooge verheffende opwekkende kunst, ik hoor de
oprechte zielen van onzen tijd, en daar er vele, zich neerwerpen en knielen voor die
hoogste van alle kunsten, die ons geheele wezen voldoet.
Laat dan prulschrijvers zich wagen aan Tendenzkunst. Zij zullen verdwijnen als
de rijmelaars in de poëzie. Gedachten alléén maken geen kunst; doch vorm en inhoud
beide tot de hoogste hoogte opgevoerd. En dàt zal de Katholieke kunstenaar vermogen,
als hij door de sterkste aandoening gedreven wordt en hem de volmaakste techniek
ten dienste staat. Hij zal onsterfelijk zijn, onsterfelijker dan al de anderen, want hij
zal in den vorm met wie ook glorievol wedijveren en door den inhoud uitsteken vér
boven allen, voor ons, Katholieken, maar ook voor allen, in wie toch altijd leven
blijft de ‘anima naturaliter christiana.’
- Zoo denk ik me Tendenz, en van die Tendenz houd ik; ik houd van die kunst,
die me weldoet als het zien van een mensch vol beweging in steen, als een groeiende
natuur op doek, als verzen die lijk mooie bastonen trillen op mijn oorvlies en
naruischen in mijn blije verbeelding.
Tendenzkunst, je zijt méér. Die beelden zijn te stijf om je dààr in den lijve levend
vóór me te stellen. Ik houd van je warmen adem, van je levende ziel: jij zijt geen
marmer voor me, geen uitgebeiteld wezen, maar een levend lijf, jou spieren liggen
te trillen, jou oogen zijn geen blinde bollen, ze hebben kleur en geest en kijken
lachend mij aan door een traan van je ziedende levenslust. Ja, die oogen vooral en
die trekken, dat zijn geen marmeroogen en geen steenen trekken, maar oogen, waar
een zuivere ziel door gluurt, en trekken, waar ik meer dan zinlijkheid lees. Jou mond
hebben ze niet vastgebeiteld om aangegaapt te worden. Jou tong wil zeggen wat op
je kloppende harte ligt. Jij zijt de schoone voor 't oog met nog schooner dingen van
binnen. Daar ligt een ziel van mooie gedachten en hemelsche fantasieën op je lippen,
en die deelt je rappe mond me mee, tot heel mijn wezen met jou mee aan 't jubelen
schiet en aan 't begeeren van al je moois in mijn hart binnen en in mijn daden buiten.
'n Schoone teekening, die doet mijn oogen goed en mijn verbeelding, maar ze
geeft me iets alledaagsch, een stuk
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willooze natuur; ze werkt alléén op mijn daagsche, niet óp mijn hoogere verbeelding.
Ik heb nog méer schoons in den kop, in het hart dan beelden van bloemen en bladen
en bosschen en al. Daar zetelen méér dan mooie menschen en mooie natuur: daar
zetelen hoogedele menschenmoed, heldhaftige menschenliefde, schoon
menschengelooven en hopen, daar zetelt heel de menschenziel met al haar edele
zuchten omhoog naar het hoogste schoon. En als die beelden in zinnelijke vormen
òp worden geroepen vóór mijn oog, dan ben 'k den kunstenaar dankbaarder dan voor
zijn mooi bosch of zijn mooien verzenkadans op vogeltrippel of vogelgefluit!
Ik houd van de kunst, van alle kunst, maar van de kunst vooral, die me niet alleen
mooie kleuren toont, maar mooie daden, mooie begeerten, waar een ziel achter speelt,
een ziel, die schoone eenheid brengt in al die schoone verscheidenheid van vormen;
geen mooie gezichtjes alleen en mooie landschapjes, maar hartstochten, edele en
mooie vooral; menschenschoon van binnen; een ziel, wier mooiheid ik blinken zie
in zinlijke vormen; een schoonlevend mensch om van geestdrift na te leven in mijn
eigen zelf, een verzinnelijkt gelooven en hopen, een verzinnelijkt beminnen en doen,
om na te streven in schoonheidswaanzin!
C.W. VAN BERKEL.
Missionaris van 't H. Hart.
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Verzen
I
Ik weet niet waar te richte' in 't koude, maatlooze ijle.
't Oneindige overgolft me en drukt me plettrend neer.
Zoo durend dool ik reeds, en dacht soms 't einde nader,
maar vind me op zelfde plaats van waar ik uitging weer.
En altijd met dat doffe, onverpoosde slagen
van harte dat steeds klaagt en kreunt en kreunt en klaagt.
En altijd met dat treurig, nooit-gestilde schreien
van onbeminde ziel die liefdegoedheid vraagt.
En dan die wereld in me, een zee die óp wilt baren,
en die ik dwingen moet bij ieder golfgeweld.
En dan dit leven, ál die levens, ongeboren,
wier wording smachtend in mijn boezem blijft gekneld.
God! Heel die grootheid in me, en loopen als een kindsche
door woel van leutig volk en, vreemde in éigen land,
niet een ontmoeten die mijn spreken kan begrijpen,
of moede leden steunt met sterke vriendenhand.
't Is of ik dool in nacht door zandig-dorre vlakte,
woestijne zonder baak in nood of zeekre baan,
waar 'k altijd zoeken zal en nimmer vrede vinden,
en gaan zal, doelloos gaan, en gaan, gedurig gaan....
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II
In droeven winteravond, na het donker rooden
van doffe zon, in grauwe nevels uitgebloed,
verschuiven grijze schimme' in ongescheiden stoet,
als vroeg verrijzen van de lang-vergeten dooden.
't Zijn lieven, állen, die de zwangre uren baarden
van af den bleeken morgend, heel den zieken dag,
en die hier vruchteloos naar warmen zonnelach
van leven langs de lage, loode luchte staarden.
Want ook de vaalheid week, de starende oogen loken,
de maagre wangen werden spier na spier ontvleeschd.
En al wat, hopend op het leven, was geweest,
is, riffenschamel, diep in doodendoek gedoken.
Ze glijden zwijgend aan en voor en verder, deinzend
in 't stoere heden dat het vroegre gulzig zwolg,
het heden met zijn talrijk, sprakeloos gevolg
van grimmige uren, hatend uit de wording grijnzend.
Uit zwaar-bezwoelden hemel, die nooit blauwend klaarde,
den stuggen, strakken hemel, zijgen weiflend, zwart
van wee, de vlosse vlokken van de wintersmart,
en weven rouwewade om uitgekrachte aarde.
Het wintert in mijn ziel, het wintert in mijn borste,
en overal, begin van eindeloozen duur
der barre ure' en dagen, zonder zon, met guur
gegier van lijdenswind langs korzle hartekorste.
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Het wrak
De zee, de oneindigheid. Op 't zachte glooiend strand
het plompe, ontredderd wrak, waar wier en mos op kleven,
geroeste boute' in flanken, molmig uitgetand,
en halfverwischte naam op ingedrukten steven.
Nooit klotst de trotsche vloed nog om den loggen wand
waarin zoovelen eens ter wenkende einders dreven.
Nooit wendt de boeg, bedolve' in 't zonkig zompe zand
nog naar het wijde en wiegt op 't woelend water, 't leven.
Soms, als het stormen steigrend jaagt door 't bange ruim,
en door het noodweersdonker 't vaal opvlokkend schuim
der golven aaklig glimt in flitsend vuur van baken,
rijlt nog door 't oude wrak een pijnlijk scherp gekriep.
lijk in den rampennacht toen 't op de rotsen liep,
en hoort men in 't gewoef nog wanhoopsschreien slaken.
CONSTANT EECKELS.
Heyst-aan-Zee, 15en Aug. 1906.
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De brieven van Koningin Victoria
The Letters of Queen Victoria. A selection from Her Majesty's
correspondence between the years 1837 and 1861; published by autority of
His Majesty the King. In three volumes. London, John Murray, Albemarle
street W. - Price £ 3/3/0 net. (80 fr.)
Van al de opzienbarende boeken welke in den loop van 1907 van de Engelsche pers
kwamen, is bovengemeld werk, keurig verzorgd in drie prachtig-opgeluisterde deelen,
zonder kijf een der voornaamste en boeiendste. Het is eene bloemlezing uit de
briefwisseling van Koningin Victoria. Voor den Engelschman is deze verzameling
een kostbare schat en misschien wel het heerlijkste gedenkteeken dat aan de
nagedachtenis van ‘Victoria de Goede’ opgericht werd; doch, ook voor den Belg
heeft ze eene buitengewone waarde, daar ze eene welsprekende lofrede behelst ter
eere van den ‘Wijzen Vorst’ wijlen Leopold I, aan wien het Belgische Koninkrijk
zijnen weergaloozen bloei, en ja, laat het ons maar zeggen, aan wien Engeland zijne
doorluchtige Koningin de danken hebben.
Eer wij het werk doorloopen, hoeft er eene korte inleiding.
Van jongs af, had Prinses Victoria de gewoonte, al hare brieven te bewaren, om
ze later, samen met gelijktijdige mededeelingen en ambtelijke stukken, in orde te
rangschikken en in boekvorm te laten inbinden.
De heeren A.C. Benson en burggraaf Esher werden, na haren dood, door Koning
Edward gelast deze belangrijke verzameling te doorbladeren, en zulkdanig eenen
keur ervan uit te geven, dat hij de ontwikkeling, de inborst, de zedelijke en
godsdienstige strekking, de staatkunde, den familiegeest en de huiselijkheid der
voorbeeldige Vorstin in al
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hunne oprechte innigheid zouden blootleggen en aantoonen.
Met recht zeggen de uitgevers in hun voorbericht:
‘De ontwikkeling van Koningin Victoria's karakter blijkt zeer klaar uit hare
briefwisseling, en is uitermate boeiend om nagaan. Hier zien wij een meisje met een
kloek en werkzaam gestel, met geweldige aandoeningen en eene diep-bewuste
verantwoordelijkheid, op jeugdigen ouderdom en, na eene stille kindsheid, tor eenen
rang verheffen waarvan men onmogelijk de grootheid overdrijven kan. Wij zien hare
inborst ontwikkelen, verdiepen, en, in de school eener machtige ondervinding tot
geduld, vernuft en wijsheid gedijen, zonder een greintje te verliezen van de sterkte,
beradenheid en toewijding, waarmede zij oorspronkelijk begiftigd was. Tot in 't jaar
1861 was de loopbaan der Koningin een pad van weergaloozen voorspoed. Zij was
gelukkig, in hare omgeving, in hare gezondheid en hare opvoeding, in haar
huwelijksleven en in hare kinderen. Dwars dóór beroerde tijden heen, zag zij een
uitgestrekt rijk aangroeien in vrijheid, macht en grootheid... Niets blijkt klaarder uit
deze oorkonden dan het nijverig geduld waarmede de Koningin zich op de hoogte
hield van de kleinste bijzonderheden der staatkundige en maatschappelijke beweging
in haar eigen land en in den vreemde.
Het is heerlijk om zien, hoe zij, omringd door al de verzoekingen welke de
wereldsche grootheid aanbiedt, steeds, dag op dag, dat eenvoudig, frissche en
werkdadig leven sleet; en het zou moeilijk wezen, zich een rijker voorbeeld voor te
stellen van plicht, liefde en wilskracht op zulk eene grootsche schaal en te midden
van zulk eene heerlijke omgeving ten toon gesteld.’
Hier zouden wij ons spijt willen uitdrukken, dat De Brieven van Koningin Victoria
met den dood van haren welbeminden ‘Engel’ prins Albert eindigen, ware het niet,
dat wij nu hopen kunnen eens het vervolg dier boeiende lezingen te mogen genieten.
Prinses Victoria werd den 24n Mei 1819 in het paleis van Kensington te Londen,
geboren. Haar vader Edward, Hertog van Kent en Strathearn († 1820), was de vierde
zoon

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1908

226
van Koning Joris III, een man van groote krijgskundige bekwaamheid, van diepe
ervaring, breede gedachten en vooruitstrevende grondbeginselen, en een
onverschrokken voorstander der verdrukte Katholieken.
Hare moeder, de Hertogin van Kent, was eene spruit van het Huis der
Saksen-Coburg-Gotha's en zuster van Prins Leopold, die later de eerste Koning der
Belgen zou worden.
Hare oomen langs vaders kant waren rare gasten waar weinig goeds van te zeggen
is, want het Engelsch hof was in dien tijd eene school van zinnelijkheid en ontucht.
Deze bedorvene omgeving deed nochtans geen letsel aan hare opleiding. Dit was
grootelijks te danken aan de zorgzame waakzaamheid, en aan de heilzame lessen
van oom Leopold dien zij immer als eenen vader beschouwde, - zij was eene weeze
van op haar eerste jaar, - en wien zij tot het einde toe, de grootste bewondering en
de vurigste liefde betoonde.
Prins Leopold was in 1816 getrouwd met Prinses Charlotte, de eenige dochter van
Koning Joris IV, en verbleef tot aan den dood dier gemalin (1817) op het kasteel van
Claremont, dat hem toebehoorde. Later keerde hij daar gestadig terug, en onderhield
de nauwste betrekkingen met zijne zuster en Hertogin en zijn duurbaar nichtje
Victoria. Over hare eerste kinderjaren heeft Koningin Victoria de volgende
herinneringen opgeschreven:
‘Mijne vroegste geheugenis is verbonden aan Kensington Palace, waar ik mij nog
kruipen zie over een geel tapijt, dat tot deze oefening uiteengespreid lag; en waar
men mij zegde dat, indien ik kreesch en stout was, mijn oom Sussex mij hooren en
bestraffen zou; daarom huilde ik immer wanneer ik hem komen zag. Ik had eene
groote huivering van bisschoppen, om reden hunner pruiken en voorschoten...
Claremont blijft het helderste tijdstip, in mijne tamelijk sombere kindsheid; daar was
ik onder het dak van mijn geliefden oom, luisterde naar de muziek in de zaal wanneer
men feestmalen hield, en ging de goede oude Louise bezoeken, de getrouwe kleedster
en vriendin van prinses Charlotte - bemind en vereerd door al wie haar kenden - en
die het klein prinsesje zoo dol toegenegen was.... 's Zomers gingen wij dikwijls naar
Ramsgate en het heugt mij, dat wij in Townley House woonden, (dicht
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bij de stad) en er met de stoomboot henen vaarden. Mama was zeer onpasselijk en
lieve oom Leopold ging mee met ons...
Ik werd zeer eenvoudig opgebracht - had nooit eene aparte kamer, totdat ik bijna
opgegroeid was - en sliep altijd in Moeders kamer, totdat ik tot den troon geroepen
werd...
Het was in 't jaar '26, (geloof ik) dat Joris IV, mijne moeder, mijne zuster(1) en mij,
voor de eerste maal naar Windsor verzocht; hij was met mijnen vader in oneenigheid
geweest. Wanneer deze stierf liet hij zich bijna niet gelegen aan de arme weduwe en
haar vaderlooze meisje, die toen zoo arm waren, dat zij, zonder den weldadigen
onderstand van mijn lieven Oom, Prins Leopold, niet naar Kensington Palace hadden
kunnen wederkeeren....
Wij leefden heel zuinig; het ontbijt was om half negen, het luncheon om half twee,
en het dinner om zeven uren - waarop ik gewoonlijk verscheen (wanneer het geen
oprecht groot dinner-party was), en mijn brood en melk uit een klein zilveren
kommetje nuttigde. Thee werd slechts in latere jaren, als iets bijzonders, toegestaan.’
Wanneer de Prinses Victoria elf jaren oud was, schreef hare moeder aan de
bisschoppen van Londen en Lincoln om hun het plan der opvoeding harer dochter
voor te leggen en dezer vorderingen te laten onderzoeken. Beiden waren zeer voldaan
met den uitslag; hun verslag werd aan den Aartsbisschop van Canterbury overgemaakt
en door hem goedgekeurd.
Oom Leopold hield ondertusschen het oog op zijn troetelkind. Niets was te goed
of te kostelijk voor zijn nichtje; gedurende ettelijke jaren besteedde hij tusschen de
twee en drie duizend pond per jaar aan hare opvoeding en hare ontspanningen. Hij
verschafte de beste leermeesters, en deed zich op de hoogte houden van hare
ontwikkeling: Hij zelf onderhield eene regelmatige briefwisseling met haar en kwam,
gedurig aan, naar Engeland, waar hij vele vrienden en bewonderaars telde onder de
voornaamste edel- en Staatslieden.

(1) Prinses Feodora, uit het eerste huwelijk harer moeder met den prins van Leiningen.
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‘Het zou moeilijk zijn de beteekenis der innige betrekkingen tusschem hem en haar
te overdrijven. Door voorbeeld en voorschrift bezielde hij haar met een diep besef
harer plichten; en, van 't begin af, drukte hij in haren geest de noodzakelijkheid, zich
zelve nauw vertrouwd te maken met al de bijzonderheden der staatkundige Regeering.
Zijne wijsheid, zijn gezond verstand en zijne teederheid, zoowel als de dichte
bloedverwantschap die er tusschen hen beiden bestond, plaatsten hem in een éénigen
toestand tegenover de Koningin, en het blijkt duidelijk, dat hij ten volle bewust was
van de hooge verantwoordelijkheid welke op hem rustte en die hij met edele
grootmoedigheid aanvaard had.’
Van zoodra het Prinsesje de pen kon houden, begon zij brieven op te stellen aan
haren lieven oom Leopold, en van dan af ontstond er tusschen beiden eene
onverbrokene gedachtenwisseling, waarin alles, van de kleinste beuzelarijen tot de
gewichtigste vraagstukken vermeld en besproken werd.
Koning Leopold's brieven stellen den ‘Wijzen Man’ in het heerlijkste daglicht.
Hij onderwijst zijne nicht in al de verwikkelingen der buitenlandsche Staatkunde;
geeft haar verstandigen en gulden raad; waarschuwt haar; wakkert haar aan; antwoordt
met stipte nauwkeurigheid op hare vragen en, de warme toegenegenheid welke uit
zijne brieven uitstraalt is immer aandoenlijk om aan te zien.
Uit de brieven vóór hare troonbeklimming, ademt een kinderlijke eenvoud, eene
vranke openhartigheid en eene vurige liefde: na hare verheffing, worden de brieven
ernstig en zijn ze doorweven met staatkundige besprekingen en gewichtige
staatsbeslommeringen; doch immer blijft hun toon gemoedelijk, diep vertrouwelijk,
innig en minnelijk in den hoogsten graad. In hare brieven aan Koningin Louise treft
men dezelfde vriendelijke uitboezemingen aan. Oom Leopold kreeg zijnen brief op
een bepaalden dag in de week; moei Louisa den haren op een volgenden en, buiten
dat, waren er honderd andere brieven, zoo dikwijls er iets bijzonders te vermelden
of te vragen was. Heel die briefwisseling, op enkele uitzonderingen na, geschiedde
in het Engelsch. Aan den Koning van Pruisen en hare Duitsche verwanten
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schreef Koningin Victoria in het Duitsch; met den Koning der Franschen, den Czaar
der Russen en andere vreemde vorsten onderhandelde zij in het Fransch.
Hetgeen Koning Leopold in eene zijner brieven uit Laken (den 15 Febr. 1865)
getuigde, was loutere waarheid:
‘Madame de Sevigné zegt met veel juistheid, dat een brief, om een goede brief te
wezen, zòò zijn moet alsof men den schrijver hoorde spreken. Uwe goede brieven
zijn altijd zòò: derhalve zoudt gij door Madame de Sevigné met reden geprezen
worden.’
Deze vleiende bemerking geldt niet alleen voor hare familiebrieven doch vooral, en
meest, voor haren schriftelijken omgang met ministers, Staatslieden en met vreemde
Mogendheden; alle stukken die hare Regeering betreffen zijn toonbeelden van kortheid
en klaarheid; al hare woorden gewikt, gewogen en gepast; wat zij vooruitzet wordt
verrechtvaardigd en toegelicht; hare redeneering is klaar en onweerlegbaar; haar
doorzicht en wondere belezenheid verstommen hare schranderste ministers. Het
grootste deel dier bewonderenswaardige stukken moet ik nochtans onaangeroerd
laten; ik zal mij bepalen bij de innige familiebrieven met, hier en daar, eene afwijking
van bijzonder belang.
Prinses Victoria was negen jaar oud toen zij het volgende briefje schreef:
Kensington Palace, 25 Nov. 1828.
MY DEAREST UNCLE, - Ik wensch u menigen blijden terugkeer van uwen geboortedag.
Ik denk zeer dikwijls op u, en hoop u dra weer te zien, want ik zie u toch zoo gaarne.
Moei Sofia ontmoet ik dikwijls; zij ziet er goed uit, en bevindt zich goed. Is het zeer
warm in Italië? Hier is het weder zoo zacht dat ik alle dagen kan uitgaan. Mama is
tamelijk wel, en ik ben zeer wel. Uwe liefhebbende nicht
VICTORIA.
P.S. - Ik ben zeer boos op u, Oom, want gij hebt nog niet eens geschreven sedert gij
vertrokken zijt.
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Prins Leopold aan de Prinses Victoria.
Parijs, 2 April 1829.
MIJN LIEFSTE LIEVE, - Alhoewel ik binnen eenige dagen het geluk hoop te hebben
u te ontmoeten, wil ik mij toch te voren voor uw geheugen roepen en u zeggen hoe
verrukt ik wezen zal mijn liefste kindje te omhelzen. Ik heb heel ver de wereld
afgereisd en zal u wondere inlichtingen kunnen geven over menige zaken.
Stockmar(1) die zeer ziek was, en dien ik niet hoopte hier te ontmoeten, is eergisteren
aangekomen, en gij kunt raden welk genoegen mij zijne komst verschafte. Nu moet
ik eindigen; au revoir! - laat mij u groeiende en bloeiende aantreffen en steeds
vriendelijk vinden tegenover uwen ouden en getrouwen oom
LEOPOLD.
In den volgenden brief schrijft de Koning der Belgen om aan zijn nichtje geluk te
wenschen:
De Koning der Belgen aan Prinses Victoria.
Brussel, 23 Mei 1832.
MIJN LIEFSTE LIEVE, - Sta mij toe, u mijne oprechtste en beste wenschen aan te
bieden, ter gelegenheid van uwen verjaardag. Moge de Hemel u bewaren en doen
vorderen en al zijne beste zegeningen over u uitstorten.
De tijd vliedt. Het is nu dertien jaar geleden sedert gij deze wereld van druk zijt
ingetreden. Daarom kan ik u bijna niet meer een klein Prinsesje heeten.
Dit, mijn geliefde, zal u doen bevroeden dat gij meer en meer uwe aandacht wijden
moet aan ernstige zaken. Door de schikkingen der Voorzienigheid zijt gij voorbestemd
om een hoogverheven rang te bekleeden; het moet dus uwe betrachting worden dezen
rang wel te bekleeden.... In uwen Oom zult gij immer denzelfden trouwen vriend
van uwe eerste kindsheid vinden en, het is gelijk wanneer gij

(1) Baron Stockmar, heelmeester en vertrouwelijke geheimschrijver van Koning Leopold I.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1908

231
gebrek aan ondersteuning of raad zoudt gevoelen, roep hem ter hulp, in volle
betrouwen...
De volgende brief is zeer eigenaardig:
De Koning der Belgen aan Prinses Victoria.
Laken, 31 Augusti 1832.
MY DEAREST LOVE, - Gij zegdet dat gij gaarne eene beschrijving zoudt hebben van
uwe nieuwe Moei(1). Ik zal haar dus naar geest en lichaam trachten te beschrijven.
Zij is uitermate zoet en beminnelijk; hare daden worden steeds geleid door
grondbeginselen. Zij is altijd gereed en bereidwillig om eigen gemak en geneigdheid
op te offeren om anderen gelukkig te maken. Zij acht braafheid, verdienste en deugd
veel hooger dan schoonheid, rijkdom en vermaak. Bovendien, is zij wel op de hoogte,
en zeer bekwaam: zij spreekt en schrijft Engelsch, Duitsch en Italiaansch. Engelsch
spreekt zij met groote vaardigheid. In 't kort, mijn duurste lieve, gij ziet genoeg dat
ik haar kan aanbevelen als een toonbeeld voor alle jonkvrouwen, of het prinsessen
zijn of te niet.
En nu, wat haar uiterlijk betreft. Zij is de grootte van Theodore en blond van haar;
zij heeft lichtblauwe oogen met eene teedere, verstandige en lieve uitdrukking; eenen
Bourbonschen neus en kleinen mond. Haar lichaamsbouw gelijkt veel op dien van
Theodore, doch is iets minder zwaar. Zij rijdt zeer wel te paard... Dansen kan zij
bijzonder goed... Reeds bestaat er eene groote innigheid en vertrouwelijkheid tusschen
ons beiden: zij verlangt al te doen wat tot mijn geluk kan bijdragen, en ik betracht al
wat haar gelukkig en tevreden maken kan...
LEOPOLD R.
Op haren veertienden verjaardag krijgt Prinses Victoria een langen brief vol van
ernstige en leerzame onderrichtingen; eene geestelijke overweging, zoowel als een
onder-

(1) Louise-Marie, princesse d'Orléans, dochter van Koning Louis-Philippe van Frankrijk, trouwde
met Koning Leopold den 9 Augusti 1832.
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zoek van geweten, eene waarschuwing tegen zelfzucht, ijdelheid en vleierij. Hij
eindigt aldus:
‘Mijn sermoon is nu lang genoeg, dierbaar kind, doch ik beveel het ten zeerste aan
uwe aandachtige overweging. Mijn geschenk bestaat ditmaal in eene reeks gezichten
van het voormalig Rijk der Nederlanden waartusschen gij al die van het tegenwoordig
België zult kunnen onderscheiden...’
Den 18 October 1834 zendt Koning Leopold opnieuw eene heilzame onderrichting,
en spoort zijn Nichtje aan tot de studie der Geschiedenis, een vak dat, volgens hem,
aan haar en haar's gelijken hoogst voordeelig en noodzakelijk is. Hierop antwoordt
de Prinses met een dankbaar briefje en zegt welke handleidingen zij gebruikt en
welke boeken zij vanzins is te lezen.
Op 20 Juli werd Prinses Victoria in de Chapel Royal gevormd en op datum van 3
Augusti 1835 gaat er uit het Kamp van Beverloo alweer eene passende onderwijzing
naar 't paleis van Kensington. Ditmaal heeft oom Leopold het gemunt op
scheinheiligen en huichelaars; tegen wolven in schapevacht, die overal ronddwalen
en zullen trachten tot bij haar door te dringen. Hij sluit zijne vermaning met dezen
gulhartigen heilwensch:
‘Dat God u zegene, naar de volheid van mijnen wensch; en mocht gij immer wat
liefde koesteren voor uwen oprecht toegenegen Kamp-prediker
LEOPOLD, R.’
Nu, de vooruitziende Oom Leopold koesterde sedert eenigen tijd dierbare plannen
voor de toekomst van zijn Nichtje. Hij wilde haar in betrekking brengen met haren
kozijn Prins Albert en hoopte, dat er, met den tijd, eene huwelijksverbintenis uit
volgen zou. Hij schikte derhalve dat Ernest I, Hertog van Saksen Saalfeld Coburg,
met zijne twee zonen Albert en Ernest naar Kensington Palace op bezoek zouden
gaan. Dat verwekte groote woede aan het Engelsch Hof. Koning Willem IV verzocht
onmiddellijk den prins van Oranje en dezes twee zonen om naar de hand van
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Prinses Victoria te komen dingen, en hij ging zoo ver te verklaren, dat de Coburgs
niet zouden toegelaten worden in Engeland aan te landen.
De Koning der Belgen aan Prinses Victoria.
13 Mei 1836.
MIJN LIEFSTE KIND, - ... Ik sta waarlijk verstomd over het gedrag van uwen ouden
Oom Koning... Niet later dan gisteren, kreeg ik eene half-officieele mededeeling uit
Engeland, te verstaan gevend dat het hoogst wenschelijk ware dat het bezoek uwer
verwanten dit jaar niet zou plaats hebben - qu'en dites-vous? De nabestaanden van
Koningin en Koning, tot-God-weet-in-welken-graad mogen in benden komen om
het land te regelen, terwijl aan uwe vcrwanten het land ontzegd wordt... In der
waarheid, zoo iets is ongehoord, en ik hoop wel dat het u een beetje op zal jagen; nu
dat de slavernij zelfs in de Britsche wingewesten afgeschaft is, kan ik niet begrijpen
waarom gij alleen in Engeland als een blank slavinnetje, tot voldoening van het Hof
dat u niet gekocht, noch... een sixpence aan uw bestaan besteed heeft. Voortaan
verwacht ik, dat ook mijne bezoeken aan Engeland bij Bevel van den Raad zullen
verboden worden! O duurzaamheid, en staatkundige of andere eerlijkheid, waar zal
men u gaan zoeken! Ik twijfel niet dat de Koning in zijne belustheid op de Oranjen
heel ongemanierd zal zijn tegenover uwe verwanten: dàt, nochtans, beteekent niet
veel; zij zijn uwe gasten, niet de zijne en hoeven er derhalve niet op te letten...
Prinses Victoria aan den Koning der Belgen.
23 Mei.
MIJN LIEFSTE OOM, - ... Oom Ernest en mijne kozijnen zijn hier, verleden Woensdag,
sains et saufs aangekomen. Oom ziet er bijzonder goed uit en mijne kozijnen zijn
hoogst aangename jonkheden. Ik zal er u geene uitgebreide beschrijving over geven,
daar gij hen eerlang zelf zult zien. Doch ik moet zeggen, dat zij beiden zeer
beminnelijk zijn; zeer goedaardig en braaf, en buitenmate vroolijk, gelijk het aan
jonge lieden past; niettegenstaande dàt, zijn zij hoogst
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verstandig en zeer vlijtig. Albert is bijzonder mooi - hetgeen Ernest voorzeker niet
is - doch deze heeft een allergoedaardigst, eerlijk en verstandig voorkomen...
Prinses Victoria aan den Koning der Belgen.
7 Juni 1836.
MIJN LIEFSTE OOM, - Deze enkele regels zullen u door Oom Ernest overhandigd
worden zoodra hij bij u aankomt.
Ik moet u bedanken, mijn beminde Oom, voor het groot geluk, waartoe gij zoo
zeer bijgedragen hebt, persoonlijk den lieven Albert te leeren kennen. Laat mij dus
toe, mijn dierbaarste Oom, u te zeggen hoe zeer ik met hem opgezet ben, en hoe zeer
hij mij, in alle opzichten, bevalt. Hij bezit alle wenschelijke hoedanigheden om mij
volkomen gelukkig te maken. Hij is zoo redelijk, zoo teeder, zoo braaf en ook zoo
beminnelijk. Bovendien heeft hij het behaaglijkste en innemendste voorkomen dat
men wenschen kan...
Koning Leopold had zich ondertusschen door de ongeveinsde kwaadaardigheid van
Willem IV en dezes Hollandsche kliek niet uit Engeland laten wegschrikken:
Prinses Victoria aan den Koning der Belgen.
Claremont, 21 Sept. 1836.
MIJN ALLERLIEFSTE EN BEMINDE OOM, - Daar ik verneem dat Mama u eenen brief
gaat sturen die u te Dover moet toekomen, en, alhoewel het slechts anderhalf uur
geleden is dat wij van malkander afscheid namen, moet ik u toch een woordje
schrijwen om u te zeggen wat groot, groot spijt ik heb, dat gij ons verlaten hebt; en
om te herhalen, wat gij reeds zoo goed weet, hoezeer ik u liefheb. Wanneer ik napeins,
dat, vóór slechts twee uren, wij gelukkig samen waren, en dat gij nu, alle oogenblikken
verder en verder van ons wegreist, en dat ik u, in alle waarschijnlijkheid, voor een
heel jaar niet zal wederzien, dan moet ik tranen storten... Ik leef nochtans in de hoop,
dat gij aanstaande jaar met lieve Moei zult terugkomen en ik kan niet zeggen hoe
dankbaar en gelukkig ik ben, u hier voor zes korte,
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doch, voor mij verrukkelijke en gelukkige dagen, bij ons gehad te hebben...
Den 14 Nov. 1836 schrijft zij uit Ramsgate:
‘Belgie is, inderdaad, het gelukkigste land der wereld, en dat is al, al te danken aan
uwe groote zorg en aan uwe goedheid. Nous étions des enfants perdus, zegde mij
Generaal Goblet, te Claremont, quand le roi est venu nous sauver; en dat is de
waarheid..
Prinses Victoria aan den Koning der Belgen.
21 November 1836.
MIJN ALLERLIEFST-BEMINDE OOM, - Gij kunt u niet inbeelden hoe gelukkig gij mij
gemaakt hebt door uw allerliefsten, goeden, langen en boeienden brief van 18 dezer...
Gij weet genoeg, mijn dierbaarste Oom, dat geen schepsel op aarde u meer bemint
of grooter bewondering voor u heeft dan ik. Mijne liefde tot u, zonder betrekking tot
al wat gij voor mij gedaan hebt - en daar kan ik u nooit genoeg voor dankbaar zijn overtreft al wat door woorden kan uitgedrukt worden; die liefde is mij ingeboren,
want, van mijne vroegste jaren af, was Uncle de dierbaarste naam dien ik kende; het
woord Uncle, op zich zelf, beteekende niemand dan u...
Welk eene vreugde wanneer prins Leopold (later Leopold II) geboren werd! Den 21
November 1836 schrijft Prinses Victoria: ‘... Ik ben zoo gelukkig omdat zij (moei
Louise) en het lieve manneken het zoo goed stellen’ en, den 23 Januari van 't volgende
jaar ‘...Het klein Kozijntje moet een oprecht lievelingske zijn. O mocht ik hem eens
zien en kon ik met hem spelen! Zeg, lieve Oom, zou hij weten dat hij eene Moei en
een Nichtje heeft aan den overkant van 't water!...’
Den 31 Maart 1837 meldt Koning Leopold uit Laken de geboorte van prins Philip,
(later Graaf van Vlaanderen † 1905) ‘... Het was een oogenblik van grooten angst,
doch alles liep op zijn beste af. Uwe Moei en het kleine Kozijntje komen goed bij.
Hij is kleiner dan zijn broerken was, doch

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1908

236
belooft op hem te gelijken; de wezenstrekken zijn bijna eender alsook de vormen
van voorhoofd en mondje. De oudere Prins was zeer nieuwsgierig aangaande zijn
frère en ongeduldig om hem te bezichtigen; in 't eerst nochtans verklaarde hij, na
eene lang beschouwing pas beau frère. Nu denkt hij er beter over, doch trekt steeds
een heel koddig gezichtje wanneer hij hem ziet....’
Hierna legt de Koning de namen uit welke zijn tweede zoontje dragen moet en gaat
voort: ‘Ik zal hierna, waarschijnlijk, aan Leopold den titel, Hertog van Brabant, en
aan Philip dien van Graaf van Vlaanderen geven. Het zijn allebei schoone oude titels.
In al zijne brieven weet Koning Leopold het nuttige met het aangename, het ernstige
met het speelsche te mengen. Nu doceert hij over den staatkundigen toestand van
vreemde landen, dan over godsdienstige aangelegenheden; hier over huiselijke zaken,
daar over studie en ontspanning en zoo faalt het der prinses nooit aan wijze lessen
en kostelijke voorschriften.
Het was nu reeds sedert menige jaren waarschijnlijk, dat zij, na de dood harer
Oomen, den Engelschen Troon zou bestijgen. Joris IV had door zijne
buitensporigheden het Koningdom hatelijk gemaakt; zijn opvolger, Willem IV, had
de waardigheid ervan onder de voeten getrapt. Toen deze laatste, in Juni 1837 stierf,
had de Prinses Victoria juist haar achttiende jaar en hare meerderjarigheid bereikt.
Koningin Victoria aan den Koning der Belgen.
20 Juni 1837, half negen A.M.
LIEFSTE EN MEEST GELIEFDE OOM, - Enkel een paar woorden om te zeggen dat mijn
arme oom, de Koning, dezen morgen om twaalf minuten na twee uren gestorven is.
Het droeve nieuws werd mij door Lord Conyngham en den Aartsbisschop van
Canterbury, te zes uur aangebracht...
VICTORIA R.
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Uittreksel uit het dagboek der Koningin.
Dinsdag 20 Juni 1837.
Ik werd om zes uur door Mama gewekt, die mij zegde dat de Aartsbisschop van
Canterbury en Lord Conyngham hier waren en mij verlangden te spreken. Ik stond
op en ging (enkel in mijnen kamerrok) gansch alleen naar de woonkamer, waar ik
hen aantrof. Lord Conyngham, de Lord Chamberlain berichtte mij toen, dat mijn
arme Oom de Koning dezen morgen om 12 minuten na 2 ure gestorven was en dat
ik gevolgenlijk Koningin ben. Lord Conyngham knielde toen en kuste mijne hand....
Daar het aan de Voorzienigheid behaagd heeft mij op dezen rang te plaatsen, zal ik
mijn best doen om jegens mijn land mijn plicht te vervullen. Ik ben jong, en misschien
in vele zaken - niet in alle, - weinig bedreven, doch, ik ben zeker dat er weinigen
meer goeden wil bezitten dan ik om te doen wat geschikt en rechtvaardig is...
Oom Leopold is haar toeverlaat; hij onderricht haar over 't kiezen van raadslieden
en hovelingen en geeft haar allerlei praktische wenken, voor haar eigen welvaren en
de belangen van 't land.
Koningin Victoria aan den Koning der Belgen.
3 Juli.
‘... En nu, liefste Oom, moet ik u en forme verzoeken. Ik zal hoogst verheugd zijn
indien gij, liefste Moei Louise en Leopold, (j'insiste) rond het midden of einde van
Augusti komen wilt... Gij moogt zoovele heeren, vrouwen, bonnes enz., enz.
medebrengen als het u belieft, en ik zal maar al te gelukkig en fier zijn u onder mijn
eigen dak te kunnen ontvangen...
Koningin Victoria aan den Koning der Belgen.
Windsor Castle 19 Sept. 1837.
20 minuten na 11 uren.
MIJN LIEFSTE EN MEEST BEMINDE OOM, - Slechts een regel om u gebrekkig mijnen
dank te betuigen voor al uwe
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groote goedheid te mijnen opzichte, en mijn groot, groot verdriet over uw vertrek.
God alleen weet hoe eenzaam en treurig ik mij gevoel. Wat zal ik u missen, o mijn
liefste lieve Oom, over-overal! Wat zal ik uwe bescherming missen wanneer ik te
paard rij! O! ik ben zeer zeer bedroefd en kan over u beiden niet spreken zonder te
weenen. Vaarwel, mijn welbeminde Oom en Vader! Dat de Hemel u zegene en
bescherme, en vergeet nimmer uwe liefderijkste en verkleefde Nicht en Dochter
VICTORIA R.
Welk een doortrapte, schrandere diplomaat de Koning der Belgen was! In eenen
brief, geschreven uit Laken, den 9 October '37, verwittigt hij zijne Nicht, dat
ambtelijke onderrichtingen aan de gezanten in den vreemde dikwijls onderschept en
gelezen worden, en hij toont haar, hoe het soms mogelijk is uit dit euvel zeker belang
te trekken.
‘... Ik zal er u een voorbeeld van geven: wij worden nog immer door de Pruisen
geplaagd aangaande de versterkingen. Welnu, om aan het Pruisisch Bestuur een
aantal dingen te laten weten die wij niet gaarne van ambtswege zouden overmaken,
gaat mijn Minister eene uitvaardiging schrijven aan mijnen man te Berlijn, en ze met
de post opzenden. De Pruis zal ze zeker lezen en op die manier vernemen wat wij
willen dat hij hooren zou...’
Oom Leopold kwam niet naar de plechtige Kroning der Koningin van Engeland; dit
was uit voorbedachte kieschheid.
‘... Rijpere overweging heeft mij doen oordeelen dat een Koning en eene Koningin
bij uwe Kroning misschien een hors-d'oeuvre zouden zijn...’
In 1838 was hij oprecht beducht dat er onweerswolken over België samenpakten en,
den 2en Juni schreef hij eenen hartstochtelijken brief aan Koningin Victoria, opdat
deze hare Regeering en vooral haren vertrouwden opperminister Lord Melbourne
bewegen zou, de snoode plannen tegen zijn landje te verijdelen.
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De Koningin antwoordt den 10 Juni:
‘... Gij weet genoeg, mijn welbeminde Oom, dat, - al mijne gevoelens van
toegenegenheid daargelaten - de aloude en erfelijke staatkunde van dees land
tegenover België, mij noodzakelijk dwingt te zorgen, dat niet alleen mijne Regeering
niet mee zou werken aan iets dat aan België mocht nadeelig zijn, doch, dat mijne
Ministers zouden doen al wat zij vermogen - zoover het tegen de belangen en de
verplichtingen van dees land niet strijdt, - om den voorspoed en de welvaart van uw
Koninkrijk te bevorderen. Ik kan u verzekeren, dat mijne Ministers mijne gevoelens
diesaangaande volkomen deelen, en ten zeerste verlangen alles op bevredigende
wijze tusschen België en Holland vereffend te zien.
Wij kunnen niet passend genoeg uitdrukken hoeveel België te danken heeft aan
uw wijs Bestuur, dat heel uw land, in alle opzichten, bloeien deed, noch hoezeer
gansch Europa aan u verplicht is voor het behoud van den algemeenen vrede...’
Deze welgemeende verzekering deed den goeden Koning deugd aan het hart; want
hij vermoedde, dat de liefde van zijn dierbaar troetelkind begon te koelen en hare
Regeering geneigd was aan Pruisen de hand te leenen om den Hollander in zijne
snoode ontwerpen aan te hitsen. En hij had ook wel ietwat grond voor zijne
achterdocht, want Lord Palmerston deed geene doekjes om zijne bedoelingen, en
had, in 't openbaar, aan de Pruisische Regeering zijne vijandige gezindheid tegenover
België bloot gelegd.
‘... Het scheen’ schrijft Leopold I, een paar dagen later, ‘alsof de Engelsche Regeering
zinnens was te zeggen aan de Mogendheden van 't Noorden die steeds en gestadig
Holland beschermden: Gij zoudt misschien denken dat wij égard hebben voor den
oom onzer Koningin; doch wacht eens wat; wij zullen met hem nog korter spel spelen
dan wij onder onzen laatsten Koning deden...’
Dit kortstondige misverstand tusschen Oom en Nicht was alras uit de baan geruimd
en deed geen letsel aan hunne vriendschap.
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De eerste brief van Koningin Louise, welke in de verzameling voorkomt is den 25
September '38 gedagteekend. Hij is geschreven in 't Engelsch en gericht ‘Aan mijne
meest beminde Victoria.’ Na aan hare diepgevoelde vriendschap te hebben lucht
gegeven, spreekt zij van haar huishouden en hare kinderen. Van haren oudsten jongen
zegt zij: ‘Leopold is bijna uitzinnig van blijdschap met het stoomtuig, en vooral met
de gereedschappen die gij hem gezonden hebt. Hierbij gesloten voeg ik de uitdrukking
zijner dankbaarheid. Ik heb letterlijk geschreven wat hij mij voorzegde en deed er
geen woord van mijzelve bij. Hij heeft zijnen sleutel weergevonden en draagt hem
nu rond zijnen hals met een blauw lint waar de zegeltjes der hertogin aan hangen.
Hij was zeer aangedaan door uwe bedachtheid een L op ieder werktuig te doen zetten,
en, nadat zijn brief gesloten was, belastte hij mij u voor die oplettendheid te bedanken
en te zeggen dat het hem groot genoegen deed. Eene ijzeren spade was het
bijzonderste voorwerp zijner begeerte en hij werkte gisteren zoo hard er mede dat
ik vreesde hij zich ging overwerken. Vandaag mag hij met ons meegaan naar de
paardenwedrennen, in 't Schotsch kostuumje dat de Hertogin hem zoo goedaardig
gezonden heeft. Het past hem zeer netjes en hij is zeer preutsch eenen frak te dragen
naar 't fatsoen van groote menschen...’
Drie maanden later heeft vader ook een heel verslag te schrijven over zijnen ‘Don
Leopold’. Onder andere zegt hij:
‘... Gij zoudt er leute aan hebben - hij is zeer spitsvinnig en zeer geslepen. Ik heet
hem dikwijls de kleine dwingeland omdat niemand zoo goed als hij de kunst verstaat
de faire aller le monde.’
Midden in de bedrijvigheid, waarvan de dagelijksche briefwisseling met hare Ministers
het bewijs levert, heeft Koningin Victoria den pronten prins Albert van Coburg niet
vergeten.
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Koningin Victoria aan den Koning der Belgen.
Buckingham Palace 15 Juni 1839.
MIJN LIEVE OOM, - ... Eerst en vooral zou ik gaarne weten of Albert van zijns Vaders
en Uwen wensch te mijnen opzichte bewust is. - Ten tweede, of hij weet dat er geene
verbintenis bestaat tusschen ons beiden.
Ik wilde, dat gij aan Oom Ernest berichten woudt dat, in geval ik in Albert behagen
vind, toch dit jaar niets bepaalds beloven kan, want, op zijn vroegste genomen, zou
dergelijke gebeurtenis niet vóór twee of drie jaar kunnen plaats grijpen. Immers, zonder mijn jeugdigen ouderdom en mijnen tegenzin voor verandering van staat in
aanmerking te brengen -, wordt er in 't land geene begeerte naar zulk eene gebeurtenis
uitgedrukt, en het zou, volgens mijn oordeel, voorzichtiger wezen te wachten totdat
zulk eene betooging geschiede - anders, indien het aangedreven werd, zou er
ontevredenheid kunnen ontstaan.
Ofschoon al de berichten aangaande Albert allergunstigst zijn, en ofschoon ik
weinig vrees heb hem niet te beminnen, kan men toch nooit voor gewaarwordingen
instaan, en het is wel mogelijk, dat ik voor hem die genegenheid niet heb welke
noodzakelijk is om het levensgeluk te verzekeren.
Misschien bemin ik hem enkel als eenen vriend, eenen kozijn of als eenen broeder,
en meer niet, en in dat geval (niet waarschijnlijk) wensch ik ten zeerste dat het wel
verstaan zij, dat ik hoegenaamd niet aan beloftebreuk schuldig ben, daar ik nooit
eene belofte deed. Ik ben zeker dat gij mijne bekommering verstaan zult, want anders,
(ware dit niet ten volle begrepen), zou ik mij in een zeer hachelijken toestand
bevinden...’
Nu dat gewicht van haar hart was, kon zij met blijde verwachting het bezoek van
Albert en Ernest te gemoet zien. Den 1en October meldt zij in haren brief aan Leopold:
‘... Ik zal zorgen dat een edelman met een hofrijtuig mijne kozijnen te Woolwich of
aan den Tower afhale. Laat mij weten waar zij zullen aanlanden. Hoe eerder zij
komen hoe beter...’
(Wordt vervolgd).
J. FESKENS.
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Heimwee
Hoe drukkend is de stilte rondom mij,
Hoe somber zie ik 't duister zijgen
Uit zwangre najaarslucht,
Hoe wijkt nu elk gerucht
En voel 'k mij zoo beducht,
Zoo vreemd... zoo oud... in al dit zwijgen?
Hoe wordt het rondom mij, zoo bang... zoo bang,
Wat voel ik schrijnend op me wegen
Dat 't rustloos hart verschrikt
- wijl grauwer de avond dikt
Om mij, die uitgesnikt
Nog wachtend ben op hemelzegen...
En afgemat, 'n weet ik, arme, niet
Wáar richten weifelende schreden,
Ach Jesu, zaligheid,
Gij die de redding zijt,
En 't droevig hart verblijdt;
Mijn Jesu, mag ik nader treden?
Gij Jesu, gij alleen mijn lijden kent,
Zeg, mag ik richten moeë bede
Tot U die 't lijden torst?
- Zeg, mag 'k mijn liefdedorst
Nu lesschen op uw borst,
En smeeken U om zoete vrede?...
FR. D.
Roeselare, September 1907.
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Paardengedachten
I
Hoogmoed komt tot val.
Mies was een paard.
Mies was een jong en een schoon paard.
Het was nog geen volle twee jaar oud. Het had de kracht van een vierjaar, maar
het was nog zoo zot als een veulen dat in de wei staat. Het had soms krieuwelingen
in zijn slank lenig lijf, krieuwelingen van weelderige jeugd en onbetoombaren
levensdrang, en dan had het lust om zich te rollen in 't gers, in 't zand, in 't stroo, hem
eender wààr, maar 't mòest zich tuimelen en wentelen en spartelen, ofwel probeerde
't of 't met zijn voorpooten in de ruif kon springen of met zijn achterpooten de
spaanders van den zolder slaan dat ze wegspetterden tegen de staldeur.
Mies was een jong paard en het dééd jong.
Het was een schoon paard en het wist dat.
Het kon waarachtig blijven stilstaan voor een plas op straat en zich spiegelen, net
als een behaagziek jufje. Het bewonderde dan zijn eigen sterken slanken bouw, zijn
glimmend bruin vel, zijn fijne pezige pooten, zijn snoezigen vurigen kop. Het snoof
en brieschte van ijdelen waan en begrinnikte misprijzend de lompe beesten die
gekoppeld voor de rammelrollende geschutsstukken draafden en gemend werden
door ruwhandige boersche kanonniers.
Mies was immers een officierspaard. Het droeg een luitenant met een snor en een
neusnijper, een luitenant met gouden strepen en schouderkwasten, een luitenant met
een langen blinkenden sabel die gegord was rond de dunne bespanvestte heup - een
luitenant die met schorren keelratel en zwaaiende kling over al die lompe beesten en
botte kanonniers kommandeerde.
Mies kommandeerde inwendig mee: ze krijschte, sak-
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kerde, dreigde tegen die kwâleers van menschen en beesten, tegen die stommerikken
die van boe noch van ba wisten en telkens de droite met de gauche verwarden alsof
ze geen letter Fransch kenden zoo groot als een kazerne. Een paar weken lang vond
Mies 't kommando een vermakelijk spel. Maar dan begon 't haar tegen te steken. Ze
vond het vervelend om altijd vanher, en altijd opnieuw dat groote zandplein op en
af te jakkeren, mee met de zes kanonnen die gelidgewijs voorthobbelden, -schokten
en -knersten, meegerukt in de wilde jacht der trekpaarden die blaasbalgend
heenstormden tusschen de knellende knieën en bijtende sporen der snelheidbezeten
ruiters. Ze zette zich aan 't nadenken met haar jong paardenverstand en ze kon geen
gezonden zin knoopen aan dat geloop en gezwenk met die zware buizen-op-wielen
door dat mulle opstuivende pleinzand: 't was nutteloos, doelloos, te dwaas om van
te spreken, 't was puur en louter niets anders dan paardenplagerij. Haar hoogmoedig
paardenhart kwam in opstand. Waarom moesten die tobbers van trekpaarden zoo
getreiterd worden? 't Waren wel geen rijpaarden, maar 't waren toch paarden. In hun
aderen stroomde toch ook paardenbloed en ze hadden evengoed als zij een paardenziel
die bestemd was voor het geluk in den paardenhemel. Waarom verdroegen ze al het
onrecht dat die zwakkelingen van menschen hun aandeden? Waarom spanden ze niet
samen en wierpen ze hun slavenjuk niet af? 't Was onwaardig voor een paard van
den echten stempel om zich nog langer te laten vernederen. Daar moest en daar zou
verandering komen. Zij, Mies, zou dat bewerken.
En eens op een zonnigblauwen lentemorgen dat de batterij weer de kazernepoort
uitdonderde en door de leege straten naar het oefenplein rotste, stond het pal in Mies
haar overmoedigen paardenkop: Vandaag is 't de dag der verlossing! Ze begon te
steigeren en uit te slaan en rond te draaien om de aandacht der andere paarden op
haar te vestigen. Maar de andere paarden trokken gezapig voort aan hun logge vracht,
kwispelden met hun staart de vliegen van hun schonken en schenen op niets anders
te letten dan op de steenen die ze met hun hoefijzers bekletsten. Alleen de luitenant
die Mies bereed, mompelde bij zijn eigen:
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Wat doet dat dier raar vandaag! Hij beklopte vriendelijk haar fieren nek en sprak
haar sussende woorden toe. Had hij geweten wat voor 'n oproerling hij tusschen de
beenen had en wat voor verraderlijk zwarte plannen er broeiden onder de witte bles
die hij streelde! Eilaas, hij dacht er in geen duizend uren aan.
Mies liet zich niet paaien door de liefkozingen van haar meester: ze vaagde er haar
hoeven aan vandaag. Vandaag of nooit sloeg het uur der bevrijding. Ze richtte haar
manen op, keek woest, opende den muil en, het radergeratel en pootengetrappel
overschreeuwend, galmde ze een rede uit, die de ooren der officiers en kanonniers
aandeed als gebriesch en gehinnik, maar in de thans gespitste paardenooren
welverstaanbaar klonk als volgt:
Kameraden, hoe vindt ge zoo'n leven? De zonne schijnt heerlijk, de meerschen
staan vol sappig gras; we zijn geschapen om vrijelijk, zonder zadel of toom aan ons
lijf en zonder gerammel achter ons hielen, te spelen en te grazen in de zonnige groene
wei. Wat recht heeft de mensch om ons te ontrukken aan onze bestemming? Om ons
te spannen in zijn gareelen en slavendienst te doen verrichten? Wil ik u zeggen hoe
ik ons leven vind? Een nachtmerrie is 't, een nachtmerrie! Maar ik ben 't beu, ik schud
de nachtmerrie af, vandaag nog, straks, op 't plein. Al die een paardenhart heeft, volgt
mij. Wie doet er mee?
De paarden staarden peinzend naar den grond toen ze die vermetele lokwoorden
vernamen, ze vonden wel dat het een paardenkermis was zoo los van band en teugel
door 't kruid te draven en links en rechts te snoepen naar hartelust, en ze hadden er
niets tegen om er bij gelegenheid van te genieten, maar ze zagen niet in hoe ze 't aan
boord zouden leggen om vrij te komen van die kanonnen en die breidels - ze heschen
en streken beurtelings hun ooren, ze schokschoften en schuddekopten maar konnen
het raadsel onmogelijk klaarspinnen in hun domme paardenhersens.
Zoo bereikten ze het oefenplein en dra begon opnieuw het oude spel van vooruit
en achteruit en links en rechts en jagen en stilstaan. Het zand stoof in de neusgaten,
de zonne stak in den rug, de vliegen beten in de zweetende lijven. 't Was om dood
te vallen of den kolder te krijgen.
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Noch het een noch het ander! brieschte Mies, leve de vrijheid!
Ze joeg juist in dolle vaart naast de rennende batterij voort, toen ze plots, paf!
stokstijf stille stond en den kop grondewaarts bukte. De luitenant, die
voorovergebogen in 't zadel zat, lijfelijk meegaand in den rit, wipte als opgeveerd
de lucht in en plofte op vijf passen voorbij Mies haren kop, op handen en voeten in
't zand. Zijn neusnijper lag begraven in 't mul en alleen 't gevest van zijn sabel stak
nog boven, fonkelend in 't blakende zonlicht.
Hou! hou Mies! hou! riep hij, hou, sakkersche beest! verbliksemde rakker! hou
Miesje!
Maar Miesje stoorde zich niemendal aan 't getier van haar verbouwereerden meester
die nu 't zand bereed in plaats van haar edelen rug; ze keek ook niet om, om te zien
of haar broers en zusters in 't paardendom haar doorluchtig voorbeeld volgden; met
uitgerekten lijve, buik langs den grond, vierklauwde ze weg, het plein af. Ze dwarste
den steenweg in één sprong en schoof het veld in. Ze klawierde door 't jongteere vlas
dat 't zonde was om zien, ze sprong door 't aardappelland dat de knollen gekneusd
en gespleten in 't ronde vlogen, ze kliefde door 't hooge koren dat aan 't deinen ging
als rivierwater voor een stoomboot - enkel haar kop en rug dreven als boeg en dek
boven de arengolven.
De boeren die 't aanzagen waren van de hand Gods geslagen. Zoo 'n verwoesting
van hun schoone vruchten! Ze krabden hun haar uit, balden hun vuisten, tierden den
heelen kouter overende, beenden met uitgespreide armen naar den godvergeten
veldvermoorder. Maar daar was houden noch weren aan die razende beest. In één
onafgebroken wilde vaart schoor ze over de akkers heen, geen duim wijkend van de
rechte lijn die ze volgde, de gewassen vertrappend, de boeren uiteendrijvend,
almaardoor heenstormend, uitvierend haar jonge onuitputtelijke paardenkracht op
dien eenigschoonen lentemorgen van haar eindelijke bevrijding. De zadelriem
scheurde onder 't driftig geweld van haar zwoegenden balg, de zadel draaide rond
haar middel als een ring, bengelde een stond tusschen haar pooten, en, toen ze met
een zwierigen reuzensprong van
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den hoogen kouterberm in het diepe weiland schoot, slingerde hij weg als een steen
uit een gooileer en plaste neer in 't water van een gracht. Op 'tzelfde oogenblik trapten
haar voorpooten op den teugel die voor haar neus zwierde, en de heele breidel gleed
over haar ooren en uit haar bek in het gras. In een wonnig gevoel van onbelemmerde
vrijheid rende ze nu gelijkmatig door het hooge bloeigras van het effene weiland
waarover de zon scheen. Mies dacht er niet aan om één beet te happen van het gulzige
groen dat bekorend haar lenden kittelde. Ze wilde alleen bewegen, loopen, draven,
den wellust genieten van 't makkelijke spel harer lenigsterke pezen en spieren. Als
een wind ging ze over grachten en beken en slooten, opschrikkend de schichtige
hazen en onnoozele puiten, zette ze heen over gevelde boomstammen en opentuilende
wijmstruiken. Aan den zoom van de beemden klaverde ze, als een eekhoorn zoo
vlug, den dijk op van den spoorweg. Ze ijlde voort tusschen de staven die eindeloos
uitrekten vóor haar, een dubbele glimstreep die verdoolde in een onzichtbare verte.
Er kwam maat en wet in haar vlucht, de maat en wet die heerschten in den eentonigen
weg dien ze beliep. Ze galoppeerde niet meer woest en onstuimig als bij de
ontsnapping, ze draafde nu gezet en gelijkig, met geregelden gang van haar sterken
adem, met vastrythmischen neerslag van voorhoeven en achterhoeven. Haar lichte
ranke lijf dampte wel van 't zweet, maar het speurde geen vermoeienis. Het bewoog
voort, moeiteloos en onberispelijk, net als een wiel dat om zijn as draait, gestuwd
door de golving van een nooit verdroogden stroom. Zoo kon ze loopen, door noen
en door al, tot zonsondergang toe.
Zoo kwam ze eindelijk op de brug over de molenbeek. Ze lette er niet op dat er
geen planken waren tusschen de dwarsbalken waarop de spoorstaven rustten. Ze
trapte in de gapende spleten, haar pooten zakten door, ze lag buikelings op de balken.
Ze verschoot danig van dien onvoorzienen val en de pijn schrijnde in haar gekwetste
vel. Ze wilde zich oprichten. Maar haar pooten betrappelden de ijle lucht tusschen
het balkwerk en het blinkende vlak van het water waarin gele plompen vredig bloeiden
tusschen breede roerlooze blaren. Hoe ze zich weerde, wrong of krinkelde - ze
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zat vast en bleef vast, en, weerloos gevangen in haar belachelijken toestand, staarde
ze suf over de lange, eentonige grauwe spoorbaan waarop geen levende wezen roerde.
Dat duurde een heele poos.
Toen kwam daar opeens, als rees hij uit den grond, met vervaarlijk gedaver en
gezucht en gegrom een trein aangeraasd. Mies zag hem en haar bloed verkroop. Ze
deed een laatste wanhopige poging om op te geraken.
Haar knoken kraakten van 't geweld. Vruchteloos. De zware trein bebonkte haar
snoezigen kop, vermorzelde haar slanke lijf, sleurde haar een eindweegs mee en
slingerde ze dan aan kant.
Een kwartier later stond haar verminkte romp omringd van nieuwsgierigen.
De luitenant, haar gewezen meester, kwam er ook bij.
- Juist nog goed genoeg voor worst, grinnikte met leedvermaak een boer, door
wiens oogst ze gespoord was.
- Loop naar den duivel, kinkel! vloekte de luitenant en hij schopte naar den boer
met zijn gelaarsden voet.
- Jammer, jammer, zoo'n schoone beest! zuchtte hij... Ik kan maar niet peinzen
wat er haar vandaag geschort heeft.

II
Behandelt de dieren met zachtheid.
Een stroom, een pont en een veerhuis.
De stroom gleed, geruischloos en spiegeleffen, tusschen zijn rietbewassen oevers
en de groenbegrasde voorlanden waarin koeien herkauwden - verderop lijnden de
groene dijken waarboven boomen rijden, droomend in windstille avondlucht.
De stroom daalde uit het oosten, gleed naar het westen, zeewaarts. Achter hem
was de spoorbrug: die lag, log en zwaar, met haar ijzeren grijsgeverfd latwerk, op
de zeven plompe pijlers die afzakten in zijn diepe bedding. Voor hem daalde de zon:
haar kop, verblindend wit, omhuifd door rossen gloed die allengs heenbleekte en
wegsmolt in 't donkere blauw, straalde boven op een ranke lichtromp wier blinkende
lichtwâ neerzeeg in 't water en zich uit-
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spreidde over 't vlak als een goudene sleep - door dien koninginnesleep brak, ver
weg, de stompe boeg van een zachtbewegenden botter, wiens scherpbelijnd zeil hevig
opdonkerde tegen 't kimgelaai.
Dwars over den stroom dreef de pont.
De twee veerknechten, steenrood van gezicht, knoopten hun kort trekzeel aan de
knersend-schuivende ketting, deden eenige passen, wijl hun buigende voorlijf duwde
tegen 't oog van hun zeel, losten hun zeel wanneer ze aan den voorrand kwamen der
pont, stapten terug naar 't midden waar de ketting rinkelrolde over de katrol, sloegen
het losse eind van hun zeel alweer om de ketting, deden eenige lastigzwoegende
passen als te voren, losten 't zeel opnieuw, keerden opnieuw terug, deden en herdeden
ongetelde malen, als gedachtelooze machines, het zware trekwerk, waarvan ze hijgden
en zweetten en knikkebeenden.
Gezapig, zonder schokken, dreef de pont van den eenen oever van den breeden
stroom naar den anderen. Ze dreef naar den oever waar het witte veerhuis stond met
zijn hooge steenen stoep, en de bloemen en de ranken om de stoepleuning, en het
houten hekwerk voor den tuin, en de dikke lindekruinen in den tuin, en de rieten
zetels en ijzeren klapstoelen en ijzeren tafeltjes onder de linden, en de lange donkere
veranda achter de linden. De pont dreef naar het veerhuis, uit wiens openstaande
raam ze tegengetuurd werd door Mevrouw Cornelius, eigenares van het veer, uit
wiens restauratietuin ze aangestaard werd door een heer en twee dames luierend in
drie rieten zetels bij drie glaasjes advokaat.
Op de pont, in 't midden, stond een vierwielige lastwagen beladen met drie zware
cementbuizen, wier grijze ronding uitstak boven den rand van den wagenbak. Op
den bok zat de voerman, die losjes de lijnen hield waarmee hij zijn knollenpaar
mende. De knollen heetten: links, Puk, rechts, Leen. Ze stonden roerloos, met
hangenden kop en gespannen ooren. Ze stonden aldus én omdat ze moe waren van
den langen zomerschen werkdag, én omdat schuwheid ze bevangen hield, schuwheid
om de vreemde gewaarwording van hun pooten op dien schuivenden bodem en om
't ongewoon nabij zijn van zooveel water.
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En over alles, over den stroom waarin de westergloed spiegelde, over de pont die
geleidelijk door 't water kabbelde, over het veerhuis dat witvlekte in 't boomgroen,
hing de vrede en de rust van den schoonen stillen zomeravond.
De pont landde.
De veerknechten lieten het vooreind van den bodem neerscharnieren; het viel dof
op het grint van den kant om nu dienst te doen als steiger; de pont werd vastgemeerd.
Mevrouw Cornelius bij het openstaande raam en het advokaatslurpend drietal
onder de linden, keken gespannen toe naar wat daarop gebeurde.
Er gebeurde dit:
De voerman op den bok snokte met de leizeelen, liet zijn zweep den rug van zijn
gespan bekrinkelen en riep: ju! Puk en Leen legden aan, de wagen dommelde den
steiger af, joeg de zandige oeverglooiing op... Opeens: Ik geef er den brui van, verd...
zei Leen, en ze liet er een paardenvloek op volgen, voor mijn part kan de voerman
verrekken en de wagen meteen! Ze plantte haar vier pooten boomstijf in het zand en
stònd, onverroerbaar als een knol van brons. De wagen stond eveneens - de smalle
velgen sneden door 't mul.
- Ju! tierde de voerman en hij bezweepte driftig zijn tweespan: den rug, de flanken,
den buik, overal waar 't treffen wilde... Ju! ju dan!
- Kom nou! zei Puk tegen Leen, zoo zwaar is 't immers niet, laat ons trekken!
Puk trok dat haar pooten pijnden, maar Leen verroerde geen vin en de wagen
stònd.
- Nee, ik doe 't niet, volhardde Leen, ik ben al moe genoeg.
- Ik ook, maar wat helpt het? redeneerde Puk, we kunnen toch heel den nacht niet
hier blijven en ik heb geweldig trek naar mijn haverbak. Toe dan, 't is maar een
pluimbal voor ons beiden, leg aan.
- Ju! ju! ju! klonk het nijdig uit den voerman en als bliksemschichten voeren de
djakslagen langs hun vel.
- Vooruit nu, Leen, anders slaat die kerel ons kapot.
- 't Kan me niet schelen! gromde Leen en ze liet
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haar gareel slap hangen terwijl Puk het hare kermen deed.
- Onderkruiper! verweet ze, hou je stil.
- O, ò!... verwonderde Puk.
- Ja, hou je stil, hoor, akelig nest, of ik trap je body stuk!
- Je bent van je zinnen, kind.
- Puk was te wijs om aan 't ruziën te gaan, ze haalde haar schouders op, en daar
de voerman weer een hagel neerzond van ju's en zweepslagen, deed ze
bovenpaardelijke pogingen, maar tevergeefs - zonder de hulp van Leen ging 't nu
eenmaal niet.
De veerknechten stonden met de handen in de broekzakken; een opgeschoten
knaap leunde op zijn fiets; het advokaatslurpend drietal richtte zich op achter zijn
tafeltje; Mevrouw van 't veer boog zich uit het raam.
Allen sloegen aandachtig het gebeurende ga en over toeschouwers en gebeurtenis
heerschte onbewogen de stille vrede van den zoelen avond.
- O jij beroerde tang!...
Met die geknarstande woorden verbrak de voerman den stillen avondvrede, hij
pakte nu zijn zweep bij 't ander eind en beknùppelde Leen dat het rondklonk als
tapijtenbeklop.
Leen streek de ooren in den nek, rilde van pijn, maar trekken deed ze niet.
Toen sprong de voerman van zijn bok en vloog als een razende den koppigaard
aan, schopte op zijn buik, dorschte op zijn flanken, rukte aan zijn brêil, dreigde en
tierde. De koppigaard huiverde, sprong op, week zijlings, danselde, deed alles, behalve
datgene waartoe de voerman haar dwingen wou.
- Ben je niet beschaamd? schei nu uit met beulen, of ik klaag je aan bij de politie.
De voerman, kregel, draaide zich om: daar stond, hem verontwaardigd in de oogen
kijkend, in al de heerlijkheid van haar ontzagwekkende reuzengestalte, Mevrouw
Cornelius, de Mevrouw van 't veer. Op haar parasol, dien ze in verstrooide haast had
meegegrepen, steunde ze als een schildwacht op zijn geweer.
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's Voermans toorn verziedde tot niets, lijk champagneschuim. Hij mompelde iets
binnensmonds, maar niemand kon onderscheiden of 't iets onaangenaams was of
niet. Hij besteeg weer zijn bok, zat er een heele poos in volkomen stilzwijgen,
blijkbaar radeloos. Eindelijk kwam hij tot een besluit: hij boog zich voorover, sloeg
kozende slagjes op de schonken van Leen en van Puk, sprak vriendelijk-dringende
woordjes, pramende verzoekjes: Toe Pukje! Kom, Leentje! Kom nou! Vooruit!
- Ei! hij durft niet meer slaan, die lafaard! fluistergrinnikte Leen, hij is bang voor
die mevrouw!
- Kom, Leen, smeekte Puk, laat ons nu eens flink aanleggen, we komen anders
vanavond niet meer thuis.
- Voor hèm doe ik het niet, mokte Leen, misschien voor haar, voor die mevrouw,
straks...
- Ju! Ju!
Puk spande haar strengen aan, Leen gebaarde 'tzelfde te doen: de wagen lichtte
zich even op, maar zakte onmiddellijk weer terug in de zandvoor die hij allengs
gegraven had.
Dan gebood Mevrouw Cornelius aan haar veerknechten een reep vast te maken
aan den wagendissel en de paarden te helpen trekken. De knechten voerden dat bevel
uit. Toen ze trekkensgereed met den reep op den schouder stonden, riep de voerman
ju! en nu, door de gezamenlijke kracht èn van Puk èn van Leen èn van de knechten,
rezen de wielen uit den zink en bolden de helling op, zoo rad en zoo licht alsof ze
drie bussels hooi droegen instee van cementbuizen: de knechten moesten hun dagmatte
beenen reppen om door de paarden niet achterhaald en vertrapt te worden, en geen
haar scheelde het of Puk en Leen bereikten eer de veerhuisstoep dan zij.
Het drietal onder de linden lepelden de advokaatglaasjes leeg, de opgeschoten
knaap beschreed zijn fietszadel, Mevrouw Cornelius verdween in het veerhuis.
Eén minuut later.
- Hoor eens! zei de heer tot de twee dames, en hij stak den vinger op.
Ze hoorden den wagen als een lokomotief over den harden steenweg heenrazen
en boven 't geraas uit knetter-
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den de zweepslagen als geweersalvo's: de voerman moest immers zijn langverkropte
woede luchten.
Maar zachtwiekend zeeg over den stroom, de pont en het veerhuis de wonderlijk
vredige avondstilte.

III
Varietas placet.
Als een vuile grauwe vod hing de hemel over de lange statiestraat. Die vod hing daar
al den geheelen morgen en niemand scheen er zich om te bekommeren ginder boven,
noch de zon voor wie 't maar een uurtje werk was om er doorheen te branden en ze
te zengen tot ijlbroos gaas, noch de wind die ze al spelend kon verflarden en
uiteenrafelen en met één ademtocht wegblazen naar ievers een donkeren hoek van
de wereld. Zoowel de wind als de zon schenen zich te verslapen. Misschien achtten
ze 't met die korte Decemberdagen de moeite niet waard om op te staan - die duurden
immers maar een gapen en een gieten. Maar ondertusschen wilde 't niet goed klaar
worden in de statiestraat. Als een schemerige gang lag ze daar onder dat slappe nattige
tentkleed. De huizen die de gangwanden vormden, keken druilerig naar malkaar als
te vroeg gewekte kinderen, en onder den triestigen hemel en tusschen de druilerige
huizen liepen de menschen met verdrietige gezichten.
- Triestig weer, gemelijkte Ka, dat moest er nog bijkomen, 't leven was nog niet
ellendig genoeg.
Ka was het trampaard. Het liep voor den tram sedert vele, vele jaren, elken dag
dien God verleende. Altijd door dezelfde straat: eerst heen, naar de markt, dan terug,
naar de statie, weer heen, naar de markt, weer terug, naar de statie, tallooze keeren
per dag. In den beginne, lang geleden, toen ze 't eerste jaar in dienst was, keek ze
nog eens op, terwijl ze tusschen de spoorstaven doordraafde, om te staren naar de
huurkoetsen en bierwagens die ze ontmoette of naar de winkels en restaurants en
heerenhuizen die de straat ter weerszijden afzetten.
In een opwelling van levenslust en boertigheid was ze ook nog wel eens buiten
de staven gesprongen om haar
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menner te hooren sakkeren en de vrouwelijke passagiers te hooren gillen. Thans deed
ze dat niet meer. Ze liep almaardoor haar eentonigen sukkeldraf, trip-trap, trip-trap,
triptrap, neeg haar ouden kop ten gronde en zag vagelijk het gaan en komen der grijze
straatsteenen onder haar pooten en het geglim der ijzeren staven links en rechts. Ze
kende zoo goed den weg van de statie naar de markt, van de markt naar de statie,
den afstand van de eene standplaats tot de andere, dat ze gerust de oogen had mogen
toedoen: blindelings zou ze afgeweken zijn aan het kruispunt halverwege; op den
tast, heelemaal vanzelf, zou ze den kring beschreven hebben rond den square van 't
statieplein om dan stil te houden vlak vóor den ingang van 't statiegebouw, geen stap
te vroeg, geen stap te laat. Het uitzicht en 't voorkomen der huizen, de vorm en de
verf van gevels en deuren, stond sedert onheugelijke tijden in haar kop geprent, ze
wist hoe die huizen waren en dat ze noch wegliepen noch veranderden: daarom keek
ze er niet meer naar om. 't Was immers altijd 'tzelfde: ging de reisvan de statie naar
de markt, dan was de Schouwburg, de Salvator en de Brasseur aan den rechter kant;
de fontein, de waterkluis en Mathieu aan den linkerkant; ging de reis van de markt
naar de statie, dan was 't omgekeerd: Mathieu, de waterkluis en de fontein aan den
rechterkant; de Brasseur, de Salvator en de Schouwburg aan den linkerkant. Dat was
altijd zoo geweest en dat veranderde niet: dat wist ze. De straat bleef eender, zooals
de tramwagen eender bleef: wel werden de reklameplaatjes voor insektenpoeier wel
eens vervangen door reklameplaatjes voor schoensmeer, doch 't bleef per slot van
rekening toch altijd dezelfde groene rammelkast met gekleure vierkanten op de ruiten,
met JACK-OP op het voorhoofd en JACK-OP op het achterhoofd, met oude menschen
binnen in de kast en jonge menschen buiten op de balkons, of soms met geen
menschen hoegenaamd behalve den kaartjesman en den koetsier...
Ja, die koetsier, vervolgde Ka haar mijmering, die staat daar ook altijd op het
voorbalkon met den koperen rand aan zijn blinkende mutsklep en de zweep in de
eene en de stuurlijn in de andere hand. Het weer schijnt hem ook niet mee te vallen
vandaag, want hij staat daar zoo peinzerig en
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zoo rillerig, al is hij rondom in een dikke jas geknoopt. Och, als ik het wel naga, hij
is er al niet beter aan toe dan ik. 't Zal al evenmin groote afwisseling bieden, die
uitkijk over mijn rug en mijn manen en mijn kop. Wat is er aan mij, oude stumper,
al merkwaardigs te zien? En dan moet hij toch ook, evenals ik, eeuwig en ervig,
dezelfde straat op en af, van de statie naar de markt en van de markt naar de statie,
met steeds den Brasseur, den Salvator, den Schouwburg aan de eene zijde, en Mathieu,
de waterkluis en de fontein aan de andere zijde. Nee, nee, pleizierig is zijn leventje
ook niet...
Ai, waarom snokt hij nu met den toom? Ach zoo, 't is die professor die moet
instappen, 'k had het haast vergeten dat het zoowat zijn tijd was. Kom, even stilstaan...
Een lange man met een hoogen hoed op zijn grijs haar en een grooten bril op zijn
bleek mager gezicht, stapte voorzichtig de tramtree op, zich vastklemmend aan de
koperen leunstang. Toen hij veilig binnen op de bank in 't hoekje zat, met de zwarte
boekentesch òp zijn knieën en den regenscherm tùsschen zijn knieën, rukte de
kaartjesman aan de schel, rukte de koetsier aan de lijn, en zette Ka, uitschijverend,
zich weer in beweging.
Dien ouwen heer kende ze reeds van haar eerste tramweek af, o, al vele, vele jaren.
Elken morgen, op bepaalden tijd, op de minuut af, kwam hij, ernstig voor zich starend,
een zijstraat uit, hief den regenscherm omhoog als de tram naderde, steeg in en reed
mee tot aan de markt. Juist vijftien tramreizen later, was hij daar terug, steeg in aan
de markt, deed den tram stilstaan tegenover de zijstraat en verdween daarin met zijn
lang mager lijf, zijn hoogen hoed, zijn bril, zijn boekentesch en zijn regenscherm.
Ka kende hem zóó goed, dat ze op den duur stilstond van zoo ze hem maar
bemerkte en eer hij nog zijn sein had gegeven en 't gebeurde ook wel dat ze stilhield
zònder hem te zien, puur uit gewoonte, ook dan wanneer hij, de professor, niet kwam,
zooals dat in regelmatig weerkeerende tijdspannen het geval was.
Vandaag echter was ze haast voorbij zonder op den ouden klant te letten. Dat
kwam door haar verstrooidheid, omdat ze verdiept liep in de bemijmering van haar
eenzelvig,
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eentonig, droefgrijs trampaardenleven. En nu voor 't eerst viel 't haar op 't brein, hoe
droef regelmatig, hoe eentonig gelijkelijk, die ouwe man sedert jaren, dag in dag uit,
kwam en ging, alsof een onzichtbare tramkoetsier hem telkens voortdreef, heen en
terug, tusschen onzichtbare maar zeer werkelijke spoorstaven. En toch morde die
ouwe niet en zag er wel ernstig, maar nooit ontevreden uit.
Hoe meer ze zich bezon, hoe vaster Ka overtuigd werd dat er nog meer trampaarden
in de wereld liepen, en dat, wel beschouwd, het leven van elk dier en elk mensch één
eentonige trambaan was, en dat de wijste partij wel zijn zou, om maar gedwee en
onderworpen er langs te loopen, wijl nu 't eenmaal zoo moest, en zich geduldig uit
te sloven tot eens de allerlaatste avond de verlossing bracht en de rust zonder einde...
- Allee, Ka, wat rapper! vermaande de koetsier en hij liet zijn zweep naast haar
kop kringelen, dat ze 't zien zou. Maar te slaan hoefde hij niet. Want Ka schudde de
sombere gepeinzen uit haar hersens en versnelde reeds haar trip-trap, trip-trap, dat
klonk op de grijze straatsteenen die kwamen en gingen tusschen het geglim der
onroerende zwarte spoorstaven.
En nog steeds hing de hemel als een vuile grauwe lap over de schemerige
statiestraat, waar verdrietig kijkende menschen heenslopen langs druilerige gevels.
JOZ. DE COCK.
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Kunstkroniek
't Ros Beiaard dat doet de ronde,+
door de stad van Dendermonde;
die van Aalst die zijn zoo kwaad,
omdat hier Ros Beiaard gaat.

Dendermond
Tentoonstelling van Frans
Courtens Aug. 1907

Waarom ik dit deuntje aanhaal? omdat ik 't op een regenachtigen Zondag in Augustus
1907 de kinderen in Dendermonde heb hooren zingen, op de Groote Markt met den
prachtigen Beiaard, die de glorie is van 't slaperige stadje, waar de Dender traagjes
heenvloeit naar de Schelde, en waar Courtens geboren is.
Er werd dien Zondag een tentoonstelling van Dendermondsche Kunstenaars
geopend en Courtens vormde daar 't Leit-motief van.
Die tentoonstelling was mooi, wélingericht en belangrijk, vooral omdat ze een
overzicht gaf van 't heele OEuvre van den meester - van de tijden der innigheid af
tot die der bruisende bravour.
Het regende plassen dien dag en de straten waren dood, alleen in de onmiddellijke
nabijheid van het oude tentoonstellings gebouw, liepen eenige gerokte en uitgedaste
heeren, geaffaireerd en schutterig rond. - Men verwachtte den held van den dag met
zijn vrouw tegen twaalf uur uit Brussel.
De heeren, huiverend van de nattigheid en met paraplus gewapend, trokken naar
't station, zoon Courtens bleef achter om vader te helpen verwelkomen.
Courtens kwam en trachtte een bij de gelegenheid passend gezicht te zetten, maar
was in den grond heel geëmbeteerd omdat hij niet van zoo 'n drukte houdt en voorzag
dat hij in 't Fransch zou moeten antwoorden op Fransche speechen; want alles ging
in 't oude Vlaamsche stadje natuurlijk in 't Fransch; in 't Fransch aangesproken door
eenige deftig stamelende heeren, antwoordde Courtens ook in 't Fransch (nog zoo
slecht niet!) Hij zag moe en zenuwachtig en een beetje boos, zoowat als een kieken,
dat pas gepluimd is.
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Midderwijl, werd mij, op den achtergrond gezeten, door een zijner minnende
kunstbroeders, die bij 't binnenkomen luid had geapplaudisseerd, meegedeeld, dat
Courtens zoo 'n boer en zoo 'n bruut was, dat hij bij een feestmaal midden op de tafel
sprong en champagne schonk bij manden (waarvan die vriend waarschijnlijk duchtig
meegedronken had!) - Mevrouw Courtens, in haar keurig bruin toiletje, even
eenvoudig en op haar gemak, onder de hulde, als in haar eigen huis, moest ook menig
veertje laten vallen, terwijl men zoetelijk tegen haar lachte.
Over 't werk van den jubilaris ben ik hier kort, omdat ik het den laatsten tijd
herhaaldelijk over hem gehad heb; vooral zijn jonger werk, zoo om de jaren 88-90-92,
was interessant ‘eer hij zoo ontzettend borstel-knap was, maar in zijn verbijsterend
habiel kleur-gekladder (het Nest met Biggen) zijn argelooze lusten en zijn innigheid
had ingeboet’ o.a. herinner ik mij een jonge Vrouw, slank-statige figuur, rechtstaand
in een veld met koolen, waar de aandachtige vroeg-avond atmosfeer onbeschrijfelijk
schoon was en een Zondagmiddag in een slaperig Zeeuwsch stadje; dan zijn Uitgaan
van de Kudde, de Weg naar 't Klooster, ‘een stil en vroom vertoog, vredig in zijn
middelen, aandoenlijk in zijn uitslagen’, aan de Zaan en prachtige Koeien, witte en
rosbonte aan de Boorden van de Zuider-Zee.
Dat hij, met een eigenaardige afwezigheid van zelf-kritiek, die men vindt bij bijna
alle kunstenaars, ook wel eens foeileelijke dingen heeft gemaakt, - bleek uit zijn
Zeerobben (Loups de Mer), een niet eens zoo heel jong werk, 1891, dat bepaald
afschuwelijk was en waarvan men zich afvroeg waarom hij zijn toestemming had
gegeven om het op te hangen. Verder waren er nog interessante dingen van Khnopff,
dien ik toch eigenlijk niet goed kan uitstaan, L'aile bleue, Les lèvres closes, Memories,
ook van Edmond Verstraete en nog enkele anderen.
Dan nog van den héel jongen Alfred Courtens (16 jaar) een buste, pleister,
natuurlijk nog wat ‘onbeholpen’, maar waar het type van den vader uitstekend in zat.
De katalogus was bijzonder goed en gemakkelijk ingericht, met vermelding van ieder
jaartal.
+

Op dienzelfden datum opende te Moll een ‘tentoonstelling van kunstenaars, die
+
hadden gewerkt of gestudeerd’ in of in de buurt van dit mooie dorpje in de
Iternationale Kunstten
Kempen. 't Was er héel aardig, héel aardig ingericht, op aanvraag van de gemeente tentoonstelling te Moll, 18
aug.-3 Sept. 1907.
Moll, maar waarvan toch de eigenlijke voorbereiding geheel van Jacob Smits
uitgegaan was. Van den gastheer zelf waren er Lente, Zomer, Herfst en Winter, de
vier tijdperken van het leven, en Malvina.
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Het spijt mij vreeselijk dat ik 't van dezen uiterst minzamen, gastvrijen man bekennen
moet, maar ik kon hier zijn kunst onmogelijk savoureeren, al heb ik vroeger wel eens
mooie portretten, niet hier, van hem gezien en al zit er wel veel in den Vader van
den Veroordeelde. ‘U zult er wel inkomen’ zei Baseleer, tot heden sta ik er nog altijd
buiten! Ik vind geen verband tusschen den man en zijn werk, er is iets aanstellerigs
en onwaars in dat mij niet aantrekt.(1) Ik kan echter heel goed verkeerd hebben gezien;
door George Eeckhoudt en Pol de Mont wordt hij hoog geprezen. Onder de gasten
noem ik in de eerste plaats Paul Matthieu, met zijn prachtige Kapel, een werk van
alleruiterst teere verfijning; van dezen innemenden kunstenaar, die den laatsten tijd
meer en meer op den voorgrond treedt en die ook in den Cinquantenaire met drie
goeie dingen was vertegenwoordigd, - om zijne êele distinctie, al is hij een Waal,
zou hij een Hollander kunnen wezen en doet hij mij hier en daar aan Bastert denken.
Hij is nog heel jong. Heel jong is evenzeer Walter Vaes; wat ik van Matthieu zei
geldt ook van hem, met nog grooter innigheid, nog grooter diepte en vooral een hooge
mate van oorspronkelijkheid. Hij ook was te Brussel, met een heel interessant werk
Salomé en hier had hij er vijf, waaronder vooral het Steenhouwerke, de aandacht
trok. Hij heeft een heel eigen kijk op de dingen en maakt ook etsen van groote
oorspronkelijkheid.
Van de beide van Leemputtens, van Cornelis, minder bekend dan zijn broer Frans
de Professor, Zonnige Maartdag in de Kempen, waar de gele heidebloempjes mooi
deden tegen 't blonde zand en van Frans een stuk, waar ik geen notas van nam en dat
ik me toch nog heel duidelijk herinner: Een boer, verkeerd gezeten op zijn kar, met
't gezicht naar den beschouwer en 't paard een beetje vreemd afgeknot op den
voorgrond, wegrijdend van den geglorieden horizont, waartegen de stemmige figuur
eener schapenhoedende vrouw staat te breien. Dat is al, maar van Leemputten maakte
er een gedicht van. Israëls was er met een prachtig vrouwenportret, natuurlijk de
‘clou’ van de expositie, ditmaal geen couleur de Suie, malsch geschilderd en toch
voornaam, waarin vooral de oogen prachtig waren. Baseleer had er met zijn
Heidestudies, niet zijn beste beentje voortgezet, al zat de teere Heidestemming er
wél in. Verder was er dan nog de jonge Maris, zoon van Jaap, met drie zichten in 't
Achterbosch, Midy, de Smeth, van Kuyck, Herman Courtens, (vader Courtens, die
veel in de buurt van Moll gewerkt heeft,

(1) Gelukkig kan ik nu, met groot genoegen, eenige héele mooie dingen van Smits in de
‘Stadsfeestzaal’ te Antwerpen vermelden.
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verleden jaar nog, had niet geëxposeerd.) De tentoonstelling is, niettegenstaande den
moeilijken afstand, vooral uit kunstkringen druk bezocht.
+

't Is tegenwoordig anders een soort manie om in afgelegen hoeken der aarde lokale
tentoonstellingen in te richten, die bezwaarlijk te bereiken zijn en de moeite van +Antoon Mauve, naar
aanleiding van
den tocht dan nauwelijks loonen. Zoo was er een heele drukte gemaakt over de
Mauve-tentoonstelling
Mauve-tentoonstelling te Laren, - een soort van Hollandsch
houden van 1-30 Sept. in de
Moll-Brasschaet-Barbizon, waar de kunstcritici van alle landen, Amerika incluis, groote zaal van den
devotelijk hingepilgert zijn om een overzicht te krijgen van het OEuvre van Mauve, Larenschen Kunsthandel.
wat heel moeilijk is, omdat 't meeste en beste van den grooten Zaandammer in
privaat-collecties van Engeland en Amerika zit. De tentoonstelling was ingericht in
Villa Mauve, de Larensche Kunsthandel, die tegenwoordig een groot en zeer
aanzienlijk bijhuis in Amsterdam heeft, en waar ook zeker heel mooie dingen waren,
hoewel er van een overzicht van 't Werk geen sprake was. Laat ik liever een woord
over Mauve zelf zeggen, dan over die stukken, die men hier toch niet kent.
Mauve(1) was een Hollander, (leerling van Verschuur en Van Os, hoewel hij in 't
begin eigenlijk alleen door Bilders geïnfluenceerd is), den 18den September 1838 te
Zaandam geboren, zoo Hollandsch als ooit een Hollander was, al schijnt hij naar den
naam te oordeelen van Fransche afkomst, d.w.z. een moderne Hollander, een zonder
geloof, die dus met de groote zeventiend'eeuwers alleen de prachtige kleur en de
groote technische vaardigheid gemeen had. - Een mijmerend en twijfelmoedig
Hollander, die geheel 't uiterlijk van een zwaarmoedig Kennemer had. Hij was een
heel groot kunstenaar, een onzer allergrootsten, en hij was een diep rampzalig mensch.
Hij was daarom zoo groot omdat zijn kunst is geweest de volmaakte uiting van zijn
zieleleven en hij was ongelukkig omdat hij had geen geloof, dat hij zijn leven lang
zocht en niet kon vinden. Men zegt dat hij stierf - te jong - hij was nog niet volkomen
vijftig jaren, aan een Herzschlag, zooals de Duitschers zeggen, - hij stierf aan zijn
melankolie. - Achter de teere, grijze luchten van 't lage land zocht hij naar God, dien
hij nooit heeft kunnen vinden, al heeft hij hem wel voorgevoeld. Zijn kunst was
weemoed en onbewust vroom en stemt altijd uiterst droef en weemoedig, omdat men
zoo innig medelijden heeft met dezen mensch, die álles had wat

(1) We verwijzen naar de voortreffelijke studie van W. Steenhoff, Onze Kunst, Jan. en Feb.
1908.
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't leven mooi maakt, een zeldzaam talent, een lieve vrouw, een prettig t' huis, bij vele
benijders een schaar van vrienden, een roem, die ver buiten de grenzen ging en die
kort voor zijn dood over de wereld daverde en die toch zijn hart uit-at omdat hij God
niet vond. Deze God-looze, niet goddelooze melankolie, want 't is een ziekte, diep
beklagenswaardig, die onze heele negentiend'eeuwsche letter- en schilderkunst
doordeesemt, als een doodelijk groen en bijtend vocht, maakt hem aan 't Hollandsch
hart zoo dierbaar, maar is ook de rede dat hij mij enerveert, zooals bijv. de boeken
van Frans Coenen. 't Is niet de Zon van Holland, die Courtens schildert, met de gouden
vonkjes dringend door 't bosch en den blijden lach van 't licht op 't water; 't zijn onze
teere, grijze luchten, met een eêlheid zoo fijn als een sonnet, 't zijn onze verre, bruine
heiden, met éen blauw bloempje tusschen 't zand, 't zijn, in de laag begroeide duinen,
een scheper met zijn golvende kudde, peinzend steunend op zijn staf, 't zijn schapen,
die gezapig grazen, naast een grauwe, droomig vlietende vaart; 't zijn in zijn lucht
gewaschte akwarellen, 't teere blauw van een boerenkiel, tegen 't eindelooze blauwwit
van de sneeuw op de velden..., maar nooit, nooit hoort men er in een blijde noot;
achter 't vinden van zijn kunst, voelt men altijd, altijd, 't angstig zoeken van zijn
leven, 't is zoo als in dat heerlijke vers van Swarth:
‘Ik zag den Heiland wandelen in mijn tuin,
op blanke sneeuw, doch waar Hij langzaam trad,
ontbloeide bloedig rood een rozenpad
onder Zijn bloote voeten, grijs van puin
van tweemaal duizend jaren. Zingend zat
een vreemde vogel in de twijgen bruin.
Een vlammenstraal viel schuin
over Zijn blanken mantel, - En ik bad.
Ik lag en knielde achter mijn vensterruit,
doch kón niet roepen. Zag Hij waar ik lag,
mijn hooggeheven handen? - “Ach ontsluit
nu zelf mijn poort, wijl ik het niet vermag
en treed mijn woning in!” - Doch geen geluid
kwam van mijn lippen... 'k weet niet of Hij zag.’

Dat Jezus hen wél zag heeft de grootste dichter van ons land en heeft ook Antoon
Mauve nooit geweten!
Een paar dagen vóor zijn dood was hij naar zijn broer in Arnhem gegaan. waar
hij aan een slagaderbreuk is overleden; - men fluisterde destijds van een anderen
dood.
Met groote praal werd hij in den Haag, op 't kerkhof bij 't kanaal, begraven. Zijn
beste vrienden: Mesdag, Bart van Hove, Sadée, Artz, Gabriël en Weissenbruch,
droegen de kist naar 't
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graf, waar Israëls, toen al hoog bejaard, heeft gesproken ‘De zon ging achter wolken
weg, maar toen de kist werd neergelaten, nam de hemel aan die teer blauwe toon,
die Mauve altijd zoo lief had gehad bij zijn leven.’
Er heeft zich na hem gevormd een heele school, die zijn manier wel volgt, maar
zijn ziel niet vermag te geven; er leeft een zoon, die in zekere mate, het talent van
zijn vader heeft geërfd. Zijn huis te Laren wordt tegenwoordig door Tony Offermans
bewoond.
+

Ten slotte nog een woord over beide groote tentoonstellingen, de Driejaarlijksche
+
te Brussel in den Cinquantenaire en de Vierjaarlijksche te Amsterdam in 't
Exposition générale des
Beaux-Arts,
Bruxelles 1907.
Suasso-Museum.
De Brusselsche tentoonstelling was buitengewoon, - bepaald slecht werk is hier
niet geweest en bijna alle inzendingen stonden boven 't middelmatige; zooals G.E.
zei in Onze Kunst: ‘Goed, eerlijk werk was er in groot getal aanwezig en de gewone,
overstelpende overstrooming der croûtes, was zooveel mogelijk ingedijkt.’ De
eereplaats was afgestaan aan onzen doode van het vorig jaar, aan Door Verstraete;
van hem hadden we onder meer: Begrafenis in de Kempen, Mijn Buurman de
Tuinman, Boomgaard in Zeeland, 't Vertrek van de Visschersvloot, in 't geheel een
13 nummers, réunis en manière d'hommage à la mémoire du peintre, décédé en 1907.
't Was een hulde, die goed deed; voor een grooten doode zwijgt de nijd, die felop
om de levenden laaide. (Ik moet zeggen dat dit in 't Noorden beter is dan hier. Daar
vormen de kunstenaars nog meer een onzichtbaar Gilde). In de daaraan grenzende
eerezaal, waren o.a. Leemputten, Hens, de Lalaing, Baseleer, ja, ja, Baseleer was in
de eerezaal gehangen! - toch ken ik wel beter dingen van hem dan die roode kiel In
't Droogdok, een nog al opdringerig werk van niet geheel oorspronkelijke vinding,(1)
waar het op den achtergrond aanstuwende water, met de statig voorbij zeilende
schepen groot is gezien, maar dat toch als geheel wat zwaar was, vooral ook 't water
te weinig doorzichtig en te massief.
Hens was er met zijn Vertrek van de Vischvloot en de prachtige witte kiel,
opdoemend in den nevel, aan de kade, als een mysterie van wit en blauw; van de
Lalaing, een prachtig voeten-uit portret van Minister Beernaert ‘met den langen,
vleezigen neus’ 't woord is van den Brusselschen Correspondent van de N.
Rotterdammer, (wij zeggen zulke oneerbiedige dingen van staatsministers niet!) In
de eenigszins onbevallige, overigens vol-

(1) Hij inspireert zich al te veel op Hens.
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komen natuurlijk gekozen houding, rijst hij op uit zijn leuningstoel. De schildering
is magistraal, prachtig ook 't tafelkleed, waarop de linkerhand steunt. En men begrijpt
niet dat van denzelfden artiest, die ook de grandiose Lutte équestre gesculpteerd had,
de afschuwelijke damesportretten zijn, vooral dat eene, met een sinister gezicht en
ellenlange armen, die bijna reiken aan den grond; echte peinture de sculpteur, evenals
de Vruchtbaarheid, overigens wel een goed ding, van Lévêque. 't Kan wel zijn dat
Lalaing 't best is in mannenportretten, verleden jaar in de Guildhall te Londen, heb
ik ook zoo 'n heerlijk Mansportret van hem gezien. Van Leemputten was er met
Naar de Vroegmis, een innig stukje in exquis teer-vromen toon, inderdaad bijna
Verstraete waardig, Laermans met een Doode, bij de werkstaking gevallen,
voorgedragen langs een langen, zonnigen muur, waar 't groteske, dat hij niet schijnt
te kunnen vermijden, niet al te grotesk was en prachtig van kleur. De Groux met een
heel mooi Portret van James Ensor, waar velen wellicht over dien grijnzenden
achtergrond van maskers zullen vallen, een ander van Max Blieck, door Jan
Gouweloos en een Dame van Max Blieck zelf, dan Richir, Rothier, de Kantwerkster
van Léon Frédéric; van dezen, ken ik beter werk; Alfred Verhaeren, een heerlijk
doek van Delaunois Les Labeurs au pays monastique, twee eenzame cypressen tegen
een avondlucht, met een teere gloed in verte; van Mej. Eckermans, 't ernstig
bestudeerde Zondag morgen, van Baertsoen, een prachtig Gezicht op een Waalsche
fabriekstraat onder sneeuw, (de zware sneeuwval rond Kerstmis 1906, inspireerde
vele onzer Kunstenaars) een nieuw stuk, dat we nog niet van hem hadden gezien.
Want het wordt wel eens vervelend op den duur, als men zoo alle tentoonstellingen
afloopt, altijd en altijd maar weer op de nieuws, die zelfde dingen, alle borduursels
op 't zelfde stramien, van wat toch maar een decadente kunst blijft. Wie dit ook veel
te veel doet is Luyten; z'n mooiste dingen houdt ie in z'n atelier, waarom kwam hij
hier eens niet af met dat mooie Regentenstuk van zijn leerlingen? 't Was weer dezelfde
gemolken wordende koe en 't altijd schoone meisje, ‘dat haar kudde zachtjes heen
voert naar de weide-verte, waar de gouden schemer hangt’. Maar Luyten is een
geposeerde meneer, een bijna arrivé, die kan zich zoo iets permetteeren, - aanmatigend
wordt het, waar een jong baasje als Frans Huyghelen dit doet, zijn Kinderkopje blijft
allerliefst, er is een weekheid in het vleesch, die men zelden zal vinden, maar we
hebben dat kopje nu al zoo dikwijls gezien! van Guillaume Charlier is groote ophef
gemaakt en ze zijn zeker groot gezien, zijn Blinden, geleid en steunend op een
Negerjongen, 't is groots opgevat en er zit uitstekend in, 't traag
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en verheven beweeg der van licht beroofden; - het denkbeeld is echter geheel op
Breughel gebaseerd, zonder in Breughel's groteske te vervallen. Wat ook zeer schoon
was onder 't Beeldhouwwerk, was de Cyclus van de Uren van Filip Wolfers, de
prachtige Oude mannenkop van Rodin, eigenlijk 't eenige verheven Beeldhouwwerk
van de heele expositie; de Fonteinopzet van Lalaing was nog al aanstellerig, te
getourmenteerd van lijn, misschien doet 't beter in 't marmer, - 't zelfde geldt voor
Victor de Haan Voix de la Mer, hoewel beide toch wel oorspronkelijk gedacht zijn.
Rousseau's jongelingen van de Offerande, zijn mooi gemodeleerd, maar als men er
lang op kijkt, is 't of ze gaan zwemmen; zijn rustige bustes bevallen het best(1).
+

Over 't geheel verhief de beeldhouwerij zich toch niet boven 't middelmatige, maar
in België vormt ze toch altijd een hoofdnummer van 't program, waar ze in Holland +Uit Amsterdam. De
vierjaarlijksche in het
bijna niets beteekent, - een verschijnsel des te meer bevreemdend, waar onze
Suasso-Museum.
architectuur en toegepaste kunst den laatsten tijd weer zoo hoog staan. ‘Met de
geschikte vorm van een bespreking zou men dan ook wel wat verlegen zitten’, zegt
Steenhoff in Onze Kunst, hoewel toch Toon Dupuis, Bart van Hove, Mej. van Hall,
Mendes da Costa, Tjipke Visser (de laatste toch wel heel leuk) en Georgine Schwartze
geëxposeerd hadden, maar de Hollanders verstaan nu eenmaal niet de schoone lijn,
aangezien ze die zelf niet bezitten.
De grootsten van onze schilders zijn dood. - Van de oude garde leeft alleen nog
Israëls, die nu welhaast den Patriarchenleeftijd bereiken gaat, maar voor verleden
jaar bij het Rembrandtfeest nog zoo kiddig rondliep, netjes in rok en witte das, - of
hij een jongen van 16 jaar was! 't Is zeker altijd een gebrek aan mijn netvlies geest,
dat ik nu nooit zóo hoog met Israëls heb geloopen, die een wereld-reputatie heeft en
met zijn fabelachtige prijzen, de heele markt van Engeland en Amerika dwingt. Zijn
leeftijd in aanmerking genomen, is hij zeker een fenomeen. Van zijn Eva, zal ik nu
maar zeggen wat Steenhoff zei, bij dergelijke heresieën is 't best van zich veilig
achter een ander

(1) Aan toegepaste kunst, was ook een belangrijke afdeeling gewijd, die met oordeel gekozen
en smaakvol uitgestald was; ze beginnen hier nu ook eindelijk aan ‘stijlmeubelen’ te doen;
alleen begrijp ik niet de geusurpeerde reputatie waarin Mad. de Rudder zich met haar
meter-uitgerekte borduurwerken verheugt, die Penelope met dien opgezetten? hond naast
zich is gewoon afschuwelijk, al valt de technische uitvoering te prijzen.
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te verschuilen: ‘Eva in 't Paradijs, in verzoeking gebracht door de slang. Dit diertje
als attribuut maakt het duidelijk dat de oude meester weer eens op nieuw een bijbelsch
onderwerp in behandeling nam en nog eens daarbij gefailleerd heeft. Laat hij deze
naakte, weinig aanlokkelijke vrouw dan maar als Eva voor willen stellen en een
groezelig landschap! als Paradijs; het was hem althans een aanleiding tot een heilzame
ontspanning van het gewone bedrijf, want het is frappant hoe hier weer, uit dat
schijnbaar knoeien met smeurige verf, een naakt-schildering werd getooverd, zóo
subtiel van kleurzenuwen, dat het in uitdrukking van levenstrilling toch altijd een
zeldzame verschijning is onder de tallooze correct geteekende vleeschkleurige
menschengedaanten.’
Van de goede jongere school, waren de meesten afwezig. Dysselhof (een hoog
begaafde Overijsselsche boerenjongen) was er niet; Verster, Israëls zoon en Voerman
uit Hattem waren er niet. Maar Jan Veth was er en die is een ‘army in himself’. Veth
is een schilder en tevens een, geenszins beminnelijk kunstkritikus; met zijn spitsigen
speurneus, snuift hij bij voorkeur naar gebreken rond, de overige Hollandsche
schilders zijn als de dood voor Veth, want niets kan zijn alziend oog ontsnappen en
zijn medecritici zijn al even bang - want vooral vele zijner vrouwelijke collegas heeft
hij al met nijdige snavelhouwen afgemaakt, als een vechtlustige snip; - vooral als ze
aan zijn Rembrandt raken, wordt ie kwaadaardig! Maar, - als men zelf ook zóo
schilderen en schrijven kan, want zijn stijl is al even exquis als zijn geschilder, dan
mag men zich ook 't recht aanmatigen om héel veeleischend voor anderen te zijn!
Hij was te Amsterdam maar met éen portret, maar daarvoor alleen was ik graag uit
Antwerpen gekomen!
Dat is er nu eens een die niet doezelt en groezelt, dat is er nu eens een, die
schilderen én teekenen kan, een die vezel voor vezel, de trekken, maar ook in de
eerste plaats de ziel naspeurt van zijn model. Dat wás Burgemeester Van Leeuwen,
AEtatis 47, een van de tachtigers, tijdgenoot van van Eeden en Kloos, litereer
aangelegd, scherpzinnig en spitsvondig advokaat, sedert 't aftreden van Vening
Meinesze, tot ons aller bevrediging, burgervader van Amsterdam, met een droppeltje
Oostersch bloed, (zijn moeder was een kleurlinge), in de aderen, hoffelijk man, van
exquise vormen, die om kan gaan met alleman. Ik geef hier zoo de beschrijving van
den mensch, om de gave van den kunstenaar, die hem op nieuw schiep, uit te doen
schijnen. Want men vergete niet dat Veth eigenlijk is een laat-Gotiek, zijn neiging
leidt altijd naar de vóor-renaissance, naar 't type van ascese en alleruiterste verfijning,
zooals hij in het portret van Prof. Moltzer in
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de Senaatskamer te Amsterdam zoo heerlijk heeft gereleveerd. Dit was nu een mensch
van geheel andere beweging, warm van zinnen, warmer van bloed, kept down door
een zorgvuldige educatie, levend 't volrijpe. sappige leven van onze
Oostersch-Westersche côterie. En zie hoe Veth dien mensch heeft getypeerd, met
liefde en waardeering heeft geschilderd, want die mensch was interessant! Zie tegen
die fijne, leverkleurige, naar links een weinig verzwaarde fonds, het ronde,
bewegelijke, een beetje op een tevreden poes lijkende gezicht, met de goedige,
slimmetjes dichtgeknepen oogen, zie de mat olijfkleurige tint, tegen 't wellicht iets
houterige zwart van de gekleede jas (Veth kan geen jassen schilderen). Merk op de
heerlijke houding van de hand op 't Smyrnaasch kleed op de tafel. - Zóo schilderen
kon alleen een Hollandsch schilder, die de ziel van een Vlaamschen middeleeuwer
bezat!
De rest gaan we maar zwijgend voorbij. 't Was eigenlijk een rommel, zooals 't
verleden jaar te Gent geweest is. Er was een goed portret van van Duyl, door zijn
vrouw, Thérèse Schwartze, een paar nog al aardige dingen van Dake, een groote
naaktfiguur van Suze Robertson, een landschap van Tholen, een studiekop en Keerlen
van Hart Nibbrig, Gezicht op de Vlakte en Kerkje van Wiggers. - Onder de vreemden
merkten we op in de eerste plaats Gilsoul, met een prachtige Vaart, Walter Crane en
Frank Brangwyn met zijn Santa Maria della Salute, heel warm en zuiver van kleur.
De algemeene indruk van beide exposities is geweest dat de norm, de algemeene
doorslag der kunst, hooger staat in 't Zuiden, maar dat wij hebben: Veth, Dysselhof,
Wiggers, Veldheer, de jonge Israëls, Voerman, Tholen en Verster, waar geen der
Zuidelijken bij kan halen, of 't moesten Gilsoul, Baertsoen, Hens, Courtens en Luyten
zijn.
Door een opeenhooping van kopie, verschijnt deze kroniek, die uiterlijk voor 't
Decembernummer 1907 was bestemd, eerst in Maart 1908.
Om ze een weinig vollediger en up to date te maken, diene nog dit korte bericht.
Heel veel bizonders is er in het najaar- en winterseizoen niet te doen geweest.
Te Brussel een tentoonstelling van den Sillon, waar goed werk was, o.a. van
Wagemans, Swyncop en Smeers, maar
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waarvan G.E. zeer terecht zei in Onze Kunst ‘Hoe tooverachtig hun werk ook zij,
streelen ze toch maar enkel ons zinnelijk vermogen.’ Verder een tentoonstelling der
akwarellisten, een van den jongen Courtens en Isidoor Meyers in den Kunstkring.
Isidoor Meyers is nu 70 jaar, ‘maar hoezeer blijft zijn kunst kranig en krachtig!’ Op
Herman Courtens komen we eerlang eens terug, het jonge baasje is al verbazend in
het kunnen, maar door zijn groote jeugd ontbreekt het hem soms nog aan gevoel.
Te Antwerpen, in de Buyle-Zaal, van den 9-16 November, volgens J.d.B., een
heel interessante tentoonstelling van Frans de Block, die ik door ongesteldheid
verhinderd was te bezoeken. - Volgens dezen kronieker van Onze Kunst, kan ‘het
eerlijke en volstrekt oprechte werk van Frans Block nog heel wat veranderen, meer
verscheiden worden en minder gelikt, maar behoort hij gelukkig tot dezulken, die
niet met een beetje tevreden zijn, - die altijd zullen blijven zoeken: vooral zijn
Minnewater moet schoon zijn geweest.
Oók in de Buyle-Zaal, exposeerde van 12-23 December Edmond Verstraeten.
Die 33 stukken waren een openbaring; van een dien we toch reeds lang op hooge
waarde hadden geschat. Sedert zijn expositie van verleden jaar, heeft de nog jonge
schilder van 't LAND VAN WAES, zich de raadgevingen ten nutte makend van zijn
vele vrienden, zijn gebreken (zwakke teekening) aanmerkelijk verbeterd en zijn z'n
vele deugden gerijpt. Hij is verbazend vooruit gegaan. Hij heeft bij de eerste critici,
Max Rooses o.a., dan ook een warm succès gehad, vooral met zijn heerlijke Heideen Sneeuwgezichten; maar hij heeft bijna niets verkocht, terwijl een andere meneer,
die terzelfder tijd in de Verlat-Zaal exposeerde (zijn naam ben ik kwijt, want ik liep
er net zoo hard uit als ik er in was gekomen), onder bijna al zijn stukken had ‘acquis
par:’ als dit geen truc was, (dat is 't wel eens!) zouden wij in Holland zeggen: ‘de
gekken krijgen de kaart.’
Een die zich wèl in de publieke gunst verheugt en die toch niet van groot talent
ontbloot is, is Herman Richir. Hij schildert bijna uitsluitend bestelde portretten van
groote hansen en adellijke heeren, o.a. van den Graaf van Vlaanderen. Hij schildert
zoo schoon dat er niets aan zu tadeln valt en toch is 't zoo mooi en soms zoo stom
embêtant!
Antwerpen opende zijn nieuwe Stadsfeestzaal met een Inhuldigingstentoonstelling
van in en in de buurt van Antwerpen geboren of wonende schilders - de
tentoonstelling, hoewel er ook veel leelijke dingen zijn, is te belangrijk om hier
vluchtig te behandelen - we komen er later op terug; er is o.a. een heel
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mooi portret van Dr Max Rooses door Pellens. - Laatstleden Zondag 23 Februari
sloot Aze ick kan (bij Forst.)
De acht inzenders van 1895 waren nu tot 14 uitgedijd. - Het was een kleine, maar
edele tentoonstelling, waar een prachtig stuk van Evert Pieters de clou van was. Evert
Pieters is een Noord-Nederlander, die van ouds connecties met Vlaanderen had en
die toch geheel een Hollander is gebleven. Hij woont nu in Blaricum. Wat hij hier
had was van de heele expositie 't mooiste schilderij, in de afgrijselijkste lijst. (In
Holland ziet men soms bar-leelijke, banale lijsten). Avondschemer op het Strand te
Katwijk, subliem van parel-teederen, eêlen toon. Zoo kunnen toch alleen maar wij
onze eigen teere luchten en ons water schilderen! Pieters was, volgens een portret in
Vlaamsche School 1895, in dat jaar al niet meer jong; hij is sedert 12 jaar ouder
geworden en er zijn nog vele, zelfs in Holland, die nooit van Evert Pieters hebben
gehoord, maar, al is hij soms te veel fotograaf, hij is thans een onzer schoone meesters,
hier tienmaal de meerdere van Mesdag bijv., van wien wél iedereen heeft gehoord.
Slecht werk is er op deze tentoonstelling niet geweest; ze was met fijnen smaak
bijeengebracht.
We noemen nog René Bosiers, de mooie vrouwenfiguurtjes van Jules Fonteyn,
Reinheid en Zondagsrust, de drie prachtige stukken van Gerard Jacobi (vooral
Modderverpachting); - van Jan de Graef, de mede-inrichter der tentoonstelling en
een neef van Door Verstraete, Hofstedeke en Hooitijd, van Swyncop en Vierin.
Maar 't was pitiful, - er was weer bijna niets verkocht!
Van Door Verstraete komt er 8 Maart bij Forst een verkooping van zijn laatste
werken: 60 schilderijen, 20 koolteekeningen, 10 teekeningen, 9 etsen. - Dat de
Vlamingen nu toonen dat ze hun groote dooden met wat meer dan groote woorden
weten te eeren!
In Holland schijnen ze weer met de Nachtwacht te willen gaan sollen, dat is een
soort sport, de Six-collectie, waar zooveel over te doen is geweest, is al verhuisd;
hierover later nader.
A.W. SANDERS VAN LOO.
26 Febr. 1908.
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Nieuwe liederen
Kortelings verschenen twee liederbundels, eerstelingen van een jongen toondichter
- van A. Meulemans.
Wat men bij eene eerste inzage heeft opgemerkt is hoe vrij en persoonlijk de
toondichter hier vooruittreedt: gansch onafhankelijk en geenszins aan opgelegde
formulen of afgemaakte melodieën-typen verbonden. Dit geeft ons de vaste
overtuiging dat de jonge schrijver zijn werk heeft afgeleverd, niet om het hinderlijk
genoegen zijne eerste voortbrengsels in druk te zien verschijnen, maar wel om eene
natuurlijke neiging te volgen tot het uitboezemen van persoonlijke indrukken en
gevoelens.
Zeer te betreuren vinden wij de egoïstische kritiekopvattingen van hen die het
nieuwe, vrije, spontane, het iet of wat gewaagde, geestdriftige, of buiten de oude
vormen loopende bij de jongeren van voren af weten af te wijzen en te wraken - alsof
ze niet wisten dat zulks dikwerf als een doorsprekend bewijs moet gelden van eigen
werken en voelen, van een persoonlijkheid, waarborg voor veel belovende kunstenaars
in de toekomst.
Die liederen zijn niet van de stramme hand eens gewonen leeraars, of van den
vluggen, speelschen geest eens liefhebbers. Al mogen zij niet het gedegen werk
heeten van een gansch ontwikkelden toondichter, toch veropenbaren zij een
teergevoelige, een welbesnaarde en persoonlijke kunstenaarsziel in den schrijver.
Daarom ook is dergelijk werk, bruischend van jong levenssap, hooger te schatten
dan een misschien fijner, juister afgemeten, schijnbaar natuurlijker, maar ook meer
gewoon en alledaagsch voortbrengsel in de kunst. Daarom eindelijk verdient het
eerste werk van A. Meulemans warmen lof en meer dan gewone aandacht.
Een kritikus, die vooraleer een kunstwerk aan zijn gestrengen toets te onderwerpen,
zich spijtig afvraagt: Wat al slecht zal ik in dit werk kunnen waarnemen? gaat van
een slecht standpunt uit. Verkeerd standpunt! Wat bedoelt de kunstenaar? Is het niet
het schoone voort te brengen, het schoonheidsgevoel bij anderen op te wekken? De
kritikus moet beschouwen in hoe verre het kunstwerk aan de ideeën en opvattingen
van den schrijver beantwoordt, in hoe verre het werk schoon is of gelukt
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en niet in hoe verre het leelijk is of mislukt; - zoo niet redeneert hij onlogisch, en
staat hij in vijandige, in onrechtvaardige houding tegenover den kunstenaar en zijn
werk, en bijgevolg verkeert hij in eene onjuiste en valsche stemming om het werk
naar gezond oordeel te kunnen schatten. Wij vragen ons af in hoe verre een werk
schoon is. Wij zoeken het mislukte, het slechte niet vooreerst op. Die stemming belet
niet het goede en het slechte klaar in te zien, noch het werk uit 't zij gelijk welk
oogpunt naar waarde te kritiseeren.
Laten wij Meulemans' liederen naderbij beschouwen.
Het lied ‘Verlangen’ staat ons vooral aan. De verzen: ‘In de berkentoppen wiegen
kleine vogels heen en weer.... het bijtje zoemt.... de vlinders strijken bij de duinroos
neer,’ zijn schoon en oprecht gevoeld. De toondichter deelt u zijn intiem voelen
mede; - ook stellen wij dit lied hooger dan het daaropvolgende, het overigens frissche,
jeugdige liedje: ‘Jonge Liefde’: zulke melodietypjes komen ons natuurlijk in den
geest gevlogen bij oogenblikken van blijdschap of goede luim.
‘Toen Mei heenging’, is zeer eigenaardig en mysterieus, eenigszins onduidelijk
en nevelachtig misschien: met eene welgepaste orkestbegeleiding naar de
aanduidingen van den toondichter zelf, zou het effektvol kunnen voorkomen.
Verders treffen wij aan: ‘Nieuwe Lente’, rijk aan kleuren, en kernachtig, - misschien
een weinig eentonig in de zoo dikwijls in andere tonaliteiten herhaalde melodiesnede.
Daarna: ‘Angelusklokkenklanken’, een zeer eenvoudig, maar fijn afgeslepen pereltje.
Eindelijk het lied: ‘Sint Jan’, met zijne luimige, welgeslaagde, mildvloeiende
melodie.
Deze twee eerste liederbundels laten ons de troostende overtuiging dat de
scheppingskracht van onzen toondichter op verre na niet is uitgeput, maar dat wij
voor de toekomst nog veel en ernstig werk van hem te verwachten hebben.
J. VAN NUFFEL.
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Boekennieuws
Herders Konversations Lexikon. 3e Auflage. Reich illustriert durch
Textabbildungen, Tafeln und Karten. 8 Bände geb. in Halbfranz zu M.
100 Freiburg i. Br. Herdersche Verlagshandlung.
We zijn aan 't 4e deel. 't Spreekt vanzelf dat de recensie van een encyclopoedisch
werk wel wat impressionistisch is. Er staan daarin zoo heel veel zaken die mijlen ver
afliggen van onzen gewonen werkkring of buiten onze liefhebberij-wandelingen dat
we daarover zelfs geen bewering kunnen uitspreken. Maar als we zien met hoeveel
stiptheid is bewerkt datgene waarin we na jaren praktijk wel mogen beoordeelen
zonder veel wagen, en als we dan hooren van vakmannen in andere dingen, dat ze
even tevreden zijn over 't geen ze nasloegen voor hún specialiteit, dan kan men zoo
allengs gerust zijn dat het impressionisme op een minimum slinkt en plaats maakt
voor objectieve wezenlijkheid.
Zoo mogen wij ook voor dit deel getuigen dat de artikelen over taal- en letterkunde
voorbeeldig zijn afgewerkt, en met een weergalooze volledigheid. Enkel merken wij
aan, dat nevens Dom Laurent Janssens ook wel zijn oom, onze dichter Alfons
Janssens, een plaatsje mocht hebben gevonden. Onder ‘Kloos’ wordt de Julia der
nieuwe Gidsers een ‘satire’ genoemd; 't ware juister te spreken van een ‘mystificatie.’
Met veel nauwgezetheid ook zijn de bijdragen over Kunst bewerkt. Een kenner,
die anders niet zal nalaten te bedillen waar er pak voor is, prees mij de
model-uitvoering der artikelen over aardrijkskunde; die over Jerusalem en Kaïro
vond hij meesterstukken: daarin vindt hij dingen die hij in de meest uitgebreide
monografieën vruchteloos opzocht.
Zij die verlekkerd zijn op actualiteiten in Staathuishoud- en Staatkunde, in Handel,
in Industrie en in Techniek zullen hier hun gading vinden.
In opzicht van illustratiepracht stijgt deze bundel nog boven de vorige drie:
Kermissen voor 't oog zijn de afbeeldingen bij Hans Holbein, bij Hebraïsche, Indische,
Islamische, Japanische en Karolingische Kunst.
Indrukwekkend zijn de platen bij Katakomben-Kapelle; en 't artikel Katakombe
zelf toont ten overvloede aan dat de rubriek Geschiedenis op de hoogte blijft, reeds
vroeger erkend.
De aardrijkskundige kaarten maken Herder tot een prachtig atlas: Hinterindien,
Italien, Japan, Jerusalem, Kapkolonien, Kirchenstaat, Kleinasien, Klimakarten.
Uiterst belangwekkend ook zijn de geïllustreerde teksbijlagen over
Kolonialgeschichte, Kohlenindustrie, Kanalisation, Kaffee, Kakao, Herz, Holz,
Hygiene, enz.
Van hygiene gesproken, bij zwartkijkers, die niets doen dan
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grommelen op de menschen en op 't leven, zal de inzage van dit prachtwerk van
kennis en kunst wel verzoenend werken.

Civitas, eene inleiding tot de philosophie der gemeenschap, door H. van
Treslong, (2 deelen, 281-230 bladz.) - Rotterdam, bij Brusse. - fl. 4,90.
Het werk is geschreven in 'n krachtige, geestdriftige taal, met zoo 'n rijkheid van
beelden, dat de wijsgeerige gedachten er haast uit het oog verloren worden. De
redeneering nu is niet al te sterk, en tracht dan ook een goeden steun te vinden in het
gevoel.
De nieuwe wereldbeschaving, die hier wordt voorgehouden, kan wel tot deze
gedachten worden herleid: de ziel moet zich losmaken uit de duizendvoudige
verlokkingen der zelfzucht, ‘om in een reis vol ontbering en leed de wereldbron te
hervinden, waaruit zij ontsproot’. - De individueele ziel, hier, is geen onsterfelijke:
‘Is het werktuig der zintuigen verbrijzeld, is het lichaam verwoest, dan is ook de
zielsmuziek verloren; de ziel spat uiteen in hare elementen’ (bl. 157, II). En toch
mag haar ideaal op haar zelven niet begrensd blijven; zij moet de menigvuldige
menschelijke illusies pogen te ontkomen, die inbeelding en hartstocht in haar trachten
neder te leggen. Op de puinen der idolen, die ikzucht en enge begeestering door de
eeuwen hebben opgebouwd, zal zij de ware vrijheid voelen. De lichaamsmensch
worde vergeten, om slechts te denken aan de gemeenschap, die door de onbewuste
aantrekkings- en opvattingskracht der sympathie en antipathie is voortgebracht. In
die onderdompeling van het ik in de gemeenschap wordt het besef gewekt van een
zedelijken geest ‘die niet sterfelijk is, al wisselen de gestalten. waarin die geest zich
openbaart’. Voor dit hooger geestesleven ‘moet de macht van het instinct wijken,
wordt al het afzonderlijke van het brokstuk Mensch verbrijzeld om te worden
versmolten tot de ideale gemeenschap des geestes, die opgenomen wordt in het
hemelsch verbond, dat den God van Hemel en Aarde verheerlijkt als onsterfelijken,
vrijen Schepper. In dat uur vallen de ketenen van den dwang, en de vrije Menschheid,
de ziel der Aarde, zingt jubelend haar bevrijdingslied, den grooten Verlosser ter eere.’
De menschheid moet dus progressief naderen tot het volledig onthecht-zijn van
het Ik. Individuën sterven, maar het hooger geestesleven duurt voort tot zijne
eindelijke verwerkelijking. Dat is 't ideaal tot wezenlijkheid geworden. ‘De kinderen
der menschheid zingen hunne vreugdeliederen, en de ouderen, ontroerd door de stem
van het goddelijk lied, verveelvoudigen hunne kracht om den godstempel te maken
tot een stralende stad van licht en liefde.’ Aan dien tijd komt ook een einde; dan ‘op
andere planeten ontkiemt weldra de goddelijke daad tot een nieuw gebeuren, tot een
nieuw opbloeien van bewustzijn en “menschelijk” begeeren, tot ook daar het blijde
leven wordt uitgedoofd, en de moede geest wederkeert tot den liefdevollen boezem
Gods.’
Van Treslong's werk is een schoone droom, maar toch een droom. 't Is een soort
stoïcisme, dat een edel streven wil baren. Goed gekant tegen 't kleine van 't leven,
zonder daarom een
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eeuwig-zijn aan het individu te erkennen. 't Is ten andere slechts de dichterlijke
uitdrukking van een denkbeeld, dat reeds door Duitsche wijsgeeren werd vooruitgezet.
A. BAERT.

Ons leven: bladzijden uit het dagboek van een schacht; ingeleid, uitgegeven
en aangeteekend door Jozef de Cock, Leuven: Keurboeken, Amsterdam,
Van der Vecht. - Prijs fr. 2. -.
't Stond al lang gedrukt dat J. de Cock een nieuw boek zou laten verschijnen en 't
werd dan ook gretig verwacht. De eerste bladzijden immers uit Dietsche Warande
en Belfort beloofden. En eindelijk lag het daar voor mij jong, springlevend, frisch.
Niet als Uit de Reistesch in een oud grijs pak, maar wel in een splinternieuw rozig
kleedje met vooraan een niet onaardige symbolische plaat.
Een intrigue is er niet, Ons Leven is ook niet een roman. We vinden er enkel eenige
tooneelen uit het studentenleven, onderling met elkaar verbonden door de
schachten-figuur van Pol Wilmans.
‘Pol Wilmans woont in het Justus Lipsius College. Lang duurt het niet of de 1e
schrijver van “Met Tijd & Vlijt” komt hem uitnoodigen een lezing te houden in zijn
genootschap. Pol, de bloode schacht, durft niet weigeren en heeft dan ook succes.
Daar moest natuurlijk eens op gedronken worden en samen met zijn makkers trekt
hij naar “Hertog Jan” waar ze hem zoolang bezighouden dat het uur verstreken is,
en dat hij voor de gesloten deur komt van den “Just”. Te vergeefs geklopt, hij is en
blijft buiten en tot overmaat van ongeluk, ook de Hertog Jan is toe. Er blijft hem nu
niets meer over dan in de stad een beetje rond te loopen en we ondergaan al de
indrukken van een armen buitengesloten schacht. Afgemat raakt hij 's morgens toch
in zijn bed, en krijgt ten slotte nog eene goede vermaning van den President om zijn
“delogeeren”.
'T was daar niet het eenige gevolg van zijn lezing. Een verslag was ook verschenen
in den XXe Siècle en dit haalt hem 2 brieven op den nek: één van zijn zuster, die
hem in moeders naam aanmaant toch zijn studiën niet te verwaarloozen voor
bijkomende zaken, en een anderen van zijn oud-professor. In het antwoord op dezen
laatsten neemt hij de gelegenheid waar om een goed loopje te nemen met al het
Grieksch dat men hem in 't college inpompte.
Alles loopt goed af tot in den 3en trimester. Dan is 't blokkenstijd; toch vindt Pol
den tijd om in een artikel voor “Hooger Leven” al zijn gal tegen de examens uit te
braken, een studentenfeest bij te wonen te Vlierbeek, en ook al eens naar een lof te
gaan op den Coesarsberg.
'T examen is daar, Pol legt het met onderscheiding af en loopt spoedig naar het
telegraaf-kantoor een telegram zenden.’
Hier is het dagboek uit.
De inleiding die Jef de Cock aan dit ‘dagboek’ toevoegde is een pereltje van lossen
scherts en fijnen humor. 'T is daar ook een der karakteristieke trekken van het gansche
werk.
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Het best geslaagd schijnen me wel te zijn naast de bladzijden in D.W. en B.
verschenen, de lezing in Met Tijd en Vlijt en de beschrijving van het lof op den
Coesarsberg, al mag men mis-
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schien wel beweren dat dit laatste maar tamelijk los met het overige samenhangt.
Van minder gehalte is o.a. het tooneeltje in Hertog Jan, waarbij, rechtuit gesproken,
professor, dat sermoentje, vrijwel afgezaagd, mij een beetje wrevelig maakte, Dit en
andere zaken nog kunnen misschien wel hun verklaring vinden hierin, dat professor
de Cock zulke tooneeltjes niet heeft kunnen meeleven en dus ook niet dóórkijken.
Maar nemo perfectus...
Ons Leven is en blijft een brok gezonde literatuur, vol tintelenden levenslust, die
ons dubbel aangenaam aandoet; ten eerste omdat het een blijde toon is in de andere
soms zoo sombere letterkunde onzer dagen, ten tweede omdat het voor de
oud-studentenjeugd een zalige herinnering is aan dat gezelligjoelige Leuvensche
Universiteitsleven.
C.D.B.

Krates, door Justus Van Maurik. - Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen.
4e deel der volksuitgaaf.
Krates is één verhaal van honderd zes en vijftig bladzijden: een roman volkomen
oud-genre, erg-romantisch in de mindergoede beteekenis des woords, boeiend genoeg
en soms hartroerend, maar waarschijnlijkheid geen zier, valsch idealisme genoeg.
Die Krates is een bult met een kunstenaarsziel, wees van een ten gevolge van
delirium tremens overleden dronkaard, die na een aantal lotgevallen het als kunstenaar
zeer ver brengt en aan een heel net meisje geraakt.
Neen, Justus, een uitstekend novellenschrijver ben je, maar als groot-romanschrijver
raak je maar heel weinig graden boven nul.
L. DOSFEL.

Supplement Vivat's geillustreerde encyclopedie. - Prijs 50 cent., aflevering
106.
Deze aflevering loopt van bladz. 241 Bull tot bladz. 320 Dalfsen.
In dit nummer hebben we voornamelijk opgemerkt de artikelen: Calderon, Calvin,
Canada, Celibaat, Celstraf, Chartistenbeweging, China, Co-educatie,
Bindvliesontsteking Contrapunt, Correctie in de typographie, Crimineele statistiek,
Cultuurstelsel, Curaçao, Cuypers de bouwmeester.

Alde legenden van Sente Franciscus, in 't licht gegeven door P. Stephanus
Schoutens, Minderbroeder, bij A. Bruynincx-Noë, Antwerpen.
Dit boek misschien wel juister betiteld: ‘Spieghel der volcomenheid’, volgens de
Latijnsche en het grootste getal der middelnederlandsche handschriften, behelst 63
kapittelen van den Speculum Perfectionis, in 1898 uitgegeven voor de eerste maal
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door P. Sabatier. Het is overgenomen uit een handschrift in den jare 1459 geschreven
door Broeder Jan van Roest, Provinciaal der Beggaarden, te Hoegaerden.
Geene oorkonde in de reeks der nieuw ontdekte documenten over de
Franciscaanschè geschiedenis werd drukker besproken dan het ‘Speculum
Perfectionis’. Niet zonder reden. Moeten we geloof hechten aan sommige
geschiedvorschers dan
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brengt dit document een geheelen ommekeer te weeg in de Franciscaansche
geschiedenis. Het is ons overgeleverd door eene menigte Latijnsche handschriften
en eenige Italiaansche, die in vier klassen zouden kunnen gerangschikt worden: 1o
de collectie van Avignon (het uitgangspunt), 2o de verzameling van Italië, 3o die van
het Noorden, en 4o de Italiaansche vertaling van Bruni.
Over den oorsprong van het Speculum Perfectionis, alde Legenden of Spieghel
der volcomenheit (gelijk gij het noemen wilt), staan vooral drie gevoelens tegenover
elkaar.
1. Sabatier houdt staan dat het een werk is van Broeder Leo, in naam der eerste
gezellen van S. Franciscus opgesteld in 1227, met eenige latere herwerkingen(1).
2. P.L. Lemmens(2) en le Dr Tilemann(3) denken dat het document gezonden werd
aan P. Crescencius Giezi terzelfder tijd met de Legenda Trium Sociorum en een
inleidingsbrief der opstellers. Léon de Kerval deelt in dat gevoelen: ‘Het
Speculum Perfectionis, zegt hij, komt voort uit de eerste helft der XIIIe eeuw,
en is zeker vroeger opgesteld zoowel als de Vita 2e van Thomas da Celano(4).
3. Mgr Falocci Pulignani, steunende op den opsteldatum van het Handschrift
d'Ognissanti, is van meening dat het een verzamelwerk is, vervaardigd in 1318,
welk ouder materialen benuttigt. D.W. Goetz nadert dicht tot deze denkwijze(5).
Vele Franciscanizanten traden dit laatste gevoel bij.
Wie was nu de opsteller ervan? Nieuwe twistvraag! Broeder Leo, zegt Sabatier. Dit
gevoel wordt alleen door hem nog aangekleefd. Een onbekende, zeggen de anderen,
die het verzamelde (minstens gedeeltelijk) uit de schriften der Gezellen. De Socii
zelf, beweren sommigen, dit blijkt uit het gedurig herhaald refrein: Nos qui cum eo
fuimus etc. wi di mit hem waren(6). Over den eigenlijken vertaler der
Middelnederlandsche handschriften kan, ons dunkens, tot hiertoe niets uitgemaakt
worden. Het oudste, dat gedagteekend is, klimt op tot 1420. Op welk Latijnsch
handschrift mogen de middelnederlandsche vertaald zijn? Op deze belangwekkende
vraag antwoordde de geleerde P. Kruitwagen b.f.m.; volgens de ‘Revue d'Histoire
ecclésiastique’(7). ‘Uit een nauwkeurig onderzoek der teksten stelde P.B. Kruitwagen
vast dat de twee verzamelingen gemaakt zijn op hetzelfde oorspronkelijk Latijn,
volkomen gelijk aan de Ms 1743 de la Mazarine de Paris.’ Dit gevoelen kunnen

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

Nouveaux travaux... (Opuscules de crit. historique t. II fasc. I.) p. 16.
Spec. Perfectionis, Redactis Privr. Quaracchi.
Speculum Perfectionis Und Legenda Trium Sociorum von Heinrich Tileman. - Leipzig 1902.
Bullettino critico di cose Francescane anno I-VI-XII p. 109.
Die Quellen zur Geschichte des H. Frans von Assisi. - Gotha 1904.
Vrgl.: Alde Legenden bl. 15-23-27 enz. Zie uitg. Sabatier c.
2-9-11-16-27-33-38-46-55-63-67-101-104-114-115-118.
(7) Louvain. - juillet 1906, p. 752 etc.
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we in 't geheel niet bijtreden. Ziehier de reden: Is het middelnederlandsch handschrift
vertaald op de Mazarinus 1743 dan moet het opgemaakt worden uit inhoudsdeelen
die in beide handschriften gelijk zijn en waar zij verschillen van de andere
handschriften. Welnu die gelijkheidstrek bestaat, onderscheidingsteeken bestaat noch
in de groote noch in de kleine varianten, die het Vlaamsch manuscript en de Mazarinus
1743 aanbieden. Integendeel op menige plaats zou men zeggen dat het
Middelnederlandsch dichter nadert bij het manuscript door Sabatier uitgegeven. Eene
enkele opwerping betreffende het incipit zou men hier kunnen inbrengen. Doch het
handschrift waar naar de Vlaamsche vertaling bewerkt is kon zoo wel hetzelfde
Latijnsche incipit hebben als de Mazarinus. Dit doet ongetwijfeld de waarde der
Vlaamsche handschriften stijgen voor 't algemeen belang der Franciscaansche questie
en het is alles behalve bewezen dat de Middelnederlandsche handschriften enkel
nuttig zijn voor de godsdienstgeschiedenis van 't Nederlandsch volk en van de
Nederlandsche taal.
Te breedvoerig heb ik misschien uitgeweid over de overlevering in handschrift,
het opsteltijdstip en de schrijver of schrijvers van het Speculum Perfectionis. Het
voornaamste is toch wel, gelijk Sabatier en Leon de Kerval opmerken te bepalen
welke rang het bekleedt onder de Franciscaansche oorkonden. Niemand kan redelijker
wijze de hooge historische waarde van het Speculum Perfectionis ontkennen. Arnold
Goffin, Tielemann, Buisson, P. Guérard, Dr Lempp, Littles, P. Mandonnet, P.
Marcellina da Civezza, P. Lemmens, P. Semeria, Toceo, Vernet, Sabatier, Goetz zijn
het over dat punt eens.
Maar wat de graad van waarde betreft dat is moeielijker om vaststellen; ook de
critici verschillen hier van gevoelen.
P. Sabatier en Léon de Kerval vooral in het Bollettino houden staan dat het een
document is zonder weerga in de geschiedenis der Heiligen. Het overtreft verre al
de andere bronnen der Franciscaansche geschiedenis, tot zelfs Thomas a Celano's
vita prima et secunda. Dr Goetz denkt dat Celano de hoeksteen blijft van 't gebouw
der Franciscaansche geschiedenis; volgens hem zijn er van de 125 hoofdstukken van
het Speculum 50 die geen oordeel wettigen over zijn ouderdom, 43 welke steunen
op aloude traditie, volkomen herwerkt; 32 geven een oude traditie waarschijnlijk
echt, 10 zijn zeker ouder dan de vita secunda van Thomas a Celano. Alvorens de
bewering van Goetz als klinkende munt aan te nemen zou men toch goed doen de
critiek van Léon de Kerval, over het Speculum Perfectionis verschenen in het
Bollettino aandachtig te overwegen.
Het zou ons te ver brengen, wilden we de bewijzen onderzoeken die deze
verscheidene gevoelens staven. Het zij voldoende tot besluit er op te wijzen dat P.
Stephanus Schoutens de Vlaamsche Letterkunde en de Franciscaansche quoestie een
grooten dienst bewees met de aandacht te trekken op te Middelnederlandsche
handschriften. Voorzeker ware zijne uitgave hooger in waarde gestegen, was zij
kritisch geweest en voorafgegaan van eene kritische inleiding. Maar ik besluit met
het woord van P. Kruitwagen: leverde hij het volmaakte niet, wij zijn hem dankbaar
voor het nuttige dat in zijne uitgave ligt.
FR. STANISLAS O.P.M.
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Schoolboeken.
Bibliotheek van Nederlandsche letterkunde. Dicht- en prozawerken der
voornaamste schrijvers van de 17e tot de 18e eeuw, uitgegeven en van eene
inleiding en aanteekeningen voorzien door T. Terwey, voortgezet onder
redactie van J. Koopmans en Dr C.G.N. De Vooys.
Nr 3. Uit Hoofts Nederlandsche Historiën. 2e druk door J. Koopmans. Groningen,
J.B. Wolters, 1907. Pr. fl. 0.60.
Nr 8. Uit Justus van Effen's ‘Hollandsche Spectator’ Ib. Id.
Dit nr 3 geeft ons als inleiding een zaakrijke studie over Hooft en zijn werk, een
degelijke proef van Terwey's philologisch vakmanschap.
We zien ze worden, de ‘Neederlandsche Histoorien seedert de ooverdraght der
Heerschappije van Kaizar Karel den Vijfden, op Kooning Philips zijnen zoon’; we
zien Hooft's Latijns gedrilde pen traag-statig voortschrijven korte, kernige zinnen;
telkens weer schrappend de woorden en wendingen die zich in hun Hollandsche
koppigheid niet willen voegen in 't schroefwerk der syntaxis van Tacitus. Wij zien
den vernuttigen, gekunstelden Drost, die meent het ideaal van den stijl te bereiken,
als hij de gewoonste dingen ongewoon zeggen kan - we zien hem zooals Busken
Huet hem zag, ook bij het bewandelen van de paden der geschiedenis ‘altijd loopend
met de punten der schoenen naar buiten.’ En hoe onsympathisch Hooft's doen en
Hooft's zeggen op den duur ons ook zij, wij bewonderen wat die man in zijn
gewetensangst om enkel ‘puirduitsche’ woorden te geven voor de Nederlandsche
taal heeft gedaan, voor die taal die dertig jaar te voren nog de brabbelmoes der
Rederijkers was. Zeker, we vinden het raar, als we een advocaat een ‘voorspraak’
hooren heeten, registers ‘schrijfwaranden’, een suppoost een ‘onderworpeling’
restrictien, ‘inbanden’, een ingenieur een ‘vernufteling’, een concierge een
‘stadhuishavenaar’. Ook Prins Frederik Hendrik vond ‘weêrsmaak in de hardigheit’
van Hooft's woorden. Maar we kunnen er niet buiten als Terwey dat vergoelijkend
noemt: de overdrijving van een gezond beginsel. En wij bekennen dat voor ons, in
opzicht van taalkennis, bij dezen voorkamper voor de zelfstandigheid van ons
Nederlandsch nog veel is te leeren. Ook, als we vernemen dat diezelfde Frederik
Hendrik, om de opdracht der Historiën aan zijn prinselijken persoon, Hooft een
zilveren lampet en schotel vereerde, dan vinden we 't geschenk wel verdiend.
Kenschetsend is 't voor 't karakter van den Muiderslotheer dat hij, zoogauw een
‘boek’ van zijn standaardwerk in 't net was geschreven, zich haastte om 't handschrift
ter lezing te zenden aan een of ander man, zooniet van hooge wetenschap, dan toch
van veel politieken invloed; en ook dat hij, opdat de goe gemeente vooral de
moeilijkheden van 't werk niet onderschatten zou, graag vertelde: 'k heb Tacitus 52
keer gelezen en 'k ben af en toe ook aan 't snuffelen in tal van Hoogduitsche, Fransche,
Engelsche, Italiaansche en Spaansche schrijvers. Ga maar na in hoeveel, hij vermeldt
ze in de opdracht.
Na de flinke inleiding van Terwey krijgen we den tekst uit Hooft's werk te proeven:
Beter keuze dan deze kon wel niet

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1908

278
worden gedaan: de episoden van Haarlem en Alkmaar. De slagschaduwen van den
Hollandschen Tacitus vallen hier minder talrijk en minder duister. Er smeult onder
die sombere soberheid van verhalen wezenlijke ontroering om 't vaderlandsche lijden
en de heldhaftige worsteling van die twee steden: er polst leven onder 't grijs-grauwe
der beschrijvingen van hoop en vrees in de wisselende krijgskansen, geleid als 't
ware door ‘een grillige menschenbegochelende Macht.’
Ook nog om iets anders is deze uitgave kostelijk: om de vele zakelijke en
woordelijke toelichtingen van den tekst, die voor menschen van onzen tijd letterlijk
onmisbaar zijn.
- Nr 8. Dezelfde lof moet betuigd aan de wijze van uitgave van Justus Van Effen's
‘Hollandsche Spectator’. Ook hier immers is de inleiding goud waard: We zijn met
van Effen vertrouwd - met den mensch en den kunstenaar - op enkele minuten. Zoo
luidt de eerste voorstelling: ‘In het dartele en weelderige geslacht van het begin der
18e eeuw toont (Van Effen) zich de degelike Hollander, het produkt van zedelik
zelfbedwang. Maar tevens is hij de vertegenwoordiger van een alzijdig
kosmopolitisme. Door de lens van zijn geest straalt een beschaving, die een Europees
karakter heeft gekregen, en met het Frans als verkeerstaal, de kiemen van 't moderne
denken tot alle volken heeft gebracht. Zo is Van Effen, de rechtschapen zoon van
een brave vader, tegelijk de op-en-top “heer”, die zich thuis voelt in alzijdig-geestelike
en mondaine kringen. Hij beweegt zich even gemakkelik in de roef bij de schipper,
en is even gezocht in een legatie-corps als hij zelf op z'n plaats meent te zijn tussen
de slabedden en bij 't weidevee van de buitenman.’
Wat zegt ge van onzen Hollandschen La Bruyère?
Even zaakrijk als in nr 3, zijn hier ook de taalkundige uitlegnota's van den tekst.
Maar die tekst zelf wat een verschil met dien van Hooft! Wat verkwikking, wat
ongeëvenaarde quantum satis-mengeling van levensernst en levensleute, van harten nieren doorspiedende menschenkennis en uiterlijke beschrijvingskracht! Hoe vol
is die mensch van de ellende en de schoonheid van ons bestaan, en ook van de klucht
ervan. Van Alphen neme 't niet euvel, maar dit is eerst ‘leeren en spelen’. Men leert
immers ontzaglijk veel hier: ook mensch te zijn. Waarlijk, met onzen van Effen,
hebben we Engeland zijn beste essayisten niet te benijden. Ook niet om hun eigenlijk
schrijftalent. Want zelden is 't Nederlandsch proza hooger gestegen dan in den
Hollandschen Spectator: zoo natuurlijk en zoo karakteristisch meteen zoo sober en
zoo kleurig, zoo gemoedelijk en zoo fijn, zoo harmonieus een, en vol. Klinkt hier en
daar een wending verouderd, men vindt nog niets geen dufheid aan die taal van vóor
straks 200 jaar.
Ook ditmaal is de keuze der stukken voortreffelijk: Uit de zedekundige vertogen
Zelfonderzoek, - Hoe het publiek de Spectator moet lezen, Enghartigheid in 't
wederzijdsch waarderen. - Uit de ‘Karaktertiepen’; ‘Zoïlus als tiepe van de ingebeelde
geleerde, Simplicius en Snoefzwetser als tiepen van den eerlijken en den geslepen
koopman’, Krokinus en Philantus, als tiepen van den onvergenoegden en den
vergenoegden. - Uit de realistische zedeschilderingen, - Geertje Levens en
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meester Jochemius (dat is kort en klaar een meesterstuk), Tysbuurs Os, en dat
onbetaalbare Kobus en Agnietje.
Te dezer gelegenheid moet ik ook zeggen wat ik lees op den omslag dezer beide
bundeltjes: De Bibliotheek van Nederlandsche Letterkunde wordt uitgedijd tot de
19e eeuw:
Op het model van Hooft en van Effen verschenen al: Vondels Jephta, Vondels
Gysbrecht van Aemstel, Huygens' Zeestraet, Uit de Zedeprinten, De Stedestemmen
en de Dorpen; Bredero's Spaansche Brabander; De Genestet's Leekedichtjens
Zie, zoo versta ik een bloemlezing. Als ik blader in 't geen we hier in Vlaanderen
hebben onder dien naam krijg ik 't gevoel van een hoofdstad-volksgedrum, waar ik
eventjes tijd heb om, in 't rasse voorbijgaan, dien meneer te salueeren, dien bekende
toe te knikken, dien vriend een wuifhandje te gooien, en bij dien vertrouwde eventjes
handdrukkend stil te staan, ondertusschen aanhoudend op hoede voor
schenenschoppers, lendenschenders, teenentrappers, - als dan maar geen zwaaiende
wandelstok of geen paraplu, in provinciaal waterpas onder de oksels, in uw gezicht
komt verschijnen. Men komt thuis; men heeft veel kennissen gezien, met enkele
gesproken, men weet eigenlijk niets nieuws en men is doodmoe.
Neen, dan doe ik liever mijn tijd er af, en 'k wacht tot Pieter Cornelis-zoon Hooft
mij eens kan ontvangen op 't Muiderslot. 'k Moet wel goed oppassen op mijn
manieren, ik mag wel niet neerzitten als ik moe word van 't staan, 'k moet mij wel
erg inspannen om bij te houden, 't geen die zeer geleerde drost mij met den ernst van
een pater conscriptus vertelt. Maar als ik thuis kom heb ik toch een zeer
belangwekkend man leeren kennen langs zijn besten kant.
Ofwel, - 'k beken het, 't is aangenamer - ontvang ik zelf een avondbezoekje thuis.
Justus van Effen komt na 't souper een paar uren passeeren. 'k Lig te rooken in een
rustzetel en 'k luister naar hem die vertelt; hij vertelt, en ik denk en knik, en lach en
knip een traan weg... en Justus moet heen met een dank u, want, hoe is 't gods
mogelijk? de twee uren zijn om!
Ja, dat heet ik een schrijver bloemlezen. En 'k wensch dat Wolters' boekjes hun
weg vinden naar onze hoogste humanioraklassen.
J.P.

Van oude tijden tot heden. Geschiedenis van ons Vaderland door J.M.
Vos. 9e druk. Noordhoff, 1907. Groningen.
Ziehier een boek dat in menig opzicht boven de middelmaat uitsteekt en waarvan de
objectieve waarde geenszins valt te ontkennen. Met genoegen hebben wij vastgesteld
dat het de Hollandsche ontwikkeling in den loop der eeuwen op boeiende wijze
verduidelijkt. Daarbij de beoordeeling van Willem van Oranje's karakter, blz. 60, en
het harde vonnis geveld over de gruweldaden der Watergeuzen getuigen van 'schrijvers
ernstig streven naar onpartijdigheid. Doch, als protestant, wettigt hij in het geheel
de opkomst van het protestantisme, blz. 56. Zulke hervorming heeten wij nu meer
dan ooit eene ‘misvorming’, bitter weinig bestand tegen het rationalisme dat haar
meer en meer ontbindt.
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Ook over uitdrukkingen zooals ‘triple alliantie’, blz. VII, kunnen wij niet licht
heenstappen.
Ten laatste, waarom op blz. 267 voor de natuurkunde den naam van Dr Lorentz
niet opgegeven? Een kijkje in de electrooptiek is voldoende om zich te overtuigen
dat hij meer dan gewone diensten aan de electonentheorie bewezen heeft.
Om alles samen te vatten: een belangrijk werk waaruit ook de Vlamingen groot
nut kunnen trekken, maar waartegen wij hier en daar, als katholiek en Belg, (Belgische
opstand van 1830) eene ernstige bedenking in te brengen hebben.
S., S.J.

C.R.C. Herckenrath. Fransch woordenboek. Français-Néerlandais, en
Nederlandsch-Fransch. Groningen, Wolters, 1907. Twee deelen, gebonden
in linnen elk fl. 2.25, twee deelen in éen band, gebonden in half leder fl.
4.50.
De ondernemingsgeest van de firma Wolters moet ik hier niet als nieuws verkondigen.
Bij wien iet of wat op de hoogte is van schoolboek-zaken zal dit huis wel als nr 1
voor Nederland bekend staan.
Een van zijn laatste schoolproeven op groote schaal is de uitgave van een serie
woordenboeken. Ten Bruggencate stelde in met het Engelsch; Herckenrath volgt nu
voor het Fransch.
Als Wolters dien Herckenrath verzocht, toonde hij eens te meer zijn menschen te
kennen. Herckenrath staat als degelijk Franschkundige op een grond dien wel weinig
woordenboekmakers in Holland of België zoo vast voelen onder hun voeten.
Voorzeker hebben anderen dan Herckenrath evenveel of nog meer jaren gewetensvolle
practijk in 't middelbaar en gymnasiaal onderwijs achter den rug. Maar weinig en
zullen als hij den tijd en den moed hebben gevonden, om buiten de uren van hun
ambt, werk te leveren zoo ernstig als Les Problèmes d'esthétique et de morale, en
zijn flink-wetenschappelijke vertaling van Gide's bekende Principes d'Economie
politique.
Nu 't woordenboek gedurende weken druk door ons werd gebruikt, getuigen we
dat Wolters' betrouwen niet werd beschaamd. Herckenrath heeft bewonderenswaardig
degelijk werk geleverd. 't Is wel moeilijk bij 't bezien van den omvang der beide
bundels en bij 't bedenken van den prijs, te gissen dat er zoo machtig veel stof op
een kleine 1100 blz. is samengeperst. Daarbij, Herckenrath heeft die schoolvossige
dorheid niet over zich, die andere woordenboekmakers uitkraken. Er is iets luchtigs
in dit werk. En dat komt omdat Herckenrath zijn woorden niet in kabinetsmufheid
heeft samengelezen, maar door de wereld heeft gewandeld om de levende taal te
vangen in zijn net. Veel uitdrukkingen die groote woordenboeken uit hun voornaam
classieke lijvigheid verbannen zijn dan ook hier te vinden.
De meeste lof moet echter naar het Nederlandsch-Fransch deel; dat is zooveel
beter en vollediger dan het Fransch-Nederlandsch als het omvangrijker is: 't scheelt
150 blz.
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Op kleine tekortkomingen wijs ik liever niet. Enkel vraag ik den schrijver of hij
't niet practisch acht in een verdere uitgave een aanduiding te geven bij de
Nederlandsche zelfstandige naamwoorden die geen meervoud hebben.
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Inhoud van tijdschriften
ONZE KUNST, Maart 1908. - De Gebroeders Oyens (Dr. R. Jacobsen). - Oude
Teekeningen in het Amsterdamsch Prentencabinet (Prof. Dr. W. Martin). - Oud
Egyptisch Vlechtwerk (E.S. van Reesema). - Kunstberichten: uit Amsterdam, uit
Antwerpen, uit Parijs, uit Rotterdam, enz. - Boeken en Tijdschriften.
BIEKORF, Januari, 2. - Het ambacht der Bakkers te Brugge (Jan Bernolet): zijn
ontwikkeling van af 't jaar 1475 tot heden. - Schijnlente, een vers van Caes. Gezelle.
- Een woordeken op-enweg (J. Hagel).
- Februari, 1. - Reukwerk (Dr. Lauwers) door de eeuwen heen. - René De Clercq
(A. Coussens): een geestdriftig relaas over zijn Davidsfonds-avond te Brugge. Verzen van C. Gezelle en P. Bertrand, Een woordeken op-en-weg (J. Hagel): over
de leelijkheid: 't komt uit dat zij voor alle menschen wenschelijk is.
IRIS, Febr. 1908. - Literatuur, Kunst, Sociologie, Wijsbegeerte, onder redactie
van Em. Claus, Em. Durkheim, G. Papens, G. Ceunis, Richard De Cneudt, Johan
Lefèvre, uitgegeven te Brugge, dr. Ed. Verbeke. Maandschrift, pr. per jaar 10 fr. De
Romantiek in Jacques Perk en Albrecht Rodenbach (Jul. de Boer): kan niet verstaan.
- Brieven aan eene Vriendin (Marie Metz-Koning): flink als altijd, maar nogal lieverig.
- Gedichten (R. de Cneudt). - 't Werk van Gabriele d'Annunzio, uit psychiatrisch
oogpunt beschouwd (Scipio Sighele) ernstig werk. - Oude Klok (J. Reddingius):
zingzang, waarmee de dichter van ‘Johanniskind’ zoo welkom is. - Smart (G. Ceunis).
- Em. Claus (G. Ceunis): verheerlijking van Claus' luminisme. - Kunst en Leven: o.a.
over René De Clercq; sociologie: over oorlog en vrede, aan de hand van 3 boeken
in 1907 verschenen; Charles Richet's: Le Passé de la Guerre et l'Avenir de la Paix,
Steinmetz': Die Philosophie des Krieges en Constantin's Le Rôle sociologique de la
guerre et le sentiment national; overzicht der Vlaamsche muziek.
DE GIDS. Feb. 1908. - Een Huis vol menschen. Verhaal uit het Parijsche leven
(C. en M. Scharten-Antink). - Roomsche Vondelstudie (G. Kalff) o.a. over 't werk
van Brom.. - De hedendaagsche Vuurtechniek en de militaire opleiding (G. Polvliet).
- Van Koetsveld en de pastorie van Mastland (J.M. Acket). Van Koetsveld veroudert.
- Dankstem (J. Thomson). - Een laatste bezoek aan de verzameling Rod. Kann (F.
Schmidt, Degever). - Buitenlandsche Letterkunde (J. van Hall) over Hermann Hessé's
Peter Camenzind en Unterm Rad, en over Lemaître's En marge des vieux livres. Indische feiten en cijfers (C.Th. Van Deventer) over munt-, crediet- en bankwezen,
handel en scheepvaart in Nederlandsch Indië. - De Rembrandt-bijbel (J. Veth).
ONZE EEUW, Feb. 1908. - Ida Westerman: 1e deel van een nieuwen roman van
Gerard van Eckeren, den bekenden
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schrijver van ‘Donkere Machten’. - Fin de siècle (Mr S. Muller): nog de interessante
16d-eeuwsche beschavingstudie rond Buchell. - Natuurwetenschap en Godsdienst
(Prof. J.P. Kuenen): ‘Is het niet mogelijk, dat wat velen in den tegenwoordigen tijd
ontbreekt, het gemis waarvan hun het leven verzwaart en ongenietbaar maakt, juist
is een krachtig geestelijk levensbeginsel?’ - Curaçao in 1803-1804 (P.A. Euwens
O.P.) De geleerde Pater geeft nu Curaçao na het beleg van 1804, en de hongersnood
die volgde. - Nieuwe Boeken (G.F. Haspels): zeer merkwaardige boekenschouw, o.a.
over 't jongste Vlaamsche werk van Vermeylen, Buysse, Teirlinck, Sabbe: 't Eigen
Vlaamsch karakter bestaat hoofdzakelijk in ‘leute’, een levensbeginsel van blijheid.
- Onze Leestafel.
DE NIEUWE GIDS, Febr. 1908. - Spreuken (G. Bolland). - Over geschiedenis
der Wijsbegeerte (G. Bolland). - Van Hogarth tot Beardsley (Corn. Veth): een
belangwekkende revue van teekenkunstenaars. - De Hamlet - Voordracht van Ed.
Verkade (Fr. Mijnssen). - Het Licht in September (J. Goekoop-De Jongh: ‘Het
Hollandsche landschap wordt (in de hedendaagsche schilderkunst) bot en stomp, en
het Septemberlicht, dat Holland deed vinden op zijn mooist, het Holland van wolken,
zonnelicht en zonnekleur, van rijpheid en pracht, verliest zijn uitstralende kracht.’ Bolland en de muziek (A. de Hartog). - Blindeman, een versje van Jac. van Looy. Verzen (Plasschaert). - Schilderkunst I (Plasschaert): het Portret. - Sentimenteele
Geschiedenissen (J. Steynen): tegen alle vooruitzichten, blijkt er in Steynen een
kunstenaar te groeien. - Verzen (Kloos). - Iets over Nevrose in Letteren (J. de Meester).
- Over Th. Hunt Morgan's ‘Ontwikkeling en Aanpassing’ (R.). - Literaire Kroniek
(W. Kloos): over Boutens.
DE BEWEGING, Febr. 1908 - Amanië en Brodo (Nine van der Schaaf): Veel
verbeelding, maar hoe rijmt men dit te zamen: ‘In Brodo had kort geleden de nieuwe
godsdienst snel wortel geschoten en werd daar met grooten ijver alom verspreid’ en verder zegt de priester van dien nieuwen godsdienst: Een droomer noemden mij
mijn bekenden van vroeger en dan lieten ze mij alleen? - Hugo von Hofmannsthal's:
De Keizer en de Heks (vertaald door M. Uyldert). - Overbeck en Nietzsche (T.J. De
Boer): bespreking van C. Bernoulli's Frans Overbeck en Fr. Nietzsche, eine
Freundschaft. - Sociale Hygiene (Is. P. De Vooys): hoofdzakelijk een studie over
bedrijfsziekten. - Boeken, Menschen en Stroomingen (A. Verwey): over dichter
Boutens. - Boekenbeoordeelingen: meest over sociologie.
DE KATHOLIEK, Februari-Maart 1908. - Van kerkbouwstijlen en eischen van
onzen tijd (J.J. Graaf): thans over de inwendige inrichting. Het zaakrijk opstel sluit
aan bij dat uit Dietsche Warande & Belfort 1902: ‘Hoe zullen wij onze kerken
bouwen?’ - Maria Beatrice van Modena, koningin van Engeland (M.S.) Amstelodamensia in Limburg, door den rijksarchivaris A. Flament. - Een
Roomsch-katholieke missie aan de kaap de Goede Hoop (Dr A. Hensen) onder den
Hollandschen koning Lodewijk; ze deed er goed werk, voornamelijk bij de soldaten.
- Joris Karl Huysmans (L. Lammers): een zeer schoone studie over den kunstenaar
en
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den bekeerling. - Hypatia in de Literatuur (Dr L. Sicking) weerom over 't geval van
deze Grieksche schoone en geleerde, dat in alle literaturen zooveel pennen in
beweging bracht, en uit de opheldering waarvan het wel blijkt dat St. Cyrillus valsch
werd beschuldigd, toen men hem een rol leende in den moord op de vermaarde vrouw
gepleegd. - Verzen van Francis Thompson: enkele vertalingen door H. Wismans uit
het werk van dien onlangs overleden katholieken Engelschen dichter. - Over Bijbel
en Bijbelkunde (J.v.d. Dries).
STUDIËN, Dl. 69, Afl. 1. - I.P. ZEEGERS, De Theorie der Beeldspraak (3e artikel).
- II. H. BOLSIUS, De vakman of de leek: nog over de wonderbare genezing, te
Oostacker, van onzen landgenoot Peter De Rudder en onwetenschappelijke
miskenning der feiten door Dr J. Borst. P. Bolsius eindigt met de bemerking dat dit
rijke water door hem nog niet is leeggevischt. - III. F.J. DE GROOT, Modernistische
Wijsbegeerte en Godsdienst. I. Naar aanleiding van de Encycliek. - IV. H. WILBERS,
Veertien dagen in het land der Pharao's (vervolg). - V. TH. ERMERS, Het algemeen
zekerheidsvraagstuk (2e vervolg). - VI. Uit de Pers: er wordt gewezen op de groote
hoedanigheden en op een tekort in ONS LEVEN door J.D. COCK.
DE XXe EEUW. Feb. 1908. - Het ivoren Aapje (H. Teirlinck). - De scheiding
van Kerk en Staat in Frankrijk (G.W. van Vierssen Trip). - Het Lied van Phaoon
(vervolg): K. van de Woestijne. - Het Macedonische Vraagstuk (slot): J.H. Van der
Kop. - Buitenlandsch Staatkundig Overzicht (Chr. Nuys).
VRAGEN VAN DEN DAG. Feb. 1908. - Gezangen naast psalmen (J. Riemersma)
een blz uit de geschiedenis der Ned. hervormde Kerk gedurende de 1e helft der 19e
eeuw. - Kanada als economisch gebied en als land der toekomst (Dr. H. Blink). Schooltuinen (K. Siderius): te Posen, Berlijn, Maagdenburg, Arnhem, Wageningen
enz. - Macedonië en de Macedonische vraag (een zwerver op den Balkan) Russische
en Oostenrijksche tactiek. - De Scheikunde en het Leven in de Natuur (J. Brandt). Tolstojisme als religie.
BOON'S MAGAZIJN. Jan. 1908. - Nieuwjaars-voorspelling: een geestig vers,
in een geestige teekening, van den redacteur Holtrop. - Een reisje naar Biskra (An.
Van Bemmelen): flink geïllustreerd. - The Independent Order of Odd-fellows (Aed):
de aanvang van eene studie over vrijmetselaarsloges. - Schoolleven (Gymnasiast).
Aardbeving. - Van de Bezems der Heksen (J. Hof): bezem-vormen in gewassen en
boomen. - Verzoening (Lamberts Hurrelbrinck). - In de fabriek van Brouwer's
Aardewerk te Leiderdorp (S): fraai verlucht. - Limburgsche Legende: sonnetten van
L. Lambrechts. - Het zilveren tooneel-jubileum van Mevrouw Julia van Lier-Cuypers.
- De Zwanenzang: dramatisch toooneel door A. Tschechow.
- 1 Feb. 1908. - Uit de stormachtige najaarsdagen van het jaar 1688 (Joh. H.
Been) den tijd van De Ruyter en Tromp. - Vlieger oplaten: humoreske (J. de Sinclair),
- Hoe Groninger Boekhandelaren Academie-feesten vierden, - De Laureaat (J.
Steynen). - In dc war: klucht in éen bedrijf door P.A.L. - Een Reisje naar Biskra
(A.J. Van Bemmelen) met belangwekkende foto's. - Drieko-
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ningenavond te Mechelen (Dr. M. Sabbe). - Het 40-jarig Tooneeljubileum van E.J.
Tourniaire. - Sociaal-geneeskundige schetsen (Dr. B.) over sport en kleeding.
REVUE DES DEUX MONDES, 1 févr. 1908. - Les Yeux qui s'ouvrent (H.
Bordeaux) slot van Bordeaux' roman. - La personne et l'OEuvre de Taine, d'après
sa correspondance (V. Giraud): daaruit spreekt een groot werker, een stevig denker,
een gevoelig hart, en, zooals hij 't zelf noemde: ‘een Germaansche verbeelding en
een Latijnsche geest’ - Romanciers anglais contemporains: George Meredith (Firm.
Roz); een man vol vreemd, maar ontzaglijk talent, sprekend zoowel uit zijn romans
als uit zijn poëzie. - Lettres écrites du Sud de l'Inde VI, Le Garnatic, Les trois Forts
de Genji, La Famine (M. Maindron). - Une vie de femme au 18e siècle, Madame de
Tencin, d'après des documents nouveaux (M. Masson). - L'Art français de la fin du
Moyen-Age, Les aspects nouveaux du culte des Saints (Em. Mâle). - Figures
byzantines: Anne Comnène (Ch. Diehl). - Chronique politique de la quinzaine (Fr.
Charmes).
- 15 févr. 1908. - L'Ombre du passé (Gr. Deledda). - Ruskin et la Vie. I. De
l'Esthétique à la prédication (A. Chenillon). - L'Evolution littéraire de M. Maurice
Barrès (H. Bresnoud). - Trente ans d'indépendance... La Force bulgare (R. Pinon).
- Poésies (H. de Régnier). La Liquidation des Congrégations (L Delzons). - Un prêtre
émigré (1792-1800), d'après des documents inédits (G. Lefèvre). - Revue dramatique
(R. Doumic), Un Divorce, van Bourget en Cury; les deux Hommes, van A. Capus;
le Bonheur de Jacqueline, van P. Gavault. - Revues étrangères. La nouvelle tragédie
de M. d'Annunzio (T. de Wyzewa): la Nave. - Chronique politique de la quinzaine
(Fr. Charmes).
LE CORRESPONDANT, 10 févr. 1908. - L'Espagne et le ministère Maura (J.
Berge), een zegen voor Spanje, die klerikaal. - Une Paroisse parisienne pendant la
Révolution: St. Gervais (P. Pisani). - Le Commandement des armées allemandes en
1870. - La Bataille de Rézonville (Col. Rousset) - La Correspondance de
Chateaubriand avec sa femme (J.L. de Lacharrière). - Une partie d'écarté (Th.
Bezard). - La Question du thé (Fr. Marre). - Affaires d'Egypte et de France (E. Lamy).
- Poésies (J. Aicard et Ed. Haraucourt). - Revue des Sciences (H. de Parville). Chronique politique (Aug. Boucher).
ÉTUDES, 5 février 1908. - Scolastiques et Modernistes (Lucien Roure). - La
troisième Loi Briand (Paul Dudon), met één woord: ‘un mensonge juridique’. - Sur
la Côte des Esclaves. La mission du docteur Bayol (A. de Salinis): arme dokter! Le ‘Sodalentag’ de Linz et les Congrégations mariales de langue allemañde (Pierre
Brucker): wat hij in Oostenrijk aanschouwen mocht zou schrijver in Frankrijk willen
overplanten. - Rudyard Kipling et l'Impérialisme (Paul Jury): van dat imperialisme
- gedurige uitbreiding van Engelands macht - mag Kipling de dichter zijn, schrijver
is er in elk geval een vijand van. Of hij door dien afkeer voor Engeland nooit misleid
wordt waar hij het koloniseeren der Engelschen beschrijft?... Over Kipling vernemen
wij dat hij alles weet en niet uit zijn lood te slaan is. ‘Quand on essaye de se mefier,
on n'y parvient qu'à peine. Il paraît toujours écrire ses mémoires. L'observation est
chez lui, infaillible. Son
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regard, en se retirant, semble emporter de larges plaques de réalité’. - Bulletin
d'ancienne Littérature chrétienne (Adhémar d'Alès): iets dat gehalte heeft.
- 20 février 1908. - I. Le Rôle de l'habitude dans le gouvernement de soi-même (A.
Eymieu): ook op geestelijk en moreel gebied neemt ze de moeilijkheden weg. - II.
Pour l'honneur de Notre-Dame (A. d'Alès): weerlegt, aan de hand der Kerkvaders,
wat een zekere heer Herzog zoo lichtzinnig beweerde, dat nl. het geloof aan de
zuiverheid van Maria in partu door de Doceten, een secte der 2e eeuw, zou ingevoerd
zijn. - III. Les Diamantaires d'Amsterdam (A. Malet): wordt vervolgd. - IV. Autour
d'un Foyer stable. La Tradition rustique (P. Lhande). - V. De quelques conditions
nécessaires aux oeuvres sociales (H. Leroy): dat ze het volk moeten opleiden, een
geestelijk doel met een tijdelijk paren, zich zelf ondersteunen, volharden. - VI.
Madagascar. Les Etapes d'une Annexion (P. Suau). - VII. Bulletin scientifique, La
Parthénogénèse (P. de Vrégille).
STIMMEN AUS MARIA LAACH, Febr. 1908 - Dogma und Wissenschaft (H.
Haan): een epiloog op Lamentabili sane exitu en Pascendi dominici gregis. - Moderne
Kunst in Katholischen Kirchen (St Beissel: de drie groote oorzaken van veel
misbaksels zijn: ‘ungezügelte Hast, unvernunftige Sparsamkeit und Unpassender
Luxus’. - Ergebnisse der Deutschen Konfessionszählung von 1 Dezember 1905 in
den Einzelstaaten (H. Krose). - Visionen im Kristalle (Jul. Beszmer): merkwaardige
studie over die soort hallucinatie, die men ‘Kristallomantie’ heette. - Manzoni's
Roman ‘Die Verlobten’ (A. Baumgartner): een waardige studie over die heerlijke
Promessi Sposi; deze bijdrage en die uit het vorige nr zullen we ongetwijfeld terug
vinden in den bundel der ‘Weltliteratur’ aan Italië gewijd. - Rezensionen.
DEUTSCHE RUNDSCHAU, Febr. 1908. - Monika (Ilse von Stach). - Vier Briefe
des Prinsen Wilhelm von Preuszen (Kaiser Wilhelm I.) (P. Ritter): reeds vol besef
van de plichten en rechten eens Konings. - Groszherzog Friedrich I von Baden (G.
Wendt). - Uber die universale Tendenz der positiven Religionen (O. Pfleiderer). Zur Einführung in die griechische Kunst (A. Furtwängler): boeiende wetenschap van
wege den grooten oudheidkundige van München. - Amerikanische Reisebilder (G.
Dickhuth). - Wilhelm Bölsche (Th. Kappstein): de vulgarisateur van Haeckel. Pasquina und Pif (Luc. Zuccoli).
DAS LITERARISCHE ECHO, 1 Feb. 1908. - Kriminalromantik (Rud. Fürst):
de detective-romans à la Sherlock Holmes. - Neues von Ricarda Huch (Lulu von
Strausz u. Torney): een goede karakteristiek van deze rijkbegaafde lyrische dichteres,
die in haar grooten roman zoo onuitstaanbaar dweept met Garibaldi. - Aus dem
Balkanwinkel (Bodo Wildberg): literair werk schilderend het Grieksche, Rumeensche,
Zuidslaafsche volksleven. - Lyrische Premitien (Th. von Scheffer) eerstelingen,
meestal doodgeborene. - Shakespeare-Literatur (Eug. Kilian). - Echo der Zeitungen;
Storms Briefe in die Heimat, May Burchard, Geijerstam enz. Echo der Zeitschriften.
- Een Fransche, een Italiaansche en een Hollandsche Brief. - Echo der Bühnen.
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THE CONTEMPORARY REVIEW. Febr. 1908. - Tariff reform methods
(Unionist). - The education question (Bishop of Southwark) De geestelijkheid zal
geen lock-out gedoogen. - The coming Education Bill (G. White): Al de lagere scholen
moeten afhangen van den Staat, zonder bemoeiing der geestelijkheid. - Old-age
pensions and the belongingless poor (Ed. Sellers): hoofdzakelijk de inrichting der
bekende workhouses. - The Love of Liberty and the Love of Truth (P. Forsyth). - The
Growth of the world (Sp. Walpole). - Belgian opinion on the Congo question (G.
Lorand) onze vaderlandsche (?) vertegenwoordiger spreekt nu in 't Engelsch over
den Congo zoowel als hij 't Engelsch voelt. - The Limits of direct Taxation (H. Belloc).
- The fair complexion (Fr. Boyle). - Christian Mission in China: A Report (J. Fox,
Al. Macalister and Al. R. Simpson). - Foreign Affairs (Dr. Dillon). - Literary
Supplement.
CIVILTA CATTOLICA. 1 Feb. 1908. - L'Eloquenza di S. Giovanni Grisostomo.
- Il teatro in Italia; de eerste tijden toen er nog onmiddellijke invloed van de Kerk
was. - Donna antica e donna nuova. - Monografie di teologia storica e positiva. Sant' Agnese e il suo recente storico. - ‘La Nave’ di Gabriele d'Annunzio. - Saggio
di storia ecclesiastica della Calabria. - Il P.G.G. Franco. - Cose romane e straniere.
- 15 Feb. 1908. - Il Modernismo teologico. - Lo Schopenhauer e la morale
pessimista. - Un nuovo criterio di estetica. - Donna antica e donna nuova: Scene di
domani - L'assalto finale - La seconda vittima. - Il Cardinale Newman presentato ai
lettori italiani. - Una biografia illustrata di Luigi Windthorst. - La dommatica speciale
nell' Apologetica. - L'Episcopato tedesco e il modernismo. - Cose romane e straniere.

Ingekomen boeken ter bespreking:
EDUARD MÖRIKE, Mozart auf der Reise nach Prag door G. Van Poppel. Duitsche
Keurboekerij, Kerkrade, no 3, Prijs 25 cent.
P. ALBERS, S.J. Handboek der algemeene Kerkgeschiedenis L.C.G. Malmberg,
Nymegen.
JUSTUS VAN MAURIK. Burgerluidjes. De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen,
122 blz. Prijs fr. 0,75.
TIJDSCHRIFT van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor munt- en
penningkunde. 16e jaargang, 1e aflevering, Amsterdam, Johannes Muller, 1908.
LAMBERT J.J.M. POELS. Christus' Lijden aan de geloovigen voorgehouden. 71
blz. Prijs fl. 0,70. Tilburg, W. Bergmans.
KANUNNIK Dr J. MUYLDERMANS. Langs weg en baan. Opstellen van verscheiden
aard. Jules de Meester, Roeselare. 348 blz.
ID. Levensschets van Jan van Droogenbroeck. Uitgave der Koninklijke
Vlaamsche Academie. A. Siffer, Gent.
DINA DEMERS Op Wolsken L. Opdebeek Antwerpen. 136 blz.
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R. BOS, Oost-Indië en de werelddeelen, een eenvoudig leerboekje der
aardrijkskunde van de Landen buiten Europa, 85 blz.
IDEM., De Landen van Europa, geschetst naar hunne natuurlijke landschappen,
5e herziene druk, 90 blz.
M.B. HOOGEVEEN, Het zuiver schrijven der werkwoordelijke vormen, 2e druk,
64 blz. Prijs f. 0.25.
G.M.A. JANSEN, Perspectief, Leerboek voor de verschillende examens lager
onderwijs met 100 figuren in den tekst, 150 blz. Prijs f. 1.30. - Aanhangsel met
vragen en vraagstukken, 76 blz. Prijs f. 0.70.
B. LAARMAN, Zielkunde en algemeene onderwijsleer, een studieboek voor
Candidaat-Hoofdonderwijzers, 174 blz. Prijs f. 1.25.

Uitgaven van J.B. Wolters, Groningen:
W. UITTENBOGAARD, Sammlung der Examenaufgaben Deutsch Niederländisch
für das Elementardiplom, aus den Jahren 1893-1907 herausgegeben von -, 140
blz., Prijs f. 1. A. TEUNISSE, De nuttige handwerken voor meisjes, methodisch bewerkt ten
dienste van de lagere school, 10e herziene druk 168 blz. Prijs f. 1.25.
F. VAN RIJSENS, Historische Lectuur, 252 blz. f. 1.50.
G.C. WEEREN, Liederkeur voor de school en het leven, 161 blz. Pr. f. 0.50.
CH. GIDE, Staathuishoudkunde voor Nederland, bewerkt door C.R.C.
Herckenrath, 674 blz. Pr. f. 3.90.
Dr C.L. JUNGIUS, Beknopt handboekje der classieke Mythologie, de voornaamste
sagen der Grieken en Romeinen, 37 blz. Pr. f. 0.50.
A.W. HEIDEMA, Paardenfokkerij, 114 blz. Prijs f. 0.90.
PROF. Dr J. RITZEMA BOS, Lichaamsbouw en levensverrichtingen der dieren
met name der huisdieren, 144 blz. Prijs fl. 0.90.
J.Z. TEN RODENGATE KARISSEN, Bijzondere Plantenteelt, in 4 deelen, Prijs f.
0.90.
P.R. BOS, Leerboek der land en volkenkunde, herzien door J.F. Niermeyer, 484
blz. Prijs f. 2.75.
C. TIMMERMAN. The second Reader, 164 blz. Prijs fr. 1,25.
ID. English for beginners introductory to ‘Twelve English Lessons 1st Set’, 32
blz. f. 0.40.
J. KOK. Handleiding bij het onderwijs aan Land- en tuinbouw winterkursussen.
III Bemestingsleer. 4e, herziene druk. 70 blz. Prijs f. 0,50.
Dr H. VAN GELDER. Leerboek der oude geschiedenis. 264 blz. Prijs f. 2,25.
VAN DER LAAN. Schrijfcursus in 10 nummers. Prijs fl. 0.10.
K. DOORNBOSCH en G. DUIVEN. Taal en Teeken. Cursus in het zuiver schrijven
onzer taal voor de lagere school. Voorlooper 1e, 2e, 3e en 4e stukje. Prijs per
stukje fl. 0.25.
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J. WORP. Kleine muziekleer voor onderwijzers der lagere school en
muziekbeoefenaars bewerkt en uitgebreid door S. Van Milligen. 13e druk. 156
blz. fl. 1, -.
CREMER, LIGTHART en NOORDHOFF. Samen op reis in 3 deelen. Prijs fl. 0,40.
F. VAN RIJSENS, Geschiedenis der Nederlanden. 188 blz. Prijs fl. 1,60.
C.I. TROMP. Frohe Stunden. Deutsches Lesebuch für holländische Lehranstalten.
1er teil, 120 blz. Prijs fl. 0,90.
UITTENBOGAARD. Vertaaloefeningen. 148 blz. Prijs fl. 1. -.
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L. BIJ DE LEY. Leerboek der Rekenkunde in 2 deelen, elk 190 blz. Prijs fl. 1,50.
- Beknopt leerboek der Rekenkunde. 182 blz. Prijs fl. 1.50.
Dr J. BERGSMA. Syntactische Oefeningen. 144 blz. Prijs fl. 1,25.
KATH. LEOPOLD. Zeggen en zingen in school en huis. Gelegenheidsversjes. 74
blz. Prijs fl. 0.40.
J. LIGTHART en H. SCHEEPSTRA. De Wereld in, 2e serie 4 stukjes. Prijs fl. 0,40.
M.J. KOENEN. Geïllustreerd woordenboekje der Nederlandsche taal, met 165
afbeeldingen. 116 blz. Prijs fl. 0.35.
E.C. NOYONS. Nieuwe Schrijfcursus voor loopend schrift. nos 1 en 2. compleet
in vijf nummers. Prijs fl. 0,10.
JAN LIGTHART en H. SCHEEPSTRA. Pim en Mien in 5 stukjes, fl. 0,30.
Dr H. VAN GELDER. Leerboek der oude Geschiedenis. 264 blz. Prijs fl. 2,25.
JAN LIGTHART. Over Opvoeding. 259 blz. Prijs fl. 2,50.
Dr J. MEHLER. Nederlandsch-Latijnsch Woordenboek. 584 bladz. Prijs fl. 3,90.
T.J. BEZEMER. Door Nederlandsch Oost-Indië. 639 blz. Pr. fl. 7,50.
P.R. BOS. Beknopt Leerboek der Aardrijkskunde, herzien door J.F. Niermeyer.
12e druk met kaarten en platen. 320 blz. Prijs geb. fl. 2,25.
Dr A. VAN THIJN. Leerboek der vlakke Meetkunde, 1e deel. 119 blz. Prijs fl. 1,
5.
ID. Leerboek der vlakke driehoeksmeting met vraagstukken. 108 blz. Prijs fl.
1,25.
W.H. RIEHL. Burg Neideck. Novelle, mit Erläuterungen und Hilfsbuch. Nr 1
van de Neuere Prosa. 63 blz. Prijs fl. 0.90.
HERCKENRATH. Fransch Woordenboek. Prijs fl. 4,50.
H.P. STEENHUIS. Aan 't Harmonium, oefeningen, lees- en voordrachtstukken
ten gebruike bij en ten vervolge op iedere harmoniumschool. 112 blz. Prijs fl.
2,00.
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Het fatum in Stijn Streuvels' opvatting en werken
I
Vóor weinige maanden verscheen er eene degelijke studie over Streuvels' leven en
werk(1). Ze bevat eene nog al uitvoerige behandeling van 't Fatum in het letterkundig
gewrocht van den grooten Vlaamschen Meester.
Veelbeduidend is immers de rol door de Noodzaak gespeeld in Streuvels' machtige
scheppingen. Het noodlot hangt er dreigend boven 's menschen hoofd, gereed om
met zijne reuzenhand hun arbeid, hun zwoegen te verpletteren. Op één oogenblik
vernielt het dikwerf gansche jaren rijp overleg en noeste werkzaamheid. - Meer nog.
Zelfs den mensch stuwt de onverbiddelijke voort en doet hem door haren geweldigen
golfslag aanlanden op kusten waar hij niet henen wilde.
Menige novelle staat zeker voor 's lezers oogen afgebeeld, waarin het Noodlot zijn
alles-dreigenden schepter zwaait. Enkel wil ik dan ook eenige, bijzonder in 't oog
springende voorbeelden aanhalen.
In ‘Langs de Wegen’ is de Noodzaak uit-een-stuk. Jan leeft gelukkig als
peerdeknecht op de groote hoeve. Plots komt hem de pijnlijke mare van 's vaders
ziekte treffen. Hier begint het fatum dat hem voortdrijft, weg van de hoeve, waar hij
tevreden leefde, naar 't oudrenhuis, waar hij zijnen vader niet levend weervindt, maar
enkel zijn huis dat stond te ‘blekken in den grijzen hemel als een spookkot. Een
stonde komt in hem het voornemen, hier alles te laten en terug te trekken van waar
hij gekomen was. Maar dat lag buiten zijn macht, en buiten de dingen die hem
voorbeschikt

(1) Stijn Streuvels, zijn leven en zijn werk, door André De Ridder. - 2e vermeerderde en
omgewerkte druk. - Veen, Amsterdam.
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en daardoor onmogelijk schenen.’(1) Hij blijft en knoopt er vriendschapsbetrekking
met eene naburige vrouw, waarmee hij trouwt enkel om den praat der geburen en de
tusschenkomst van den pastoor.
Hij boert op zijn eigen. Maar onmogelijk kan hij des noodlots klauwen ontwijken:
zijn land brengt niet genoeg op voor 't onderhoud der kinderen. Daarbij verbrast hij
nog van 't weinige dat hij bezit. Hij is verplicht zijn stuk land te verkoopen en zich
als daglooner aan te stellen. Meer en meer gaan ze ten onder. De vrouw kwijnt en
sterft. - Jan levert zich voort aan zijne vroegere drankgewoonten over. Hij wordt
verlaten en zelfs mishandeld door zijne kinderen... Van alle bestaanmiddelen ontbloot,
komt hij eindelijk zijn noodlottig leven eindigen in de schuur waar hij als knecht 't
geluk genoten had.
- ‘Minnehandel’ leidt ons ook doorgaans in Noodzaakhandelingen binnen. Hier
is het zoo zwart-pessimistisch niet. Toch speelt het fatum er nog een groote rol. Max wil trouwen met Klara. Maar zie, hij komt zich stooten tegen den wil van den
boer. Deze weigert hem Klara, doch stelt hem Klotielde voor, met zijne
boeren-berekenende bemerking: ‘'t Oudste peerd moet eerst van stal’. En ofschoon
Max niet de minste liefde gevoelt voor Klotielde, overwonnen door 't voorstel van
den boer, en door 't gerucht dat er in zijn eigen huis over loopt, tegen zijn eigen wil
in, trouwt hij met Klotielde.
Het zou ook niet gebaat hebben aan Max wil te hebben. ‘We kunnen er niets aan
doen, Klara, die dingen hangen in de lucht.’ De ouders zelven voelden ‘dat er iets
gebeurd was, sterker dan zij zelf, waaraan zij mede geholpen hadden tegen hunnen
wil, omdat het niet anders kon’.
- ‘Ongeluk’ schetst ons een allergeweldigst Fatum. (Lenteleven, bl. 155-168).
Een werkman, in 't roes nog van de vooravendsche slemperij, springt van de stelling
waarop hij werkt, voortgetrokken door een geheimzinnige kracht: het noodlot. Hier
is het zoo overweldigend, zoo naar, dat het aan het ‘Wiel’

(1) Eens voor al zij er op gewezen dat de cursiveering van mijne hand is.
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van H. Teirlinck(1) denken doet, alhoewel de toestand in genoemden schrijver nog
ziekelijk-tragischer is.
- ‘Zonder Dak’ is insgelijks niet wars van fatumbeschouwingen. (Openlucht, bl.
1-30).
De vader is door lange spaarzaamheid en onverlet werk er toe gekomen zich een
treffelijk gedoen op te richten. En ziet, de kinders, door hunne onvoorzichtigheid,
steken het huis in brand. ‘Was er iets of iemand die 't had kunnen afkeeren of beletten?
was er geen voorzienigheid die de noodzaak gezonden had!.... hij had het opgenomen
als het onvermijdelijke dat moest op zijn hoofd bonzen...’ (bl. 29).
Het fatum vindt ge nog wat in de volgende novelle: ‘Grootmoederken’ (bl. 30-63)
en in vele andere in min of meer groote maat. Eene kentering is er nochtans stillekens
aan te bespeuren, hier reeds in ‘Openlucht’, maar die hare volledige uiting heeft in
den pas verschenen ‘Vlaschaard’.
In ‘Vlaschaard’ komt ge dat alles omgrijpende, blind voortstuwend fatum niet
tegen van ‘Langs de Wegen’, noch het abnormaal-tragische van ‘Een ongeluk’. Neen,
de menschen die er leven en ademen, zijn gezonde, natuurlijke menschen, Vermeulen
gaat er zijnen weg. Later zullen er wel een heele hoop omstandigheden hem brengen
tot eene daad, welke hij zelf zoo bitter zal betreuren. Maar die omstandigheden geven
toch een natuurlijken uitleg aan dit ijzingwekkende bedrijf...
Louis ook gaat er zijnen weg. Verscheidene malen wil zijn opbruisende
jongelingsbloed hem verleiden, doch zijne goede opvoeding is een dijk, waarvoor
de golven zijner opzwalpende levenskrachten terug moeten deinzen.
De werklieden zelven uiten er christelijk-troostende gedachten, die verre zijn van
fatalistisch: ‘Het leven zelf aanveerdden zij zonder te denken wat er voor of na hen
in die gestadige wieling bestond of bestaan zou, met den waan alleen: dat ze de
dingen beheerden waarin ze zelf meegesleept werden en als nietelingen vergaan
zouden; maar overtuigd dat ze hun plicht volbrachten en in die eenvoudige
eerbaarheid van hun hert hielden ze de gerustheid van 't beter leven dat ze verwachten
mochten’.(2)
Vermeulen betrouwt in Gods voorzienigheid.

(1) Doolage, bl. 171-211.
(2) Vlaschaard, bl. 54.
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‘De groote elementen mogen nu vast hun werk doen, daarbinst de boevers en
werklieden elders bezig zijn en de boer leeft van nu voort in volle rust, want zijn
vlaschaard heeft hij toevertrouwd aan de zorg van den grooten Baas, die daar hooge
den eeuwigen gang der dingen beheerscht en beheert.’(1)
Hij toont erkentelijkheid jegens God.
‘In een onbewusten drang wendde hij de oogen naar de lucht en zonder 't in
woorden te brengen was 't een gedacht van erkentelijkheid voor den Opperheer dat
zijne oogen uitstraalden.’(2)
En ootmoed tegenover 't Eerbiedweerdige.
‘Nu stond hij tegenover 't Allerhoogste - de groote Heere zelf die “in zijne hand
alle de einden der aarde heeft; Hij die de hoogheden der bergen aanschouwt. Hij die
wind en weer bestuurt en groeite schenkt en den gang van de zonne regelt”.’(3)
Toch zal hij nog in een oogenblik van stomme verbazing voor 't vernielingswerk
van dat onweder ‘dat domme toeval verwenschen, waar niemand de noodzaak van
kende en niemand geen voordeel bij halen kon.’(4)
‘'t Vreemde toeval heeft al over zijn kop geheerd en al zijne berekeningen anders
doen uitvallen.’(5)
Ook vindt hij: ‘Zijne groote dwaasheid was het geweest: dat hij stroomopwaarts
eene richting had willen geven aan den levensstand en nu zag hij hoe de hoogere
inzichten over hem zelf geheerd hadden.’(6) Doch verder zien we hoe dat goed kan
verstaan worden.
Heel 't landelijke volk wordt er in zijne christelijke doening beschreven gedurende
de kruisdagen.
‘In 't keeren van 't seizoen wordt de zegening van den Hemel afgesmeekt over de
vruchten der aarde en de bewaarnis gevraagd voor den nieuwen oogst. Groote regens,
groote droogte, onweer, hagelvlagen of onmatige hitte en andere

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

Vlaschaard, bl. 55.
Ibid, bl. 72.
Ibid, bl. 306.
Ibid, bl. 260.
Ibid, bl. 310.
Ibid, bl. 325.
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rampen, moeten van 't veld geweerd worden - alles ligt in Gods handen en alles wat
buiten groeit staat bloot aan 't hemelsch geweld - dat weten de boeren.’(1)
't Staat dus vast. Streuvels' Fatum heeft in ‘Vlaschaard’ eene loutering ondergaan.
Het is er min akelig, gezonder geworden. - We zullen daar later op terugkomen, want
ik vind zulks van veel belang.
Ziedaar in breede trekken eene haastige omlijning van Streuvels' Fatum.

II
Indien we, bij eene wandeling in Gods wijde natuur, volgaarne rondslenteren in de
vele kronkelwegeltjes die in hunne aantrekkelijke onregelmatigheid het veld
doorkruisen, toch weten we graag den grooten land- of steenweg liggen die met het
te bereiken doel aan te duiden, ons van te loor loopen vrijwaart.
Zoo ook, wanneer we ons gaan vermeien in de bekorendschoone landschappen
van onzen grooten Natuurschilder, is het goed, zoo we hooger leven beamen, te allen
tijde tastbaar onze begrippen voor oogen te hebben, om niet op den dool te geraken
in sommige zijpaadjes, maar toe te zien of alles wel op den rechten weg uitkomt; of
al die vér-uit-eenloopende kunstuitingen wel degelijk vertakkingen zijn van éénen
waarheidsweg.
Maar, hoor ik reeds menige lezer bij zich zelf opmerken, wat heeft kunst te doen
met al uwe theorieën? Laat den kunstenaar, laat Streuvels in 't geval, van uit zijn
‘lijsternest’ te Ingooighem, de wereld aanschouwen, en ze beschrijven zooals hij ze
opvat in zijn genialen kop. Laat hem dat in ongeëvenaarde zieletale weergeven, in
springlevend Vlaamsch, en komt daar niet alles afmeten met den passer van uwe
stipt-vaste wijsgeerige begrippen; niet één band mag den kunstenaar kwellen. Smeedt
ge hem kluisters - nog zoo kostbaar - ge knakt zijn vleugelslag. Ge moet hem volledig
vrij laten, zoodat zijn ziele kunne opgaan in de ziening van 't volledig schoone, en
het ons alzoo dan

(1) Vlaschaard, bl. 74.
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ook aanbieden, zonder zich aan gelijk welke theorie te storen.
In die tegenwerping, zooals wij ze zoo dikwijls uit den mond van kunstenaars
vernemen, kan wel een greintje waarheid schuilen... Maar er wordt overdreven.
Zeker, 't is niet noodig dat de kunstenaar wijsgeer weze. Dat sluit malkander toch
ook niet uit.(1) Daar hebt ge in ons land den onovertroffen Vondel, die diep theologant
was. En buiten ons land, Dante in wiens ‘Divina Comedia’ ge niet weet wat meest
te bewonderen: zijn schrandere geleerdheid of zijn hoogopvlammende dichtergloed.
Toch is het niet noodig. De kunst bestaat op zich zelve. Zij heeft een voorwerp, een, in stof, artistiek uit te werken opvatting: 't weergeven van 't schoone.
Zonder nu daar zoo diep te willen binnendringen om te weten wat de schoonheid
is - 't is stellig hoogst moeilijk juist te omlijnen - zijn we toch ten minste daarvan
zeker dat zij iets anders is dan volstrekte waarheid, dat zij iets op haar eigen is. Dat
als bestanddeel van 't schoone, er altijd eene betrekkelijke waarheid aan te treffen
is, wil ik niet loochenen; doch, dat schoonheid ons van uit een ander oogpunt
voorkomt dan volstrekte waarheid, staat even vast. 't Is een andere blik geslagen op
de zaken, dan deze waardoor wij hun wezen en eigenschappen waarnemen. Waarheid
kennen is heel iets anders dan schoonheid genieten.
Uit zich zelve zal de kunst dan ook geen betrekking hebben met gelijk welke
waarheden. Ze zal ze noch loochenen noch bevestigen, omdat zij er zal buiten blijven.
Een treffend voorbeeld daarvan in De Ridder's boek.
Voor een katholiek wijsgeer is de mensch zonder den minsten twijfel de koning
der schepping, het volmaakste der wezens die hier op aarde leven. Zijne onsterfelijke
ziel verheft hem boven al het stoffelijke dat zich rond hem beweegt.
Voor Streuvels nochtans is de mensch niet het middenpunt der schepping. ‘Van
uit zijn standpunt - van uit zijn venster, wanneer hij heel het land met den oneindigen

(1) Dr Persyn merkte het nog aan in Dietsche Warande & Belfort. December 1907, bl. 558.
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besloten hemel erboven overschouwt - is 't de Natuur, met de menschen erin als
onderdeel der schepping.’
‘Zijne kunstbetrachting is: De groote natuur te situeeren, met den mensch als detail
erin.’(1)
Wie gaat er nu beweren dat Streuvels daarom die volstrekt-vaste waarheid loochent
dat de mensch, door rede en verstand zoo onmetelijk hoog, volmaakter is dan het
onredelijke, het stoffelijke? - Voorzeker niemand.
Streuvels beziet de zaken langs een gansch anderen kant. Een kunstenaarsblik
slaat hij over de wereld en aanschouwt er bij al 't onzaggelijk-grootsche dat woelt
boven en om het hoofd van den mensch, en 't machtiggeheimzinnige dat onder zijne
voeten leeft, den mensch als eene nietigheid, ‘als een koraalrif in den oceaan...’
De twee gezegden zijn juist maar uit een ander standpunt.
Daarover zijn wij het dus eens. De kunstenaar slaat een anderen oogslag op de
wereld dan de geleerde. Hij geeft dan ook in spontaan-opborrelende levensuiting
zijn krachtig-doorvoelden indruk weder, zonder zich om de stellige beschouwingen
van den geleerde te bekommeren.
Eéne bekommernis nochtans vragen en eischen wij van hem, ons door hoogere
belangen opgelegd. Wees kunstenaar! Doch wees ook mensch! Wees
mensch-kunstenaar!
Want ge schrijft voor lieden, die min of meer met u kunnen medeleven en ‘opgaan
wanneer ge ze nader brengt bij 't oneindige’, maar toch altijd mensch blijven, mensch
met een doeleinde, dat noodzakelijk dient geëerbiedigd. Alles hoeft er voor uit den
weg geruimd, indien het inderdaad een hinderpaal is, alles, volstrekt alles.(2)
Is het niet klaarblijkend dat zekere waarheden invloed hebben op de handelingen
van den mensch? Zijn ze de grondslag niet waarop ons zedelijk leven steunt? De
stevigheid van een monument hangt af van de rotsvastheid der grondvesten. Breek
ze stuk, of ondermijn ze enkel, - de bouw waggelt...
Leer b.v. aan de menschen dat zij voortgestuwd worden

(1) D.R. bl. 68.
(2) Vlg. daarover: Dietsche Warande & Belfort, 1906, bl. 122-124, Dr J. Persyn's Van
Deyssel-artikel.
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door een blinde macht waartegen ze niets vermogen. Ze zullen er zich geleidelijk
laten door meesleepen, zonder de minste moeite aan te wenden tegenover hunne
driften. Bij die onwerkzame gelatenheid zal de levensstroom rotsblokken opeen
hoopen. Maar de forsche hand zal ontbreken om ze tot bruikbaar bouwsteen te vormen,
en ze alzoo te doen dienen tot het oprichten van dit stevig-machtig monument dat
als iets grootsch in 't ruim moet opschieten.
Doch merk wel op dat ik zeg: Leer, stel dat als eene leer voor. Iemand beschrijven,
inderdaad onder den drang van het fatum, - hoe dat dient verstaan te worden, zien
we verder - is heel iets anders dan dat zelf als een leerstelsel optimmeren. Tegen het
eerste kan men niets inbrengen, tenzij dat het vermenigvuldigen der personen die
zoo fatalistisch handelen, wel een zekeren indruk kan teweegbrengen op den lezer.
Deze laatste zou zich kunnen afvragen of de algemeene regel niet zoo is. Maar dat
is toch maar toevallig. - Het tweede kan volstrekt niet aangenomen worden, niet meer
vanwege den kunstenaar dan van iemand anders: het druischt rechtstreeks in tegen
het einddoel van den mensch.
Dat de kunstenaar, wanneer hij alzoo handelt, zal opgehouden hebben kunstenaar
te zijn, beweer ik heelemaal niet! Daar er geen wezenlijke identiteit bestaat tusschen
kunst en volstrekte waarheid, zal de kunstenaar, die zedelijke waarheden loochent,
van zijne kunst misbruik maken, maar zijne kunst zal er geen schipbreuk door lijden.
Als kunstenaar kan hij wél handelen, als mensch zich richtende tot menschen, slecht.(1)

III
Kan een katholiek, bij 't licht dier beschouwingen, Streuvels' Fatum aannemen? Of,
kan er aan dit woord een voor katholieken aanneembaren zin gehecht worden?
Om die vraag op bevredigende wijze te beantwoorden, zij het ons geoorloofd den
Engelachtigen leeraar, Sint Thomas, te rade te gaan, om uit zijnen mond zijn
stiptbepaalde spreuken te vernemen. De Opperherder Paus

(1) Onmogelijk, uit hoofde van 't onderwerp dezer verhandedeling,, in die begrippen dieper in
te dringen. In eene latere studie zal er naar getracht worden.
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Pius X in zijnen wereldbrief ‘Pascendi gregis’ zet de katholieken aan om ook nog
op onze dagen zich bij den Aquiner ter school te begeven.
Vooraf eene kleine opmerking.
Ik wil enkel in breede trekken S. Thomas' leer voorstellen, zonder onderweg te
verwijlen bij de menigvuldige dwalingen en moeilijkheden die dit belanghebbend
vraagstuk in het menschelijk verstand door de eeuwen heen deed ontstaan. Dat zou
ons te ver leiden, en ook wel niet in den aard zijn van dit tijdschrift.(1)
Volgens S. Thomas dus heeft God in de eeuwigheid van zijn bestaan het heelal
door een fiat zijner almacht uit niet getrokken. Maar gelijk het scheppende woord
van noode was om een wezen te doen geworden, zoo ook wordt voor het reeds
bestaande de gestadige werking van Godes bewarende kracht vereischt, om het te
ondersteunen, en te beletten weer te keeren naar zijn oorsprong: het niet. Niet één
wezen, buiten het Wezen der wezens, kan op zich zelf berusten; - en alles wat is,
heeft zijne voortdurende dadelijkheid aan Hem te danken.
Maar wezen baart handelen. Alles in de natuur vindt in onderlinge werking en
tegenwerking zijne volmaking. De hemellichamen, b.v., beschrijven door
wederzijdsche aantrekking hunne verbazingwekkende kringen in het ruim.
Handelen nu is een vruchtbaar iets, eene levensteling; er vloeit een uitwerksel uit
voort, eene nieuwe wezenlijkheid. Wandel in den zaaitijd door het noest doorwerkte
land; met breed gebaar ziet ge den naarstigen landman het reuzelende zaad in de
voren werpen. Uit dat nietig graankorreltje, door de aarde gevoed, door den regen
gelaafd, door de zonne warm gekoesterd, zal een levenstocht opgaan. Een priem zal
den grond doorboren, om zich weldra met een teeder-groen halmenkleedje te
omhullen... Kom weder in het Oogstseizoen. Een wijduitstrekkende koornzee

(1) Wie daar breedvoerig wenscht over ingelicht te zijn, raadplege S. Thomas: ‘de conservatione
et gubernatione rerum’. (Summa Theologica, 1a Pars; Quest. 103-119). - Over 't Fatum
inzonder Quest. 116; ook Lib. 3o contra Gentes, cap. 93; - Opusculo 2o, cap. 140 et ss.; de
Veritate, Quest. 5a; art. 1o. - en passim in verscheidene werken van S. Thomas.
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ligt daar voor uwe oogen ten toon, onder den streelenden adem van den waaienden
wind in rythmische golvingen op en neder gaande. Van waar die heerlijke
verandering? Hoe is die nietige kiem een stengel geworden met geel-gouden aar?
Door Gods meedeelende kracht. Dank zij haar hebben aarde, regen en zon kunnen
te weeg brengen wat zij ons nu in wonnige weelde aanbieden.
Gods' machtige hand raakt aldus al de maaksels zijner schepselen. Niets wordt tot
het leven gebaard zonder zijne noodzakelijke tusschenkomst. Hoe moeilijk we die
handeling Gods omvatten kunnen, voor den wijsgeer toch staat het feit vast, door al
de katholieken overigens aangenomen, hoewel met eenig verschil in den uitleg.
Hierbij dienen wij ons nog Gods onveranderlijkheid in den geest te roepen. Geen
de minste ommekeer immers is in dit allervolmaakste wezen te bespeuren.
Ons wezen bestaat in een gedurige wentelwisseling, een gestadig herworden. Om
ons organisch leven te onderhouden, hebben we onafgebroken behoefte aan lucht en
voedsel. Onze geest is niet in 't bezit van de waarheid. Hij voelt er enkel eene
natuurlijke neiging toe. Daaruit dat streven onverlet, dit driftig najagen van waarheid
- met overhellende borst en breed uitgerekte armen - om zooveel waarheid mogelijk
te omvatten, te omsluiten... - Ook in onzen wil moet door herhaald pogen de deugd
ingeplant; zoo niet woekeren er slechts ondeugden en onredelijke driften. Kortom,
het leven omsluit een gedurig op-zoekgaan naar de ons ontbrekende volmaaktheid.
God echter is de volmaaktheid zelve. Niets ontbreekt hem; niets heeft hij dan ook
in te winnen; aan geen de minste afwisseling is Hij onderworpen.
Wanneer God dus het heelal schiep, stelde zijn alomvattend brein al de wezens
vast, met hunne wederzijdsche werkingen. Alles staat vast voor God. Niets ontsnapt
Hem. Hij is de behoudende macht der wezens; de uitdeeler en ondersteuner hunner
werkingskracht. Van alle eeuwigheid voorzag Hij dit alles. Voorzienigheid heet dan
ook die verordening van alle zaken in God.
Voorzien, dat kunnen we ook, niet waar? Doch falen we niet dikwijls in ons
vooruitzicht? We roeren de dingen niet
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naar goeddunken. De mensch wikt, God beschikt. Hij alleen heeft alles onder zijn
gebied, en schrijft al de wezens hunne wetten voor. Hij alleen - de Alweter - kan met
volstrektvaste zekerheid alles voorzien.
Die verordening juist, die regeling, die schikking in de wezens zelve, - daar zij
hunne krachten uitwerken volgens Gods onveranderlijke besluiten, vast, zonder er
ooit aan te kort te komen, - kan fatum heeten: de standvastige volbrenging van Gods
voorzienigheid in het geschapene. Fatum schijnt wel van fari: spreken, af te stammen.
't Beduidt: iets dat God in alle eeuwigheid heeft uitgesproken en vastgesteld.
De schepsels, die in hunne onderlinge werkzaamheden Godes wil nakomen - van
's menschen vrije handelingen spreken we straks - volvoeren hem buiten hun weten
- blindelings -.
S. Thomas geeft daarvan een klaarblijkend, en tevens luimig voorbeeld:
Een heer zendt eenen dienstknecht ter boodschap uit. Om zeker te zijn dat de
gezondene dienaar zijnen tijd niet verspilt, stuurt hij langs een anderen weg een
tweeden na. Oordeel over 't vreemd gezicht dier knechten, bij die onverwachte
ontmoeting! De meester toch wist wel iets van hunne tegenkomst. Maar de arme
boden zijn blindelings in den strik geloopen.
De noodzaak, alzoo opgevat, blind noemen, staat eenieder volkomen vrij, mits hij
op de hoede weze om die onbezonnen handeling niet op God te doen terug vallen.
De baas, die zijn huurlingen uitzond, wist best wat er ging voorvallen - jammer
genoeg waren de arme sukkels niet in 't zelfde geval. - Zoo weet, ziet, voorziet God
al wat gebeurt en gaat gebeuren.
Het blinde noodlot tot God te verpersoonlijken, was juist de dwaling der heidenen.
*

**

De welwillende lezer meent nu zeker in zijn binnenste: Allemaal wel; maar wat gaat
er in den vasten gang aller dingen van onzen vrijen wil geworden? Kan die een
schakel
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vormen in den ketting die al de daden der schepselen in eene nooit onderbrokene
reeks aaneenrijgt?
De geest blijve hier dan ook goed ‘op de bovenkamer, zonder er gedurig in en uit
te vliegen, gelijk een jonge duif op en af hare til.’ Zoo kan men de opklaring dier
wezenlijke moeilijkheid inzien.(1)
In de natuur zijn er werkingen die noodzakelijk plaats grijpen. Werp een steen in
de lucht; onvermijdelijk valt hij terug, stelt ge aan zijne zwaartekracht geen beletsel.
Andere doen zich gewoonlijk voor, maar kunnen toch door den ongunstigen
toestand van de eene of andere oorzaak, of door de onverwachte tusschenkomst eener
derde, belemmerd worden. De landman strooit het zaad op den beploegden akker.
Waarschijnlijk zal het tot een slanken stengel opschieten. 't Kan even goed rotten in
den grond en te niet gaan, is de aarde te vochtig, en weigert de zon hare voedende
warmte er over uit te gieten.
Andere eindelijk, zelfs bij het daarzijn der oorzaken, grijpen nog niet noodzakelijk
plaats.
't Zijn 's menschen vrije daden. De beslissing wordt niet geboren uit
buitenwaardsche macht, enkel uit ons innigste eigen, uit onzen wil.
Een voorbeeld:
Met niet alledaagsche vlijt zit heer student aan zijne schrijftafel de ingewikkelde
formulen der wiskunde te ontcijferen. Buiten straalt heerlijk de zon. Wat moet het
aangenaam zijn in het zoele lommer der boomen, lustig en zorgeloos een uurtje te
verpoozen! Hier is het toch zoo dor in die doffe, met kommernis behangen
studeerkamer. Toc! toc! Ah! daar zijn de makkers. - Kost wat kost moet onze
boekworm zich gaan koesteren aan de warme stralen van dit heerlijk zomerzonnetje,
en de gezonde buitenlucht met breed-opzwellende borst inademen. Levenstijd der
jeugd, uitnoodiging van vrienden, dorheid der te bestudeeren vakken, bekoorlijke
stem der natuur, dat alles komt in eene wilde ronde om hem dansen, om hem in den
kring mede te sleepen... Het vastberaden woord van zijnen wil hakt

(1) Nieuw is ze zeker niet. De H. Augustinus (in De Civitate Dei, c. IX) getuigt dat reeds Cicero
om die reden de goddelijke wetenschap der toekomende dingen verwierp.
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den joligen rondedans los, boort zich eenen doorgang, en ontsnapt aan de meevoerende
verleiding van den schijverenden draai.
Buitenwaardsche omstandigheden kunnen ons overrompelen, ja, onbewust gaan
we mee met den gewonen sleep der dingen. In sommige bijzondere gevallen is hun
invloed zoo geweldig, zoo aangrijpend, dat we er door meegesleurd worden, - net
als de rotsblok, door de aanhoudende aanvallen van het erover tuimelend water,
eindelijk wankelt en meevliedt met den stroom.
Vlaschaard toont het ons zonneklaar.
Sedert lang strijdt de oude Vermeulen tegen zijn zoon om het beheerschap te
houden op de hoeve. Zelfs onredelijke dingen schuwen hem niet af, enkel om baas
te blijven: het vlas wordt gezaaid op een min gunstigen kouter, alleen om Louis tegen
te kanten. In vele onbeduidende handelingen van zijnen jongen, bespeurt de oude
teekenen van opstand tegen zijn gezag. Dat alles gaart zich op in 't gemoed van den
boer. De lichtste sprankel zal dan ook eens al die ingezamelde brandstoffen in een
laaiende vuur doen ontvlammen.
Zekeren dag geeft vader bevel aan Louis de vlasslijtinge te staken zoo gauw er
regen vallen zou. De zoon meent het bevel te mogen in den wind slaan, en werkt
voort met het volk aan 't vlas, midden een zijpelenden mistregen. 's Avonds komt
Vermeulen terug van den grooten koopdag, waar hij voor zijnen zoon eene boerderij
heeft aangeworven, enkel om hem van de hoeve weg te hebben, en er alleen meester
te spelen. Merk wel die omstandigheid. De gunstige koop werd overvloedig met wijn
gevierd. Bij zijne wederkomst draaide's pachters hoofd ‘en de wijn had hem zoodanig
verhit dat zijn beenen alle stappen uitslibberden en hij dreigde te vallen.’ Op zijn
gedoen hoort hij van verre het slijterslied weerklinken. - Razende gramschap. - Op
den hoop toe sliert hij nog uit en valt plat in den modderweg. Alzoo buiten zichzelven
van opgehitsten toorn komt hij op den kouter aan; hij ziet er zijnen zoon in de armen
eener gewone deerne ronddansen! Op zijn vraag wie er hun geboden had voort te
slijten, geen antwoord. Hij wordt woedend: ‘Met de oogen had hij de gebogene stalte
van zijn zoon doortint en in die gebogene gestalte had hij de moedwillige weder-
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spannigheid gezien. De weerdij van een bliksemzwang had het geduurd; als het straal
van eene venijnige bie had het hem gestoken en geen stonde had de boer getwijfeld
aan zijn gezag. Van uit zijne borst schoot het vliemende straal hem naar 't hoofd een trekking in den arm - en zonder tegenhouden of bedenken, liet Vermeulen den
arm gaan, gaf hij toe. Zonder vloek of schreeuw, de daad rapper dan de gedachte en de zware mispelaar zwaaide in de lucht en kletste met een dragenden slag in Louis
zijn nekke. De jonge kerel viel voorover met zijn wezen op den grond en hij gaf geen
kik meer’(1).
Wie ziet er niet in, dat een heele reeks gewilde en ongewilde omstandigheden
Vermeulen's wil te niet gemaakt hebben? 't Geweld heeft hem meegevoerd, zonder
dat hij er het hoofd aanbood. Redelijkerwijze had hij moeten nagaan wat hem bij de
bedaring zal te binnen komen, aan 't lijdensbed van zijnen zoon: dat hij reeds een
voet in 't graf had, en Louis in zijne plaats moest komen, om 't land te beheeren. Dan
zouden de onweerswolken zich niet opgehoopt hebben in zijn gemoed, onweerswolken
die bij de minste wrijving in een krakenden donderslag moesten uitbersten. De daad
zou aldus niet rapper geweest zijn dan de gedachte, maar de gedachte zou de daad
voorkomen en teruggedwongen hebben.
Hoe de toevallige omgeving inderdaad 's menschen vrijheid kan beperken, zal
verder in deze studie in breede trekken omlijnd worden.
Doch laat nu die omstandigheden ter zijde. Beschouw den mensch in zijn eigen,
volledige natuur, zooals hij, onder 't geleide der rede en met de hulp van een
geoefenden wil, kan te werk gaan. Handelt hij dan niet zonder overweldigende
beïnvloeding der ons omgevende krachten? De dagelijksche ondervinding antwoordt:
ja!
Welnu, de wezens schiep God alzoo dat eenige noodzakelijkerwijze handelen, andere toevallig, - andere eindelijk vrij. Alle toch behoeven zijne kracht om hunne
volstrekt uit hun wezen volgende werkingen te kunnen uitvoeren.
Daar tegenover te beweren, dat hij dit alles - in schijn

(1) Vlaschaard, bl. 290.
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tegenstrijdig - niet kan doen overeenkomen; dat zijne Almacht deze in schijn
onstembare tonen tot geene zoetluidend-opgaande melodie kan versmelten, - is het
niet zijn Alvermogen loochenen? Niet enkel de werkingen der wezens, maar zelfs
de hoedanigheid dier handelingen, hunne noodzakelijkheid, toevalligheid of vrijheid
ligt open voor zijn alles-doorzienden blik. Zijne kennis dienaangaande zal niet den
lichtsten dwang plegen op de werking der ondergeschikte oorzaken. Onder zijnen
invloed, naarvolgens het innerlijk wezen hun door Hem zelven geschonken, zullen
zij handelen. 's Menschen vrije daden zullen alzoo niet noodzakelijk zijn; vrijheid
blijft hun pronksieraad, dat Gods werking in elk hunner vrijwaart.
Zoo spreekt S. Thomas over 't Fatum. Een katholiek mag het aannemen. Doch hij
versta onder: de vaste uitvoering van Gods voorschriften door de geschapene wezens,
- blind in de onredelijke schepselen; - klaar ziende en alles omvademend in God. 's
Menschen verrichtingen, in zoover ze vrij zijn, blijven buiten de noodzaak. Ja zelfs,
daar de mensch koning is der schepping, is alles zoodanig geregeld, zijn de dingen
zoodanig geschikt, dat zij - uit Gods verordening - als onderhoorigen zijne
heerschappij eerbiedigen, met zich in zekere mate naar zijn wezen te schikken.

IV
Welk denkbeeld dienen wij ons nu over Streuvels' Fatum te vormen?
Vooreerst, over het noodlot in de natuur, den mensch met zijne vrije daden
daargelaten.
De noodzaak bestaat inderdaad, ja zelfs een blinde, voor zooveel de geordende
schepselen onbewust zijn van de gepleegde werkzaamheden.
Streuvels hecht er insgelijks dien zin aan.
Onze grootste woordkunstenaar heeft zelf wat licht willen werpen over de spil,
waarop gansch zijn werk draait. In eenige ‘onbetaalbare brieven’ zooals Prof. De
Cock zegt in ‘Hooger Leven’(1) heeft hij vastgesteld wat hij

(1) 7 Dec. 1907.
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door Fatum bediedde. ‘Overal zoek ik 't menschelijk tragieke, de onderwerping aan
een lot.’
‘Dat fatum is de macht die boven de mensch hangt. - Ge moogt het heeten zooals
ge wilt: God, natuur of anders.’
‘'t Is dat bestanddeel van het leven, dat het gebeuren en worden bedoelt en alles
wat geschiedt zonder de rechtstreeksche handeling of oorzaak van menschelijken
wil: de macht die nevens, of liever boven de menschelijke macht handelt, in 't
menschelijke leven, 't zij buitenwaards in de natuur, 't zij binnenwaards in 's menschen
gemoed (passie). Ge kunt het noemen: Fatum of Goddelijke Voorzienigheid.’(1)
Daar hebt ge in den grond eene klare omschrijving - met andere woorden, doch
met dezelfde beteekenis - van 't geen we zooeven als Fatum vaststelden.
Voorzichtigheidshalve - Streuvels kan het ons niet euvel duiden - wordt de
uitwerking der zaken zelve: Fatum, de ordening dier uitwerking, in God:
Voorzienigheid genoemd, enkel om alle misverstand te vermijden waar 't een woord
geldt dat door de eeuwen heen wat dubbelzinnig gebruikt werd.
In Streuvels' letterkundig gewrocht heerscht tegenover de noodzaak in 't gemoed
van den boer een tweevoudig gevoel.
- Ootmoedige smeeking tot den Opperbaas die alles beheert. En dat is zonder
twijfel het beste.
- Gemakkelijk toch valt het te begrijpen dat er metterdaad bij den veldeling dikwijls
morren ontstaat tegenover dat fatum, dat zoo menigmaal, in eenige oogenblikken,
maanden lang werk in gruis slaat.
Toch ziet de landman, in Streuvels' scheppingen, wat veel den blinden, den
geweldigen kant van het Fatum. Niet genoeg heft hij zijne oogen, gewoon de aarde
te doorpegelen, naar den hemel, waar de Voorzienigheid al wat ons blind schijnt,
regelt en verordent.
Maar Streuvels tracht in zijne werken ons de boeren in levenden lijve uit te beelden.
Daar hij in hun midden leeft,

(1) Vlg. De Ridder bl. 73, 75.
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kan zijn doorzichtig oog best in de meest verholen schakeeringen van hunnen handel
en wandel dringen.
Die beschrijving kan - toevallig - een pijnlijken indruk maken op den christen
lezer, en heeft dien inderdaad dikwijls teweeg gebracht.(1) Want bij een waren
katholiek, is dit begrip der Voorzienigheid een levend begrip, een begrip dat hij
koestert en mijde bewaart! En terecht. Want zij is 't - de Voorzienigheid - die, wanneer
het ongeluk ons tranen uit de oogen doet springen, ze opdroogt, door de gedachte
aan de vaderhand die ons trof, en aan de belooning die ons hiernamaals wacht. Voor
den katholiek verdwijnt dan ook het noodlot. God enkel ziet hij, zooals Prosper van
Langendonck het zoo diep-christelijk zong, - en zooals Streuvels het ongetwijfeld
in zijn innigste eenigheid meezingt:
O tegenstrijdigheid der dingen!
En toch, 't is alles één, al springen
ons tranen uit van vreugde en smart
terzelver stond; wij zijn gedragen,
bewustloos, ja - door kalmte of vlagen
verheugd, bedroefd, gerust, gesard, op d'eindeloozen stroom van 't leven.
Het leven? - Wentlend verder streven,
voortwentling, immer voort, waar 't Lot
het wil ... - het Lot? - naar zooveel stranden
en toch één strand! - o't hoogst verstand en
begrip te boven. - 't Lot? ... Neen: God!(2)

*

**

Nu het Fatum in den mensch zelven.
Hier zijn onze hoogste belangen in 't spel, omdat in ons zedelijk leven alles afhangt
van ons vrij of niet vrij handelen.
Hooger werd 's menschen vrijheid vastgesteld. Zijne handelingen worden door 't
fatum niet noodzakelijk beïnvloed, en door God in hunne vrijheid geëerbiedigd.

(1) Vlg. Dietsche Warande & Belfort 1906. Bespreking van ‘Stille avonden’.
(2) Prosper van Langendonck. Verzen, bl. 100.
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Vlaschaard toonde ons de grenzen aan, waardoor dit meesterschap min of meer kan
in 't nauw gebracht worden. Hier dienen ze wat doelmatiger afgemaald, enkel toch
in hunne breede golvingen. Onmogelijk ze nader in deze reeds te breedvoerige studie
aan te duiden.
De mensch is vrij. Voor katholieken lijdt het geen twijfel. Maar wat wil men daar
nu juist mede zeggen?
Enkel dit: Gezien het doeleinde van den mensch, staan er hem vele middelen ter
hand om het te bereiken. Hier leiden inderdaad vele wegen naar Rome. Op honderden
manieren, met duizendvoudig verschillende handelingen kunt ge uw einddoel, meer
bepaald, God bereiken.
Nochtans, alhoewel verscheidene middelen zich aanbieden, kan feitelijk de keus
nauw geregeld worden, niet uit de natuur zelve van den mensch, maar wegens zekere
toevallige omstandigheden.(1) Ziehier de bijzonderste:
Een ziekelijk lichaam kan heel veel invloed op den wil uitoefenen. Hoe kan in dit
wegkwijnend organisme de kracht huizen om de hinderpalen te bemeesteren waar
de vrije wil zoo dikwijls over moet?
Geërfde gebreken van ouders of voorouders kunnen ook, zonder onze
onafhankelijkheid weg te nemen, hare uitoefening belemmeren en soms lastig maken.
't Verstand kan de werking van den wil verzwakken. Eene uit-ons-eigen handeling
vergt overleg, vergelijking tusschen verscheidene paden, die kunnen ingeslagen
worden. Val nu zelden of nooit aan 't redeneeren; gewen u mee te gaan met den sleep
der dingen, met het alledaagsche. Veel vruchten zal de bij gebrek aan voedsel dor
geworden boom niet afwerpen.
Beletsel spruit vooral uit ongeoefenden wil. Hoevelen volgen moedig den
manhaftigen raad, dien Pater Rutten gaf in zijne 2de Conferentie aan de Leuvensche
Studenten:

(1) Vlg. daarover: Gillet, O.P. L'Education du Caractère. - Desclée, De Brouwer & Cie. Paris,
1907, 4e Conférence, p. 30. Ook Payot, L'Education de la Volonté, 21e éd. Paris Alcan, 1905.
Dit laatste, een boek van onschatbare waarde, bijzonder in opzicht van de practische wenken
voor 't vormen van karakter. Voor 't geen ons nu ophoudt - de beperking van de vrijheid wordt er wel wat overdreven. Toch steekt er veel waarheid in.
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‘Rijst een berg voor ons op, men gaat er over; kan men er niet over, men gaat er rond;
kan men er niet rond, men gaat er door.’(1) Vandaar dan ook zooveel zwakwilligen...
- Die vele indringers kan een gestadig verweer op afstand houden. Daarom juist
is het waar: ‘La liberté est une arme que chacun se forge à soi-même dans l'atelier
de sa conscience, et qui a ce privilège spécial de se tremper et de se durcir dans la
lutte. Laissez-la inactive quelque temps, elle redeviendra du fer doux que le premier
obstacle fera plier et rendra inutile. Je ne sache pas de fourreau capable de la préserver
de la rouille et de lui conserver son tranchant.’(2)
De vijandige aanvallen kunnen onzen wil niet ten gronde delgen. Altijd blijft er
een minimum vrijheid(3).
Die verklaringen zetten in klaren dag Streuvels' fatalistisch handelende personen.
Dat fatum duidt hier niets anders aan dan den vasten gang der dingen, die ons willen
meevoeren in hunne blinde vaart.
Jan, in Langs de Wegen, is door den slenter, door 't gebrek aan eigen opvoeding
en uit-zijn-eigen handeling, - hij staat sedert jaren onder andermans bevelen, - er toe
gekomen zich te laten leiden door het toeval, naargelang van de aangelegenheid,
zonder met wilskracht tegen den alles meerukkenden stroom op te komen. Stijn
Streuvels loochent daarmee niet dat hij die macht bezat. ‘Dat er dingen zijn die
gebeuren buiten en boven onzen wil - blinde of bewuste machten handelen ondervindteenieder, en eeniedervoelt zich onder dien druk, en dat die macht soms
vreeselijk omspringt met de menschelijke inzichten, weet ook eenieder.’(4)
Daar hebt ge tastbaar de vele toevalligheden die onzen wil in den weg loopen. Ze
staan ons in den weg, ja, doch niet als een hoog-steile muur waar we onmogelijk
over geraken; eerder als rotsblokken, waaraan onze voeten zich wel kunnen bezeeren,
doch met wat wilskracht ook kunnen over klauteren... Stijn Streuvels zegt immers
elders, dat de mensch het fatum, - lees die hinderende beletselen - kan

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

Dr C. Rutten O.P., De Wetenschap des Levens, bl. 22.
Gillet, op. cit. bl. 33.
Ibid.
D.R. op. cit. bl. 75.
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bekampen. Hij plaatst - vlg. boven opgegeven citaat - den menschelijken wil buiten
het Fatum.
Jan ook kan met een machtigen zwaai van zijnen arm het op hem inwerkend spel
omver gooien, doch laat zich meegaan met de dingen, zonder er iets aan te verroeren.
Zijne vrijheid is als de goudklomp in den schoot der aarde. De inwerkende oorzaken
moeten het kostelijk metaal van het grof omhulsel ontblooten, en het in hellen glans
doen schitteren, doch laten het onaangeroerd.
Dit minimum vrijheid dient volstrekt aangenomen. Een mensch die, zonder er zich
tegen te kunnen verzetten, voortgestuwd wordt door 't Noodlot, - door de vele dingen
in en buiten hem, niet eens in zekeren buitengewonen drang, maar gedurig; dat gaat
regelrecht tegen de gezonde zedeleer in, vult de kloof aan tusschen mensch en dier...
Wat hier van Jan gezegd wordt, gelde voor Minnehandel enz...
Vroeger reeds merkte ik aan, als van groot belang, de kentering in Streuvels
fatum-uitbeelding.
In zijn eerste gewrochten is dat noodlot toch zoo akelig, blind-woest alles in zijne
vuisten omgrijpend, alles, ja tot den mensch toe. Zou men het ons euvel duiden,
indien beweerd werd dat die teekening wel wat overdreven was?... Dat er te veel
schaduw was in die schilderij en niet genoeg lichtende stralen-gloed der leven-barende
zonne?...
Beantwoorden die forsche zwarte strepen niet aan 's Meesters zieletoestand uit de
eerste tijden van zijn letterkundig leven? ‘Ge kent wellicht Streuvel's portret uit die
eerste tijden: met gefronst voorhoofd, de oogen star en dof onder de hooge,
verwilderde wenkbrauwen, zit hij, het hoofd zwaar leunend in den palm van zijn
hand, te staren naar den grond, somber, norsch en nukkig.’(1) Die gemoedsgesteltenis
zal hem wel de zaken wat zwart doen inzien hebben. Nu echter op zijn jongste portret
't wezen zich ontvouwt, in diepen levensernst, ja, maar zonder ‘norsche nukkigheid’
komt hem alles blijmoediger voor.
Die blik heeft Vlaschaard gezien en hem weergegeven. Instinktmatig meen ik in
de laatste manier meer levenswaar-

(1) De Ridder, op. cit. bl. 56.
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heid te vinden. Zijn innige vriend, Pastor Hugo Verriest, zei het zoowel in eene hem
alleen eigene taal: ‘Philosopheert nu maar over zijn werk. Het knikt: ja- of schudt:
neen; maar luistert naar den zanger, naar den dichter. Het vervolgt hem stap voor
stap, en ziet hem uit donkerheid of lust dagelijks nader komen door openlucht, naar
't waar uitzicht en wezen der dingen.
De groote adem waait onbelemmerd breeder uit zijn borst. Het levend woord klinkt
zekerder, vol scheppende, levengevende schoonheid.
Vlaanderen juicht in zich zelven en gevoelt meer en meer: zijn eigen polsslag, en
waar leven.’(1)
Dezelfde Hugo Verriest voorspelde het bij 't ontstaan van Streuvels' eerste werk:
‘Laat hem, buiten alle lezing, geheel zijn eigen worden, laat al dat vreemd is afvallen,
allen indruk wegslijten; laat hem zijn wat hij is, in volle kracht, in volle pracht, in
vollen bloei, “ontbunseld”; laat hem de beelden zien uit Vlaanderen, alle beelden,
door zijne oog, zijne hand, zijne klaarte en donker door zijne zielzindering en wezen
herscheppen.
En hij geeft ons die schoone, ware, prachtige Vlaamsche galerij.’(2)
Vlaschaard troont in die galerij als eene overweldigende natuurbrok, met
meesterhand op het doek gesmeten.
‘We krijgen vlas te zien in den zaaitijd, onder den knie der wiedsters, in zijn bloei,
in den slijttijd en hebben meteen de vier groote paneelen van het grootsche
panorama.’(3)
Die vier paneelen zijn vol jolig-uitspattend leven. Schaduw is er, juist genoeg om
beter de lichtstralen te doen uitkomen. Menschen leven er; hun blik is niet hardvochtig
op den grond gevest, als onder den indruk van iets onmeedoogends dat uit de wolken
op hun hoofd kan vallen. 't Bedaard-gewichtige van hun trekken is verlicht door een
glimlach, die aangenaam hun lippen plooit, en uit hun

(1) Lezing van Eerw. Heer Pastoor Verriest, in de zitting der Koninkl. Vl. Academie den 20en
November. Aangehaald in ‘Hooger Leven’, 28en December 1907.
(2) Twintig Vlaamsche Koppen, 2de uitgave, Stijn Streuvels, bl. 122)
(3) J.D.C. ‘Hooger Leven’, 5 Jan. 1908.
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oogen straalt een vertrouwvolle blik tot den Opperbaas, die alles beheert en beheerscht.
Tot in de ziele geschokt door het innig-waar leven van dit tafereel, blijven we
zacht-mijmerend staan, om in gloedvolle begeestering de glorierijke middagzon te
groeten die zoo machtig-levendig hare stralen schiet over 't Vlaamsche land!...
P. PETRUS M. JANSSENS.
Ord. Praed.
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Tryptiek
Vóor menige eeuwen is uit deze drie
Oud-Hellas' glorie eeuwiglik geboren:
kracht en gedachte en heilge harmonie,
gedragen in het lied der Choëphoren!
Drie-Eénheid, die den kleinen overmoed,
den donkren geest en de barbaarschheid roeide
en sterven moest, geofferd in haar bloed,
éér Hellas' schoonheid opkiemde en ontbloeide.
*

**

Heracles.
Hij was het wandelende Noodgericht,
dat over de aarde ging - en zag en tuchtte,
wijl stil en zwijgend in het gouden licht
de goden zaten en zijn schaduw duchtten...
- ‘Het kleed van Dejanire!’ - En toen 't gevloeid
lag om zijn borst en nooitgeschonden leden,
en 't goede bloed in de aadren had verschroeid,
hij klom den Oeta op met vaste treden, En delgde 't pijnwoud, delgde zijne smart
en stapelde op en sloeg door vriendenhanden
het gouden vuur en zong! terwijl zijn hart
zich-zelf tot glorie, Zeus tot schande brandde!...
*

**

Prometheus.
Een zoon van Titans - en een Titan zelf! Maar hij zat peinzend, wijl de roeklooze oudren
't Empurion en 't eeuwig Zeus-gewelf
inbeukten met hun voorhoofd en hun schoudren.
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Hij zag de menschen, hoe zij dag en uur
in kommer sleten op een lijdensaarde...
Hij peinsde - en stal het vuur en gaf hun 't vuur,
der dingen ziel, de heilge, goudgehairde!
Hij brak niet, toen hij op de wereld hong,
geboeid en bloedende uit de versche wonde...
Hij tegen Zeus! - tot hij verloren zonk,
met al de glorie van zijn Liefde-zonde!
*

**

Orpheus.
Geboren uit Apollo, driemaal schoon!
Met zijnen cister zwierf hij heinde en verre
en leerde zingende, den aarde-zoon
neerknielen voor 't mysterie van de sterren.
De menschenharten snoerde hij te zaam,
maar zwijmend onder weedom, ging hij henen,
sloot zijne ziel, om Eurydice's naam, en ging en zweeg - en bleef in stilte weenen. De weergalm van zijn lied moest liefde zijn!...
De Bacchanalen dansten en bezoêlden
Apollo's oog en 's Vaders zonneschijn
met Orpheus' bloed, dat over de aarde spoelde.
E. FLEERACKERS, S.J.
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Uit den kunstschat van Kikongo
(Slot)
II
Verhaal van Zwina
(Congoleesche Novelle)
Een man had zijne echtgenoote. Hij was getrouwd, hij kende zijne vrouw, eindelijk
baarde zij twee kinderen, Zwina en Nkenge: zij Zwina, de oudste, Nkenge, de jongste.
Maar deze kinderen, toen zij geboren werden, werden geboren terzelfdertijd met
bladeren van meloenplanten. Maar zij, Zwina, sedert hare geboorte, 't werken had
zij nog niet gewerkt; alle dagen bestreek zij haar slechts met rood(1). Zij, Zwina, was
eene schoone maagd. Vele jongelingen vochten om haar, Zwina, omdat zij uitscheen
tusschen al de borsten van de schoonste maagden. Vele jongelingen gingen daar, om
haar te trouwen, maar zij konden haar niet, om haar te trouwen, Zwina.
Maar van Makela, een verafgelegen land, was een schoone jongeling gekomen,
zijn wezen blonk van schoonheid, de palmolie(2) parelde op zijn aangezicht, een
schoon jongeling, die gekomen was in 't huis van den vader van Zwina, om den
koophandel.
De kooplieden vroegen aan den vader van Zwina: Zijn er misschien in uw dorp
geene maagden, om er meê te kouten?
De vader van Zwina, alzoo: Ik zal gaan, ik ga mijne twee kinderen verwittigen,
dat zij komen, dat zij met u komen spreken.

(1) Nkula: soort van roode aarde, waarmede de Congoleezen zich bestrijken om zich schoon te
maken.
(2) Met palmolie bestrijken zij zich ook.
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Die jongeling van Makela, toen hij de twee meisjes zag aankomen, sprak alzoo: Ik,
Zwina.
Een andere: Ik, Nkenge.
Zij traden in huis, kwamen dichter bij malkander en begonnen te vertellen. Hij,
de jongeling van Makela, zegde alzoo: ‘Gij, Zwina, ik trouw u.’
Zij, Zwina, alzoo: Ik, vele jongelieden hebben mij verlaten. Mij konden zij niet.
Hij, aldus: ‘Ik alleen, ik trouw u.’
Zij gingen 't vragen aan vader en moeder. Hij, de vader, nam het aan, alzoo: ‘Wij
trouwen haar met dien schoonen jongeling.’
De moeder, alzoo: 't Is goed, gelijk gij, haar vader, gezegd hebt. Ik, moeder, zou
ik weigeren?
De vader, dus: ‘'t Is goed, wij zullen haar dus trouwen. In een verafgelegen land
baart men kinderen.’
Zij trouwden Zwina; Nkenge, zij niet.
De huwelijksbrief werd afgesneden(1), alzoo: Gij, die Zwina trouwt, betaal 't geld,
dat wij snijden(2), op eenen dag, omdat zij Zwina, vele jongelingen hebben voor haar
gevochten, zij konden haar niet. Maar gij hebt u aan haar vastgehecht, 't Is goed,
maar betaal 't geld op eenen dag. Die inwoner van Makela, alzoo: Ik, ik ben immers
hier, betalen zal ik zeker. Laat ons buitengaan, stelt eerst 't familiegeld.
Zij gingen buiten. De vader zegde: Ik heb het kind gebaard, (geef mij daarom)
mijn slaaplaken, en daarenboven drie levende geiten.
Haar oom kwam buiten, alzoo: Ik, al mijn geld hebben zij opgeëten, maar (geef
mij) mijn draagmes alleen.
Toen zij dat afgesneden hadden, hij de inwoner van Makela, alzoo: Zoo is 't goed
voor mij, maar nu snijd den huwelijksbrief.
Zij sneden den huwelijksbrief; hij besloot zes duizend mitakos(3).

(1) Het huwelijkskontrakt werd geregeld: vader en schoonzoon breken samen een stokje.
(2) 't Geld snijden = den prijs stellen.
(3) Mitako = centiem.
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Hij, de inwoner van Makela, alzoo: 't Is wel. Betalen zal ik, al wat gij mij afgesneden
hebt.
Hij oordeelde deze zes duizend mitakos goed, hij bevool aan zijne slaven, alzoo:
Gaat mijn geld en kleedingsstoffen halen.
Zij gingen, en zij kwamen. Zij haalden drie groote stukken roode stof te voorschijn,
betaalden ze drie duizend mitakos; toonden weêr eene grijze stof, betaalden haar
duizend; toonden weêr een beddedeken, betaalden het vijfhonderd; een heel stuk
blauw goed van acht vadems, betaalden het duizend vijf honderd.
Al het geld was op, en hij sprak alzoo: Welaan, kleed mijne vrouw aan.
Die inwoner van Makela, door zijnen koophandel, was rijk en gaf haar veel glans
en luister. Hij ging een parelen halssnoer halen, gaf het aan zijne vrouw; ging weer
acht ringen(1) halen voor de voeten, en sprak: ‘Doet ze vast aan hare voeten.’ En zij
deden ze vast aan de voeten van zijne vrouw; hij ging weer tien armbanden halen,
en gaf ze aan zijne vrouw.
Vader en de oomen hadden dat gaarne. Zij zegden: Al zijne zaken heeft hij gegeven,
maar waarom houden wij zijne vrouw?
De vader ging binnen in huis, bevool aan de slaven, alzoo: ‘Gaat verkens halen
en doodt ze.’
De slaven gingen, bonden de verkens vast, doodden ze.
Hij bevool weer, alzoo: ‘Slaat tien kiekens dood.’
De slaven grepen tien kiekens en zij hadden ze gedood.
De moeder maakte tien groote maniokbrooden gereed, alzoo: Zwina, 't is haar
vertrek. Maar gij, echtgenoot, kom nader; wij zullen 't akkoord maken tusschen u en
uwe vrouw.
De echtgenoot kwam.
Zij, de moeder alzoo: Wel, gij, man, waar gij gaat met Zwina, zij, zij put geen
water, zij, zij raapt geen hout op, zij, zij werkt niet. Mijn kind, alle dagen sinds dat
zij geboren

(1) Koperen ringen, die zeer zwaar wegen. Iedere ring weegt somtijds twee kilo.
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is, weet niet wat werken is, noch hoe men water put, zij weet dat niet.
Hij, de man, alzoo: 't Is goed, daar waar zij gaat, wie haar water beveelt of hout,
niemand.
De moeder sprak, alzoo: 't Is zoo, vader(1). Waar gij gaat, verzorg goed uwe
echtgenoote.
Zij gingen kiekens en verkens slachten en voorbereiden; zij kwamen den inwoner
van Makela en zijn volk spijzen. Zij aten alles; zij groetten malkander met handgeklap.
De vader van Zwina ging tien kruiken palmwijn halen, hij kwam en ging ze laten
drinken. En zij dronken, zij dansten, zij sliepen.
A! de zon was opgegaan, 't was klaar geworden.
Hij, de jongeling van Makela kwam buiten, alzoo: Geef mij mijne vrouw; 't is mijn
vertrek. Geef mij mijne vrouw.
Zij, de moeder, zegde zoo: Wacht, dat zij al haar dingen vastgebonden heeft.
Zwina had al hare glorie vergaderd, legde het in haren korf en gaf dezen aan hare
zuster Nkenge.
Zij, Nkenge zou met hare oudste zuster medegaan.
Hij, de jongeling sprak zoo: ‘Zwina mag niets dragen’.
Dan begon het vuur te spreken(2), om zijne vrouw Zwina te vereeren. Zij gingen
weg. Van gehucht tot gehucht, 't vuur was aan 't weergalmen. Hij, de man van Zwina,
zegde zoo: ‘Draagt mijne vrouw.’ Zij droegen zijne vrouw.
En zij gingen, zij gingen, zij gingen. Zij kwamen in hun dorp aan. Zij schoten weer
met 't vuur. Heel het dorp kwam kijken naar haar, Zwina. Zij zat neer op haar bed.
Hij, de man, bevool eene geit te dooden, hij kwam en spijsde zijne vrouw.
Zij, de vrouw in 't begin at maar een broksken, zij at niet veel. Hij, de man, alzoo:
‘Toe, eet maar!’
Zij sprak: ‘Ik volstrekt, ik eet langzaam.’
Haar zuster, Nkenge, sprak ook: ‘Kom aan, eet, wat zijt gij beschaamd!’

(1) Vader: eeretitel.
(2) Het vuur spreekt = er werd geschoten.
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En zij waren, zij waren, bijna drie maanden verliepen.
Hij, de man, alzoo: ‘Verder de streek in, ga ik koophandel drijven, waarschijnlijk
binnen vijf maanden kom ik hier terug!’
Hij liet zijne vrouw aan zijn jongsten broeder te bewaken, alzoo: ‘He, broêr, sla
goed mijne vrouw en mijne schoonzuster gade, totdat ik terugkom.’
Hij, de oudste broeder, ging dus naar Zombo(1).
Waar zij bleven, ging de tijd voorbij, ging de tijd voorbij.
De jongste broeder zegde alzoo: ‘Blijft hier, ik ga mijn geld halen aan den anderen
kant van de rivier; de dag is gesteld.’
De schoonmoeder van Zwina en Nkenge bleef in 't dorp. De schoonmoeder zegde
alzoo: ‘Vandaag, gij Zwina en Nkenge, wij gaan maniok uitdoen, laat daar uw
maagddom.’
Maar Zwina begon te weenen, alzoo: ‘Ik, Vader en Moeder hebben mij verboden,
alzoo: ‘Gij moogt niet werken.’ En vandaag dus: ‘Laat ons maniok uitdoen,’ 't is
wel, vooruit.
Maar hare zuster Nkenge sprak dus: ‘Mijn oudste, dat zij blijve, ik ga meê om
maniok uit te doen.’
Zij gingen, zij deden drie korven uit; zij legden hem in 't water, opdat hij rotte, en
zij kwamen terug in 't dorp.
De jongste broeder was teruggekomen, hij kwam 't huis binnen. Toen hij Zwina
zag, die weende, vroeg hij aan Nkenge alzoo: ‘Zij, Zwina, wat weent zij?’
En zij antwoordde: ‘Uwe moeder heeft met haar twist gemaakt, dat zij ging om
maniok uit te doen.’
De schoonbroêr nam 't geweer: ‘Gij, vrouw, gij zoekt twist met Zwina; gij zijt een
wangedrocht van uwe moeder, ik schiet u dood.’
Maar Nkenge belette den schoonbroeder, alzoo: ‘Och, man, laat los, ik smeek u,
dat zij ons zullen verwijten en haten, alzoo: Gij eet ons dorp op(2).’

(1) Zombo: streek van Portugeesche Congo.
(2) De ouden van 't dorp zouden Zwina en Nkenge beschuldigd hebben den dood van eene der
dorpelingen te hebben veroorzaakt: wat zeer erg is.
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Vier dagen waren vervlogen, sedert men maniok in 't water gelegd had. De
schoonbroeder vertrok daar, waar men den dag gesteld had om zijn geld te ontvangen,
want hij had nog niets ontvangen. En hij was gegaan.
De schoonmoeder liep dan rond in huis en sprak, alzoo: ‘Vandaag, gij Mevrouw(1)
Zwina, kom buiten, wij gaan naar 't water, om den maniok af te schillen.’
Nkenge sprak dus: ‘Gij, moeder, aan mijn oudste zuster heeft Vader en Moeder
dat verboden, en gij dus, gij vervolgt altijd mijne zuster om maniok af te schillen.’
Zwina ook werd boos, alzoo: ‘Welaan, laat ons maniok afschillen.’
En zij gingen, zij haalden maniok uit 't water, zij pelden hem af.
Zij, de schoonmoeder, sprak: ‘Gij, Nkenge, ga naar 't hooge gras om varenkruid
te halen, wij doen het eerst onder in den korf, zoo bederft onze maniok niet. Ik ook,
ik ga de rivier op, ik zal gaan bladeren van bananen halen. Zij, Zwina, dat zij hier
blijve.’
Zij, de schoonmoeder, ging dus rivieropwaarts en veranderde in een boa(2). Zij
kwam de rivier af, waar zij Zwina gelaten had. Zwina, toen zij het zag, schreeuwde
en huilde: ‘He, Nkenge, mijn jongste zuster, haast u, ik sterf door den boa.’
Maar Nkenge, toen zij kwam toegeloopen, de boa had zich reeds rondgeslingerd
om 't lichaam van Zwina. Nkenge liep naar 't dorp, begon te roepen: ‘He, la, la, la,
la!(3) He, mannen, haast u, mijn oudste zuster, een boa heeft haar gegrepen.’
De mannen kwamen toegeloopen, maar de boa had haar man reeds ingeslikt; zij
schoten dien boa.
En de boa veranderde in de moeder van den man van Zwina.
Men stond verbaasd. Vol verbazing en verbazing, alzoo: ‘Wat! Die moeder is nu
de vrouw van 't kind geworden.’

(1) In 't Congoleesch Ndona, van 't Portugeesch Dona.
(2) Bijgeloot der zwarten. - Anderen nog, volgens hen, veranderen in een luipaard (ngo-nkitu);
of in een krokodil (ngandunkitu).
(3) Zoo roept men als men in gevaar verkeert, terwijl men met de hand op den mond slaat.
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De jongste broêr zegde: ‘Wat kan men er aan doen? Nu is 't toch te laat. Alle beiden
zijn doodgegaan.’
Zij deden de moeder open, en haalden Zwina er uit; alle beiden, bond me ze in
kleedingsstukken.
De moeder legde men op eene plaats; Zwina, legde men op eene andere plaats.
En de tijd ging voorbij, en de tijd ging voorbij. De echtgenoot van Zwina kwam
terug. Toen men 't gebeurde vertelde, hij, alzoo: ‘He, moeder, ik vader!(1) Hoe ben
ik gevaren? Daar waar ik mijne vrouw gaan halen heb, die haar bezitten zullen zich
over mij wreken, vermits mijne moeder schuldig is. Och arme, mij! Hoe zal ik
zeggen?’
Zij deden vijf kassen poeder brengen, en zij schoten en schoten, en 't vuur
weergalmde over de dalen en bergen tot in den hoogen hemel.(2)
En de tijd vervloog, en hij vervloog, en hij vervloog.
Op zekeren middag was de man op 't einde van 't dorp gaan wandelen. Nkenge
was haar mandeken aan 't vervaardigen, den weduwestaat van hare zuster had zij
begonnen. En zij was droevig en sprak: ‘Ik neem mijne lier(3), weenen, ik ga weenen.’
Toen hief zij eenen zang aan, alzoo: ‘Kindengele, kindengele, kindengele ya Zwina,
ik ben reeds aan Zwina gestorven!’ En daar, zij hoorde iets in de verandah, een lied
ook: ‘Ik weet, dat gij mij beweent op uwe lier!’
Nkenge liet hare lier vallen, luisterde nog naar de verandah, alzoo: ‘Ik ga stillekens
buiten, dat ik zie!’
En zij ging heel stillekens, stillekens op hare teenen. Toen zij buiten kwam, en zij
rondkeek, niemand zag zij. Nkenge sprak in haar eigen: ‘He, Bambatas(4), waarom
vervolgt gij mij? He, gij allen gij, hebt gij niets gezien?’
En zij sliepen. 's Morgens, toen het klaar geworden was, was de man gaan
wandelen. 't Was middag geworden. Nkenge zegde, alzoo: ‘Ik zal mijne lier nemen,
dat ik weene.’

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

Uitroepingen!
Gewoonten, als er iemand sterft, zoowel als bij trouwfeesten.
Inheemsch muziekinstrument (nsambi).
Naam van den volksstam.
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Nadat zij haren zang had aangeheven: ‘Kindengele, kindengele, kindengele, ya Zwina!
Ik ben reeds aan Zwina gestorven!’ zij hoorde in de verandah 't lied weêr, alzoo: ‘Ik
weet wel dat gij mij op uwe lier beweent.’
Nkenge liet daar haar weenen: ‘Wacht, ik kijk.’
Toen zij buiten ging, zij, zij zag niemand. Zij liet alles stil, zij zegde geen woord
aan niemand. Tegen den avond, toen de zon was ondergegaan, de man kwam terug;
zij vertelde hem 't gebeurde, alzoo: ‘O man, dit dorp, men vervolgt mij hier!’
De man, alzoo: ‘Hoe?’
‘Wel, gisteren, tegen den noen, was ik aan 't weenen. Toen hoorde ik iemand in
de verandah, die zegde, alzoo: “Ik weet dat gij mij op de lier beweent.” Toen ik
buitenging, toen ik rondkeek, ik zag niemand.’
De man, alzoo: ‘Is 't waarheid, dat gij zegt, of leugen?’
Nkenge sprak: ‘Zoo waar dat ik eene zuster had, 't is geen leugen. Morgen noen,
blijf hier in huis, ik zal weenen.’
Toen zij sliepen, de dag was aangebroken, 't was middag, alzoo: ‘Man, blijf in
huis, ik zal weenen, dan zult gij den zang hooren, dien men in de verandah zingt,
waar men Yaya(1), mijn oudste zuster begraven heeft.’
Nkenge nam hare lier; terwijl zij begon te weenen, hief zij haar lied aan:
‘Kindengele, kindengele, kindengele ya Zwina. Ik ben aan Zwina gestorven.’ Zij
hoorde in de verandah 't lied weer, alzoo: ‘Ik weet dat gij mij op uwe lier beweent.’
Wel, man, nu, kom, luister. Hoor je, bedrogen heb ik u?
De man, toen hij gekomen was, toen hij luisterde, 't was immers zoo. Hij sprak in
zijn hart, alzoo: ‘Toen zij geweend had, ik kwam nader, ik zag rond, om te zien, wie
ons kwam vervolgen, waarschijnlijk, die jonge lui van Bambatas, ik zou ze
doodschieten.’
Maar toen hij naderde, en naderde, hij luisterde daar in het graf, waar men Zwina
gelegd had, daar kwam de zang uit. Toen riep hij op Nkenge: ‘He, Nkenge, wel,
kom!’

(1) Eeretitel dien men aan zijnen oudste geeft.
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Toen zij kwam, die zang kwam daar uit. Hij sprak: ‘Wo!(1) zoo wij het lijk weêr
uithaalden?’
Nkenge, alzoo: ‘Ja, 't is goed; wij doen 't graf open, wij zien, doch dat er geene
menschen zijn, die het zouden zien en rondstrooien, hoort ge!’(2).
Toen zij het graf opengedaan hadden, alzoo: ‘Laat ons dit lijk uit de stoffen doen,
om te zien.’
Toen zij 't losmaakten, hoorden zij Zwina, die sprak, alzoo: ‘Doet mij stillekens
los!’
Toen zij al de stoffen hadden losgemaakt, deden zij de stoffen weêr in 't graf. Zij
maakten het effen, gelijk het was, alzoo: ‘De menschen, als zij komen zien, zullen
alzoo zeggen: ‘Het lijk is er, daar is 't begraven.’
En 't graf toch was ledig.
Hij sprak: ‘Nkenge, neem eene kalebas; ik neem eene kruik. Laat ons water gaan
putten, om haar te wasschen.’
Toen zij water geput hadden, waschten zij haar goed, namen roode verf en palmolie,
en bestreken haar goed, zij spreidden schoon-dooreengevlochten biezenmatten open,
in de schoonste plaats van de strooien hut, alzoo: ‘Hier, hier komen geene menschen
binnen, dat zij haar niet zien. Om haar te spijzen, doet men noch geit, noch verken
dood. Alle dagen, maar wasschen en wasschen, bestrijken en bestrijken, inwrijven
en inwrijven.’
Twee maanden waren vervlogen, Zwina was weêr goed gekomen, gelijk zij was.
Al hare krachten waren haar teruggekomen.
De man sprak zoo: ‘Gij, Nkenge, en gij, mijn jongste broêr, waar gij blijft, Zwina,
zij, toont haar niet aan de menschen. Ik ga terug naar Zombo, ik ga mijne kassen
poeder halen, die ik daar gelaten heb. Dien dag, dat ik Zwina aan de menschen van
't dorp zal toonen, dan moogt gij al die kassen poeder afschieten.’
Hij ging.
Waar zij bleven, de tijd om 't eten verdween, de tijd om te slapen verdween.

(1) Wo! = Uitroeping van verwondering.
(2) 't Is heel streng verboden, een lijk uit 't graf te halen.
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De jongste broêr, wanneer hij wandelde in 't bosch, was Nkenge met haar oudste
gebleven, alle beiden te zamen. 't Was middag geworden. Nkenge zegde zoo: ‘Gij,
Yaya, al uwe krachten, zijn zij teruggekomen?’
Zwina, zoo: ‘Ja, mijn jongste, mijn lichaam is teruggekomen, gelijk ik geboren
was.’
Nkenge, alzoo: ‘Wel, gij, Yaya, vermits wij dit wonderteeken gezien hebben, ja,
blijven wij nog hier?’
Zwina sprak: ‘Ja, kindlief; als wij hier niet blijven, ach! waar gaan wij henen?
Dien weg van ons dorp, dien weten wij niet. Eén komen slechts, zijn wij hier gekomen.
De weg, daar zijn vele zijwegen. Indien wij gaan en gaan, zouden wij niet verloren
loopen? Misschien ook vatten zij ons terug.’
Nkenge, dus: ‘Neen, Yaya, toen wij hier gekomen zijn, ik ben altijd een weinig
van achter gebleven; aan de zijwegen, heb ik teekens gezet.’
Zwina, alzoo: ‘A! die teekens, die gij gezet hebt, wat zijn ze?’
Nkenge, alzoo: ‘A! kleine putjes, heb ik gegraven!’
Zwina dus: ‘Wel, wij vluchten, wanneer, kindlief?’
Nkenge, alzoo: ‘Wij gaan vluchten, als zij slapen den eersten slaap. Van avond,
zal ik maniok stampen, wij leggen hem in den korf. Ik zal u kiekens dooden, wel
vijf. Wij maken ze gereed, wij leggen ze in den korf. Dan, de Bambatas, als zij hunnen
eersten slaap aan 't slapen zijn, wij gaan uit. Wij vallen op den weg, wij gaan.’
Zwina, alzoo: ‘A! kindlief, als wij maar niet verloren loopen!’
Nkenge, alzoo: ‘Wat! Wij verloren loopen! Maar 't is maneschijn, de maan, die
schijnt zoo fel met haar schijnen. De wegen zijn gelijk in den dag.’
De zon was ondergegaan, de avond viel, de Bambatas vielen aan 't eten, terwijl
zij om 't vuur zaten, dat glinsterde in de hutten. Men koutte en koutte. 't Kouten was
uiteengegaan, 't dorp werd stil. Zij sliepen. Bij den eersten slaap, sprak Nkenge,
alzoo: ‘Yaya, neem uwen korf; de Bambatas zijn aan 't slapen.’
Zij, zij gingen weg. Zij gingen, zij gingen, zij gingen. Zij waren heel ver geraakt.
De dag was aangebroken.
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Nkenge sprak: ‘Yaya, wij gaan 't hooge gras in; waarschijnlijk zal de jongste broêr,
die thuis gebleven is, ons volgen.’
Toen zij in 't hooge gras waren gekropen, zetten zij zich nevens malkander. En zij
zaten. De zon was aan 't ondergaan.
Zwina sprak, alzoo: ‘Mijn jongste laat ons nu uitgaan tot op den weg. Wij zullen
heel traagzaam, traagzaam vooruitgaan, tot de zon weer opkomt, dan zijn wij heel
ver in 't gaan.’
Waar zij uitgekomen waren, gingen zij, gingen zij. Zij hoorden de hanen, die
kraaiden.
Nkenge, alzoo: ‘Yaya, de voeten doen zeer. Laat ons een beetje rusten.’
Zij kwamen dichtbij. De dag was aangebroken.
Nkenge, alzoo: ‘Yaya, wij trekken van hier op tot den middag. Hier zijn wij
halfweg; de Bambatas kunnen ons niet meer volgen.’
Van daar, maar gaan en gaan en gaan.
Den dag van den Nsoma(1), kwamen zij 's avonds dicht bij hun dorp aan, in hun
dorp waar zij Vader en Moeder gelaten hadden.
***

Zwina, toen zij gestorven was, de stengel van de meloen van Zwina was gestorven.
De vader en de moeder, toen zij de stengels van de meloenen zagen, die van Nkenge
was frisch, vol leven en groen: die van Zwina, verslenst en verdroogd.
Vader en Moeder weenden en weenden dan. Zij maakten eene groote doodenkamer:
‘Ons kind Zwina is gestorven in Mbata.’
De doodenkamer weergalmde wel twee maanden van 't weenen en 't dansen en 't
zingen: 't was de doodendans van Zwina.
Daarna was alles uiteengegaan. Maar haar vader wraak aan 't uitdenken, alzoo:
‘De Bambatas, als zij hier komen

(1) Vierde dag van de Congoleesche week.
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om 't doodsbericht te brengen(1), allen snijd ik ze dood, niet één uitgezonderd; geen
man trekt terug.’
Op den dag van heden was vader naar 't hooge gras gegaan. De moeder ging niet
uit, den weduwestaat van haar kind had zij begonnen.(2) Een jongsken, 't kleinste,
bleef thuis bij zijne moeder. Tegen den avond was het gaan wandelen, waar de
meloenen stonden, alzoo: ‘Ik ga naar de meloenen van mijne ouderen zien.’
Toen hij ging, de stengel van de meloen van Zwina, die gestorven was, toen hij
zag, de stengel herleefde. Toen hij hem raakte, een nieuwe scheut kwam uit op den
stengel van de meloen, die gestorven was: Wacht, zegde hij, ik zal dat gaan zeggen
aan Mama(3).
Toen hij hard liep, toen hij kwam, zegde hij: ‘He, Mama, laat ons gaan en zien;
de stengel van de meloen van Zwina is verrezen, is groen geworden.’
De moeder, alzoo: ‘He, gij, loop weg, hebben de tooveraars u geslagen(4), dat gij
uwe oudste zuster, die dood gegaan is, komt vervolgen?.... Waarlijk, 't is zijne
jonkheid, die hem dus doet spreken.’
En hij, alzoo: ‘Mama, 't is mijne jonkheid niet. Laat ons gaan en zien, de
paddestoelen staan open(5), Mama; 't is geen leugen, 't is waarheid.’
Maar de moeder: ‘'t Is maar een klein kind, hij verstaat noch goed, noch kwaad.’
Omdat haar hart dat herinnerde, kwam er droefheid in en zij weende en weende.
Eindelijk was vader gekomen. Hij, 't kind, toen hij vader zag, hij ging loopen daar
waar zijn vader was, alzoo: ‘He, Vader, de stengel van de meloen van Zwina, die
gestorven was, toen ik ging zien, hij stond recht, daar was een scheut uitgegroeid.
Maar ik ging dat aan Mama zeggen, alzoo: ‘Laat ons gaan, kom zien, Mama. En
Mama, zij

(1) Congoleesche gewoonte. - Als er iemand sterft, moet men de doodmare in de familie brengen.
(2) Een moeder, als haar kind gestorven is, mag haar niet meer wasschen; hare haren laat ze
groeien, en zij bestrijkt zich met rood.
(3) Mama: Moeder,
(4) Verwenschingen.
(5) Congoleesche eed.
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joeg mij weg, zij verwenschte mij. Nu is zij in huis, aan 't weenen weent zij.’
De Vader alzoo: ‘Welaan, ik ga zien.’
Toen zij gingen, zag de vader, dat de stengel herleefde en een scheut op den stengel
van de meloen van Zwina.
Dan riep hij zijne vrouw, alzoo: ‘Wel, gij, dit kind, waarom verwenscht gij het,
om welke reden?’
Zij dus, alzoo: ‘Omdat het oude zaken, die al lang en lang in 't hart vergeten zijn,
weêr ophaalt.’
En hij, alzoo: ‘Maar de stengel van de meloen van Zwina heeft eene scheut
geschoten. Ik heb hem gezien.’
Zij, de vrouw, sprak: ‘Ik ook, ik ga zien.’
Toen zij kwamen, de scheut die kwam te voorschijn. Alle beiden, vrouw en man
stonden verwonderd en verwonderd: ‘Dit, wat is deze zaak? Wel, wat is 't? Ons kind
is al lang gestorven, deze 't zijn nu vijf maanden al vervlogen. Wel, die stengel herleeft
weêr. Wij zullen zien dezer dagen.’
En zij waren, zij waren, zij waren. Zwina in Mbata(1), al hare krachten waren
teruggekomen. De stengel van de meloen had drie bladeren.
De vrouw sprak dus: ‘Wel, gij, mijn man, gaat gij niet langs die wegen om te zien,
gaat gij deze zaak niet klaar maken, hoe zij is? Misschien, ons kind verrijzen is
verrezen.’
De man sprak: ‘Dezer dagen zal ik zien, verzamel eten. Dan zal ik gaan, ik zal
eens gaan zien langs die wegen.’
En de tijd verdween en verdween en verdween.
Op zekeren dag, omtrent den noen, de moeder had haar huis uitgekeerd. Zij legde
de vuiligheid op een oud mandeken en zij riep haar kleinste kind, alzoo: ‘Kom, neem
dit veegsel, en werp het in den vuilput.’
Het kind, toen hij 't veegsel was komen halen, toen hij ging naar den vuilput, toen
hij 't wegwierp, hij zag rond in den weg en zijne zusters Zwina en Nkenge zag hij.
Hij wierp 't oud versleten mandeken weg, en kwam geloopen

(1) Mbata: Streek waar Zwina getrouwd was.
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naar 't huis van zijne moeder, alzoo: ‘He Mama, Zwina en Nkenge, uwe kinderen,
daar komen zij aan.’
De moeder, dus: ‘He, gij, de slechte geesten hebben u betooverd, loop weg. Ik sla
u dood. De goeden zijn doodgegaan en voor altijd, voor altijd. Heden, gij, een
wangedrocht van een jongen. Wel, gij, kunt gij onzen familiestam doen herleven?’(1)
Het kind, toen hij dit hoorde, zijn hart was geprangd, omdat hij waarlijk zijne
zusters gezien had. Hij ging in allerhaast terug, daar waar hij zijne zusters gezien
had. Zijne zusters, toen zij hem zagen, droegen hem, hij zat op hare heupen. Zij
kwamen zoo 't dorp binnen.
De moeder, alzoo: ‘He, gij, die betooverd zijt door de slechte geesten, waar zijt
gij geloopen, waar?’
Toen zij buitenging, alzoo: ‘Ik ga zien waar hij henen is.’
En zij, zij zag in de ronde; 't kind was op de heupen van Zwina en Nkenge gezeten.
De moeder ook ging loopen in allerhaast: ‘Gij, mijn kind, waarlijk, gij hebt niet
gelogen.’
Terwijl zij liep, zij de moeder ook, zij kwamen te zamen dicht bij hun huis, zij
kwamen allen tot op de koer. De moeder zette ze op haren schoot, een op een knie,
een op een knie: ‘He, moeder(2), mijne kinderen, die ik beweende en voor wie ik
slordige kleêren droeg(3), zijn vandaag verschenen.’
Toen riep zij haren man, die aan 't uiteinde van het gehucht was. - De man sprak
dus: ‘Ik zal gaan.’
Toen hij kwam, toen hij aankwam op 't einde van 't dorp, zag hij op den schoot
van zijne vrouw, jonge borsten van twee maagden, die zich bijeen naderden op haren
schoot. Dan bij het naderzien: ‘Deze kinderen, van waar zijn zij gekomen?’
Toen hij de oogen wijd opende, toen hij keek en keek, dan waren het, zijne
kinderen, alle twee. En hij liep in

(1) De kinderen, uit een Congoleesch huwelijk gesproten, behooren tot den familiestam der
moeder.
(2) Uitroeping.
(3) Als kinderen gestorven zijn, moet de moeder vuile kleêren dragen.
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allerhaast met al de vreugde, die hij in zijn hart had, en hij kwam: ‘He, moeder, mijne
kinderen, moeder! Wat! Zij zijn teruggekomen!’
Hij ging in zijn huis, deed twee groote kassen poeder te voorschijn komen: ‘He,
mijne neven, komt af met uwe geweren. Komt schieten, uwe vrouwen zijn gekomen.(1)
De neven vroegen aldus: ‘Welke vrouwen, die gekomen zijn?’
De oom zegde alzoo: ‘He, vooruit, mannen, komt gij?’
De neven kwamen afgeloopen. Dan kwamen zij daar Zwina en Nkenge aan. Toen
schoten zij vuur. En 't vuur daverde en daverde. 't Einde van 't dorp, toen zij 't vuur
hoorden, dat sprak, alzoo: ‘Welaan, wij ook, wij gaan zien 't vuur, waarom men 't
vuur schiet op 't einde van 't dorp.’
Toen zij kwamen, vonden zij de twee, Zwina en Nkenge. 't Nieuws verspreidde
zich door gansch het dorp.
Heel het dorp en vuur schieten en schieten en schieten. De avond viel. Hun vader
sprak: ‘Gaat, 't is genoeg, gaat het zeggen. Dat eenieder kome, en laat ons de kinderen
vragen, maarmeê zij gekomen zijn.’
Toen allen vergaderd waren op de koer van hunnen vader, alzoo: ‘Gij, Nkenge,
gij, vertel wat gij ginder gezien hebt.’
Nkenge, toen zij alles uitgelegd had wat zij gezien hadden, van 't sterven harer
zuster, enz. enz., hun vader sprak alzoo: ‘'t Is niets, wel dat gij u gered hebt, komt
dichter bij.’
Toen deden zij de trommels komen. En de trommels weergalmden en weergalmden.
Zij dansten de glorie hunner kinderen, en zij dansten en dansten en dansten eene
heele maand.
Toen deed de vader 't feest uiteengaan, alzoo: ‘Wij zullen dien jongeling afwachten,
of hij zal komen?’
En de tijd verdween en verdween.

(1) Als een kind na langen tijd in zijn dorp terugkomt, dan, onder andere vreugdeteekens, wordt
er geschoten.
De zwarten vroegen mij, toen ik naar België terugtrok: Wel, Pater, als gij in uw geboortedorp
aankomt, zal men dan ook schieten en schieten?
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***

De echtgenoot, waar hij bleef, kwam met zijnen jongsten broêr overeen, alzoo: ‘Hoe
zouden wij aan de ouden vertellen?’
Hij, de jongere broêr, aldus: ‘Gij, mijn oudste, wij zeggen alzoo: “'t Is nu al een
beetje tijd, dat hier anderman's kind gestorven is, wel laat ons de doodmare gaan
dragen naar de familiestam. De leden van de familie, dat zij ons de doode komen
begraven.”
Zoo zullen wij aan de ouden zeggen. Wij zeggen niet, alzoo: “Zwina, die gestorven
was, is verrezen, noch, dat zij in 't huis was, dat wij haar verzorgden, dat zij weêr
was gelijk vroeger, noch dat ze is gaan vluchten. Zoo wij dit alzoo moesten vertellen
aan de ouden, de ouden zouden ons berispen, en zoo zouden zij naar den familiestam
niet willen gaan om de doodmare te dragen. Maar wij zullen slechts zeggen, de
doodmare in de familie te dragen.”
De avond was gevallen. De echtgenoot had palmwijn gekocht, kiekens geslacht,
deed al de ouden komen. De ouden kwamen af en waren vergaderd bij zijne hut. Hij
sprak dus: “Ouden, die maniokbrooden eet gij, die kruiken drinkt gij, dan luistert
naar hetgeen is in mijnen mond, dat ik spreke.”
De ouden aten de maniokbrooden, dronken de kruiken, dan spraken zij alzoo: Wat
zaak is er met u? Wel, zeg het, wij luisteren.’
Hij dan, alzoo: ‘Gij, ouden, ziehier waarom ik u uitgenoodigd heb. 't Is al eenigen
tijd dat mijne vrouw gestorven is, de vogel is aan 't rotten(1). Wel, gij ouden, ziehier
waarom ik u uitgenoodigd heb, laat ons gaan naar de familiestam van Zwina, wij
regelen de zaak en wij dragen de doodmare. Al wat er ginder is, regelen wij.’
De ouden zegden: ‘Maar, jongen, gaan en gaan, 't is wel, maar een ding moeten
wij inzien, ginder is het mes gescherpt(2). Indien er iets moest voorvallen?’
De echtgenoot, alzoo: Er is niets, geene zaak te vreezen, alleenlijk dat 't nieuws
nog tot ginder niet toegekomen is, dit dat Zwina dood is.

(1) Spreekwoord, dat men zegt, als er iemand gestorven is.
(2) Ander spreekwoord. Men denkt wraak uit.
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De ouden antwoordden zoo: ‘'t Is wel, wij zullen eten gereed maken. Toekomenden
Nkandu(1), den dezen niet, maar den volgenden Nkandu, dan staan wij 's morgens
vroeg op en wij vertrekken.’
De Nkandu, die gesteld was, was aangebroken. Zij bonden heele dragerskorven
eten vast, zij kwamen te zamen, wel twee honderd, en geweren en geweren en
geweren, en potten poeder en potten poeder. Zij trokken op met cimbalen en klokjes
en trommels. Zij gingen en gingen. Zij sliepen; de dag was aangebroken. Toen zij
weer gingen en gingen en gingen, sliepen zij. Zij sliepen wel acht slapen op weg, de
negenste kwamen zij aan. Degenen, die de belletjes en klokjes konden spelen,
begonnen: Ku nge, nge, nge, nge, nge. Ku nge, nge, nge, nge, nge(2)....
In 't dorp van Zwina, zegde men: ‘A! Die de klokjes spelen, wie zijn 't? Ziet den
hond daaronder(3)’
Allen kwamen aangeloopen, zij kwamen zich vereenigen op de dorpsplaats, en de
mare verspreidde zich: ‘'t Is de echtgenoot van Zwina. Maar zwijgen, zwijgen,
zwijgen, wij zullen hooren, wat hij komt zeggen.’
De vader leerde Zwina en Nkenge, alzoo: ‘Gij, komt niet buiten op den weg, blijft
in huis, ik heb al de ouden van 't dorp doen vergaderen, alzoo: Komt, de schoonzoon,
die lang vergeten is, is in 't dorp gekomen; wij hooren wat nieuws hij komt brengen.’
De Bambatas kwamen ook af op de koer van den vader van Zwina. Zij vereenigden
zich met hunne geweren. De ouden van 't dorp waren ook vereenigd.
Toen zij allen gezeten waren, sprak de echtgenoot, aldus: ‘De voeten rusten, de
mond hij rust niet.(4) Ik, ik ben hierom gekomen? Ndona(5) Zwina is gestorven, maar
de doodmare komen wij brengen. Staat op, laat ons de doode begraven.’(6)

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

Eerste dag van de congoleesche week.
Gerucht van de klokjes.
Spreekwoord: Weest voorzichtig.
Spreekwoord: Wij zijn afgemat, maar wij willen seffens zeggen waarom wij gekomen zijn.
Ndona: Mevrouw.
't Is eene Congoleesche gewoonte, dat de familiestam hare kinderen begraaft.
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De vader van 't kind, aldus: ‘He, ouden, hebt gij het gehoord?’
De ouden zegden: ‘Welaan!’
Zij stonden op, zij gingen zich vereenigen op de koer van 't opperhoofd. De vader
van Zwina sprak, aldus: ‘Gij, ouden, de tooveraars hebben 't lijk opgeëten(1), en nu
zouden zij nog hier komen liegen, wij dus, wij zouden ze loslaten?’
De jongsten onder hen antwoordden: ‘Neen, vandaag, zijn zij allen dood.’
't Opperhoofd van 't dorp sprak, alzoo: ‘Wel, gij, onderdanen, als wij teruggaan
bij hen, hoe zullen wij doen?’
De vader van Zwina alzoo: ‘Als wij gaan met u, grijsaard(2), wij, wij regelen niets.
Maar ik, als ik Zwina en Nkenge zal doen te voorschijn komen, als zij op de plaats
zullen komen, waar wij en de Bambatas vereenigd zijn, zij zullen alles vertellen.
Wanneer zij zullen verteld hebben, wanneer zij gedaan hebben, op die plaats neem
ik mijn kind terug. Wie mijn kind durft aanraken, doodt ze maar, allen. De tooveraars
zijn afgekomen, zij komen 't zelf zeggen. En wij zouden ze loslaten?’
Zij allen spraken: ‘O neen! Wij vermoorden. Dus vooruit naar de plaats. Gij, ouden,
als wij gaan, gij, vereenigt u te zamen dicht bij hen op de plaats. Wij, de jongelingen,
wij allen om de Bambatas, wij omringen ze.’
Zij kwamen op de plaats. Zij waren allen gezeten. De vader van Zwina deed Zwina
en Nkenge buiten komen. 't Was een donderslag in 't midden van de Bambatas. Toen
zij Zwina en Nkenge zagen, stonden zij allen recht op de plaats, allen verbaasd en
verbaasd en verbaasd, alzoo: ‘Wat is dat? Zwina is dood in 't dorp. En nu, Zwina is
hier met Nkenge; dat, dat in 't dorp gebleven is, is maar een schijn. 't Zijn hier
heksen.’(3)

(1) De tooveraars hebben Zwina vermoord.
(2) Eeretitel.
(3) Heksen: Scheldwoord. Ndoki, in 't Congoleesch.
Het zijn de ndoki, die ziekten en sterfgevallen veroorzaken, volgens de Congoleezen. Als de
tooveraar ze door zijn toovermiddelen heeft aangewezen, worden ze verbrand of in de rivier
geworpen.
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De jongelingen, toen zij dat hoorden, schoten vol gramschap: ‘Wie beschuldigt ons
hier van heksen?’
En zij vielen op de Bambatas, en zij schoten ze dood. Slechts tien man konden er
vluchten. Zij gingen 't nieuws dragen in hun dorp, alzoo: ‘'t dorp, waar wij uitkomen,
is een dorp van heksen. Zwina, weet ge, is verrezen. In 't huis had men haar verborgen.
Zij is juist gelijk zij was. Die tooveraars hadden zich onder malkander geregeld, 't
nieuws zegden zij niet. Zwina hebben ze dan getoond en wij waren verbaasd en
verbaasd en verbaasd. Zij zijn op ons gevallen, en zij hebben ons allen vermoord.
Wij, wij zijn ontsnapt, uit een land van tooveraars.’
Hun dorp stierf uit. Al de ouden had men vermoord.
Maar de eenigen, die overgebleven waren, zegden alzoo: ‘Zij, de mannen van die
streek, waar men onze ouden heeft vermoord, als zij hier den voet zetten, dood zijn
ze, niet levend.’
Mbengo, vier uren afstand van Kisantu.
IVO STRUYF, S.J.
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Van lichten
Men heeft of liever zij, ja zij
die wilden 't fijne weten,
zij hebben - in den ouden tijd 't verstand ‘'n licht’ geheeten.
Dit was oprecht geniaal en sinds
- gelief hierop te letten ontdekte men een meubel ook
om ‘'t licht’ ten toon te zetten.
En ‘'t licht’ och God! het blonk zoo fel,
dat 't meubel allerwegen
van lieverlee den gulden glans
der fama heeft gekregen.
En des - ter Universiteit verwekt het min misbaren,
als men thans korte keersen vindt
op hooge kandelaren.
OM. K. DE LAEY.
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De brieven van koningin Victoria
(Vervolg)
Albert en Ernest scheepten den 9 October te Antwerpen in, en kwamen den 10en te
Windsor aan. Hoort nu, hoe de Koningin op twee dagen tijds tot over de ooren verliefd
geraakte:
Koningin Victoria aan den Koning der Belgen.
Windsor Castle, 12 October 1839.
MIJN LIEVE OOM, - ... De dierbare kozijnen kwamen Donderdag avond om half acht
toe, na eene zeer slechte en bijna gevaárlijke overvaart; zij zagen er allebei zeer goed
en veel verbeterd uit. Daar zij geen opschik hadden konden zij niet aan tafel
verschijnen, doch zij debuted na 't eten in hun négligé. Ernest is een bijna knappe
jongen geworden. Albert's bevalligheid is in-'t-oog-springend en hij is zóó beminnelijk
en natuurlijk; in 't kort zoo bekoorlijk, en hij wordt hier uitermate bewonderd... Wij
reden gisteren uit, en dansten na 't noenmaal. De jonge lui zijn echt minnenswaardige
vroolijke gezellen en ik ben zeer gelukkig hen hier te hebben...’
De ontwikkeling van den minnehandel gebeurt met verbazende snelheid. Drie dagen
na bovenstaanden datum was alles beslist.
Koningin Victoria aan den Koning der Belgen.
Windsor Castle, 15 October '39.
MIJN LIEFSTE OOM, - Ik ben overtuigd dat deze brief u genoegen zal doen, want gij
hebt immer zulk een warm belang gesteld in al wat mij aanbelangt. Ik ben bepaald
beslist - en heb het dezen morgen aan Albert gezegd; de
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vurige liefde welke hij mij betoonde bij de verklaring, heeft mij groot genoegen
gedaan. Mij dunkt dat hij volmaakt is en ik geloof dat een allergrootst geluk mij
voorbehouden is. Ik bemin hem meer dan ik u zeggen kan en zal al doen wat in mijne
macht ligt om de opoffering welke hij gedaan heeft (want volgens mij is het eene
opoffering) zoo gering mogelijk te maken.
... Deze laatste, korte dagen zijn voor mij gelijk een droom verzwonden en ik ben
zoodanig door al 't gebeurde verbijsterd, dat ik bijna niet schrijven kan: doch ik ben
zeer, zeer gelukkig...
Het is hoogst noodig dat dit mijn besluit, door niemand, uitgenomen u en Oom
Ernest, geweten zij, vóór het Parlement vergadert...
Wij denken het best, - en Albert keurt het ten volle goed, - korts na de
Kameropening, d.i., rond het begin van Februari te trouwen; en waarlijk, mijn liefde
voor Albert is zoo groot, dat ik geen uitstel wenschen kan. Mijne zienswijze, ik moet
het bekennen, is een weinig veranderd sedert verleden Lente toen ik verklaarde dat
ik, vóor drie of vier jaren, niet aan trouwen denken kon; doch het zien van Albert
heeft alles veranderd... Ik denk dat gij het aan Louise zeggen moogt, doch aan niemand
anders van hare familie.’
En nu komen de gelukwenschen. Die van Koning Leopold zijn onder de eerste. Hij
schrijft den 24 October uit Wiesbaden, in hoogste geestdrift, geneigd om uit te roepen
met den profeet: ‘Laat nu Heer uwen dienaar in vrede gaan’. Den 9 November volgt
er een even innige hartebrief van Moei Louise.
Voortaan moet Koningin Victoria, met brief op brief, haar overvloeiend geluk in
het hart van haren Lieven Oom overstorten. Zij schrijft den 29 October: ‘O Lieve
Oom, ik ben zoo gelukkig! Ik aanbid Albert zoo! hij is een oprechte engel en zóo,
zóo goed voor mij, en hij mint mij zóo zeer, en dat ontroert mij geweldig. Ik hoop
en betrouw erop in staat te zijn hem zoo gelukkig te maken als hij het verdient. Ik
kan mij van hem niet afrukken, want wij slijten zulke genoeglijke stonden tegader...’

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1908

335
De verloofden scheiden; nu krijgen wij enkele minnebrieven te lezen die gedeeltelijk
in het Duitsch en gedeeltelijk in het Engelsch geschreven werden; schikkingen voor
het huwelijk; uitleg over Ambten en Staten; onderrichtingen over gewoonten en
gebruiken; inlichtingen over wetsvereischten, over Hof en Parlement, partijen en
Staatkunde... allemaal hoogst belangrijk en lezenswaard doch te uitgebreid om er bij
stil te houden.
Den 9 December, aan Oom Leopold:
‘Het maakte mij diep ongelukkig, gedurende tien dagen niets van Albert te vernemen.
Zulk langdurig stilzwijgen, voor iemand in mijnen toestand tegenover Albert, is
gansch onuitstaanbaar, en daarom was ik gisteren overzalig een allerliefsten,
alleraangenaamsten, langen brief van hem te ontvangen. Hij schrijft zoo schoon en
zoo ongedwongen. Ik hoop, lieve Oom, dat gij mijn laatsten brief - een heel pakje voor Albert ontvangen hebt. Ik zend u thans weer eenen: ik vrees dat ik heel
onbescheiden ben met al die brieven, doch ik heb hem zoo veel te vertellen, en het
zal enkel twee maanden duren, en daarom hoop ik dat gij mij vergeven zult, en ze
voortsturen...’
Ondertusschen, wat al toebereidselen en schriftelijke onderhandelingen met den
premier, burggraaf Melbourne! Oom Leopold wordt voor een heelen tijd in de koude
gelaten.
Op den vooravond van het huwelijk, komen er van den braven Oom eenige
liefderijke bladzijden met behulpzame gedragsregelen voor de welvaart van het
huiselijk leven.
‘... Niets kan zoo zeer het geluk verzekeren als volle vertrouwen. Tijdens het leven
mijner dierbare Charlotte, gold het bij ons als regel: nooit een enkelen dag te laten
voorbijgaan over ein Missverständniss, hoe onbeduidend ook. En, ik moet recht doen
aan Charlotte, met te zeggen, dat zij die overeenkomst met de meeste nauwgezetheid
onderhield, ja, bijwijlen beter dan ik, daar ik in mijne jonge dagen soms pruilensgezind
en zwijgende boos was... Met dezen regel kan geen misverstand wortel schieten en
aangroeien, of
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verwikkeld worden door nieuwe geschillen die bij de vorige aansluiten...’
De gelukkige bruid kan, daags na haar huwelijk, tijd vinden om een vluchtig briefje
naar België te zenden.
Koningin Victoria aan den Koning der Belgen.
Windsor Castle, 11 Februari 1840.
MIJN LIEFSTE OOM, - Van hier schrijft u het gelukkigste, gelukkigste wezen dat ooit
bestond. Waarlijk ik geloof niet, dat het aan iemand op aarde mogelijk is, gelukkiger,
of zoo gelukkig te zijn als ik. Hij is een engel...
Den 22 Mei 1840 komt Koning Leopold terug op zijn eigen huwelijksleven met de
welbeminde Charlotte, en hij weerlegt een aantal valsche geruchten die er over hun
huiselijk leven rondgestrooid waren.
Den 26 October van 't zelfde jaar vertelt Koningin Louise, in een zeer gezellig
brievenpraatje dat de Hertog van Cambridge hen daags te voren te Laken kwam
bezoeken, en hoe de twee knaapjes, Leopold en Philippe aan den ruwschorsigen
bezoeker voorgesteld werden ‘... Ik moet met spijt verklaren, dat het arme Lippchen
zoodanig door zijn uiterlijk, zijne grove stem en zijne zwarte handschoenen
verschuwde, dat hij in gehuil uitbarstte, en wij gedwongen waren hem heen te zenden.
De Hertog nam zijne schuwheid zeer goedig op, doch ik ben nog immer verlegen
met zijn gedrag..’
Op 21 November 1840 werd de eerstelinge der Koningin, Prinses Victoria, geboren.(1)
De moeder schrijft korts daarna:
MIJN LIEFSTE OOM, - ... Uw jong Klein-Nichtje is hoogst welvarend; zij wint dagelijks
bij in gezondheid, krachten en, - ik mag er dit wel bijvoegen, - in mooiheid ook. Mij
dunkt dat zij op haren dierbaren vader gelijken zal. Zij groeit verbazend. Ik zal zeer
fier zijn haar aan U voor te stellen...

(1) Later Keizerin Frederik van Duitschland.
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Het hoeft niet gezegd dat Koning Leopold een der eersten was om zijne troetelnicht
hartelijk geluk te wenschen en hij heette hare eerste bevalling ‘een feit, dat in uwen
Rang van Vorstin van allergrootste aangelegenheid is’ en ‘Ik vlei mij daarom met
de hoop’, zoo eindigt hij zijn gemoedelijken brief, ‘dat gij een verrukte en
verrukkelijke Mama zult worden, au milieu d'une nombreuse famille!’
Van deze milde wenschen heeft Koningin Victoria een beetje schrik. Zij antwoordt
den 5 Januari 1841:
‘... Ik denk, liefste Oom, dat gij mij niet gemeend wenschen kunt eene Mama te
worden “d'une nombreuse famille”. Gods wil geschiede; doch indien hij verordent
dat wij een groot getal kinderen krijgen, welaan, dan moeten wij hen trachten op te
brengen als nuttige en voorbeeldige leden der samenleving. Onze kleine jonkvrouw
(het boorlingske) gedijt uitermate, en ik hoop dat de Van de Weyer's (die hier
gedurende drie dagen vertoefden en haar tweemaal gezien hebben), u eene gunstige
beschrijving van haar zullen geven. Ik geloof dat het u vermaken zou, te zien hoe
Albert haar in zijne armen laat op en neder dansen; hij is eene uitstekende kindermeid
(en dat ben ik niet want zij is veel te zwaar om dragen) en zij is reeds zòò dol om bij
hem te zijn!’
Ik zou nu gaarne verwijlen bij de bewonderenswaardige reeks onderhandelingen die
weldra in de Verzameling voorkomen. 't Is de briefwisseling tusschen de Koningin
en hare Ministers: 't zijn verordeningen aangaande de meest verscheidene onderwerpen
waar hare diepe belezenheid en haar verbazend oordeel heerlijk uit opschitteren.
Doch ik moet mij beperken en in aanraking trachten te blijven met den Koning der
Belgen.
Hij was, ongetwijfeld, een weinig uit zijn humeur toen hij schreef uit
Laken, den 22 October 1841.
‘... Hier zit men opgesloten als in een dierenhok, rond en rond wandelend lijk een
tamme beer. En hier ook ademt men een mengsel van alle soorten vochtige
samenstellingen,
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die, zoogenaamd versche lucht zijn, doch er niet het minst op trekken. 'k Veronderstel
echter, dat mijn gebuur in Holland, waar men geenen heuvel vindt die zoo hoog is
als de uwe in de hovingen van Buckingham, Laken als een Alpenstreek zou
beschouwen. De aandoenlijke ontmoetingen tusschen den ouden en den nieuwen
koning(1) (daar men hem moeilijk een jonge koning kan heeten) moeten hoogst
vermakelijk zijn. Men vertelt, dat, hadde de Koning dat liefde-huwelijk niet
aangegaan, hij goed in staat zou zijn om zijnen zoon te onttronen; dat vernam ik
gisteren van iemand die den zoon tamelijk toegedaan is, en den vader verafschuwt.
Ondertusschen... is een zonderling mengelmoes van moordenaars en buitende
soldatenbucht van plan geweest hier bij ons hunne perten te komen spelen; dat hebben
wij van langs om klaarder ingezien. Is het door zijne persoonlijke ophitsing, of enkel
bij zijnen weet, zonder dat hij er eigenlijk deel aan nam? Dat is moeilijk om uit te
maken; te meer daar hij onbegrensde blijken geeft van vriendelijke gezindheid jegens
ons, en vooral jegens mij.
Ik wilde, dat ik een chassez croisez kon doen met Otho.(2) Hij zou er bij winnen in
vasten grond, en ik zou aldus een belangwekkend land bekomen.
Ik zal trachten hem dat aan 't verstand te brengen, vooral, omdat gij mij nu in het
Westen missen kunt...’
De Engelsche Kroonprins (de tegenwoordige Koning Edward VII) werd den 9
November 1841 geboren. Den 29 schrijft de Koningin, uit Buckingham:
‘... Onze kleine jongen is een verbazend-kloek en groot kind, met groote donkerblauwe
oogen, een fijngevormden doch iewat grooten neus en een lief, klein mondje. Ik hoop
en bid dat hij op zijnen dierbaren Papa gelijken moge. Wij zullen hem Albert heeten
en Edward voor tweeden naam; Pussy,(3) - 't lieve wicht - blijft

(1) Willem I die afstand gedaan had om te kunnen hertrouwen, en zijn zoon Willem II.
(2) De Koning van Griekenland.
(3) Prinsesje Victoria.
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steeds de grootste lieveling bij ons allen en wordt weer zoo dik en struisch!... Ik bid
u dezen slecht-geschreven brief te willen verschoonen: men is bezig mijne voeten
te wrijven en daar ik het brievenkastje, waar ik op schrijf, op mijne knie heb staan,
is het niet gemakkelijk op lijn te schrijven. - 't Is maar, dat gij niet denken moogt dat
mijne hand beeft. Immer uwe verkleefde nicht
VICTORIA R.
Pussy is bijlange niet met haar broertje opgezet.’
De Koning van Pruisen (Wilhelm IV) kwam voor het jonge prinsje peter staan. Na
de doopsplechtigheid, keerde hij over Brussel terug naar huis.
Laken, 4 Februari 1842.
‘... Wij verwachten hem (den Koning van Pruisen) morgen rond 11 uren. Het is waar,
niets kon ons dienstiger zijn, dan dit land zoo nauw mogelijk aan Duitschland vast
te schakelen. De openbare meening was en blijft daar steeds toe genegen; doch vóor
eenige jaren was men in Duitschland kinderachtig-ultra, en men scheepte ons zonder
reden af; dit maakt iets in dien zin, thans min onuitvoerbaar...
Ik hoop dat de Koning ook eens de les zal spellen aan zijnen onbesuisden kozijn
van Holland; want, indien de man met zijne dolle kuiperijen voortgaat - alhoewel
hij, naar alle waarschijnlijkheid er zelf geen voordeel zal bij halen - zou hij heel veel
kwaad kunnen doen en ons misschien noodzaken meer naar Frankrijk over te hellen,
uit vrees voor zijne kuiperijen met Frankrijk...’
Den 16 Juli breekt Koningin Victoria eene lans voor België. Het was geweten dat
de Britsche afgezant bij den Haag, Sir Edward Disbrowe, in 't geniep tegen België
hielp konkelen.
Koningin Victoria aan Sir Robert Peel(1)
Claremont, 16 Juli 1842.
De Koningin hecht er aan Sir Robert Peel's aandacht te trekken op eenen toestand,
dien zij hem reeds voor eenige

(1) Sir R. Peel was het Kabinetshoofd. - In hare ambtelijke mededeelingen schrijft de Koningin
steeds in derde persoon.
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maanden bekend maakte, betrekkelijk Sir Edward Disbrowe.
De Koningin weet dat Sir Robert Peel in hare meening deelt dat Sir Edward
Disbrowe's bekwaamheid niet van eerste gehalte is; dit is nochtans het eenige niet.
Waar zij voornamelijk over klaagt, is zijne bepaalde onbillijkheid tegenover België,
eene onbillijkheid die, haars dunkens immer klaarblijkend was, en in zijne laatste
rapporten opnieuw zeer heftig uitscheen. De Koning der Belgen heeft diesaangaande
nooit een woord laten vallen, doch de Koningin beseft, dat plicht tegenover haren
Oom haar noopt vrank haar gedacht te uiten aan Sir Robert Peel, en hem te zeggen
hoe noodzakelijk zij het oordeelt, dat Sir Edward Disbrowe naar een ander
gezantschap verplaatst wordt. Zij verlangt, natuurlijk, dat zulks in stilte geschiede,
doch zij meent dat, met een man gelijk de tegenwoordige Koning der Nederlanden,
die gedurig in België kuipt en den toestand van haren Oom zeer lastig maakt, het
van de grootste aangelegenheid is, dat onze gezant (in Holland) door en door
onpartijdig weze, iets wat Sir Edward Disbrowe voorzeker niet is. Kan men Sir T.
Cartwright daar niet plaatsen, en Sir Edward Disbrowe naar Stockholm laten gaan?
De Koningin doet enkel eene oppering; want, mits de man die naar den Haag gestuurd
wordt redelijk en billijk zij, is het haar onverschillig wie er henen gaat...’
Lord Aberdeen, Minister van Buitenlandsche Zaken, stelde voor, aan den gezant
eene berisping toe te dienen, doch de Koningin hield aan haar voorstel:
Windsor Castle, 27 Juli 1842.
‘... De Koningin meent, dat eene vermaning niet afdoende is, vermits zij haar oordeel
over Sir Edward Disbrowe, niet uit deze of gene afzonderlijke rapporten gevormd
heeft, doch wel uit de algemeene bediedenis van zijn gedrag en van zijne afzendingen.
Om die reden zou de Koningin verkiezen dat hij verplaatst worde...’
Bovenstaande is een staaltje van den toon der Koningin in hare betrekking met de
Regeering: altijd ernstig en waardig, beraden en besloten.
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Welk eene tegenstelling met de ongekunstelde taal in hare vertrouwelijke brieven.
Claremont, 10 Januari 1843.
‘... Victoria speelt met mijne oude blokjes en ik ben zeker dat gij zoudt leute hebben
in haar te zien loopen en springen in den bloemhof, juist gelijk de oude - alhoewel
steeds kleine - Victoria van vroeger dagen, placht te doen. Zij is zeer wel te pas en
verschaft ons zulk genoegen dat ik zonder haar bijna niet leven kan; zij is zoo kluchtig
en praat zoo wel, ook in 't Fransch; zij kent schier alles en daarom zou zij voortreffelijk
met Charlotte overeen komen...’
Hier hebt gij een lief tafereeltje van huiselijk geluk:
Buckingham Palace, 4 April 1843.
LIEFSTE OOM, - Ik bedank u menigmaal voor uw goedigen brief van den 31, verleden
Zondag aangekomen, juist wanneer onze uitmuntende vriend Stockmar binnenkwam.
Hij heeft ons zeer gelukkig gemaakt met zijn allergunstigst verslag over u allen,
dierbare Louise inbegrepen; de kinderen, zegt hij zijn zoo gegroeid en Leo is bijna
zoo groot als Louise.
Ik hoop dat hij u en revanche zal vertellen hoe welvarend hij ons allen aantrof en
hoe verrast en opgezet hij was met de kinderen; hij ook is getroffen door de gelijkenis
van Albert junior met zijn lieven Papa; ... ja liefste Oom, ik durf zeggen, niet alleen,
dat er geen koninklijk huishouden gelijk het onze te vinden is, doch zelfs, dat er geen
ander huishouden aan het onze kan vergeleken worden; noch is er iemand die, alles
wel beschouwd, met mijnen dierbaarsten engel(1) op een lijn kan staan...’
Den 25n April werd een derde spruit geboren:
Buckingham Palace 16 Mei 1843.
‘... Ons kleine wichtje, waar ik werkelijk fier over ben, want het is zulk een ontwikkeld
meisje voor haren ouderdom,

(1) Haar gemaal, Prins Albert.
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zal Alice heeten, een oud Engelschen naam; en de andere namen zijn Maud (ook een
oud Engelsche naam, dezelfde als Mathilde) en Mary, daar zij op den verjaardag van
moei Gloucester geboren werd...’
Den 12n September 1843 ging het koninklijke echtpaar met kroonprins Albert eenige
dagen bij hunnen braven oom Leopold, in België, doorbrengen. Daar bezochten zij
Oostende, Brugge, Gent, Brussel en Antwerpen. Hoe voldaan zij waren over hun gul
onthaal blijkt uit den brief van erkentenis, geschreven
Aan boord der ‘Victoria en Albert’ in de rivier
21 Sept. 1843.
MIJN ZEER BEMINDE OOM, - Ik neem de eerste gelegenheid waar om u onze
voortreffelijke overvaart te berichten; binnen een half uur of drie kwartier zullen wij
te Woolwich zijn, en nu is 't half elf a.m. Dag en nacht waren heerlijk en vandaag is
het wederom schoon. Gisteren avond om elf uren ankerden wij in de reede van
Margate en rond vijf uur zeilden wij voort.
Sta mij toe, U en mijne beminde Louise in ons beider naam opnieuw te bedanken
voor uwe groote goedheid te onzen opzichte; ik verzeker u, wij zijn er diep door
aangedaan. Wij waren zoo gelukkig bij u, en ons verblijf was zoo verrukkelijk, doch
zoo pijnlijk kort! Het deed mij zulk genoegen wederom onder het dak te vertoeven
van hem die immer voor mij een vader was. Ik was zeer bedroefd nadat gij ons
verlaten hadt; - het schijnt zoo vreemd dat het allegaar voorbij is - doch het genoeglijke
aandenken zal er steeds van overblijven. Het afscheid van mijn liefste Louise was
ook treurig... Ik zal haar morgen schrijven. Gij mij moet vergeven dat mijne hand
zoo beeft; onze boot is lichter dan gewoonlijk en hierbij komt het dat de trillende
dobbering veel meer voelbaar is.
God zegene u allen en ten allen tijde! dat is onze vurigste bede.
Geloof mij steeds uwe verkleefde en erkentelijke Nicht en Dochter
VICTORIA R.
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Het P.S. van een brief, gedagteekend den 26 September, luidt:
‘Wij vinden dat Pussy verbazend toeneemt in verstand, maar, helaas! ook in
deugnieterij. Ik houd Charlotte voor een toonbeeld van alle deugden, en dat draagt
vruchten; want wanneer zij op het punt staat van stout te worden, zegt zij: ‘Lieve
Ma, wat doet nicht Charlotte?’
Nog eene stem uit de zalige familiekamer:
Claremont 16 Januari 1844.
‘... Volgens gewoonte verlaten wij Claremont met den grootsten tegenzin. 't Is hier
zoo rustig. Windsor is wel prachtig en genoeglijk, doch het is een paleis, en God
weet hoe gaarne ik altoos in de rust en de afzondering van het ambtelooze leven,
met mijn geliefden Albert en onze kinderen wonen zou, in plaats van een gedurig
voorwerp te zijn van opmerking en nieuwsartikelen...’
Albert's vader, de hertog van Saksen Coburg (Koning Leopold's oudste broeder),
stierf den 29 Januari 1844. 't Was de eerste zware beproeving waar de Koningin door
getroffen werd:
Koningin Victoria aan den Koning der Belgen.
Windsor Castle 6 Februari 1844.
MIJN DIERBARE OOM, - Gij moet voortaan de vader zijn van ons, verlatene en
verpletterde kinderen. U beschrijven al wat wij geleden hebben en nog lijden ware
onmogelijk. God heeft ons, inderdaad, zwaar geraakt; wij zijn vernield, overstelpt
en neergebogen door 't verlies van hem die zoo vurig bemind, ja aanbeden was door
al zijne kinderen. Ik beminde en beschouwde hem als mijn eigen vader; zijns gelijken
zullen wij nooit meer wederzien; die jeugdigheid, die beminnelijkheid en goedheid
in zijn eigen huis, - dat een middenpunt en rendez-vous was voor gansch de familie,
- zullen wij nooit meer wedervinden; de geliefkoosde wensch van mijn armen engel,
om zijn dierbaar Vaterhaus waar steeds zijne gedachten waren, nog eens terug
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te zien, is voor immer verzwonden; zijn hart bloedt onder 't gevoel dat dit voor altijd
uit is. Ons beloofd bezoek, de gekoesterde hoop van Papa en van ons, 't is al te niet.
Het eerste geweld onzer smart is voorbij, doch het gevoel van verlatenheid dat er op
volgt is erger nog; tranen zijn de eenige verlichting. Vòòr dezen heb ik nooit oprechte
smart gekend... Een vader is zulk een naaste bestaande!.... Ik bid u, zend mijne
dierbare Louise naar hier; zij zal mij grooten troost brengen... 't Schijnt alsof wij
sedert deze rouwdagen jaren ouder geworden zijn...’
Den 13 Februari schrijft de Koningin over hetzelfde onderwerp, doch ditmaal is het
om zelf haren bedrukten Oom te troosten:
MIJN LIEFSTE OOM, - Ik ontving uw dierbaren, liefdevollen doch droeven brief van
den 8en en moet er u zeer voor bedanken. God weet, mijn arme lieve Oom, dat gij
genoeg in uw leven geleden hebt; doch denk, liefste Oom, op de gezegende belofte
van 't eeuwig leven, waar wij allen malkander zullen wederzien om nimmer meer te
scheiden; gedenk, (gelijk wij thans doen) dat zij die wij verloren hebben veel
gelukkiger zijn dan wij en ons blijven beminnen, en op veel volmaaktere wijze dan
wij het op deze wereld kunnen. Wanneer de eerste oogenblikken en de eerste dagen
der smart voorbij zijn, brengen dergelijke bedenkingen den zoetsten balsem, den
grootsten troost aan het bloedend hart.
Ik betrouw dat gij mij goedjonstig met den bode van Dinsdag eenige hoopvolle
regelen zult sturen. Steeds uwe zeer toegenegene Nicht en Dochter
VICTORIA R.
In den herfst van dat jaar 44, kwam Louis Philippe, de Koning van Frankrijk, op
bezoek naar Engeland. Lieven tempel! wat was zijne vrome dochter Louise daarmee
bekommerd! Welk eene bezorgheid opdat haar oude vader in het vreemd paleis op
zijn gemak zou zijn! Zij handelde daarenboven als middelaarster tusschen hare
moeder (die te Parijs bleef) en de koninklijke gastvrouw van Windsor. Zij werd door
moeder gelast naar Koningin Victoria te schrijven: Als 't u belieft maak geene
complimenten voor vader;
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geef hem een eenvoudig slaapvertrek, met een hard bed en eene groote tafel voor
zijne boeken en papieren... dan zal hij gelukkig zijn. En laat ook niet toe dat hij opsta
om aan het familieontbijt deel te nemen. Dat zou hem ziek maken; want hij is er niet
aan gewoon. Twee dagen later, nu zij weet dat vader te Windsor aangekomen is,
stuurt zij weer eene dringende boodschap, in moeders naam en in den haren:
Laken, 7 October 1844.
‘... Wat Moeder zoo ongerust maakt, is de vrees dat vader, nu hij in volle vrijheid en
zonder toezicht is, te veel, wat zij heet le jeune homme zal spelen, te paard rijden,
uitloopen en doen alsof hij nog altijd maar twintig jaar oud was. En, om u de volle
waarheid te zeggen, zij is ook vervaard dat hij te veel zal eten. Ik ben zeker dat hij
u dit zelf zal zeggen vermits hij om die vrees zoo zeer gelachen heeft; doch, om aan
moeder genoegen te doen en, nadat ik hem verzekerd had dat gij hem gereedelijk
zoudt verontschuldigen... heeft hij ten laatste alle denkbeeld van uw vroegmaal bij
te wonen, uit eigene beweging laten varen.
Ik moet er nog bijvoegen dat, alhoewel hij zijne paarden over gezonden heeft voor
't geval dat hij ze mocht noodig hebben, mijne moeder u smeekt hem te beletten indien het mogelijk is -, van enkel maar te paard te rijden... Zij hoopt bovendien, dat
gij hem, tijdens zijn verblijf te Windsor twee uitstapjes zult laten doen, één naar
Londen, en één naar Woolwich. Ik zeg dit, daar hij wellicht te verlegen of te
bescheiden zou zijn om het zelf te zeggen. Deze twee ritjes kan hij heel gemakkelijk
doen met de spoor en tegen het etensuur terug zijn, Ik ben overtuigd dat gij er niets
zult tegen hebben...’
De Koningin der Belgen aan Koningin Victoria.
Laken, 12 October 1844.
MIJNE ZEER GELIEFDE VICTORIA, - Ik dank u zeer, omdat gij al mijne aanbevelingen
omtrent vader in acht genomen hebt; mijne eenigste vrees is, dat zij u tot de
verdenking zullen leiden dat wij hem als een groot kind be-
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schouwen en hem ook als dusdanig behandelen: doch hij is ons allen zoo dierbaar
en zoo lief, dat gij begrijpen zult en onze overbezorgheid gereedelijk verontschuldigen.
Uwe meest verkleefde
LOUISE.
In 't begin van 't jaar 45, waren de dweepzuchtige Protestanten hevig verbitterd tegen
de Britsche Regeering, omdat Sir Robert Peel er in geslaagd was, aan de Katholieken
van Ierland recht te laten wedervaren, met eene toelage te doen stemmen voor het
Seminarie van Maynooth.
Koningin Victoria aan den Koning der Belgen.
Buckingham Palace, 15 April 1845.
MIJN BEMINDE OOM, - Wij verkeeren hier in eenen staat van groote opgewondenheid
aangaande eene der meest doorslaande maatregelen ooit voorgesteld. Zeker is het
dat Peel door alle Katholieken moet gezegend worden, voor de mannelijke en kloeke
houding die hij aanneemt om aan het arme Ierland bescherming te leenen en goed
te doen. Doch de geestdrijverij, de booze en blinde hartstochten die er door in
beroering komen zijn oprecht vreeselijk, en ik bloos voor 't Protestantismus. Een
Presbyteriaansche geestelijke zegde met veel waarheid: Dweperij is gemeener dan
schaamte...’
Den 23 April: ‘Onze Maynooth-Bill is zijne tweede lezing dòòr. Wanneer gij Sir
Robert's bewonderenswaardige redevoeringen leest, zult gij zien, geloof ik, hoe
uitmuntend zijn plan is. De Katholieken zijn er oprecht mede verrukt, - vol erkentenis,
en zij gedragen zich allerbest; doch de Protestanten stellen zich afstootelijk aan en
spreiden zulk eene onverdraagzaamheid ten toon, en zulk een gemis aan rede in zake
van Godsdienst, dat het eene oprechte schande is voor 't land... De Protestantsche
staatskerk moet in Ierland onaangeroerd blijven; doch, laat de Roomsch-Katholieke
geestelijken eene goede en ruime opvoeding genieten...
P.S. De Duc de Broglie was gisteren avond bij ons aan tafel... hij vroeg wanneer
gij kwaamt, en gij waart, zegde hij, beaucoup Anglais et un peu Français; dat is
waar, geloof ik.’
***
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Gedurende de volgende drie jaren zit Koningin Victoria in groote staatkundige
beslommeringen, waardoor hare wondere begaafdheden, hare diepe kennis, haar
scherp vernuft en haar weergaloos beleid een louterende vuurproef doorstaan en met
ongemeenen luister uitschijnen. De netelige vraagstukken van Bescherming en
Vrijhandel, de Koornwetten, de steeds twistende en wisselende Regeeringen, de
Binnen- en Buitenlandsche Politiek leveren stof tot menige belangrijke brieven
tusschen Nicht Victoria en Oom Leopold en tot eene bewonderenswaardige
gedachtenwisseling tusschen de Souverein en hare Staatsbestuurders.
Korts daarna ontstaat er oneenigheid tusschen Engeland en Frankrijk en in 't begin
van 1848 breekt de omwenteling over Frankrijk los. Deze schrikkelijke beroering
deed alle vorsten en heerschers op hunne tronen beven. Ook Koning Leopold is er
zeer door aangedaan.
Laken, 24 Februari 1848.
‘... Ik ben erg ongesteld ten gevolge der vervaarlijke gebeurtenissen in Parijs. Hoe
zal het afloopen? Mijn arme Louise verkeert in eenen staat van vertwijfeling die
erbarmelijk is om aan te zien. God alleen weet wat er weldra van ons geworden zal.
Men zal groote moeite doen om ook dit land overhoop te zetten en, vermits er in alle
landen misleide en slechte lieden zijn, zou men wel kunnen slagen. Wij hebben,
natuurlijk, recht om de bescherming van Engeland en andere Mogendheden tegen
Frankrijk in te roepen. Meer kan ik niet schrijven. God zegene u. Uw steeds verkleefde
Oom
LEOPOLD R.’
De Koningin der Belgen aan Koningin Victoria.
Brussel, 27 Februari 1848.
MIJN ZEER BEMINDE VICTORIA, - Ik verneem door een verslag dat dezen morgen
hier aankwam en zeer waarschijnlijk luidt, dat mijne ongelukkige ouders eergisteren
in Engeland aanlandden; doch ik weet niet waar zij zijn. (Ik weet niets over hen
sedert den avond van den 23!!!) Doch gij zult voorzeker meer weten en zoo goed
willen zijn dezen
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brief aan mijne arme moeder voort te sturen. Daareven heb ik uw goeden brief van
den 25n ontvangen, doch vandaag ben ik niet in staat om meer te zeggen. Gij zult
gemakkelijk mijne smart en mijne marteling begrijpen. Welk een ongelooflijke
donderslag! Ik weet nog niet wat er van Nemours en Montpensier geworden is. Ik
betrouw op uwe belangstelling en uw medelijden en blijf als immer uwe meest
toegenegene
LOUISE.
Den 28n Februari zendt Koningin Louise verdere weeklachten en eindigt haren
hartroerenden brief als volgt:
‘... Hier is alles rustig, het afgrijzen algemeen en de heerschende gesteltenis allerbest.
Tot hiertoe is hier niets te vreezen; doch moest er waarlijk in Frankrijk eene Republiek
uitgeroepen worden dan zou het moeilijk zijn te voorspellen wat er gebeuren kon.
Daarom is uw Oom van meening dat het goed ware, al wat wij kostbaars hebben
naar een veilige plaats over te brengen. Met uwe toestemming zal ik mij bedienen
van de ettelijke boodschappen die gaan vertrekken, om onder uwe zorg een aantal
kistjes weg te zenden; wilt gij zoo goed zijn deze naar Moor te Claremont te sturen,
om er, met degene alreeds door uwen Oom gezonden, bewaard te worden? Zij bevatten
de brieven van uwen Oom en die mijner Ouders; schatten die ik 't hoogst op aarde
waardeer...’
Het waren, inderdaad, bange tijden; de vertrouwelijke brieven waarin de bijzonderste
voorvallen met hunne ontroeringen en indrukken beschreven werden, loopen over
van belang. Wie de avontuurlijke geschiedenis der vlucht en ontsnapping van
Louis-Philippe en Koningin Amélie wenscht te kennen, leze o.a. den brief van den
Consul in Havre, heer Featherstonehaugh, aan Lord Palmerston. De minister van
buitenlandsche zaken mocht wel zeggen, wanneer hij dit verslag aan Koningin
Victoria overhandigde, dat het aan eene der beste verhalen van Walter Scott deed
denken.
Te midden dier Europeesche omwenteling bleef België rustig.
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Brussel, 25 Maart 1848.
‘... Het is zeer wonder dat ik, die feitelijk van zins was mij uit de Staatkunde terug
te trekken, de eenige Souverein van het Vasteland ben, die den storm kon trotsen,
alhoewel ik slechts tien uren van Parijs verwijderd ben. Ik vertrouw dat onze
geldmiddelen ons zullen toelaten den toestand vol te houden. Wie ons voor het
oogenblik het meest bezig houden, zijn de werkende klassen: wij hebben reeds veel
gedaan; onze Banken, die fel bedreigd waren, zijn thans veilig. Wij werken hard en
daarmee ben ik eenige dagen wat onpasselijk geweest; vandaag nochtans ben ik beter.
Louise is tamelijk wel. De arme kinderen zijn voorkomend en beminnelijk. Arme
kleinen! hun bestaan is grootendeels in het spel, want bijzondere zoowel als openbare
fortuinen loopen gevaar...’
Koningin Victoria wenschte hem geluk den 4n April:
‘... België maakt mij fier en gelukkig...’
Opnieuw den 18 April:
‘... Wij staan inderdaad verrukt over het gedrag der Belgen(1) en over hunne
getrouwheid en genegenheid aan U en de Uwen. Dit, 'k ben er zeker van, moet eene
belooning zijn voor al wat gij deze zeventien jaar gedaan hebt... Gij wordt voorgesteld
als een toonbeeld aan de Duitsche vorsten, en de Belgen als toonbeelden aan het
Duitsche volk...’
Koningin Victoria aan den Koning der Belgen.
Buckingham Palace, 11 Juli 1848.
MIJN LIEFSTE OOM, - Ik moet u zeer bedanken voor uwen minzamen en dierbaren
brief van den 8en. De voorspoed van het lieve, kleine België is als eene schitterende
ster in den stormachtigen nacht die ons omgeeft. Dat God

(1) Eene bende Fransche Republikeinen was België binnengerukt met het inzicht eenen opstand
te verwekken; hunne pogingen waren echter deerlijk mislukt.
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u allen zegene en vordere; voor immer en immer! Sedert den 24 Februari besef ik
de onzekerheid van alle bestaande dingen,... iets wat ik nooit te voren bevroedde.
Wanneer ik aan mijne kinderen denk, aan hunne opvoeding en hunne toekomst - en
voor hen bid, - denk en zeg ik altijd tot mij zelve: ‘Laat hen opgroeien om met
bekwaamheid welken rang ook te bekleeden waartoe zij mochten geroepen worden,
hij weze hoog of laag’ Hier dacht men vroeger niet aan: nu doe ik het altijd...’
De eerste brief dien wij van de kleine Prinses Charlotte te lezen krijgen, werd
geschreven uit
Laken, den 18 Juli 1848.
MIJNE LIEFSTE NICHT, - Ik ontving het schoone huis voor mijne poppen, dat gij zoo
goed waart mij te zenden en ik dank er u hartelijk voor. Ik ben er verrukt mede; elken
morgen kleed ik mijne pop en geef haar een goed ontbijt en daags na hare komst gaf
zij eene groote avondpartij waar alle mijne poppen op verzocht waren. Soms speelt
zij eene partij op haar mooi dambordje en elken avond doe ik hare kleedjes uit en
leg haar te bed. Wees zoo goed, liefste Nicht, mijne liefdegroeten te doen aan mijne
lieve verwantjes en geloof mij steeds uwe meest genegene Nicht
CHARLOTTE.
(Wordt vervolgd).
J. FESKENS.
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Over letterkunde
Het spijt me zeer dat ik deze rubriek niet kan inleiden met een paar bladzijden over
Streuvels' Vlaschaard en De Clercq's Gedichten. Mijn wil was goed, maar die van
de uitgevers minder.
Dit is geen klacht over te weinig stof; want 'k weet er ook dezen keer bepaald geen
weg mee in tijds.
'k Moet beginnen met wat opruiming uit het laatst van 1907:
Van Hulzen's tweeden bundel Zwervers, Retté's Du Diable à Dieu, Clara Viebig's
Absolvo te.
***

Gerard Ignaaz Van Hulzen is onder de Hollandsche jongeren, in den laatsten tijd
zeer naar voor getreden. Wel nadert hij allengskens de 50, maar zijn naam is nog
jong, - niet wijl zijn letterkundige handteekening zoo splinternieuw is, wél wijl hij
het over zich kon krijgen een tijdlang betrekkelijk stil te blijven, en eerst weerom de
aandacht te vragen als hij zich in staat achtte om met zijn pen iets te doen, dat de
meesten van zijn jaren met meer schrijversjeukte dan hij nog niet konden.
En waarlijk, Gerard Van Hulzen is er toe gekomen zichzelf te zijn. Is dat niet veel?
Dat was hij vooreerst niet. En daarom laat ik hier zijn oudste werk onverlet.
Inderdaad uit zijn rhythmisch en impressionistisch proza in de Nieuwe Gids bleek
weinig anders dan knappe vaardigheid in 't navolgen van Van Deyssel en Van Looy.
Gelukkig was hij 't rinkelend op commando marscheeren gauw beu.
In 1899 kwam hij af met zijn eerste groot persoonlijk werk: Zwervers. En zie eens
wat hij verder gaf in minder dan negen jaar: zijn roman ‘Getrouwd’ (1900), zijn
bundel ‘Machteloozen’ (1901), zijn Amsterdamsche prachtproza-schilderijen ‘In
Kroningsdagen’ (1901); ‘Trilbeelden’ I (1902), ‘Wrakke Levens’ (1903), ‘Van de
Zelfkant der Samenleving: I De Man uit de Slop’ (1903), deze laatste drie
Holland-op-zijn-ellendigst, en dan in eens Zwitserland-op-zijn-weeldigst: ‘In Hooge
Regionen’ (1904); en verder dooreen: ‘De dorre Tuin’ (1905), ‘Een Vrouwenbiecht’
(1906), ‘Trilbeelden’ II (1906), ‘Aan Zee’ (1907), ‘Van de Zelfkant der Samenleving
II, Maria Van Dalen’ (1907), ‘Zwervers’ II (1907).
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Dat getuigt, in de jaren die de jeugd-geestdrift meestal reeds tot bedaring brachten,
van ongewonen schrijversvlijt. En 't wordt verbazend als men bedenkt dat deze man
het beste van zijn tijd moet offeren aan dagblad- en tijdschriftkarwei - als hij gezond
is: Want de helft van zijn dagen is 't anders, en dan gaat hij veelal naar 't buitenland.
Niet echter om er uit te luieren. Zoo ge ‘In Hooge Regionen’ hebt gelezen, of de
beschrijvingen uit een ‘Vrouwenbiecht’ - de rest van 't boek vloekt met die
hoogten-heerlijkheid - dan zult ge zeggen dat Van Hulzen, met compliment van de
Nederlandsche Letteren, nog naar Zwitserland mag.
Maar 't is ons eigenlijk om 't 2e boek Zwervers te doen. 'k Mag niet verzwijgen
dat de bundel, bij den eersten pak, me weer iets als weeheid gaf. Voor de zooveelste
maal ging het dus langs dien zelfkant der samenleving.
Hoe 't mogelijk is voor iemand die ten slotte toch een aristocraten-leven leidt, of
ten minste zichzelf gunt wat een gegoed burger zich zooal gunnen kan - hoe zoo'n
mensch als artist hals over kop in de zwartste miserie wil duikelen, hoe hij daar met
al de verfijnde voelhoorntjes van zijn ziel wil azen op viezigheid - dat zullen velen
op zijn minst raar vinden.
En toch zoo raar is dat niet, zelfs is 't geen Van Hulzen doet zoowat mode
geworden: Denk aan Quérido, aan de Meester, aan Brusse, aan Van Schendel, aan
Fritz Leonhard en veel jongeren meer. Vermeit hun kunst zich niet in de schunnigheid
der schooierskrotten als waren 't sybarieten-bedden, en snuift hun inspiratie geen
achterbuurtgootgeur als ware 't Keulensch water?
't Is een mode dus, en Van Hulzen is haar arbiter elegantiarum geweest. Hij heeft
willen toonen dat hij vermocht uit de onschoonste dingen iets schoons te halen; hij
heeft willen toonen dat we ongelijk hebben zoo gauw misselijk te worden in den
luizenhoek der maatschappij. Zie wat ik er bij won met er stil te staan en met mij
zelf te beheerschen, zegt hij, en waarlijk, op zijn bezwerend woord borrelen nieuwe
fonteinen van kunstgenieting, wonderbloemen schieten op uit stinkmodder, en
vogel-tooverzang schatert uit monden die azen op krengen.
Niet altijd echter slaagt hij even goed in zijn kunst. Want Van Hulzen, de artist
die met zijn gansch bijzondere oogen de schoonheid van kunstvisie puurt uit dien
‘zelfkant’, is toch niet in staat den apostel te verdringen, die stellig voor de zuivere
literatuur wat al te kloek van ellebogen blijkt en soms wel wat boksachtig van aard.
Zoo staat het vast bij den moralist Van Hulzen dat het leven
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der vagebonden zedelijk het beste menschenleven is; zoo staa het vast bij den socialist
Van Hulzen dat de samenleving er fataal toe leidt, van haar leden valschaards en
leugenaars te maken. - Rousseau was een beminnelijk maar gevaarlijk dweper; en
iets anders dan Van Hulzen heeft hij toch niet beweerd.
Zoo is Van Hulzen een sociaal prediker ook daar waar hij 't niet met opzet doet.
En, ondanks alles, een sympathiek prediker, want zijn kunstenaars-voorliefde gaat
innig gepaard met menschelijk medelijden jegens die sukkelaars, met een bijna
christelijk gevoel van broederliefde. - Liever dan mijn kunst te wijden aan ijdele
salon-verzinsels of boeiende verwikkelingen van 't mondaine leven, neem ik het op
mij iets te doen voor hen die lang genoeg het uitschot van de kunst zoowel als van
de maatschappij zijn geweest. - Wie zal dien prediker zijn tendenz niet vergeven?
Nu, die tendenz laten we verder met vrede; en we luisteren enkel naar den literairen
kunstenaar die wel 't beluisteren waard is
In dezen tweeden bundel ‘Zwervers’(1) krijgen we vier schetsen: De Zwarte Wagen,
De Schoenen, Kermismenschen, Medelijden.
De eerste vult een kleine helft van 't boek, en 't is zóó bepaald het beste dat we
niet begrijpen hoe Van Hulzen ‘Schoenen’ en ‘Medelijden’ bij zijn ‘Zwarte Wagen’
een plaats heeft gegund. Uitstekend waren die beide voor een sociaal almanak,...
maar hier.... 'k denk er al niet verder meer aan.
‘Kermismenschen’ is karakteristiek van Hulzensch genoeg, maar 't blijft zoover
beneden ‘De Zwarte Wagen’ als lastig inéengezet Machwerk beneden een spelende
scheppingsdaad.
Onder een onmetelijken hemel en op een onmetelijke aarde, hun winterdroefheid
uitschreiend en hun zomerblijheid uitlachend onmeedoogend voor de menschen werpt Van Hulzen voor ons dien ‘Zwarte Wagen’, de man er voor, snokkend met
gebogen nek, de vrouw mankend ernaast, en drie hondjes vlug pootelend tusschen
de piepende wielen. Hij die ketels lapt, en zij die paraplu's opflikt; hij die aan zijn
tuig zijn longen kapot sjokt; zij die stoot maar niet voorwaarts helpt, en drinkt en
hem verwijt dat hij geen fut meer heeft. Beiden, waar ze dwalen of kampen, altijd
rondloerend of de andere daar niet is, de vijand...

(1) Maas en Van Suchtelen, Amsterdam, Leipzig, 1907.
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Want over die goor-gammele brak hangt een fataliteit waarin stilaan die beide wezens
- die men op den duur geen menschen durft noemen - tragisch verzwinden tot niets.
De zwarte wagen was vooreerst maar een karretje zonder dek. Om 's nachts er op
te vervriezen of te verrotten. Ze stalen geld in de slaapstee en ze kochten planken er
mee om hun wrak tot een schuilhok op te trekken. Die andere schooier was de dief,
zegden zij, en ze lieten hem boeten voor hun daad. Waar ze nu ook zwerven, overal
rijst die andere als op uit den grond, om te komen zien hoe ze 't stellen met wat zij
op zijn naam hebben gegapt. En telkens komt hij grinnikend treiteren: ‘Net een
doodkist; ge trekt uw doodkist, lummel!’ En de ellende blijft vallen op hen als een
chronische wolkenbreuk, en de ellende barst van binnen, uit hun geweten zoo wakker
als dat van menschen door 't leven niet bedorven. Hij kan niet langer. Hij ziet zijn
slachtoffer zelfs als hij zijne oogen sluit; hij wordt razend gek. En de vrouw, zij die
drinkt en die zoo haar bezwaard geweten verlicht, - de maatschappij, geraakt er van
af in de schans.
Om u te laten proeven wat Van Hulzen kan, hebt ge hier 't voorspel der
krankzinnigheid van den zwarte-wagenman:
‘Op 'n dag dat hij weer zoo alleen in den wagen lag, terwijl zij rondbedelde, hield
hij het in 't kot niet vol. Hij liet zich zakken, kroop op handen en voeten over den
grond naar een verscholen plekje ver van den wagen af en waar de voorjaarszon hem
beschijnen kon. De hondjes wilden hem volgen, hij dreef ze terug met een stok,
gooide ze met steenen. Strak staarde hij voor zich uit, luisterend naar het minst
gerucht. Een vreemd gevoel kroop langs hem op, 't besef van ziek te zijn en zwak,
onmachtig zich te verweren als het moest. Had hij maar een druppel genever, maar
o, daarvoor zorgde zij wel; zij dronk 't liever zelf op. Anders was ze toch wel goed,
enkel niet als 't daarop aankwam. Een rare gedachte hield hem bezig; hij dacht anders
nooit, hij kon niet denken, dat werkte te zwaar op z'n kop.
...... Een schrikbeeld dook voor hem op, eerst onduidelijk nog, dan al klaarder en
scherper, en in eens zag hij hem: de kreupele. Schichtig keek hij rond, luisterend of
er geen takken kraakten. Neen, hij was er niet, enkel z'n schim, maar die schim in
allerlei gestalten. O, daar kwam hij met een zware hamer op hem toe, om z'n kop te
verbrijzelen; hij kwam al nader, velde de slag, de manke sloeg hem van de beenen,
sloeg hem op z'n hersens, die overal heenspatten! Het zweet druppelde hem van de
groevige wangen en toch rilde hij van de kou. Overal dook die grijnskop op en viel
hem aan; wel honderd
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keer rukte hij op hem los. 't Was bedrog, niets dan verbeelding, maar 't pijnigde en
't kwelde hem niet minder. Eens zou het gebeuren! Hieraan viel niet te twijfelen. Al
te lang bleef die genieperd weg!
‘'t Begon nu te vochten, te regenen, eerst met enkele druppels, die als verwaaid
door de kruinen lekten, dan gestadiger. Hij voelde de vocht, maar bleef liggen,
verroerde geen lid. 'n Enkele keer schoffelde hij hooger op, om het wat droger te
hebben, dicht bij den stam. Naar den wagen durfde hij niet terug, uit schrik voor
hem.
Het donkerde nu al en de regen ging over in natte sneeuw. Net als vorig jaar, dat
had-je nou altijd in 't voorjaar! Rilschokkend van de koorts kromp hij ineen en liet
de sneeuw op hem neervlokken. Hij herinnerde zich dat van de vorige keer en
glimlachte flauw. Toen had hij noch zooveel verwachting van z'n wagen, die hij nu
niet trekken kon, die zijn doodkist zou worden, zooals die salamander hem voorspelde.
Weer stokten de gedachten. Allerlei gruwelbeelden schoten voor hem op; hij moest
zich toch verweren, maar durfde niet, omdat elke beweging hem verraden zou. Die
vent stond zeker ergens op de loer!
Zwaar en warrelig woelde het in zijn hoofd en zijn leden werden al strammer. Dat
maakte hem ongevoelig, verdoffing en verdooving volgden. Hij gaf zich over; al wat
er gebeuren kon liet hem onverschillig; hij kon toch niets meer veranderen. Soms
zag hij de dunne sneeuw door de kruinen dwarrelen, ook al hield hij zijn oogen toe,
en in 't vochte donker leek dat als iets lichtends. Alles werd nu vrediger ook. Hij
droomde dat de sneeuw hem bedekken ging, zoodat zijn vijand hem niet zou kunnen
vinden.
Dan plots waakte hij weer op; hij hoorde z'n vrouw aan den wagen. Volgens haar
rauwe stem had ze bepaald gedronken, ze verdronk de laatste tijd alles, ze had zeker
die adder gezien! Hij merkte 't gisteravond al aan haar, ook al wou ze 't hem niet
zeggen, daarom kwam ze nou zoo laat!
In de vage natte duisternis stommelde en gromde ze, riep waar hij toch zat. Haar
schreeuw klonk angstig in de wakke stilte van 't bosch. Hij gaf geen antwoord en
verroerde zich niet, nee, hij wilde haar verwrongen gezicht niet zien; aan z'n eigen
mizerie had-ie al genoeg. Ze riep nog eenige keeren en lei zich in den wagen neer.
Nu en dan drong nog gestommel tot hem door, alsof ze zich weer zakken liet, maar
eindelijk werd het geheel stil. Voor geen

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1908

356
geld ging hij naar haar toe, 't was daar ook niet minder koud en nat als hier!
Al meer verdofte hij, ongevoelig voor de ellende door 't besef van gevaarloosheid;
als er wat gebeurde werd niet hij, maar zij de dupe ervan. Nu zag of hoorde hij niets
meer, alles zweeg. En in hem, èn rondom werd 't stil.
De sneeuwfliempjes vlokdwarrelden op hem neer, en 't vocht dat langs zijn oogen
droop gaf hem weer de gewaarwording van veel licht. Dan eindelijk voelde hij ook
dat niet meer, sufte en dommelde in, zwaar en kil van hoofd, wetend dat dit zijn dood
zou zijn!’
O neen, Van Hulzen's menschenkennis heeft er hem niet vroolijker op gemaakt. Ook
zijn kunst maakt het leven niet lustiger; ook zijn boeken geven weinig anders dan
pijnlijke, neerdrukkende stemming; ook zijn werk mag voor hypochonders en
melancholiekers geen badkuur heeten. En toch - hoe zeldzaam is 't geval onder de
modernen - toch beleeft men plezier aan dien zwarten wagen. Want Van Hulzen
heeft hem gezet in 't groote natuurleven, dat met al zijn brute gezondheid langsheen
die doodkist schuurt: het duizendvoudige rijke leven van velden en wolken en zon.
En zijn menschen zelf: 't zijn stompers en lummels, ja; maar die brokken primitieve
natuur, waaraan men de klei van hun maaksel nog ruikt, - waarachtig liever die dan
de dandys uit Couperus of Borel!
De stijl van Van Hulzen stempelt hem tot een onzer beste, zuiverste impressionisten.
Maar hij wil van geen fraaiheid, van geen woord-poetserij, van geen verfijnde
beeldspraak - tierlantijntjes. Hij is ernstig artist, en daarom, hij falbaleert zijn taal
niet. Hoe wilt ge 't ook voor zijn onderwerpen? - Ge merkt zelfs niets opvallends in
zijn stijl, niets dan dit: hoe vreemd het is dat niet iedereen zoo schrijft.
Want dit juist is het ongewone: Van Hulzen zegt alles met het
echt-karakteriseerende woord. Geen schittering, geen oogverblinding aan dien stijl
- geen prachtkleedij is 't; maar voel eens aan de stof - hoe sterk, hoe gedegen-rijk;
en zie eens die snit: hoe keurig-passend en hoe stevig.
Hoewel hij als moderne ook wel wat is geraakt door beschrijvingsmanie, doet hij
toch zijn best om die te temmen: veelal zelfs zijn hem enkele trekken genoeg, die
dan ook veel intenser werken dan de overstelpende geuten van Quérido. Hier en daar
echter streuvelt hij eens; dan is hij natuurlijk ook goed maar even natuurlijk minder
Van Hulzen. Of kunt ge de vol-
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gende zinnen niet lichten uit het werk van den West-Vlaamschen meester?
‘'t Was nu weer mooi weer. Na die felle hagel en sneeuw, als 'n laatste uitzet van de
barre winter, lagen de wegen gaaf en droog, streek aan het jonge voorjaar met
lichtende luchten en blanke zonneschijn. De bloemen bloeiden in de weiden en de
dorre takken van de boomen werden sappig bruin. Overkruifd van eigen weligheid
stonden de boomgaarden met hun roze en witte bloesempracht als de zomer zelf.
Langs de heggen en slootkanten kleurde 't ook al en aan de toppen van de donkere
dennen schoten kruislings de lichtende puntjes uit. In 't bosch en overal kwinkeleerden
de vogels tegen alkander in, de jolige merels boven allen uit.’
't Kan gewis niemand ontgaan - en 'k zeg hier als besluit - hoe deze moderne, deze
man uit de school van 't meest onmeedoogende l'art pour l'art, die zoo vurig als
iemand ooit bij de Nieuwe Gids heeft gezworen - thans met een heele troep jongeren
een kunst aan 't scheppen is, dubbel in 't rood gedoopt: de morgenglansen van 't
socialisme niet alleen maar ook de laatste avondtinten der ‘tendenzlooze’ idealen
van Kloos en de zijnen.
***

't Is idem voor 't Nederlandsch tooneel van den dag. 't Valt overigens niet te loochenen
dat dit in de laatste jaren zeer is gestegen; vooral dank zij Heijermans. Hem is te
beurt gevallen wat nog nooit een onzer tooneelschrijvers bereikte: Hij wordt gespeeld
in alle landen van Europa. 't Is geen triomftocht over de schouwburgen: Heijermans
is niet genoeg een koningsverschijning daartoe; men ziet immers met reden in hem
een epigoon van Ibsen, via Hauptmann. Maar men ziet ook dat de geest van den
Noorschen meester heel wat kranigs in den joodschen Hollander heeft uitgewerkt;
en 't is niet onverdiend als hij van heinde en ver complimenten en toejuichingen
krijgt. Eerst om zijn vruchtbaarheid. Bedenk dat hij nog maar pas 40 is, dat hij heel
wat heeft te doen met zijn Jonge Gids en zijn sociaaldemocratische actie, dat hij niet
enkel zijn kleine ‘Falklandjes’ schreef die thans al negen bundels vullen, maar ook
zijn groote romans ‘Kamertjeszonde’ en ‘Diamantstad’, en overschouw dan de reeks
van zijn drama's: de zwaardere als Ghetto, Op
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Hoop van Zegen, het zevende Gebod, Ora et labora, het Pantser, en al zijn eenaktjes.
Een verbazende werkkracht.
Dat men bij 't lezen van zijn beste dramatisch werk niet ontkomt aan den indruk
van eentonigheid zullen de meesten wel toegeven. Zijn aanhoudend schilderen van
Joodsche toestanden is vervelend, en zijn kras-gewild naturalisme, b.v. in Op Hoop
van Zegen, hangt als lood aan zijn stijgingen naar hooge kunst.
Daarom reeds is zijn laatste drama ‘Uitkomst’(1) een verkwikking. Het sprookjesspel
laat ons zachtjes wegdroomen in 't romantische en toovert zijn doezeling over 't
ultra-realisme dat nog niet werd verzaakt.
't Gegeven is anders eenvoudig genoeg. Jan Banes, een dreumes uit een
Amsterdamsche kelderwoning, is uit een boom gevallen en met een bezeerde ruggraat
naar huis gebracht. Er is geen genezen aan; enkel bij schoon weer mag zijn moeder
hem op 't wagentje wat rondvoeren in de stad: Vandaag is 't weer zoo, en nu mag hij
den stoet van de Koningin gaan zien. Wat een pret; hij zal wel gauw genezen zijn
want hij heeft parmentelijk een knikje gekregen van den burgemeester... De stoet is
voorbij, en, toe moeder, nu eens naar 't Vondelpark, naar de zwaantjes...
Maar 's avonds verergt het met Jantje. In zijn koortsdroomen krijgt hij den
schoonsten zwaan uit het Vondelpark; die klept met hem de lucht in, en hij gaat
sterren plukken. Al zijn zakken trekt hij vol; 't zijn allemaal diamanten. Weer zijgt
hij neer naar zijn kelderhuisje, en hij deelt zijn diamanten uit aan al wie geld moet
hebben van zijn moeder. Een verrassende vondst is het standje van den stadsagent
met den weggeloopen zwaan.... Maar er zijn menschen in wier handen de diamanten
vergaan in stof: de bankier, de dokter en de dominee... En die leelijke bakker is zoo
venijnig om Jan's vele kleinoodiën, dat hij toeschiet op den zwaan en hem den nek
omwringt. ‘Moeder, moeder, ze moorden mijn zwaan!’ Moeder komt haastig zien
in den nacht. 't Is ‘uitkomst’ met Jantje. 't Is met hem gedaan!
'k Geef u zoomaar den inhoud van 't spel, maar nu ligt ook de heele feërie in
stukken. Men moet Uitkomst lezen, om te beseffen hoeveel innigs-aandoenlijks er
is in dat zieke Jantje Banes, wat fijne levenswijsheid en menschenkennis Heijermans
laat spelen door de ziek-heete hersenbeelden van dit kind. Natuurlijk moet men
weeral niet ver zoeken, waarom na een bankiers-, een dokters- of dominees-aanraking
de diamanten geen

(1) Verschenen in 't Januari-nr van de ‘XXe Eeuw’.
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diamanten meer zijn. We kennen den jood-socialist. Maar hoeveel genietbaarder is
hij hier met zijn fijn-poëtische schepping dan met zijn scherp-caricatureerende visie
elders!
Overigens, ten minste zoo duidelijk als ooit hebben Ibsen en Hauptmann hier over
Heijermans' schouder gelegen: de invloed van ‘Peer Gynt’ en van ‘die versunkene
Glocke’ is opvallend; toch zullen velen Heijermans bidden nog meer te geven van
dit slag - en wij ook.
***

Geeft Heijermans ons een naklank uit ‘Peer Gynt’, het nieuw stuk van Emants geeft
ons een personnage die uit Ibsen's Nora schijnt verhuisd.
Men moet niet vragen naar den inhoud van ‘Fantasie’. Wie Emants in zijn laatste
levenshelft heeft gevolgd, weet wel dat er een problema is dat voor goed ligt
vastgemeerd in zijn talentvollen kop: de verhouding in 't huwelijk tusschen man en
vrouw. Zoo gaat het: eenvoudig christelijke menschen volbrengen, onder den zegen
van 't sacrament, tevreden hun zending, rijk door Gods gratie al zijn ze nog zoo arm;
de anderen met alle gegevens van aardsch geluk - gelijk aristo Emants - komen bijeen
als man en vrouw om door de laatste vondsten der nieuwste beschaving malkanders
ziel dood te martelen. 't Is weeral zoo in ‘Fantasie’. Hil Niekerk is even braaf, even
ernstig, even bekrompen, even burgerlijk nuchter als Nora's man; de vrouw ook heeft
kinderachtige nukken met Nora gemeen, maar ze is ook nog schrijfster en een
schrijfster met zielkundige pretenties, die op zichzelf allerhande proeven wil nemen,
waarmee haar man, daar hij niets van zielkunde afweet, zich ook niet moet inlaten,
en die haar beroerde financieele waaghalzerijen bekroond ziet, niet door een
emancipatie-bouquet als dat van Nora, maar door... de krankzinnigheid van haar
man.
Veel bewonderaars zal Emants zich met dit nieuwe stuk niet bijgewonnen hebben,
vooreerst wijl niet alleman geneigd blijft den rit op het stokpaardje voor den
zooveelsten keer mee te maken, maar ook wijl deze al te mediteerende tooneelschrijver
ons in ‘Fantasie’ veel meer moraliseerende (?) dialectiek dan karakteriseerenden
dialoog en levendige handeling schenkt.
Dit Emantsje als parenthesis omdat het op de boven aangeduide wijze aansluiting
vond bij Heijermans' Uitkomst.
***
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Nog een utopist van Heijermans' slag sprak onlangs van op 't tooneel: Willem Paap,
een der eerste Nieuwe Gidsers, maar die sedert lang met zijn socialism naar Berlijn
is verhuisd. Vandaar zond hij een ‘Grachtidylle’ over, een tooneelspel in drie
bedrijven, een standje dramatiseerend, zooals men er zich een verbeelden kan tusschen
den goedgeloovigen behoudsgezinden Minister Savornin Lohman en zijn
geëmancipeerde dochter Anna. Doch in minder hooge sfeer: Heinsius immers is een
suffe pantoffel-rentenier, maar het toeval - 'k ben bereid om het heel ‘onschuldig’ te
noemen-wil dat zijn dochter ook Hanna heet.
***

't Is ons hier niet te doen om een antwoord te vinden op al die socialistische
naïeveteiten; maar zochten we dat wél - dan konden we niet gepaster dan ditmaal de
hand leggen op Van Eeden, den weergekeerden verloren zoon. We krijgen hem terug
in 't ouderlijk huis der literatuur, nu hij vaarwel heeft gezegd aan zijn phalansterium
te Bussum, waar hij het al niet veel beter heeft gesteld dan de zwijnenhoeder uit het
evangelie, en waar hij zooniet geheel zijn fortuin, dan toch een ronde rijkeburgersbrok
heeft verbeurd. Zijn Gids-opstel van October is een algemeene biecht; en uit dit zijn
tooneelstuk ‘Minnestral’(1) valt ook een heel beetje psychologie te halen van dien
hartsgrondig-oprechten bekeerling.
Toch wil ‘Minnestral’ vooreerst op zuiver kunst-terrein van beteekenis wezen. 't
Bedoelt immers niets minder te zijn dan een proeve van hervorming voor ons
opera-tooneel.
Van Eeden vindt dat in de opera - ook in 't Wagneriaansch muziekdrama - waarin
immers alle woorden gezongen worden ‘het evenwicht, de harmonie tusschen de
samenwerkende kunsten, tusschen schouwtooneel, muziek en dramatiek wordt
verstoord.’
Het woord is verongelijkt; Jasses, wat een bekentenis van wege dien zelfden
Frederik die eenmaal schreef: We kunnen verzen aanvaarden enkel om de muziek,
zonder verstandelijke beteekenis! De muziek moet middel worden om den inhoud
van 't schouwspel hooger op te voeren in de sfeer der schoonheid. ‘Muziek en
gesproken woord mogen elkander in het muzikale of muzikaal-geïllustreerde
tooneelspel niet vervangen, in dier voege, dat de muziek van het onzichtbare orkest
alleen dán klinkt, wanneer er niet gesproken wordt of toch nooit de

(1) W. Versluys, Amsterdam, 1907.
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dictie overstemt of onduidelijk maakt.’ En Van Eeden vleit zich er mee: ‘Wanneer
de rechte componist voor “Minnestral” gevonden wordt zal dit het voorbeeld kunnen
zijn van een muziek-schouwspel.’
Zeker legt het voorwoord weeral getuigenis af van Van Eeden's hooggestemde
kunstenaars-bewustheid, maar dat doet niemendal af van de gegrondheid zijner
objectieve beschouwingen. Onder andere deze nog: ‘Een dramatische handeling
tusschen personen die niet mythische of fantastische wezens voorstellen, maar levende
menschen, vereischt het gesproken woord, duidelijk, wel gearticuleerd, met de subtiele
intonaties en inflecties, die in een hoog ontwikkelde spraak zijn ontstaan en hun vaste
beteekenis hebben. Ook het gesproken woord is klankenkunst, met bepaalde eischen
en rechten, en met een vermogen, dat niet door zang of instrumentaal muziek te
vervangen is. Een schouwspel of tooneelspel, waaraan het gesproken woord ontbreekt,
kan geen dramatische kracht hebben; het is als tooneelwerk onvolledig, evenals een
pantomime.’
Tot zijn tooneel-aanwijzingen toe heeft Van Eeden in verzen gegeven - en in
rijmende ditmaal - dus nog een vooruitgang op de technische schikking van ‘de
Broeders’ een vijftien jaar geleden, en die in blanke verzen was gesteld.
Wat verder het schouwspel zelf betreft, 't krijgt natuurlijk veel van die feeërieën,
die de schrijver van ‘de kleine Johannes’ zoo voor 't pakken heeft:
Joost woont op een boerenhofstee in 't duin; aan hem en aan zijn Rensje verschijnen
Woudvader en Elven, en ook Dante en Beatrice. Dante wijdt Joost tot den Minnestral,
die een wereldhervormer moet zoeken. Joost komt op een villa in een badplaats, en
kiest den bankier tot koning. Aan de Beurs gaat het er hevig toe: de makelaars laden
de schuld van hun tegenslag op Rolland, den bankier, terwijl Joost de werkloozen
leidt tot Rolland, als tot hun redder. Weer zijn we aan 't strand: makelaars en
werkloozen slaan de handen ineen om Minnestral en Rolland van malkander te
scheiden; 't komt zoo ver dat Joost wordt vermoord, wijl hij met Rensje door de
duinen kwam aangewandeld. Woudvader en Elven, Joost's ouders, Rolland en zijn
vrouw komen Elsje troosten en treuren bij 't lijk.
Overbodig er op te wijzen hoe deze fabel werd ingegeven door Van Eeden's laatste
levenservaringen. Zijn overtuiging is nu dat de menschen zich zelf niet kunnen leiden
en dat het heil van de domme kudde in handen ligt van een wijzer dwingeland: Nog
kan hij dat heeten socialisme - och, begrippen als dit zijn zoo rekbaar! - maar hij zal
niet aarzelen te bekennen dat zijn
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solidariteits-communisme van vroeger met de jaren is omgekeerd tot een
Staats-socialisme in den overtreffenden trap.
Het sterke dichterschap van Van Eeden spreekt niet enkel uit veel schoone verzen
in ‘Minnestral’, maar ook uit het feit dat hij na zulk een dure les zich platonisch
genoeg heeft kunnen stemmen, om al dadelijk weer geestdriftig te worden tot het
literaire scheppen.
Ondertusschen laat hij niet na het gat in zijn brandkast te stoppen: Thans houdt
hij voorlezingen in de Vereenigde Staten waar men zijn ‘kleine Johannes’ al had
ingeburgerd. Over een paar maand zullen we hem met een aardig valiesje dollars
zien afkomen.
***

Bij de eerste gelegenheid moeten we ook eens blijven staan bij den merkwaardigen
tooneelbundel van Frans Mijnssen.
***

Thans naar een Fransch oud-socialist, ook een bekeerde als Van Eeden, maar in
zaliger zin: Adolphe Retté, den politiekerhandlanger van Clemenceau en den dichter
van ‘Forêt bruissante’ en van ‘La belle dame qui passa.’
Een heiden die christen wordt en die in zijn ‘Du Diable à Dieu’ zegt of liever zingt
hoe. Een grof-zinnelijke loeder was hij, een treurig exemplaar van 't ras dat rondleurt
met de leuze: Hoe grooter geest, hoe grooter beest. Toch kon in zijn ergsten tijd zijn
razernij tegen ‘de Galileeër’ voor ernstige getuigen allicht een voorteeken wezen dat
er in hem nog een stukske geweten leefde. Zulke manieren immers zijn geen bewijs
van innerlijke gerustheid.
Ter verpoozing tusschen zijn dichterschap en zijn zwijnerijen in had hij nu weer
eens op een meeting gesproken, te Fontainebleau. Hij zat daar tusschen pot en pint
na de preek te midden van eenige braaf-naïeve socialistische werklui; en, wijl ze hun
meester daarstraks met zooveel brio over hun schoone rechten en hun prachtige
toekomst hadden hooren orakelen, waagden ze het ook aan hem eens de vraag te
stellen waarop hun nog niemand een antwoord gaf, daar ze pak aan hadden: Welk
is eigenlijk, kort en goed, het eerste beginsel van alles?
De discipel van ‘Le grand Pan’ die daareven had gevuurwerkt met de oplossing
der problema's van 't wereldheil, bevond zich thans in een opwelling van oprechtheid
eerlijk genoeg om
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te bekennen dat hij voor dat eenvoudig vraagteeken met zijn mond vol tanden zat.
Dat was een goede daad, en Retté vond iets veranderd in zich toen hij naar huis
ging.
Voortaan liet hem de godsidee niet meer met rust. Wel trachtte hij ze te
versmachten, maar telkens duikte ze weer op in zijn langs om pijnlijker ontwakend
geweten.
Een tweeden keer bezocht hem de gratie bij 't lezen van den 2den zang van Dante's
Vagevuur. Maar ditmaal was de terugwerking nog heviger.
Een dag dat hij weer aan 't zoeken was naar bedaring voor zijn ziele-folteringen
in zijn geliefde wouden van Fontainebleau kwam de derde genade-proef. Nevens de
mosplek waar Retté verdoken zat ging een onbekende priester voorbij: Hij las zijn
getijdenboek, en Retté hoorde hem duidelijk prevelen: Et verbum caro factum est et
habitavit in nobis.
‘J'étais si bouleversé; ces phrases divines résonnaient si haut en moi que je demeurai
immobile: le vieux prêtre dépassa mon gîte sans se douter que j'étais là.
Je le regardai s'éloigner, dans une sorte de stupeur. Mais quand il fut à deux cents
mètres environ, je ne sais quelle force me poussa. Il me sembla entendre crier au
dedans de moi: - Va!...
Je sortis de mon réduit, avec un grand fracas de branches froissées, et je courus
vers lui, en l'appelant: - Monsieur, monsieur, s'il vous plait!...
Il se retourna, parut surpris et même un peu alarmé. En effet je devais avoir
vaguement l'apparence d'un malandrin surgi du fourré pour lui demander la bourse
ou la vie. Mais il demeura sur place à m'attendre.
Quand je fus près de lui, je ne sus quoi dire. Ma langue restait collée à mon palais.
Je me sentais tout effaré.
Il m'examina et voyant que je gardais le silence, il me demanda: - Que désirez-vous,
Monsieur?
Les larmes, alors, ruisselèrent sur mes joues et je ne puis que lui répondre ceci: Monsieur, je vous en supplie, priez pour moi.
Mon émoi, l'angoisse qu'exprimait toute mon attitude le touchèrent. Il comprit,
certes, qu'il avait devant lui un homme en détresse. Après m'avoir sondé d'un regard
aigu, il reprit: - Oui, monsieur, je vous promets de prier pour vous; et je vais le faire
tout de suite.
Puis, levant la main droite, il me bénit.
Ensuite il attendit que je parlasse de nouveau. Mais moi,
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pauvre misérable, je demeurais muet, la tête basse, n'osant rien ajouter. Il eut sans
doute l'intuition que mon heure n'était pas venue car me saluant profondément, il
répéta:
- Oui, mon bon monsieur, je vais prier pour vous.
Et il s'éloigna.’
Nu kwam een reeks schrikkelijke dagen. Retté zag de waarheid langs om klaarder,
maar hij vond in zijn ontaarde lijf en in zijn doodzieke ziel niet den moed zijn leven
naar die waarheid te richten en te treden in de Kerk. En telkens nieuwe oprazingen
van zijn driften in langs om wilder jacht. Toch houdt hij op 't zwalpende wrak van
zijn leven voortaan een ster in 't oog: ‘sa belle étoile Marie.’
Nog een laatste crisis van wanhoop. Hij springt uit zijn bed; hij weerstaat niet
langer de bekoring van dien nagel in dien muur, en hij zoekt naar een koord. Hij
voelt een plotsen schok, hij zakt op de knieën, hij schreit zijn hart uit, en hij voelt
zich gered. Hij gaat naar Coppée; hij krijgt er 't adres van een onderpastoor van Ste
Sulpice. Hij leert zijn kruis maken, hij krijgt een catechismus; na enkele dagen biecht
hij en doet hij zijn eerste communie.
Een boekje zonder een zweem van schrijversijdelheid, in prachtige oprechtheid
gevend een groot menschenhart. Wel blijkt Retté nog niet volleerd in de christelijke
liefde, waar hij zijn oud-politieke vrienden brutaal verklikt, wel zingt hij zijn
verlossing op een toon waarvan het diapason onmogelijk is vol te houden; maar toch
blijft ‘Du Diable à Dieu’ de jubeling van een groot kunstenaar die vijf en veertig jaar
heeft geleefd en zich thans voor 't eerst van zijn leven gelukkig gevoelt. En 't is toch
zoo genoeglijk, zoo aandoenlijk en zoo deugddoend-opwekkend een mensch als
dezen gelukkig te zien.
Stelselmatig wordt het Fransche volk thans ontkerstend; en onderwijl doen de
grootsten en de besten uit dat volk hun boetereis naar Rome. Laat de Waldeck's, de
Combes', de Clémenceau's, de Briand's de millioenen enkelingen maar smijten op
‘le grand plateau de la balance’ die zakt naar de eeuwige afgronden; in de kleinere
schaal komen reuzen staan van de kunst en van de gedachte, en gaat men de waag
aandachtig na, dan wijst het tongetje wel op een toekomst, waarover Ste Geneviève,
St. Louis en Jeanne d'Arc aan 't waken zijn.
(Slot in 't volgend nummer.)
J. PERSYN.
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Boekennieuws
Die Lehre von der Kirche nach dem H. Augustin von Dr Thomas Specht.
Paderborn, Ferdinand Schöningh.
De bijna onoverzienbare omvang van het gebied der theologische wetenschap maakt
het schier onmogelijk een werk te leveren dat volledig is, en aan degelijkheid en de
gewenschte duidelijkheid niets te wenschen overlaat. Weshalve de gewone hand- en
leerboeken of wel aan onvolledigheid, of aan gebrek van wetenschappelijke
behandeling lijden.
Gaarne maken wij daarom kennis met de zoogenoemde ‘monographie's’ of
verhandelingen over een bijzonder en bepaald onderwerp uit de theologie. Zij
verschaffen ons het voordeel van de verdeeling van arbeid op het dogmatisch of
exegetisch gebied, en stellen den schrijver in staat de gestelde vraag met de meeste
zorg en al de mogelijke hulpmiddelen nauwkeurig te onderzoeken, en op te lossen.
Dr. Specht, professor der Theologie in Dillingen gaf in bovenstaand werk eene
dergelijke monographie in het licht. De keus van het onderwerp moet uiterst gelukkig
heeten. Wie de Katholieke leer omtrent de Kerk ook maar oppervlakkig heeft ingezien,
begrijpt dat de naam van Augustinus in dit onderwerp eene niet minder belangrijke
rol speelt, als in de leer over de genade.
De Protestanten hebben wegens het groote aandeel dat Augustinus toekomt in de
ontwikkeling van dit dogma, hem niet zonder overdrijving den ‘Vader van het
Katholicisme’ genoemd.
Möhler echter zegt, nadat hij de Katholieke leering over de Kerk in groote trekken
geschetst en uit de H. Schrift betoogd heeft, ‘Uit deze bronnen vormde Augustinus
zijne begrippen over de Kerk, welke door gemoeds- en denkkracht het heerlijkste
bevatten, dat na de apostolische tijden over dit onderwerp werd geschreven.’
Terwijl de leer omtrent de genade van den Heilige, in den loop der tijden veelvuldig
besproken, onderzocht en uitgepluisd werd, trok zijne leer over de Kerk minder de
aandacht. Enkele leerpunten betreffende de stichting der Kerk werden, wel is waar,
in de laatste eeuwen nauwkeurig bepaald, maar eene volledige het onderwerp in zijn
samenhang omvattende studie ontbreekt tot heden.
Deze tracht de schrijver te leveren, en kiest daartoe niet de historische-genetische,
maar de systematische methode.
Hij kon, volgens de eerste, zich aan de chronologische orde der werken houden,
de gedachten over de Kerk aangeduid of ontwikkeld ontvouwen en beurtelings
ophelderen. Maar hieruit zou het nadeel eener onaangename herhaling derzelfde
denkbeel-
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den ontstaan, het dieper inzicht in den gedachtengang verhinderd worden, te meer
omdat de leer van Augustinus over de Kerk zich steeds in de hoofdzaken gelijk blijft,
hoewel hij naar gelang van tijd en behoefte, nu eens op eene vraag, dan op eene
andere meer den klemtoon legt.
Hij geeft de voorkeur aan de systematische methode, die wel moeilijker, maar ook
vruchtbarer is.
Het dogmatisch schema over de Kerk dient tot grondslag van het onderzoek waarin
de volmaakte overeenstemming der leer van Augustinus met de geopenbaarde
waarheid duidelijk blijkt, en tevens met zijne eigenaardige voorstelling- en leerwijze
en de theologische ontwikkeling van het dogma rekening wordt gehouden.
Het boek bevat zeven hoofdstukken: Instelling der Kerk (bl. 29). - Wezen der
Kerk. a) Het metaphysiek Wezen. b) De ledematen der Kerk (bl. 94). - Inrichting
der Kerk. a) Uiterlijke. b) Innerlijke (bl. 187). - Verhouding van Christus en den H.
Geest met de Kerk (bl. 220). - Eigenschappen en Merkmalen der Kerk. (bl. 294). Buitengewoon leerambt der Kerk. (bl. 317). - Verband tusschen de strijdende en
zegevierende Kerk (bl. 340).
Daar het onmogelijk is de degelijkheid van dit werk aan te toonen door eene lange
reeks van aanhalingen, welke talrijke bladzijden in beslag zouden nemen, bepalen
wij ons met de aandacht van den lezer op enkele leerpunten te vestigen.
Wij wijzen vooreerst op het belangrijk derde hoofdstuk, waarin Augustinus de
leer van het primaatschap van den Paus leert en krachtig verdedigt. Een enkel blik
op deze bladzijden genoegt om ons te overtuigen dat de opwerpingen der ketters en
ongeloovigen van onze eeuw (Janus, Langen, Ribbek, Reinkens) op eene verkeerde
uitlegging van Augustinus woorden berusten.
Waar is het, dat de Heilige bij de verklaring van Matth. 16 18 het woord Petra
niet in den onmiddelijken zin van Petrus, die door de wetten der taal- en redekunde
gevorderd wordt, maar in den middelbaren en afgeleiden zin van Christus uitlegt.
Maar vooreerst staan beide verklaringen in volle overeenkomst omdat het verband
tusschen Petrus en Christus allerinnigst is. Want Petrus is Christen, Apostel, Primaat
door de genade van Christus; Hij is, wat zijn naam beteekent (Primaat) door Petra,
Christus, zooals de geheele Kerk, alle geloovingen, alle ledematen van het lijf van
Christus.
Trouwens Augustinus uitlegging heeft eene drievoudige reden: Vooreerst een
exegetische misslag. Christus heeft niet gezegd tot Petrus, tu es petra, maar tu es
Petrus, hieruit leidde hij af dat even als de naam, ook het onderwerp verschilt.
De Heilige dwaalt hier, is in een exegetische fout bevangen, zooals blijkt onder
meer uit de Syrische vertaling, uit de Aramaische taal door Christus gebruikt, welke
hetzelfde woord bezigt (Kepha), zooals wij in het Fransch zeggen: tu es Pierre, et
sur cette pierre...
De dogmatische reden ligt in de teksten door Augustinus als parallelle teksten
beschouwd, waarin Christus als hoofdfundament der Kerk wordt voorgesteld.
Het is duidelijk dat deze teksten niet formeel, maar alleen zakelijk parallelle zijn
met Matth. XVI, 18.
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Het gaat echter niet aan het zakelijk verband in een verbaal of woordelijk te
veranderen, om den letterlijken en onmiddelijken zin der woorden tot Petrus gericht
te ontkennen.
De derde reden ontspringt uit den strijd door Augustinus gevoerd tegen de
Donatisten.
Deze leerden dat de kracht en werkzaamheid der Sacramenten afhangt van de
persoonlijke heiligheid der bedienaren; zij moesten bijgevolg tot de conclusie komen,
dat ons heil niet op Christus, de hoofdbron der genade, maar op de menschen berust,
en het gebouw van het christelijk leven, geen goddelijken, maar een' zuiver
menschelijken grondslag heeft.
Om hen te wederleggen scheen Augustinus geen middel geschikter dan telkens in
het volle licht te plaatsen Christus als steenrots, als grondslag der Kerk, weshalve
hij in den bewusten tekst Petra met Christus vertaalt.
Niet minder duidelijk is de leer van den H. Augustinus omtrent de onfeilbaarheid
van den Paus in geloofs- en zedenbelangen.
Dit wil niet zeggen, dat hij deze in de thans gebruikte theologische formule
voordraagt, maar eensdeels spreekt hij zekere grondgedachten uit, waaruit de
onfeilbaarheid onmiddelijk volgt; en anderdeels beoordeelt hij de tusschenkomst van
den Paus in den strijd tegen het Pelagianisme op eene wijze, welke stilzwijgend
gezegde onfeilbaarheid onderstelt.
Hij hecht het grootste gewicht aan de nooit onderbroken opvolging der Roomsche
Bisschoppen op den Stoel van Petrus, wien de Heer zijn schapen en lammeren te
weiden toevertrouwde.
Hij vereenzelvigt als het ware de Roomsche Kerk van Petrus met de Kerk in 't
algemeen, welke ondanks alle ketterij het hoogste gezag heeft erlangd, dat niemand,
zonder de grootste goddeloosheid en aanmatiging kan ontkennen.
Hij beschouwt de gemeenschap met de Roomsche Kerk of met den Apostolischen
Stoel, en wel de gemeenschap in geloof en liefde, als het zekerste teeken der
aanhangers van de ware Kerk, en het gebrek van deze gemeenschap als het onfeilbaar
bewijs van afscheiding en scheuring.
Deze en andere gezegden leiden in hunne logische gevolgen tot de leer der
onfeilbaarheid van den Paus.
Men kent het woord van Augustinus in den strijd tegen het Pelagianisme: Roma
locuta, causa finita: deze eindbeslissing, door den Paus gegeven kenschetst zijne
onfeilbaarheid in geloofszaken. Immers er is geen reden om hier de toestemming der
geheele Kerk als oorzaak van hare rechtskracht te onderstellen; wat meer is, er zijn
positieve bewijzen voorhanden, welke ons overtuigen, dat volgens Augustinus de
rechtskracht enkel en alleen van de pauselijke beslissing afhangt.
Sommige uitdrukkingen van den Heilige omtrent de claves regni coelorum, de
macht te binden en te ontbinden, de zonden te vergeven of te behouden, hebben
aanleiding gegeven om hem meeningen aan te dichten onbestaanbaar met de
Katholieke leer.
Het is echter niet moeilijk de valschheid der redeneering te ontdekken, wanneer
men de woorden, niet afgescheiden van den samenhang, maar in verband met het
voorafgaande en volgende en het doel des schrijvers beschouwt.
Op enkele plaatsen wordt door Augustinus de macht te
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binden aan Petrus persoonlijk toegekend, dikwijler echter verschijnt Petrus, op het
oogenblik dat zij hem wordt beloofd, als Plaatsvervanger, als Vertegenwoordiger
der Kerk: ‘in Petrus ontving de geheele Kerk de sleutels van het Hemelrijk.’
Vooreerst de duidelijke leer van Augustinus over het verschil tusschen priesters
en leeken, over den rang door de Apostelen en Petrus in de Kerk bekleed, gedoogt
niet hier het beginsel der Protestanden, dat alle kerkelijke macht in de handen der
gemeente legt, te erkennen.
Evenmin kan men hier het stelsel van Febronius ontdekken krachtens hetwelk
Petrus van Christus persoonlijk geen macht ontving, maar alle macht bezit en uitoefent
in naam der Kerk als haar Vertegenwoordiger en Dienaar.
Trouwens ook volgens Augustinus is Petrus de Plaatsvervanger der Kerk, maar
niet zoo als de knecht van zijn meester, de gezant van zijn Koning, de afgevaardigde
van zijne kiezers; maar op de wijze als de vader de plaats vervangt van de familie.
de Koning van zijn rijk, het algemeen Concilie van de Kerk. Petrus vertegenwoordigt
de Kerk als haar hoofd en grondslag, niet op eene symbolische, maar op eene
juridische en ambtelijke manier. Ecclesiae Petrus Apostolus, propter apostolatus sui
primatum, gerebat figurali generalitate personam. (In Joan. tract. 124 n. 5). Als
primaat, als drager der hoogste kerkelijke macht heeft derhalve Petrus zelf
onmiddelbaar van Christus de sleutels ontvangen.
Vraagt men nu waarom Augustinus herhaaldelijk en met grooten nadruk den H.
Petrus als Vertegenwoordiger der Kerk voorstelt, dan luidt het antwoord: hij wil zijne
lezers overtuigen dat de sleutelmacht geene doode macht of een rein persoonlijk met
den dood vervallend voorrecht is, maar verleend werd tot het heil der Kerk, ten beste
der geloovigen, en na zijn dood op zijne opvolgers en door hen op de geheele Kerk
ook in de toekomst overgaat.
In korte woorden: den H. Petrus werd de macht onmiddelijk verleend; aan de Kerk
middelijk; Petrus bezit de macht instrumentaliter, de Kerk finaliter, want Petrus bezit
de macht ten beste der Kerk.
Men denke tevens aan den strijd tegen de Donatisten, welke hunne afgescheiden
en particuliere gemeente als de ware Kerk beschouwden. Daarentegen toont de H.
Augustinus, dat het beslissend merkmaal der ware Kerk de een- en algemeenheid is.
Daartoe de bewering dat Petrus de eene en algemeene Kerk vertegenwoordigt en
derhalve niemand, wie zich buiten Petrus en de door hem (en zijne opvolgers)
vertegenwoordigde bevindt. tot de ware Kerk behoort.
Ten slotte zij het nuttige boek den Theologen met aandrang aanbevolen.
Roermond.
Dr A. DUPONT.

Herders Konversations Lexikon, 3e Auflage, reich illustriert durch
Textabbildungen, Tafeln und Karten 8 Bände geb. in Halbfranz zu M.
100. Freiburg i.Br., Herdersche Verlagshandlung.
Thans even een overzicht van den 5en band van deze merkwaardige katholieke
encyclopedie.
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Dit deel gaat van ‘Kombination’ tot ‘Mira’.
Weeral een onafzienbare reeks van artikelen, die zich aan onze nieuwsgierigheid
opdringen en waarin we alle mogelijke wetenswaardigheden vernemen, terwijl wij
ook telkens met genoegen kunnen nagaan hoe 't multum hier het multa der bladzijden
van breeder-aangelegde werken uitstekend vervangt.
Voordurend blijven alle rubrieken met evenveel zorg bewerkt. Wij hebben al
genoeg gesteund op de model-bewerking van taal- en letterkunde, en wijsbegeerte.
Ditmaal sommen wij op de andere om haar uitgebreidheid meest opvallende bijdragen,
ze rangschikkend naar 't vak waarbij ze behooren.
Aardrijkskunde: Kongostaat, Königsberg, Konstantinopel, Kopenhagen, Korea,
Kreta, Kuba, Leipzig, Lissabon, London, Lubeck, Luzern, Lyon, Madagaskar, Madras,
Madrid, Magdeburg, Mailand, Mainz, Makedoniën, Manchester, Mandschurei,
Marokko, Marseille, Metz.
Aardkunde: Korallen, Kreideformation, Kristall, Marmer, Metallzeit, Meteoriten.
Anthropologie: Mensch, Menschenkunde.
Geneeskunde: Krebs, Leber, Lunge, Lungentuberkulose, Lymphe, Magen, Massage.
Kunstleer: Kunst, Kunstgewerbe, Kunstgeschichte, Kupferstechkunst, Malerei.
Natuurkunde: Kraft, Kran, Lampen, Licht, Luft, Luftschipfahrt, Magnetismus,
Mähemaschine, Meer, Metalle, Meteorologie, Mikroskop, Mineralien.
Opvoedkunde: Lehrlingswesen, Mädchengymnasiën.
Staathuishoudkunde: Kommanditgesellschaft, Kommunismus, Konfektion,
Konkurrenz, Konkurz, Konsumverein, Kolonialgeschichte, Kriminalität,
Landwirtschaft, Liberalismus, Lotterie, Mädchenhandel, Mädchenschutzvereine.
Al te talrijk om ze op te sommen zijn de groote artikels over geschiedenis. 'k Wijs
vooral op ‘Kirchengeschichte’, een kapitaal stuk.
Als naar gewoonte, zijn letter- en taalkunde zorgvuldig bewerkt. Voor Vlaanderen
missen we echter Lod. De Koninck en De Loveling's. Maar op het woord ‘Literatur’
geeft Herder een prachtig overzicht der wereld-letterkunde.
J.P.

Bibliotheek van Russische literatuur, nrs 5, 6-7. - Nr 5 Toergenjef: ‘Klop,
Klop, Klop.’ - Nrs 6-7 Maxim Gorkij ‘Zonnekinderen’. Pr. per nr fl. 0.35,
Maas en Van Suchtelen, Amsterdam.
Van de laatste uitgaven dier bibliotheek komt me nummer 5 voor als tamelijk
onbeduidend. Er kunnen nu lieden zijn die gaarne zoo'n geschiedenisje lezen van
een ‘fatale’ mensch zooals de held(!) uit ‘Klop, Klop, Klop.’ Maar wat
menschenkennis men kan opdoen bij 't instudeeren der psychologie van een officier
als Tjiglef die menschenschuw en kinderachtigbijgeloovig is, hoegenaamd geen
geleerdheid heeft, wilskracht beweert te bezitten in overvloed en halsstarrig dweept
met een roeping zoo mistig-vaag dat er niets van te maken valt, blijft mij een
onmogelijk-op-te-lossen raadsel. Abnormale kleine menschen
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kunnen voorwerp worden van liefhebberijtjes, niet van groote kunst.
Letterkundig genot? Ja toch: er zweeft een mysterie van geheimzinnigheid over
't heele boekje en het fantastische in de beschrijving komt dien indruk nog vergrooten:
‘Tegelijk met den nacht viel er een dunne vochtige dauw, die al dichter en dichter
wordend, eindelijk overging in een dichte mist. Aan den hemel verscheen de maan:
de heele mist werd doordrongen en als 't ware mat verguld door haar glans. Alles
onderging een vreemde verandering, alles werd omhuld, vloeide inéén. Het verre
scheen nabij, het nabije-veraf; het groote-klein; het kleine-groot; alles werd licht en
vaag. Wij werden als 't ware verplaatst in een sprookjesrijk, in een rijk van wit-gouden
mist, van licht en droom. En hoe geheimzinnig als zilverige vonkjes flikkerden hoog
de sterren...’
Al die beschrijvingen zijn mooi als prachtige dagen met weemoedige
September-luchten. Maar Tjiglef's karakter? 't Is niet ernstig. Misschien zijn Russen
anders dan wij...
Nrs 6-7 ‘Zonnekinderen’ een drama in 4 bedrijven. Met Maxim Gorkij nu gaan
we den berg op! Een berg van licht wel niet want er blijft daarboven een zware
duisterheid hangen. Een berg toch vanwaar we neerzien op het menschdom en waar
we voelen iets in ons van wat leeft in deze Zonnekinderen aan zucht naar echte, ruime
menschenliefde.
Och! er zijn er zooveel die droomen met Lisa van de menschen op te tillen, ‘het
blinde mollengeslacht’ ‘ten hemel door hooge vlucht’ en die met haar toejuichen de
verzen van Wagin, den dichter:
Wij staan als vonken in donkere wolken,
In 's levens midden - wij zullen zijn
Het koren der toekomst, het hoog oplaaiende
Vuur van de toekomst in vlammenschijn.
Den lichtenden tempel zullen wij dienen,
Waar vrijheid en waarheid en schoonheid in troont,
Opdat de blinde mollengeslachten,
Tot trotsche adelaars worden gekroond... (bl. 108)

Zoo zingen ze in trotschen hoogmoed, maar zuchten dan weer, verdrietig, met Lisa
‘Ik hoor je allen jubelen... maar mij stemt 't weemoedig, dat zooveel schoone
gedachten voor éen enkel oogenblik oplaaien, als vonken in donkeren nacht, zonder
een lichtend spoor na te laten aan de menschen!’ (bl. 109). Zooveel zijn er, zeg ik,
die gedroomd hebben dien heerliken droom en... bij 't ontwaken een traan hebben
gewischt uit hun oogen omdat de werkelijkheid zóo niet was... en bij hun droom
gebleven zijn. Gorkij is van geen ander soort.
Hij heeft een kracht van typeeren die wonderbaar mag heeten: het geld, de
wetenschap, de poëzie zijn vleesch geworden in de hoofdpersonen van dit drama.
Geen enkel kan 't geluk der menschen bewerken omdat ze blijven staan in hunne
eenzaamheid. Dat beseft Lisa. Maar zij die geroepen schijnt om nu een uitweg te
vinden brengt geen licht bij: zij wijst den weg heel onduidelijk aan en zingt van
liefde, maar schrikt af van het
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leven. Haar treurnis om 't onvoldane van heur ideaal-betrachten brengt haar tot
zenuwaanvallen en een soort hysterie.
Mijn God! Zooveel edels in dit drama, en zooveel ón-macht: zoo'n hooger-op
willen naar zonnelanden met zonnekinderen en zoo'n pessimism! ‘Alleen bij de
dooden heerscht rust. Daar, op het kerkhof is vrede’ zegt Antonofna.
Wie brengt blijheid in deze groote moderne literatuur? Of is het leven...? Laat de
gouden gloriezon van den berg Thabor deze misten van 't Noorden doorbreken en 't
zal goed zijn te wonen bij de kinderen Gods in de verheerlijking van onze
menschelijke natuur.
K.E.

Burgerluidjes. - Novellen en schetsen door Justus van Maurik. Zesde
druk. - De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen. Pr. fr. 0,75.
God zij dank: Wij vinden hier Justus beter in zijn element, dan in Krates: weer kleine
novelletjes, lachjes door tranen en lachend weenen, teedere harten onder gure
kleederen, groote zielen in nederige menschen. In de galerij der volkstype's nemen
plaats Teun de nachtwacht en de Aanspreker; kostelijk is dezes beschouwing op bl.
82: ‘hij zei met een glimlachje dat hij meneer als buitenklant alleenig aanhield, omdat
hij zoo lange jaren in de familie was geweest en dat hij, als meneer eens kwam te
vallen, dan toch zeker van het lijk hoopte te zijn.’ O sancta simplicitas! Zoo iets te
zeggen aan iemand die onder 't mes zit, is eenig.
Die houdt van sentimentaliteit zal zijne gading vinden in Truitje de naaister en In
eene achterbuurt. De anti-alcoholisten kunnen dwepen met Te veel vergunning. Voor
schrijvers van dramas, bestuurders van schouwburgen en alles wat om en van den
schouwburg leeft, bevat Eene première nuttige wenken. Van Maurik kende dat
wereldje op zijn duim; maar denkt met meer ontroering aan de Jan Klaasspelen,
welke hij in zijne kindsheid bewonderde: De schets Drie Kindervrienden brengt
hulde aan Sampinon, Verhoeven. Mullens, die zijne jeugd hebben verblijd.
Studenten in de ziektenleer, candidaat-rheumatieklijders of gij die deze ijselijke
kwaal reeds voeldet, leest Rheumatismus articularum acutus, een veilige gids bij het
beschrijven der ziekte, eene uitvoerige encyclopedie van alle middelen ertegen welke
werden en worden beproefd en nog beproefd zullen worden met het nihilistisch
besluit dat een enkel middel slechts goed is: ‘geduld’, dat al de andere artsenijen en
amuletten en hondjes in het bed en olie van Bay niets zijn dan ijdelheid der ijdelheden:
Heel prettig dat alles te lezen als men het niet gevoelt.
L.D.

Vondel-studiën, door J.J. Boelen S.J., N. Alberts, Drukker-Uitgever,
Kerkrade. Deel I ing. fl. 0.90, geb. fl, 1.25; Deel II ing. fl. 0.90, geb. fl. 1.25;
Deel III ing. fl. 1.10, geb. fl. 1.45.
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Pas verscheen deel II en III dezes belangrijke Studiën, die, lijk Dr. G. Kalff in zijn
Gidsartikel ‘Roomsche Vondel-Studie’ zegt, ‘de volle aandacht verdienen van allen
die zich met dit onderwerp bezig houden’, en waarvan het eerste deel ‘Vondel
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en de Sterrekunde’ door denzelfden Hoogleeraar geprezen wordt als bevattende:
‘degelijk philologisch werk, zonder eenige pretentie meegedeeld door een man wien
het om waarheid in de wetenschap te doen is.’ Dit tweede en derde deel wekken nog
meer al onze belangstelling, én om de behandelde stof, én om de wijze waarop zij
wordt toegelicht en in hare waarde gesteld. Vondels ‘Bespiegelingen van Godt en
Godsdienst’ waarvan deel II het 1e en 3e Boek, deel III de overige Boeken verklaart,
zijn weinig bekend en gewaardeerd. Om de zoo verheven philosophische en
theologische beschouwingen, om het didaktische van den vorm, meenen velen den
dichter Vondel daarin niet te zullen aantreffen, en zij ontzeggen zich die heerlijke
bloemen van poezie die juist geplukt zijn in het licht en den gloed van dat hooge
denken.
Pater Boelen zal voor hen den weg effenen, opdat zij Vondel kennen en genieten
mogen niet alleen in de heerlijkheid zijner poëzie, maar ook in de diepte en breedte
zijner geniale wetenschap.
Vooral aan hen onder onze landgenooten, die met de letterkundige opleiding der
jongeren belast zijn, worden deze Studiën aanbevolen. Ook de meer bizondere
Vondeluitleg, én de verscheidene interessante aanhangsels, zullen hun meermalen
te stade komen.
L.R.

Supplement Vivat's geillustreerde encyclopedie. Aflevering 107.
Niet te veel lange artikels in deze aflevering. Wij merkten voornamelijk op de
artikelen: Denemarken, Duitschland, Eerste Kamer, Electro-techniek, Ertsen,
Esperanto, Ex-libris (met zeer mooie voorbeelden), en Europa.
De Vlamingen krijgen een vrij ruim deel in deze aflevering.
V.L.

Liederen voor ons volk. St. Jacobsmarkt, Antwerpen.
Als eerste nummer van den vierden jaargang dezer maandelijksche uitgave is thans
verschenen: Ballade, uit het dramatisch tafereel Genoveva van Brabant, woorden
van Huibert Melis, muziek van Karel Landael. Deze ballade zal, door hare
eenvoudigheid en gemakkelijkheid, alsook door de prachtige melodie, overal grooten
bijval genieten. - Als volgende nummers verschijnen de liederen, welke zullen
bekroond worden in den prijskamp voor liederen met refrein door de uitgave
uitgeschreven.
De inschrijvingsprijs op de Liederen voor ons Volk is 2,50 fr. voor twaalf liederen.

Schoolboeken
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Modernen. Bloemlezing uit de hedendaagsche Zuid- en
Noordnederlandsche schrijvers, door E. Bauwens, S.J. Drukkerij S.
Augustinus 1908.
Het bijvoegsel aan ‘Zuid en Noord’ van pater Bauwens, dat we thans kregen, was
reeds geruimen tijd wenschelijk en broodnoodig.
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Waren al de kunstprodukten onzer jongere schrijversbent mode-artikels, nog zouden
wij hun vorm en stof ten minste grosso modo moeten kennen, want een mensch mag
toch juist geen levend anachronism zijn. Maar stellig zijn die dingen niet allemaal
zóó: niet zelden is de vorm grillige opschik, doch degelijk is de stof ook wel eens.
Een bloemlezing kan men zoo en zus en nog zoo opstellen. Ik zou wel eens een
Nederlandsche willen krijgen waar de hoogste schoonheid onzer letteren als heerlijke
marmerzuilen in een galerij uitgestald staat, net als de Fransche van Fonsny en van
Dooren. Een bloemlezing die schoolhandboek moet worden dient echter anders
opgevat: veel hoeft er uit geweerd te worden.
Rekening houdend met deze noodzakelijke beperking ben ik geneigd om over 't
algemeen met den keus van pater Bauwens in te stemmen. Toch moet ik een
opmerkingje wagen: nl. het boekje lijkt mij te onvolledig. Dat Querido, van Hulzen,
Aletrino, De Meester onmisbaar zijn in een moderne bloemlezing wil ik niet beweren,
maar als Hemkes, F. Rutten, A. Smulders aangehaald zijn, mag dat quatuor, en
misschien nog wel anderen, er gewis met zijn mooiste en zuiverste bladzijden vermeld
staan. Evenmin begrijp ik niet waarom mej. Belpaire onder de Zuid-Nederlanders
moet verzwegen blijven. En of Dr Persyn dan zoo met wat of eenige overdrijving
(bl. 97, 183) spreekt in zijn beoordeelingen, weet ik toch niet duidelijk.
Nu, op een bloemlezing valt licht iets te zeggen. Deze is toch, alhoewel voor
verbetering vatbaar, goed, en onloochenbare verdienste heeft zij. De saamsteller leert
de jongens bondig en juist de strekking, de personen en hun werken kennen, ook
soms in zedelijk opzicht - iets waarvan elders niet genoeg gewaagd wordt: zoo is dit
boekje terzelfdertijd een gids om op een wandeling door 't letter-woud der modernen
de stekelige bramen - en er zijn er veel! - eenigszins te vermijden. Nuttig, zeer nuttig
is het voor de college-lessen; alleen wensch ik dat dit aanhangsel aan ‘Zuid en Noord’
ras zou uitverkocht worden om dan weer te verschijnen grooter en van alle smetten
vrij.
Brugge.
ARTH. COUSSENS.

Frohe Stunden. Deutsches Lesebuch für holländische Lehranstalten von
C.G. Tromp, Seminarlehrer in Nijmegen. Erster Teil. (Wolters, Groningen,
1907). 120 blz. Pr. fl. 0.90.
Vroolijke Uren, zoo heet een net Duitsch leesboekje; en geen enkel der 62 opgenomen
verhalen en eenvoudige dichtstukken zal dezen titel logenstraffen. - Schrijvers doel
is ‘den leerling tot lezen aan te sporen’ en het zal hem zeker gelukken. Alles in dit
werkje is voor 10-13 jarige kinderen zeer geschikt en in staat, hun eene ware
belangstelling in te boezemen. Verscheidene over 't algemeen zeer doelmatige
uitspraakregels met korte leesoefeningen (bldz. 5-20) gaan als nuttige inleiding
vooraf. Eenige opmerkingen: Niet iedereen zal in alles de grondbeginselen van het
voorwoord over de keus der stukken aannemen. - Bldz. 10, zegt T.:
‘Buigingsuitgangen oefenen geen invloed uit op de lengte van den stamklinker’. Dit
is eenigszins tegenstrijdig met Viëtor's regel: ‘In veranderlijke woorden, zegt de
hoogleeraar van Marburg, zijn de verbuigde of vervoegde vor-
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men ‘massgebend’ (Viëtor: Die Aussprache des Schriftdeutschen; bldz. 20). - In eene
tweede uitgave zou de Schrijver een weinig den tekst kunnen wijzigen, om
uitheemsche woorden als coupé (bldz. 23), filou, quartier (37), courage, exécution
(82) door echt Hoogduitsche uitdrukkingen te vervangen.
Ondanks deze kleinigheden is en blijft dit werkje een aangenaam leesboekje, dat
ieder kind mag voorgelegd worden. Hoeverre het geschikt is voor het aanleeren der
Duitsche taal, zullen de volgende deelen waarschijnlijk beter doen uitkomen. Dus
met volle gerustheid wachten wij op andere vroolijke uren.
L. DELPORTE S.J.

Sammlung der Examenaufgaben Deutsch-Niederlandisch fur das
Elementardiplom, aus den Jahren 1893-1907, herausgegeben von W.
Uittenbogaard, Schuldirektor-Arnhem. - Verlag von J.B. Wolters in
Groningen 1908. 140 blz. Pr fl. 1. -.
Luidens het voorbericht is het boekje vooral bestemd voor hen, die het
elementair-examen wenschen af te leggen. Het bevat de opgaven der laatste vijftien
jaren en neemt uit door verscheidenheid van onderwerpen. Allerbest geschikt als
vertaaloefeningenboekje ook voor Belgische onderwijsgestichten.
L.D.

Neuere Prosa mit Erläuterungen und Hilfsbuch, I. Burg Neideck, novelle
von W.H. Riehl, herausgegeben von B.E. Bouwman, Lehrer am Gymnasium
und an der Oberrealschule in Breda und Th.A. Verdemùs, Lehrer an der
Oberrealschule in Hilversum. - Verlag von J.B. Wolters in Groningen 1907.
Een dubbel soort notas lichten de novelle toe: voetnotas; tot vergemakkelijking der
voorbereiding, - uitvoeriger verklaringen in een hilfsbuch niet alphabetisch
gerangschikt maar wel volgens de bladzijde. - Op iedere bladzijde wordt het getal
regels geteld: De te verklaren woorden zijn vetter gedrukt: Als schoolboek uitmuntend
geslaagd ook in opzicht van druk.
Een voorbeeld van voetnota:
Ein Gliederpüppeken ist eine Puppe womit die Kinder spielen, indem sie mittels
Fäden die Glieder hin-und herbewegen können.
Ook eene nota uit het hulpboek:
Flehen = demutig bitten (smeeken) Der alte Greis flehte um ein Almosen.
Vleien = schmeichelen. Das Kind schmeichelt der Mutter (Fall?)
Diese Antwort schmeichelte seiner Eigenliebe (streelen).
Ein Gemälde schmeichelt (flatteert).
Zoo zijn de nota's alle: bondig en zaakrijk, door passende voorbeelden verduidelijkt.
De novelle zelf is boeiend.
Een uitmuntend boek, doch niet voor beginnelingen.
L.D.
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Historische lectuur door F. Van Rijsens, districtsschoolopziener te
Alkmaar, Groningen, Wolters. 252 blz. Pr. fl. 1.50
Het voorbericht is heel kort. ‘Deze Historische lectuur dient om personen,
gebeurtenissen en toestanden nader toe te lichten.’

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1908

375
Zoo is het inderdaad; men zou het kunnen heeten: eene reeks literaire wandplaten.
Het boek behelst 62 opstellen over geschiedenis sedert de oer-tijden van Germanië
tot 1905: Er zijn er onder van meesters in de letterkunde en in de geschiedkundige
wetenschap, als Fruin (toestand eener gevangenis in Holland onder Keizer Karel),
Busken Huet (De Watergeuzen uit ‘Het land van Rembrand’, Hooft, Blok, Bosscha,
Kuiper (Onze Stamgenooten in Amerika, uit varia Americana).
Hier en daar worden belangrijke geschiedkundige bescheiden opgenomen, b.v. de
regelen op een schip der Watergeuzen te volgen (Bl. 50); de Instelling der Leidsche
Hoogeschool (Bl. 67); Fragment uit de Apologie van Willem van Oranje (bl. 86);
Confessie van Balthazar Gérard (bl. 88); Proclamatie der Inlijving (door Napoleon
Bonaparte) (Bl. 206). Ook over de historie van Oost-Indië staan verschillende
bijdragen te lezen, b.v. Hoe Coen de Bauda-eilanden in de macht der compagnie
bracht (Bl. 106) enz.
Ik ben zeker dat de jonge Hollanders naar dit net-gedrukt en sierlijk-handig
uitgegeven boek dol zijn. Ook onze jonge Vlamingen zouden heel graag menig stukje
lezen en ze zouden erdoor in het Nederlandsch leeren denken en schrijven over
geschiedenis. Het is hier of daar natuurlijk wat protestantsch getint; voor groote
jongens kan dat echter geen kwaad.
L.D.

Handleiding bij het onderwijs aan land- en tuinbouwwinterkursussen.
III Bemestingsleer door J. Kok. Vierde, herziene druk. - Te Groningen
bij J.B. Wolters. 70 blz. Pr. fl. 0.50.
Na eene inleiding, waarin gehandeld wordt over het doel der bemesting en de indeeling
der meststoffen, geeft de schrijver een beknopt overzicht van de voornaamste
vruchtbaarmakende stoffen: kunstmeststoffen, natuurmesten, groene mest. Daarop
volgt een hoofdstuk over de bemesting. Als slot, eene vragenlijst over de ontwikkelde
stof.
Het boekje is naar een wel geordend plan afgewerkt, 't is in eenvoudigen, klaren
tekst geschreven. Liefhebbers van nieuwigheden zullen met de orthographie in hun
schik zijn.
Hier en daar komt eene aanmerking van pas. Zoo lezen wij, b.v., op bl. 3r: ‘Terwijl
de vroegere Peru-guano daarvan echter tot 16% bevatte, is het stikstofgehalte thans
niet hoger dan 5-8%.’ Dat kunnen wij niet bijtreden, want er is thans nog guano met
hoog stikstofgehalte in den handel. Alzoo kreeg onlangs de firma Anglo-Continentale
(vorm. Ohlendorffsche) Guano Werke te Antwerpen, nog eene lading aan, die, volgens
eene ontledïng van den heer Crispo, bestuurder van het Staatslaboratorium te
Antwerpen, 14.33% stikstof inhield.
In elk geval, wij raden den beginnelingen de kennismaking met dit bevattelijk
werkje ten zeerste aan.
F. HERMANS.
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Ingekomen boeken ter bespreking:
Uitgaven van J.B. Wolters, Groningen.
T. TERWEY, Bibliotheek van Nederlandsche Letterkunde. Dicht- en Prozawerken
der voornaamste schrijvers van de 17e tot de 18e eeuw, Nrs 5 en 6, Bredero's
Spaansche Branbander. 176 blz. Pr. fl. 1,20.
C. TIMMERMANS, Dutch Texts, to be translated into English. 2nd edit. 92 blz.
Prijs fl. 0,60.
D. REINDERS, Uit het hoofd. Een cursus voor kweekelingen en Onderwijzers
ter oefening in het oplossen van vraagstukken uit het hoofd, 99 blz. Pr. fl. 0,60.
D. BOSWIJK en W. WALSTRA, Meetkunde voor aanstaande Onderwijzers, 2e
druk, 87 blz.
H. SCHEEPSTRA en WALSTRA, Natuurkunde voor de Volksschool met 8 gekleurde
plaatjes en vele houtsneden, 7e druk, 99 blz.
D. BOSWIJK, Repetitie-Boek III, voorbereiding voor gymnasia, middelbare
scholen, normaal- en kweekscholen, 6e druk, 79 blz. Prijs fl. 0,40.
W. UITTENBOGAARD, Sammlung der Examenaufgaben Deutsch Niederländisch
für das Elementardiplom, aus den Jahren 1893-1907, 140 blz. Pr. fl. 1. -.
E.C. NOYONS, Nieuwe Schrijfcursus voor loopend schrift voor de eerste leerjaren
compleet in 5 nummers. Prijs per nummer 8 cent.
W.J. WISSELINK, Leerboek der Mechanica, 288 blz. Pr. fl. 2. -.
Dr EVERH. BOUWMAN, Leerboek der Natuurkunde 2, 236 blz. Pr. fl. 1.90.
Dr J.J. LE ROY, Natuurkundige Lessen voor hoogere burgerscholen en
Gymnasiën, 3e deel, 3e druk, met 198 figuren, 268 blz. Pr. fl. 1.90.
REVISED EDITIONS I, Baroness Orczy. The Scarlet Pimpernel edited bij J.C.G.
Grasé and A.E.H. Swaen, 239 blz.
E. RYPMA, Gids bij de studie der Nederl. Letterk. 1e deel, 121 blz. Prijs fl. 0.90,
2e deel 150 blz. Prijs fl. 1. -.
BRANCO VAN DANTZIG, Bekn opte handleiding bij het onderwijs in
spraakontwikkeling en het verbeteren van spraakgebreken ten dienste van de
Fröbelscholen, 46 blz. blz.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1908

JAN LIGTHART en H. SCHEEPSTRA, Pim en Mien, 3e stukje, 55 blz. compleet in
4 stukjes Pr. fl. 0.30.
E.C. NOYONS, Nieuwe Schrijfcursns voor loopend schrift voor de eerste leerjaren,
no 4. Prijs fl. 0,08.
Un Apostolo del santissimo Sacramento Nel Secolo XII. Tip. Del Giornale ‘La
Vera Roma’, Roma.
E. DE MOREAU, S.J. en J.B. GOETSTOUWERS, S.J. Le Polyptique de l'abbaye de
Villers. Bureau des analectes, 30, rue de Bruxelles, Louvain.
FLORIMOND VAN DUYSE, Nederlandsche Liederen, afl. 42.
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ID. Het oude Nederlandsche Lied. Wereldlijke en geestelijke liederen uit
vroegeren tijd. Teksen en Melodieën. Registers. M. Nyhoff, 's Gravenhage, De
Nederlandsche Boekhandel.
Dr PAUL SOLLIER, Het Mechanisme der Gemoedsaandoeningen. Uitgevers:
Maatschappij ‘Vivat’, Amsterdam, 532 blz.

Verhandelingen van de Katholieke Vlaamsche Hoogeschooluitbreiding De
Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen.
EERW. HEER A. VAN ROEY, De Goddelijke Alwetendheid, nr 102.
Dr A. VAN GEHUCHTEN, Het Zenuwgestel met afbeeldingen. Prijs per nummer
voor België 25 centiemen, voor Nederland 15 centen.
Verslagen en mededeelingen der koninklijke Vlaamsche Academie voor Taalen Letterkunde. Januari en Februari 1908. A. Siffer. Gent.
Jaarboek der koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde 1908.
22e jaar. A. Siffer, Gent.
TH. KOOPMAN en JAN BROECKAERT, Bibliographie van den Vlaamschen
Taalstrijd, 4e deel, 1861-1867. A. Siffer, Gent, 356 blz.
GERALDA LELY, Raffiawerk en Rietvlechten. P. Noordhoff, Groningen.
76 blz. Prijs f. 1,50, geb. f. 1,90.
JUSTUS VAN MAURIK, Uit een pen. De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen.
132 blz. Prijs fr. 0,75.
RECHTSKUNDIG TIJDSCHRIFT VOOR VLAAMSCH BELGIË, verschijnende in 10
afl. 's jaars. De Nederlandsche Boekhandel, 1908, nr 2.
L. LAMBRECHTS, Paascheieren. De Vlaamsche Boekhandel, Brussel, 206 blz.
DE REVUE DER UITVINDINGEN EN ONTDEKKINGEN. Cohen-Zonen, Amsterdam,
4e jaargang nr 12.
CATALOGUS DER MUNT- EN PENNINGVERZAMELING van het Kon. Ned.
Genootschap voor Munt- en Penningkunde. Johannes Müller, Amsterdam.
TIMM KRÖGER, Dreschermelodiēn. Im Nebel, nr 4 van de Duitsche Keurboekerij
voor Nederlandsche en Belgische Scholen. N. Alberts, Kerkrade. 50 blz. Prijs
25 cent.
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V. NAVEAU, Levensvreugde. Smeesters-Lefrère. Hougaerde. 189 blz.
ALFONS SEVENS, Schoolmeester. Hedendaagsche Roman. Te verkrijgen bij A.
Sevens, Oudburg, 21, Gent en V. Roegiers van Schoorisse, Korte Kruisstraat
1, Gent. 200 blz. Prijs 2 fr.
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Inhoud van tijdschriften
ONZE KUNST, April 1908. - Adriaen Brouwer en de ontwikkeling zijner kunst
(Slot) (F. Schmidt-Degener). - Matthijs Maris (G.H. Marius). - Een onbekende
Jordaens (Dr. A. Bredius). - Kunstberichten uit Amsterdam, uit Antwerpen, uit
Brussel, uit Parijs, uit Rotterdam enz. - Boeken en Tijdschriften.
IRIS, Maart 1908. - Brieven aan eene vriendin (M. Metz-Koning): 2e brief. ‘De
tijd is daar, dat allen hun kruis áf zullen werpen, om te grijpen naar de zoete vruchten
van den levensboom, gelijk onze wijze eerste moeder Eva deed.’ Jammer dat de Sinaï
niet in Holland ligt! - Huwelijksbezoek: Limburger verzen van Lamb. Lambrechts.
- E. Claus (G. Ceunis) inzonderheid over Zomerschijn, de IJsvogels, een zonnige
Dag, een Avond. - Schuilen voor den regen (Fr. Leonhard): ernstig werk, zooals
altijd van dezen gewetensvollen novellist. - Verzen (J. Lefevre). - De Kunst van Gab.
d'Annunzio uit psychiatrisch oogpunt beschouwd (Scipio Sighele): d'Annunzio wil
voor den Ubermensch de willekeur, het voorrecht, de almacht, ‘hij wil dat hij zou
ontlast worden van het juk der algemeene wet, die slechts goed is voor de nederigen
en de middelmatigen.’ - Luiende Klokken, verzen van Daan van der Zee. - De Oogen
(André De Ridder): novelle, kunst genoeg, maar lang niet gezond. - Kunst en Leven.
DE GIDS, Maart 1908. - Een huis vol menschen: Verhaal uit het Parijsche leven
(C. en M. Scharten-Antinck) 3e deel van den merkwaardigen roman. - Verzen (H.
Lapidoth Swarth): veel schoons weeral. - Russische indrukken (Dr. N. Van Wijck):
ideeën over het politieke, sociale en intellectueele Rusland, van iemand die 't
meermalen van dichtbij heeft gezien. - Antieke Opschriften (Dr. J. Vürtheim): ‘Thans
is er bouwstof, waarmede de weg kan worden hersteld over welken eenmaal de
Helleensche cultuur naar het Westen kwam en zóo eerst de grondslag slag onzer
beschaving werd.’ - Dramatisch Overzicht (Mr. J. Van Hall): weinig goeds over
‘IJsbrand’ en ‘het beloofde Land’ van Van Eeden. - De nieuwe vertaling van Dante:
een complimenteerend woord van J. Salverda de Grave aan Rensburg. - Muzikaal
Overzicht (H. Viotta): Het Hoftheater te Weimar en zijn verleden - Beethoven en
zijn Egmont - muziek - Fransche melodrama's. - Bedreigde Schoonheid (J. Veth):
tegen de moderne ikonoklasten van oude gebouwen. - Parlementaire Kroniek. Buitenlandsch Overzicht.
ONZE EEUW, Maart 1908. - Ida Westerman (Ger. van Eckeren): we beginnen
wezenlijk in Ida veel belang te stellen. - Crisis-bespiegeling (Mr Plemp van
Duiveland: over de jongste politieke geschiedenis van Holland. - De Beteekenis van
de tweede Vredesconferentie (Jhr. J. den Beer Poortugael): ze wordt een belangrijk
stuk wereldhistorie genoemd. - Ellen Key (Prof. B.
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Vander Wijck): leven en werk van deze Noorsche emancipatieprofetes. - Bestrijding
van Woeker in Indië (Mr J.C. Kielstra). - Verzen van Edw. Koster. - Onze Leestafel.
STUDIËN, Deel 69, Afl. 2. - I. Waar begint de Dag? (F. de Bruyn):
Aanschouwelijke studie over tijdrekening. - II. Een systeem waar de feiten niet in
passen (H. Bolsius): dat nl. van Dr Borst, betreffende de genezingen te Lourdes. III. Honderd jaar stoomvaart (C. Wessels): geschiedkundig overzicht van begin en
ontwikkeling der stoomvaart. - IV. Wrijvingen tusschen Oostenrijk en Hongarije.
De ‘Ausgleich’ III (K.J. Derks): een kijk in den huidigen toestand. - V. Het voorspel
der Katholieke Hervorming in Italië (J. Daniels): naar aanleiding van Pastor's
Geschichte der Päpste IV, Adrian VI und Klemens VII, Freiburg 1907. - VI.
Modernistische Wijsbegeerte en Godsdienst (J.F. de Groot): Vgl. D.W. & B. 1908
nr 1 en 2. - VII. De ‘Pavo’. Eene satyre op het eerste Concilie van Lyon (W. Mulder).
- VIII. Uit de Pers.
DE BEWEGING, Maart 1908. - Amanië en Brodo (Nine van der Schaaf) II:
vervolg van den verbeelding-rijken, goedgeschreven roman. - Sociologie in Dicht
en Ondicht (Th. van Ameide): kwaadgemutste bespreking van Van Eeden's
‘Minnestral’. - Veel goede verzen in dit nr: van Is. De Vooys, Alex. Gutteling, Van
Eyck en Th. van Ameide en Labberton-Drabbe. - De Ziekteverzekering (J.
Molenmaker): De wetsontwerpen van Kuyper en Veegens, de tegenwoordige toestand
dier verzekering en de in te voeren verbeteringen; schrijver voorspelt dat de nieuwe
ontwerpen veel verwarring en veel teleurstelling zullen meebrengen. - Menschen,
Boeken en Stroomingen (A. Verwey): de ‘Horace’ van Corneille, ‘Voordrachten over
Bouwkunst’. - Boekbeoordeelingen.
DE NIEUWE GIDS, Maart 1908. - Beweging, verschijnsel en leven in de natuur
(G. Bolland): voor de liefhebbers. - Spreuken (G. Bolland), namelijk: uit de leerzaal
der wijsheid. Nr 8 luidt: ‘In een verstandigen zin laat zich de waarheid niet uitspreken’.
- Blijmoedig leven (M. Van Campen) een novelle. - Pathologieën (J.J. de Haan):
psychologisch kunstproza. - Schilderkunst (Plasschaert) studietje over Barbara van
Houten's etsen. - Verzen van Edw. Koster, den bekenden dichter van Niobe. Parijsche Indrukken (R. van Genderen Stort). - Oude Booten (J.R. van Stuwe), sonnet.
- God en Geest (M. Kloos), vijf sonnetten, berijmde wijsbegeerte; 't vijfde is toch
schoon. - Het absolute Idealisme in onze dagen (Ester v. Nunes) een improvisatie et quel temps fut jamais plus fertile en miracles? - van een discipel Bolland's. Literaire Kroniek (W. Kloos), over ‘Verstooteteling’ van den Hollandsch-Limburger
H. Maas, en over Buysse's ‘Lente’.
DE XXe EEUW, Maart 1908. - Gedichten (Th. van Ameide): diep gedacht en
gevoeld, met veel zorg, maar soms wat moeilijk gezegd. - De heilige Tocht (Ary
Prins): weer enkele blz. middeleeuwsche pracht. - Moewe Jaren (Dr. A. Aletrino):
vervolg. - Gedichten (S. Bonn): fel zinnelijk. - Het ivoren Aapje (H. Teirlinck) 3e
deel van 't poppenspel. - De Scheiding van Kerk en Staat in Frankrijk (Jhr Van
Vierssen Trip). - Staatkundige Kroniek.
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DE NIEUWE TAALGIDS, 2e Aflev. 1908. - Iets over ‘zuiver’ Nederlands (D.C.
Hesseling). - Kritiek van de gangbare synoniemen-behandeling (C. De Vooys):
‘Synoniemen-studie kan alleen weteuschappelik en vruchtdragend zijn als die, van
alle systeemdwang bevrijd, wordt ingelijfd bij de beteekenisleer, en gegrond op
stevige bodem van onbevoordeelde taalwaarneming.’ - De stijl van Hooft's Historiën
(Alb. Verwey): verdedigt de de vreemde stelling dat Hooft eenvoudig schrijft. Zestiendeeeuwse Journalistiek (P.L. Van Eck, Jr.): Bespreking van het Nederlandsche
proza in de zestiendeeuwsche pamfletten uit den tijd der beroerten, met eene
Bloemlezing (1566-1600), en een Aanhangsel van liedjes en gedichten uit dien tijd
door Dr. Paul Fredericq (Brussel 1907). - Nieuwe Wegen? (C. De Vooys): over enkele
pas-verschenen taal- en spraakkundige schoolboeken. - De achtergrond van Bredero's
Spaansche Brabander (S. Muller). - Psychologische Taalkunde (A. Kluyver):
bespreking van ‘Principes de Linguistique psychologique’ door Jac. van Ginneken.
VRAGEN VAN DEN DAG, Maart 1908. - Evenredige Vertegenwoordiging
(Anna Polak). - Gezangen naast psalmen (J.H. Riemersma): uit de geschiedenis der
Ned. Hervormde Kerk gedurende de 1e helft der 19e eeuw. - Weerprofeten in de
Dierenwereld (Dr. F. Knauer): huisdieren, vogels, insecten, enz. - Historisch Overzicht
van het jaar 1907.
DE NATUUR, 15 Maart 1908. - De draaiende Sneeuwploeg der American
Locomotive Company (F. Kerdijk): een bijdrage waaruit nogmaals blijkt hoe de
Amerikanen ons op technisch gebied vóór zijn - Over het conserveeren van eieren
(J. Brants): ter lezing aanbevolen aan onze huisvrouwen. - Over (torsie) wrong bij
boomen (A.J. Schermbeek). - Spectraal-analyse van kleurstoffen in de textiel-industrie
(W.A. Kuyck) - Nieuwe banen in de metallurgie (Dr A.J.C. Snijders). - Vliegmachines
en Vogels (slot) (J.M. Kleiboer). - Wat is mijnwormziekte? (A. Marcus): een zeer
belangrijk artikel dat ook in België zijne toepassing vindt. - Mars III (Dr W. de
Sitter): de oplossing van het vraagstuk der kanalen wil maar niet vorderen. - Op
bezoek bij een drietal broedende Weidevogels, vooreerst de kievit (J. Daalder Dr). Paradox bij de beweging der maan (J.A. Kerkhoven).
BOON'S GEILLUSTREERD MAGAZIJN, Maart 1908. - I.O.O.F. de loge in
Holland. - Dichtkunst en Lied (Mr H.v. de Mey): enkele oesthetische beschouwingen
rondom uitspraken van de meesters. - Wat Menschenliefde vermag (Vrouwke): Freule
Boddaert's tehuis voor kinderen. - De Vallei der Hoëgne (Piet van Assche): uit ons
Luikerland. - Marokkaansche Zeden (Zaza): slavenhouderij. - Een Germaansche
Volksvergadering (J. Kuipers): knittelverzen. - Nieuwe Industrieën in Nederlandsch
Indië (R. Brons Middel): Conserven, biscuit, chocolade. - Een man van principe
(Arn. van Raalte): schets van het familieleven, in één bedrijf. - Hoe de Phaëton (het
rijtuig) ontstond: historische novelle.
REVUE DES DEUX MONDES, 1er mars 1908. - L'Ombre du passé (Grazia
Deladda) Vertaling van l'Ombra del passato, den veelgelezen roman der sympathieke
schrijfster van Elias Portolù. - Esquisses contemporaines. - Ferdinand Brunetiere I.
Les deux premieres incarnations (V. Giraud. - L'Allemagne économique et
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financière au début de 1908 (Raph.-Georges Levy). - Aug. Comte et Célestin de
Blignières, d'après une correspondance inédite (A. Bossert). - Le Socialisme
municipal en Angleterre. - A propos des dernières élections au conseil du Comté de
Londres (L. Paul Dubois). - Dix années de roman français (Eug. Gilbert) - L'Evolution
de l'éducation du Japon. 1. La mentalité nipponne (Vay de Vaya et de Luskod. Revue musicale, réouverture de l'Opéra, Faust, violonistes et violons (Cam. Bellaigue).
- Chronique politique de la quinzaine (Fr. Charmes).
- 15 mars 1908. - Mémoires de la Comtesse de Boigne. 1. L'Expédition de la
Duchesse de Berry en 1832. - Les Origines du Culturkampf allemand. - V. Les Crises
intellectuelles (1850-69) (Georges Goyau). - L'Ombre du passé (Graz. Deledda). Le Lac de Trasimène (Ferd. de Navenne). - La politique canadienne, d'émigration
française (L. Arnould). - Poésie. Géorgiques (L. Depont). - L'OEuvre de pénétration
des méharistes sahariens (Huloz). - Revue dramatique (R. Doumic). - Revues
étrangères: Les pèlerinages napoléoniens d'un pasteur anglais (T. de Wyzewa). Chronique politique de la quinzaine.
LE CORRESPONDANT, 25 février 1908. - Sous l'Affaire marocaine (M. Dubois).
- Napoléon en Espagne: nov. 1808-janv. 1809 (G. de Grandmaison). - Pour nos
pécheurs lointains (P. Giquello). - La Renaissance italienne et la vie de la Société
(A. Chaumoix). - Le Cadet (C. Nisson): roman. - Notre conception coloniale actuelle:
administration et colons (Fr. Mury). - Montaigne et Bordeaux (M. Salomon). - La
Liberté de conscience et l'instruction publique à Madagascar (P. Viollet). - Poésie:
Il est un mot d'enfant (Th Giard) ‘Maman’, natuurlijk; maar 't vers, geboren in de
kinderkamer, bereikt op 't eind de verre horizonten waar aarde en hemel éen worden.
- Les OEuvres et les Hommes (Ed. Trogan).
- 10 mars 1908. - La Philothée de St. François de Sales (H. Bordeaux). - Notre
armée coloniale (***). - Vincennes et Notre-Dame (de Lanzac de Laborie). - Le
Cadet (C. Nisson). - Lamennais et la critique contemporaine (H. Bremond). - ‘Man
chérie’ (Comtesse Van den Steen): novelle. - Poésie van M. De Waru en L'Amiel).
- La vie économique et le mouvement social (A. Béchaux).
ÉTUDES, 5 mars 1908. - Comment interpréter l'ordre du monde? (J. de
Tonquédec): wijsgeerige studie over l'Évolution créatrice, een nieuw boek van Henri
Bergson. Die schrandere geest wil van geen blind toeval in de natuur weten. L'Apparition du 25 mars 1858 (Léon-J.-M. Cros): critisch-historische navorschingen.
- Le rôle de l'habitude dans le gouvernement de soimême (Antonin Eysnieu): daar
zit kruim in. - Mémoires de Godefroi Hermant (Pierre Bliard): een jansenistische
kanunnik uit de XVIIe eeuw, schrijver van 25 in-folios. Alles behalve onpartijdig. Mélanges: 1. OEuvres complètes de sainte Thérèse (Aug. Hamon): een nieuwe
critische uitgave door Karmelietersen bezorgd, die thans te Anderlecht verblijven. 2. De la Communion quotidienne (J.-V. Bainvel). - Bulletin d'Enseignement et
d'Éducation: 1. A travers les livres (Lucien Delille): lof o.m. over P. Gillet's
l'Éducation du caractère. - 2. l'Enseignement agricole et ménager (Jean Hachin):
een pluimke voor België. - Revue des Livres.
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DEUTSCHE RUNDSCHAU, März 1908. - Arme Lente (G. Hirschfeld). - Die
gelbe Gefahr im Licht der Geschichte (von der (Golz): Wij moeten niet zoo benauwd
zijn; de Gelen zullen in hun gele landen blijven. - Der Einführung in die griechische
Kunst (Ad. Fürtwängler) - Der Buddhismus und die christliche Liebe (H. Oldenberg):
Het Bouddhisme blijft in de aristocratie, het Christendom gaat tot het volk. - Das
Wachstum der Bevölkernng in Deutschland, die Wirtschaftspalitik und die
Landarbeiter (A. Von Wenckstern). - Das Werden der Renaissance (K. Brandi): aan
de hand van 't werk van Sismondi, Ranke en Burckhard. - Das Problem der englischen
Heeresreform (A. von Janson). - Die Schafherde (Lisá Wenger). - Groszmutter und
Enkel (M. Tschistjakoff).
DAS LITERARISCHE ECHO. 15 Feb. 1908. - Was nennen wir literarisch? De
h. Klaar besluit dat woord het ‘literarisch’ thans lang geen klare beteekenis heeft. Remy de Gourmont (F. Clement): ‘Wer etwas von Französischer moderner Literatur
verstehen will, geht am besten durch Remy de Gourmont hindurch’, maar hij zal er
zich niet in verkwikken. - Vormärzliche Briefe: van Böne, Mentzel, en Hoffmann
van Fallersleben. - Berlin im Roman. - Fridericus Rex (Hans F. Helmolt): recensies
over bloemlezingen uit zijn werk en over een vertaling van zijn tooneelspel: ‘L'Ecole
du monde’. - Echo der Zeitungen: o.a. de dood van Holger Drachmann. - Echo der
Zeitschriften: Een brief uit Engeland, uit Amerika, uit West-Zwitserland. - Echo der
Bühnen.
STIMMEN AUS MARIA-LAACH, 14 Maart 1908. - Ein neuer Mittelstand (H.
Koch S.J.): schrijver bedoelt de klerken en al degenen die, in dienst bij bijzonderen,
meer met den geest dan met het lichaam werkzaam zijn. Kleine burgers, maar toch
burgers, meent hij, omdat zij een gemiddeld inkomen van 2064 Mark hebben, en de
renten der burgerij van 1800 tot 8000 M. bedragen. In zijn pleidooi voor hen wenscht
hij hun zekerder inkomsten en rechtmatiger behandeling. - Zur Schulaufsichtsfrage
in Preussen I (V. Cathrein S.J.) - Gregor der Grosse als Hymnendichter (Cl. Blume
S.J.): de vraag werd onlangs opgeworpen of we Gregor. den Gr. als Hymnendichter
moeten aanzien. Men dacht geen reden te hebben daartoe. Hier wordt een en ander
bijgebracht, dat tot een bevestigend antwoord mag leiden. - Offenbarung, Dogma
und Glaube (J. Bessmer S.J.). - Panamerikanismus (K. Schlitz S.J.): schetst den
geweldigen vooruitgang van Amerika, het streven van alle volkeren en staten naar
gelijke rechten in een algemeen verbond, terwijl Noord-Amerika over Midden en
Zuiden baas wil spelen.
VARDEN, 1 December 1907. - To Fortällinger (Paul Verlaine) Twee korte in
't Deensch vertaalde vertellingen. - Litteratur og Teater (Oscar Olafsson): bespreking
van een aantal nieuw verschenen werken, waaronder eene vertaling door Johannes
Jörgensen van Paul Bourget's L'Emigrant. - Tre digte: Tungsindet, Tornerose, Dyveke
(R. Jahn Nielsen). - Siden Sidst: een artikel van Maria Behrens over den toestand in
Finland, en een van Fritz de Zepelin over winter en verkeer te Parijs.
15 December 1907. - Franciskaner-klosteret i Kjöge (N.P. Nielsen). - De profundis
(Oscar Olafsson), eene treurige kerst-
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vertelling. - Litteratur og Teater (V. Andersen). - O Hjertebrand, een lief vers van
Hans Ahlmann. - Siden Sidst (Fritz de Zepelin): Een artikel over den politieken
toestand in Italië en bijzonder te Rome, waar thans een Jood de opvolger is geworden
van Prins Colonna, burgemeester van Rome.
1 Januari 1908. - Met dit nummer gaat het verdienstelijke tijdschrift zijn zesden
jaargang in en begint met een zinrijk Prolog in krachtige verzen van O. Olafsson. Kvindesagen i Danmark (Maria Behrens): Een artikel over de vrouwenbeweging in
Denemarken en eene pleidooi voor de kies- en andere rechten der vrouw. Kristendomens ankomst till Oeland (W. Anderson): Belangwekkende studie, in 't
Zweedsch, over een invoer van het Christendom in Zweden, en in 't bijzonder op
Oeland, en de eeuwen die er noodig zijn geweest om den invloed van het heidendom
in de zeden en gebruiken des volks te doen verdwijnen. - Kvaksalveren (E. Planchud),
geschiedenis van een dokter die armoede leed en kwakzalver werd. - Böger og
Skuespil.
15 Januari 1908. - Julehö (Kees Meckel): Eene kerstvertelling. - Böger og Skuespel.
- Siden Sidst (Fritz de Zepelin): over wintergenoegens te Parijs.
1 Februari 1908. - Holger Drachmann (Oscar Olafsson) korte studie over het leven
en de werken van Denemarken's sterkste en meest stemmingsvolle lyrieker, onlangs
overleden. - Döden (Karl Christensen): Letterkundige schets. - Jödisk Kunst (Louis
Kohl): Beschouwingen naar aanleiding eener Joodsche tentoonstelling. Besluit: Er
bestaat geen bijzonder Joodsch geestesleven en dus ook geen eigen Joodsche kunst
of kultuur. - Böger. - Fra Tilhörerpladsen (Inkvisitor): verschillende politieke en
financieele beschouwingen.
15 Februari 1908. - Dansk Musik (August Enna): De schrijver van Cleopatra en
andere opera's bespreekt hier de Deensche nationale muziek en eenige Deensche
componisten. Ze zijn weinig bekend in het buitenland en hieraan heeft vooral de
Deensche onverschilligheid zelf schuld, want 't is hoogst zeldzaam dat in Denemarben
zelf Deensche muziek gespeeld wordt. - Paa Malta: Uittreksel uit het dagboek van
den scheepspriester Pavels over een bezoek op Malta in 1797. - Kongemordet i
Portugal (Fritz de Zepelin). - Skuespil. - Kunst (Louis Kohl). - Fra Tilhörerpladsen
(Inkvisitor). Politiek overzicht.
THE NORH AMERICAN REVIEW, Jan. 1908. - The great Minds of America:
III David J. Brewer, of the United States Supreme Court: een schrander staatsman.
- Is the papacy an obstacle to the reunion of Christendom? (Archbishop Ireland)
antwoord op 't September-artikel van Prof. Briggs - When Diplomacy fails (General
W. Carter): een preek voor het volontariaat. - Why manufactures want tariff reform
(H. Miles). - A Note on Sinn Fein in Ireland (T. Kettle). - Richard Mansfield, the
Man (Ch. Hamilton). - Insanity and the Nation (H. Addington Brucer). Misconceptions
as to South America (L. Rowe). - The election Laws and modern Conditions (J.
Clark). - Investment securities III (Financier). - Yellow Fever and the Mosquito
Theory (Dr. Leaet). - Our Tribute to Europe for immigrant Labor (C. Speare). - The
Passing of Polygamy (R. Smoot.)
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LA CIVILTA CATTOLICA, 7 Marzo 1908. - Educazione publica e catechismo.
- La solenne liturgia greca in Vaticano pel XV centenario di S. Giovanni Grisostomo.
- Il Crepuscolo di Roberti Ardigo: de wijsbegeerte van dien priester ‘salutato principe
de' positivisti italiani’. - Donna antica e donna nuova: Dio non paga il sabato. - Fuga
e maledizione. - Il Cardinal Newman presentato ai lettori italiani, alles ter gelegenheid
van 't modernisme. - La polemica sul modernismo. A proposito di scritti recenti. Cose romane e straniere.
- 21 Marzo 1908. - Il ‘veto’ nel Conclave. - Il modernismo teologico e il Concilio
vaticano. - Il teatro in Italia: zeer oppervlakkig over 't wereldlijk tooneel, enkel een
tiental bladzijden om te gaan van den aanvang der Commedia dell' arte tot de
hedendaagsche schrijvers. - Donna antica e donna nuova: Un anno dopo. - Ascetica
classica e solida pietà. - Apostolo o apostota, over Loisy en zijn school. - Cose
romane e straniere.

Omroeper
BLIJKENS BRIEVEN aan de Redactie werden enkele zinnen betreffende onzen
grooten kunstenaar Courtens, in de laatste Kunstkroniek, verkeerd begrepen. De
schrijfster, Juf. A.W. Sanders van Loo, verzoekt ons daarover 't volgende te drukken:
‘Het heeft me zeer leed gedaan dat sommige lezers mijn geheel onschuldige
bedoeling in mijn beschrijving van Courtens te Dendermonde zoo euvel hebben
opgenomen. De Waranderedactie heeft het stuk klaarblijkelijk in den juisten zin
opgevat, anders zou ze het zoo niet geplaatst hebben.
Wat ik gedeeltelijk als scherts, gedeeltelijk als vriendelijke waarschuwing bedoelde
werd voor enkelen - gelukkig weinigen - vreeselijke ernst en bijna een heiligschennis
tegen Courtens' grootheid. Al wie den schilder kent, zal onmiddellijk beseffen dat
hij veel te hoog staat, om de interpretatie te verdienen, aan mijn onschuldige bedoeling
gegeven.
Overigens zij die mij beschuldigen den h. Courtens te hebben beleedigd, lazen
zeker nooit mijn grootere studie over hem in Dietsche Warande & Belfort van verleden
jaar. Of heb ik daar niet duidelijk genoeg mijn eerbied en mijn bewondering voor
onzen grooten christen-kunstenaar uitgesproken? Verder beweer ik den mensch
Courtens zoo hoog te achten als hij het om zijn uitstekend karakter en voorbeeldig
leven verdient. En mocht de uitleg, aan mijn woorden door enkele Warandelezers
gegeven, hem hebben gegriefd, 'k vertrouw dat hij mij zal vergeven hetgene waartoe
ik onwillens aanleiding gaf.’
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De vernieuwing van ons maatschappelijk leven(1)
Daar is geen eenvoudiger beginsel in de architektuur dan dat een gebouw niet enkel
voldoen moet aan de eischen der zwaartekracht, maar in zijnen aanleg en zijne
materialen ook moet berekend zijn op de gesteltenis van lucht en bodem. Ook iedere
tijd heeft zijn eigen geestesatmosfeer en ieder beschavingsmidden is een nieuwe
bouwplaats, en enkel die maatschappelijke inrichtingen die, boven de algemeene en
onveranderlijke wetten van de sociale zedeleer, beantwoorden aan de behoeften van
hunnen tijd en van hun volk, zullen den roem der bestendigheid genieten. In dit
opzicht is de vernieuwing van het gildewezen, in de volle verscheidenheid van zijn
hedendaagsche vormen - als beroepsgenootschappen, landbouwvereenigingen, gilden
van ambachten en neringen en andere nog - eene uitstekende onderneming, en naast
het pleistergoed en misbaksel van andere sociale verbeteringswerken, die niet bestand
zijn tegen den aanval der jaren, zullen deze zelfstandige beroepsvereenigingen de
granieten hoeksteenen zijn van een maatschappelijk vredepaleis, dat de roem en de
zegen moet wezen dezer jonge eeuw. Want, indien niet alle voorteekens liegen en
indien de ontwikkelde katholieken hunne menigvuldige maatschappelijke plichten
niet schuwen, dan zal, grootendeels dank zij de herleving van het gildeleven, de XXe
eeuw, in ons land, en, God geve, bij al de beschaafde volkeren, eene maatschappelijke
wedergeboorte beleven zooals geene der vorige eeuwen er eene gekend heeft. En ik
waardeer ten zeerste het voorrecht, Mijne Heeren, op dezen dag, dat uwe bloeiende
gilden zegevierend hun eigen huis binnentreden, op deze plaats, waar onze machtige
gilden van voorheen hun glorierijksten

(1) Thema der feestrede, gehouden te Kortrijk, den 15n Maart 1908, bij de inhuldiging van het
nieuw Gildehuis.
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strijd hebben uitgevochten tegen den overmoed van het opkomende staatsgeweld, te
mogen wijzen op deze grootsche beteekenis van het gildewerk, in de hoop dat zij
die aan zijne ontwikkeling het beste hunner krachten wijden of die welwillend hebben
bijgedragen tot het oprichten van dit volkshuis, zich zullen versterkt gevoelen in het
bewustzijn, dat ze medegewerkt hebben aan de verheffing van ons volk en de
vernieuwing van ons maatschappelijk leven.
Want een grondige vernieuwing van ons maatschappelijk leven is noodzakelijk,
door aanvulling der bestaande leemten en door verbetering van het bruikbare dat we
bezitten. De XIXe eeuw immers was niet alleen een eeuw van vooruitgang, maar ook
een tijdperk van onrust, van twijfel, van inwendige tegenstrijdigheid, van uitpoffende
gedachtengisting, van oproerig geweld. Het was een blijvende toestand van algemeene
onbehaaglijkheid, waartegen de staatkundige pepermuntjes en de parlementaire
afdrijvingsmiddelen niets vermogen, want het kwaad ligt in de levenswijze zelf en
den samenhang onzer samenleving, die niet aan de noodwendigheden van den tijd
hebben beantwoord.
Wij willen een normale herleving. Doch waar begonnen? En wat is de maatschappij
zelve, die we behandelen willen?
De maatschappij is niets anders dan een geheel van enkelingen, die verbonden
door gemeenschappelijke rechten en belangen, onder de leiding van een wettig gezag,
samenwerken om het algemeen welzijn en de algemeene krachtontwikkeling te
bevorderen.
De maatschappij is dus geene abstractie, ze is geene uitwendigheid, lijk een
afgeslotene omheining in dewelke we door een overmachtige hand zouden zijn
samengedreven. De maatschappij zijn we zelf in onze onderlinge samenwerking.
Haar levend bestanddeel is de mensch. Zijn leven is de oorsprong en de maat van
hare deugdelijkheid. De gunsten der natuur, de zee, het boschrijk gebergte, weelderige
landouwen, onuitputbare mijnen en de schatten van tolplichtige koloniën zijn, op
zich zelve, geene elementen van duurzame grootheid noch van duurzamen vrede; zij
maken de waarde der maatschappij en der volkeren niet uit. Want zooals velen, die
in zijde werden gebakend en
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die het genot des levens maar te drinken hadden gelijk een lichten wijn, zijn ten
gronde gegaan aan innerlijke onvolkomenheid zoodat niemand meer me de plaats
kan wijzen waar ze begraven zijn, zoo kan ook geen stoffelijke overvloed, zoo kunnen
ook geen uiterlijke steunpunten het inwendig verval der samenleving vergoeden. De
ware grootheid der maatschappij bestaat in de zedelijke waarde, in den
ondernemingsgeest, in de werkzaamheid en in de scheppingsgaven van hare leden;
hare zekerheid in hunne strenge rechtvaardigheid, in hun levendig
verantwoordelijksgevoel, in hunne onderlinge liefde en hunne trouwe gehechtheid
aan het gemeenebest. De beste maatschappelijke organisatie is deze in dewelke de
individueele en kollectieve vermogens het gedijelijkste ontwikkelen, de beste sociale
hervorming is deze die het zieleleven der enkelingen zelf aangrijpt en hooger opvoert.
Want de volmaking harer deelgenooten is niet enkel het merg van het maatschappelijk
lichaam, zij is ook het doel van zijn bestaan en zoo bewerkt de maatschappij, zooals
elk wezen, in het verwezenlijken van hare roeping haar eigen welzijn.
Op den mensch dus komt het alles aan, en de eerste vereischte van een vruchtbare
sociale gedachte is, dat ze uitga van een nauwkeurig en volledig begrip van den
menschelijken aard, zijne vatbaarheden en zijne behoeften, want elke onwaarheid,
elke eenzijdigheid wreekt zich onvermijdelijk aan het leven der gemeenschap. Dat
heeft de XIXe eeuw ondervonden, dat ondervinden we nog voortdurend. Want de
oorzaak van de inwendige spanning en het gevoel van duizeling, die onze samenleving
bedrukken, is niet zoozeer het gevolg van de overhaast der economische
omvormingen, als van de verkeerde denkbeelden over den mensch die we van de
verlichtingsphilosophie der XVIIIe eeuw hebben overgeërfd(1). Doch we willen onze
hoofdgedachten niet vooruitloopen met hare toepassingen en keeren terug.

(1) ‘Il y a un défaut originel dans l'esprit classique. Au XVIIIe siècle, il est impropre à figurer
la chose vivante, l'individu réel, tel qu'il existe effectivement dans la nature et dans l'histoire....
Il n'en garde qu'un extrait écourté, un résidu évaporé, un nom presque vide, bref, ce qu'on
appelle une abstraction creuse.’ TAINE. L'Ancien Régime, p. 257.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1908

388
Vooreerst blijft de vraag nog open of het maatschappelijk leven, op zich zelf, wel
eenige verbetering waard is, of niet elke georganiseerde samenhang met anderen
eene belemmering is voor den vrijen opgang onzer menschelijkheid en of we niet
lappen aan ons eigen dwangkleed? De vraag is meer dan eens opgeworpen in allen
ernst. Maar het lijdt geen twijfel: de mensch is een maatschappelijk wezen. Door de
traagheid van onzen groei, door de onmacht onzer zelfverdediging, door de
beperktheid onzer werkkracht, door de armoede onzer aangeboren gaven en de
menigvuldigheid onzer behoeften zijn we noodzakelijkerwijze aangewezen op de
liefderijke toewijding onzer ouders, op een gezamenlijk verweer, op de verdeeling
van den arbeid, op het wederkeerig dienstbetoon en de verstandelijke en zedelijke
erfschatten van de voorgeslachten. En daarom is den mensch de spraak verleend, de
echo der zielen, opdat elke geestesrijkdom gemeengoed worde en de verlangens, de
nood of de bevrediging onzer gemoederen aan den evenmensch zouden kunnen
veropenbaard worden.(1)
Onze maatschappelijke neigingen zijn zelfs veelvoudig, en verschillen ten deele
van mensch tot mensch door de onvermijdelijke verscheidenheid van onzen
natuurlijken aanleg, door de verwijdering onzer levensbanen en de ongelijkheid van
onzen beschavingstand. Daarom kan of mag samen leven niet geheel tot een enkele
en eenvormige maatschappelijke inrichting worden herleid. Elk van ons behoort
gelijktijdig tot verschillende gemeenschappen, die boven- en ineengebouwd gelijk
de immer wederkeerende spitsbogen onzer gothische tempels, door de herhaling van
hetzelfde architektonisch leidmotief, het harmonisch en veelledig geheel onzer
samenleving uitmaken.
De eerste maatschappelijke instelling is de familie. De familie is de maatschappij
bij uitstek, zij is de noodzakelijkste, in de orde der natuur de weldadigste, en de
grondslag van al de andere. Ze verzekert aan het onmondig en onmachtig kind een
teedere verpleging, een hechte beschutting tegen het zedenbederf, en den zegen der
opvoeding.

(1) Cfr. S. THOMAS. De Reg. Princ. I. 1. Zie ook de wereldbrieven: Diuturnum en Immortale
Dei van LEO XIII.
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Der vrouw geeft ze steun en bescherming en een vruchtbare zuiverheid, de man vindt
in de teederheid zijner gade een krachtmiddel tegen de verleiding, in hare
spaarzaamheid zijnen rijkdom, in het leven zijner lachende kinderen de bevrediging
en den trots zijner mannelijkheid. De ikzucht - die de winter der ziel is - is overwonnen
door de lente der liefde, wier vuren gevoed worden door de vlammen onzer
natuurdriften zelf. De zelfverloochening loutert onze gemoederen, het instinkt zelf
versterkt en verheldert ons plichtgevoel, bevrucht onze scheppingskracht en bemoedigt
onze verlammende werkzaamheid. En daarom, schendt ge de huwelijksliefde en
neemt ge de kinderzorg weg, ge hebt de zuiverste bronnen van maatschappelijke
deugden drooggelegd en ge zult ze door niets vervangen. En daarom moeten wij, die
den bloei betrachten van ons gemeenschappelijk welzijn, door vrijwillige
samenwerking en, zoo noodig, door geweld der wetgeving, de economische en
zedelijke misbruiken, die het familieleven bedreigen, onverbiddelijk te lijve gaan.
Daarom blijven we, zonder het recht der onwetendheid te erkennen, die de oneer is
van het vaderlijk gezag, de beginselvaste verdedigers van het ouderlijk recht op de
opvoeding der kinderen en van de vrijheid van het onderwijs.
De tweede vorm van maatschappelijk bestaan is de beroepsvereeniging. De
beroepsorganisatie is niet alleen bestemd voor de werklieden, maar, met inachtneming
van het ontwikkelings- en belangenverschil, kan het beginsel in alle standen zijn
toepassing vinden.
't Is waar, de herleving der gilde in onze dagen, is een kind van onzen socialen
nood. Maar dat spreekt voor hare doelmatigheid. Doch 't ware te betreuren dat men
daarom haar ware wezen moest misbegrijpen. Het ligt niet in den aard van de
beroepsvereeniging te zijn een noodwapen, een stelselmatige weerstand, eene
oorlogsmachine die de eenheid der samenleving moet te gruis maken; ze is integendeel
de natuurlijke vrucht van een gezond beroepsleven, en zij wil zijn voor hare leden
een gewettigde rechtzekerheid, een proefveld voor beroepsverbetering, een prikkel
tot zelfontwikkeling en beroepsbekwaming, een school van rechtmatige solidariteit,
van onderlinge dienst-
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willigheid, van openbare eerlijkheid, en van zuivere maatschappelijke en staatkundige
inzichten.
De gilde is, in de eerste plaats, een opvoedingsmiddel. Is 't niet aan den ernst van
het oude gildewezen dat we de schoonheid te danken hebben van ons vroeger
gemeentewezen met zijn vrijen burgerzin, is 't niet uit de school der gilden dat die
honderden van ongenoemde kunstenaars zijn gekomen, die de wanden onzer
verbazende kathedralen bestikten met steenen bloemen en de spillen hunner luchtige
torens lieten opvieren in duizelingwekkende hoogte; die de gevels onzer stadhuizen
hebben bezet met meester-beelden, rond wier voetstukken zelfs het wriemelt van
kunstwezens; die onze nijvere markten hebben gesmukt met een gordel van
bouwjuweelen, hunne eigene gildehuizen, die we nu, tegelijk verlegen en hoog te
moede, opfrisschen en doen glanzen in 't oog der vreemdelingen, maar die het aandeel
zijn geworden van likoristen en kruideniers? De Fransche omwenteling heeft het
gildewezen moedwillig verbrijzeld en 't is een harer groote misslagen geweest. Zonder
de overhoopsche snelheid met dewelke de industrieele ontdekkingen weldra op
malkander gevolgd zijn, waren de gevolgen van deze roekelooze daad wellicht niet
zoo onmiddellijk gebleken, maar op minder dan eene halve eeuw, is nu het handwerk
bespottelijk geworden, de kleinnijverheid en de kleinhandel zijn door de geweldmacht
van het grootbedrijfte morzel geslagen tegen de berookte muren zijner fabrieken of
de bestovene zuilen zijner pakhuizen; het kleine volk, zonder onderscheid van mannen
en vrouwen, heeft leeren op- en neergaan naar een werk dat ze vreezen en naar een
huiselijke bekrompenheid die ze niet begeeren. Maar het kan en zal niet langer zoo
duren. De herstelling van het gildewezen zal het afdoende hulpmiddel zijn. Door
hem zal den werkman, niet enkel stoffelijkerwijze, een menschenwaardig bestaan
verzekerd worden; maar zijn hart en zijn geest zullen niet langer de vogelweide zijn
van giftige leugen en van lage zinnelijkheden; men zal hem zijn werk leeren begrijpen
en zijne plaats in het gemeenschappelijk leven, en door de warmte van het woord
der meer beschaafden, zal hij zijne vrije uren leeren gebruiken voor gezonde
ontspanning en leerzaam geestesgenot.
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De derde sociale levensvorm is de gemeente, als de politieke uitdrukking van de
plaatselijke gemeenschap der belangen. De gemeentelijke vrijheid is een
regeeringsvorm die onzen Germaanschen zin voor zelfstandigheid bevalt, en in onzen
modernen volksstaat kan de gemeentepolitiek een oefenschool zijn voor beraadzame
deelneming der burgers aan het landbestuur; want de dingen onzer onmiddellijke
waarneming wekken meer onze belangstelling dan het onafzienbaar staatsleven en
hoe meer we de voor- en nadeelen hebben te ondergaan van het gemeentebeleid, des
te meer zal het onze bezorgdheid wekken. ‘Door de gemeentevrijheid, schreef V.
KETTELER, in 1848, in zijnen open Brief aan mijne kiezers, neemt niet enkel de
geleerde, maar geheel het volk deel aan de regeering. Het volk zorgt zelf voor zijne
zaken; het heeft aan het bestuur der gemeente eene praktische school, waar in het
klein de vraagstukken worden voorgebracht, die in 't groot worden verhandeld in de
parlementen. Zoo bereikt het volk de politieke vorming en bekwaamheid, die den
mensch het gevoel geeft zijner onafhankelijkheid.’ De gemeente beantwoordt ook
beter aan de verscheidenheid der belangen en levenswijzen als de eenvormigheid
van den staat. Dat de gemeente verwezenlijkt voor het welzijn harer burgers, gaat
rechtstreekser van de belanghebbenden uit als de openbare weldaden die bezorgd
worden dóor de gebakken-broodjes-politiek van den Staat. En op die wijze krijgt
elke streek meer volgens verdienste, als volgens de bedeltalenten harer
vertegenwoordigers. En daarom wat de gemeenten op eigen hand vermogen, op stuk
van sociale voorzorg zoowel als op gebied van openbare werken moet de staat aan
hunne bevoegdheid niet onttrekken.
En nu, de Staat. De Staat is niet de geheele synthesis van ons maatschappelijk
leven, de Staat is zelfs geen onontbeerlijke vorm er van. Zoo de mensch uitteraard
een maatschappelijk wezen is, daarom is hij nog geen staatkundig wezen; want het
is niet onmogelijk dat hij behoorlijk leve en zich ontwikkele buiten elk staatsverband.
Maar wij, die leden zijn van een degelijke staatsinrichting, we zijn onderworpen aan
zijn wettig gezag en we moeten tot zijne zekerheid en zijnen bloei door onze
aanhankelijkheid en onze
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burgerdeugd bijdragen. Doch in 't belang van de eigenwillige en krachtvolle
veropenbaring der zelfstandige voortbrengst-vermogens van den maatschappelijken
mensch, in 't belang van den Staat zelf, die ons ten slotte niets te bieden vermag wat
we hem niet zelf hebben geschonken, mogen we den staatsinvloed niet drijven buiten
zijn rechtmatige grenzen, noch op kosten van welke andere gewettigde vereeniging
ook, zijn rechten doen aanzwellen tot een goddelijke overmacht. De Staat is gelast
met de uitwendige weerbaarheid en den innerlijken vrede, de Staat treedt uitvoerend
of bewakend op in diensten en ondernemingen van algemeene nuttigheid en wat nog
meer van dien aard, maar hij doet niet verstandig als hij de eigenwaarde der enkelingen
verstompt en als hij, zonder noodzakelijkheid, ons vrij initiatief ontlast van zijne
natuurlijke zorgen, want dan verslapt hij de krachtigste drijfveeren van onze
werkzaamheid. De Staat is ten slotte een kind der aarde en op de aarde eindigt zijne
macht; maar, wij zelf, wij, menschen, zijn kinderen Gods en de Staat die ons hoogste,
ons eeuwig welzijn bedreigt of onmogelijk wil maken, treedt buiten zijn recht en
ondermijnt zich zelven.
Boven dit alles staat voor ons, de Kerk, de Roomsch-Katholieke Kerk, als de
gemeenschap der zielen, door Christus, in het geloof, de hoop en de liefde. Haar
opperste doel is ons hemelsch geluk; haar bezit bestaat uit eeuwige goederen. Doch
niet in de malkander weerkaatsende zuivere schoonheden van haar innerlijk wezen,
enkel in hare verhouding tot en haren invloed op ons maatschappelijk leven, wil ik
een oogenblik beschouwen. Want van haar moet gezegd worden dat ze is het echte
zout der maatschappij, tegen de inwendige verrotting, dat ze is de lichtende stad op
het gebergte die de wegen des heils en des vooruitgangs aan het menschdom, uit alle
gewesten, voorteekent.
De sociale opvatting, die ik u heb voorgehouden, M.H. en die, naar mijn vast
vertrouwen, ten volle strookt met onze menschelijke geaardheid en onze huidige
levensbehoeften, stemt wezenlijk overeen met de leering die over deze gewichtige
vraagstukken gehuldigd is geworden door de groote Kerkleeraars, vooral door den
onovertroffen H. Thomas van Aquino, en de daden der Christene Kerk hebben
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de hefkracht harer beginselen bewezen. Is zij niet geweest de victorieuse vijandin
van het heidensch slavendom, is zij niet de nog altijd borrelende bron der Europeesche
beschaving, is zij niet de milde Moeder der openbare weldadigheid, is zij niet de
stichteres van geheel ons schoolwezen, van laag tot hoog, is en blijft zij niet de
onversaagde tegenkantster van 't absolute staatsgezag en de opperste vrijwawaring
der menschelijke waardigheid en gelijkheid?
Zij pleistert niet maar zij vernieuwt, zij blanket niet maar verschoont, zij bouwt
geene graven met verlokkend uiterlijk. De Kerk werkt op het inwendig leven onzer
zielen en bereikt onze geheimste inzichten, want het geweten is haar scherprechter.
En daarom kan geen rein menschelijke hervorming zoo diep uithalen als zij, en kan
de samenleving geen vastere grondvesten hebben als hare waarheden. Onze Kerk is
de schutsgeest van het familieleven, want zij heiligt de liefde en steunt het ouderlijk
gezag; zij is de zegen van de gezonde beroepsgemeenschap; zij is de mortel van het
Christen Staatsgebouw; haar Evangelie is het ware zuiveringsbad van Bethsaïda,
elke harer vermaningen is een aanporring tot moediger plichtbetrachting en tot
vermeerdering van onze eigenwaarde. Zij veroordeelt de ledigheid en bemint den
arbeid, zij misprijst den hoogmoedige en verheft den nederige, zij predikt vrijwillige
armoede voor ons zelven maar de goedjonstigste mildheid jegens onzen naaste, zij
veracht den wellustigen en leert ons de beperking onzer lichamelijke behoeften. Zoo
kweekt de Kerk uitstekende maatschappelijke deugden; maar zij doet meer dan dat:
zij vernietigt de bron zelve onzer maatschappelijke ellenden: de zelfzucht en verlegt
in ons midden den Edenstroom der liefde. Aan de vruchten der liefde zult gij ze
erkennen. En zij rechvaardigt ten volle die zichzelfvergetende liefde. Want indien
het aardsche genot, dat de liefde met de voeten treedt, het hoogste is dat we bereiken
kunnen, dan schaadt die liefde ons zelven op een onherstelbare wijze en geen wezen
wil zijn eigene vernietiging. Maar de liefde, die Christus gebracht heeft, is louter
gewin, want door haar wordt het hoogste eigenbelang onzer zielen eene matelooze
voldoening verzekerd, daar we eens, door haar, elk en allen, ‘Alles’ genieten, zonder
mededinging en in tijdloozen vrede.
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Regelrecht tegenover deze maatschappelijke opvatting van den mensch staat het
materialistisch individualisme, dat logisch en historisch uitloopt op slavendom en
op Staatsvergoding, en de strijd tusschen beide is onverzoenlijk.
Het eerste dogma van dat individualisme is de loochening van elke bovennatuurlijke
verwachting en van elk hooger gezag.
Het tweede: dat de wil is zijn eigen zedelijke meester en zijn behoefte zijn eenige
raadgever.
Het derde: het onbeperkte meesterschap over den stoffelijken eigendom en het
onmiddellijk genot als eerste en laatste doeleinde.
De maatschappij is verbrijzeld in zijne handen en geworden tot stof en de
onsamenhangende deelen zullen samengedragen of verspreid worden waar het den
wind der toevallige noodwendigheden zal believen. Maar tevens is ingeleid, onder
de broeders, de onverbiddelijke strijd voor het leven, meteen is uitgeroepen het recht
van den sterke en is de waanzin van den ‘Uebermensch’ en de hatelijkheid der
‘Herrenmoral’ volberechtigd verklaard, en de anarchie als de ware Staatsvorm ontdekt.
Maar het menschdom kan niet langer leven op oorlogsvoet, want het bloedt uit alle
wonden; de haat is niet gedelgd in de harten, maar de nood gebiedt wapenstilstand
en de zwakheid bidt om ontfermen. Dan wordt geteekend het vredeverdrag. Daar
echter de vrede maar zoolang en in zooverre duren kan als de opperheerschappij van
het ‘ik’ is vernietigd, wordt het individu met geheel zijnen wil verbeurd verklaard
ten voordeele van den wil der algemeenheid: van den Staat. Nu zal het ‘ik’ dienen
en een nieuwe absolute meester de wet stellen, de anarchie zal aan banden gelegd
worden door de tyrannie, een nieuwe soort van behoeften - het Staatsbelang - zal het
vernietigde individueele recht vervangen.
Dat is eerste weg die het individualisme leidt naar Staatsabsolutisme: de weg der
logiek. De weg, dien Hobbes' natuurmensch gevolgd heeft naar den voet van den
Leviathan, die ligt tusschen Rousseau's Emile en zijn contrat social, die gaat van
Kant's vrijheidsleer naar de Hegelsche staatsidee, die Fichte, de driftige voorvechter
van de autonomie van het ‘ik’, over de ruinen der zinne-
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lijke zelfzucht heen, gebracht heeft tot de staatsopvoeding der kinderen, dat is de
weg, dien langzamer maar even onvermijdelijk de zachtmoedigere verschijningen
van het individualisme - het positivisme en het utilitarisme - zijn opgegaan naar de
tempels van het toekomstmenschdom, één en onverdeelbaar samengesmolten in het
heil van den idealen toekomststaat.
En even ellendig is de gang van het individualisme geweest op het gebied der
historie en vijftig jaar zijn voldoende geweest om het onheil zijner misstappen tot
het uiterste jammer te doen stijgen. Het veld der nijverheid was de onmiddellijke
schouwplaats van dit volksdrama. Daar had het individualisme het Manchesterianisme,
een der afschuwelijkste vormen van de hebzucht, tot heerscher verheven en vóór
zijnen troon stond de hoop der ongegoede menschenkinderen, beladen met ijdele
beginselen, maar werkelijk naakt en nooddruftig. Ze kenden malkander niet, en
beloerden hetzelfde aas, het loon van den arbeid, dat onvoldoende was om ze allen
te voeden. Toen was de honger de tyran der werklieden, die ze bracht als overtallige
marktwaar ‘op de groote slavenmarkt van ons liberale Europa, gesneden op het
patroon van onze vrijmetselarij en van ons verlicht en anti-christelijk philantropisch
liberalisme.’(1) En de stalen wet van ‘Vraag en Aanbod’ is de hoogste instantie
geworden van het recht der bezitloozen. Maar weldra werd de honger hun aanvoerder
en als een bezetene furie is hij gevaren door hun gelederen. Met duizenden en
duizenden zijn de wraakbegeerigen opgedromd naar onze openbare plaatsen en het
geraas der oude rateltjes van ‘gelijkheid, vrijheid en broederlijkheid’ vermocht niets
tegen hun wild geroep. Zij die hunne deemoedige klaagstem niet gehoord hadden,
zijn verbleekt achter hunne theetafels, en zij hebben gebeden dat de staat zijn grooten
broodkorf zou openzetten om de hongerigen te spijzen. Maar dammen van vleesch
en bloed, die men over haren weg opwerpen zou, zijn niet bij machte den vloed der
opgezweepte volkspassie te stillen, ze worden verweekt en opgenomen in één zwalp,

(1) VON KETTELER. OEuvres choisies, publiées par G. Decurtins. Paris, Picard. XXXXVIII.
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maar de golven gaan niet liggen. Want indien de menigte wil ernst maken met de
theorieën die de liberale grootbezitters haar in woord en voorbeeld hebben
voorgepredikt, dan zijn al de schatten der aarde niet voldoende om den immer zichzelf
vernieuwenden afgrond onzer begeerten te dempen. Het volk dat zich machteloos
waande door zijne haveloosheid voelt zich nu almachtig door zijne talloosheid, en
wil niet enkel een onaanzienlijk en geleend aandeel aan de vruchten van de
maatschappelijke welvaart, maar het onverdeeld genot van de algeheelheid der
goederen en de heerschappij over den goddelijken en alvermogenden gelukstaat. En
het recht van het volk, is van het standpunt uit van het materialistisch individualisme
onaantastbaar. En zoo staan we, geleid door den gang der feiten, wederom op den
grond van de staatsvergoding, onder naam van het communisme.
Zelfs op het gebied der politiek erkennen we de natuurlijke bloedverwantschap
van het individualisme en zijne uiterste tegenstelling de staatsalmacht, in de neiging
tot samenwerking tusschen het liberalisme en het socialisme. Wel is waar 't gaat niet
zonder huiselijke vijandschap, want ze benijden elkander de vruchten van dezelfde
erve, maar niettemin is het socialisme een bastaardkind van het liberalisme en zal
zijne moeder wel dwingen tot dienstbaarheid.
Ook in hunne houding tegenover het familieleven en de beroepscorporatie, in
hunnen gelijken haat tegen onzen bovennatuurlijken godsdienst en in hunne opvatting
van de zending van den Staat bekennen het materialistisch individualisme en de
Staatsvergoding- of hunne staatkundige belichamingen, het liberalisme en het
socialisme, hunne gemeenschappelijke afkomst. Want de mensch van de
staatsvergoding is even eenzijdig, even hebzuchtig, even liefdeloos als de mensch
van het individualisme, en de maatschappelijke inrichtingen die het laatste ten onder
brengen door ontbinding zijner bestanddeelen, vernietigen de eerste uit naijver.
PROF. FR. VAN CAUWELAERT.
(Wordt vervolgd)
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Deus Nobiscum
Eerste-communie-zang
Koor
Emmanuel! De Heer die leeft,
De Heer die 't al geschapen heeft,
Hij is met ons! Emmanuel!
- Gij, Eng'len, met uw liefdestem,
Herzingt den zang van Bethlehem!
Hij is met ons! Emmanuel!
- Gloria in excelsis Deo!
Solo
In weldaân is Hij doorgegaan
Al zegenend de scharen.
Hij weende, bad, en stierf den dood;
Maar, eeuwig door zijn almaeht groot,
Is Hij uit 't graf verrezen:
Hij Godes Zoon,
Aanbiddelijk schoon,
De Meester nooit volprezen!
Hij is met ons! Hij blijft met ons!
Nu zinge 't zonnig zegelied;
Want Hij verweest zijn kinderen niet.
Alleluia!
Koor
Emmanuel! De Heer die leeft!
De Heer die 't al geschapen heeft,
Hij is met ons! Emmanuel!
- Gij, Eng'len, met uw liefdestem,
Herzingt den zang van Bethlehem!
Hij is met ons! Emmanuel!
- Gloria in excelsis Deo!
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Solo
Wie is er die Gods liefde kent,
Vereeuwigd in het Sakrament?
Wat zinge ons ziel, die werd gevoed
Met Jesus' goddelijk vleesch en bloed?
- Lieve kleinen,
Gij de reinen,
Zingt uw schoonste zielezangen,
Laat u in de liefde prangen
Op dat goddelijk Jesus-hart!
Zingt uw liefde in vreugd en smart,
Aan Jesus, uw Jesus,
Uw God en al,
Den Heiland, die u zegenen zal!
Koor
Emmanuel! De Heer die leeft,
De Heer die 't al geschapen heeft,
Hij is met ons! Emmanuel!
- Gij, Eng'len, met uw liefdestem,
Herzingt den zang van Bethlehem!
Hij is met ons! Emmanuel!
- Gloria in excelsis Deo!
Paschen 1908.
A. VERHEYEN.
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De Spaansche Jacobus-legende
‘Iedereen weet, zegt Chamard, dat de Spanjaarden, meer dan alle andere volken der
christenheid, vasthouden aan den apostolischen oorsprong hunner kerken.(1)’ Dat
blijkt inderdaad wel zoo gezegd te mogen worden. Geleerde zoekers zijn goedgunstig
genoeg geweest om de zendingsreis van den H. Paulus in Spanje voor waarschijnlijk
te houden; de Spanjaarden echter verlangden meer: ook de H. Petrus had het evangelie
in hun land verkondigd, doch van die vordering zagen ze al spoedig af; maar de
prediking van den H. Jacobus den Meerdere in Spanje bleven zij hardnekkig
verdedigen. Toch schijnt ook deze ‘overlevering’ tegenover de huidige kritiek moeilijk
stand te kunnen houden.
Geloofwaardige Acta van den H. Jacobus bestaan eenvoudig niet; van de
legendenverzameling van den pseudo-Abdias zegt Tillemont zeer terecht: ‘Ce qui
n'est que dans Abdias peut passer pour n'être nulle part.(2)’
Wat wij van Jacobus met zekerheid weten, na het Pinksterfeest, is dat hij op bevel
van Herodes Agrippa I met het zwaard werd omgebracht te Jerusalem in 't jaar 43
of 44.(3) Anderzijds - wat niet te verwonderen is in een land met zoo'n geschiedenis
- is er zoo goed als niets bekend over de eerste twee eeuwen van het christendom in
Spanje: de legende had hier dus ruim veld en vrij spel. Lang zou ze nochtans op een
aanknoopingspunt wachten; immers, zooals we verder zullen zien, kan er vóor de
9de eeuw geen sprake zijn van een eigenlijke overlevering,

(1) Les églises du monde romain, etc. p. 146.
(2) Hist. eccl. I, p. 170. - Vglk. Migne: Dict. des apocr. t. II, 3e partie, p. 12 et ss. et p. 265 et
ss.
(3) Act. Ap. XII, 1-3. - Euseb. Hist. eccl. II, 9; III, 5. - Tillemont, Hist. eccl. I, p. 140 et 269. Ermoni, Les églises de Palestine, etc. (Rev. d'hist. eccl. de Louvain, 15 janv. 1901, p. 16.)
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in of buiten Spanje, aangaande de zending van Jacobus in 't Iberisch schiereiland.
Tusschen de jaren 825 en 835 (waarschijnlijk in 830)(1) werd bij Amala, in 't Bisdom
Iria Flavia,(2) een oud graf ontdekt, dat, vooral sinds het verschijnen der Historia
Compostellana in 1139, beschouwd werd als dat van den H. Jacobus.(3)
Aan dat graf nu hechtte zich de legende, die later zou worden de ‘overlevering’
der Spaansche kerken. De twee scheppende factoren in alle legendevorming, het
eenvoudige volk en de even lichtgeloovige geletterden, gingen met veel vertrouwen
aan 't werk en het duurde niet lang of in Spanje wist men tot in bijzonderheden, wat
men redelijkerwijze zoo al kon verlangen te weten over den H. Jacobus en zijne
overblijfselen. Na den marteldood van den H. Stephanus kwam Jacobus naar Spanje,
om daar de evangelieleer te brengen. Niemand wist eigenlijk, waar hij voet aan wal
zette, zoodat het onzeker was welke stad het eerst met zijn bezoek werd vereerd, wat
aanleiding gaf tot veel krakeel. Alle provinciën heeft Jacobus doorreisd en schier
alle fatsoenlijke steden bezocht, terwijl hij op zijn weg kerken stichtte, leerlingen
aanwierf en bisschoppen wijdde. Sommige zijner volgelingen zijn met name bekend.(4)
Wijl de Handelingen der Apost. (XII, 2) verhalen hoe Jacobus te Jerusalem, op bevel
van Herodes Agrippa I werd ter dood gebracht, was het niet meer dan billijk, dat
men hem naar Palestina liet terugkeeren om daar door het zwaard te sterven. De
meesten lieten het dan ook zóó gebeuren; sommigen nochtans deden hem in Spanje
zelf den marteldood ondergaan.(5)
Toen nu het doodvonnis aan Jacobus voltrokken was, brachten zijne leerlingen
zijn lichaam over zee naar Spanje, bij welke gelegenheid zeer wonderbare dingen
geschiedden. Zoo werd er verhaald dat de leerlingen, scheep gegaan

(1) 't Jaartal verschilt natuurlijk van schrijver tot schrijver. De bollandist Cuypers, Acta SS., Jul.
VI, p. 15, voelde zich genoodzaakt het feit te plaatsen vóor 814, wijl de Hist. Compost. zegt
dat het geschiedde ten tijde van Karel den Groote.
(2) Thans El Padron (in Galicië).
(3) H. Leclercq, L'Espagne chrétienne, p. 38
(4) Acta SS. Jul. VI, p. 4.
(5) Acta SS. Jul. VI. p. 11.
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zijnde, insliepen en 's anderendaags bij hun ontwaken bemerkten, dat zij in Spanje
waren; ze droegen het lichaam aan land en legden het neer op een steen, maar zie:
het verzonk in den steen als in een vloeistof, enz. In de Hist. Compost. is die
overbrenging veel minder fabelachtig. Laten we hierbij alvast opmerken, dat de
aankomst van de overblijfselen eens heiligen op een schip - liefst zonder tuig of
bemanning - in de heiligenlegenden een veelvuldig vóorkomend thema is.(1) De heilige
schat werd bij Compostella begraven, doch bleef er onbekend, totdat Theodomir,
bisschop van Iria, door een wonderteeken voorgelicht, hem ontdekte.(2) Dit alles werd
ook verhaald en bevestigd in een brief van Paus Leo III,(3) die, jammer genoeg, in
vertrouwbare bronnen niet te vinden is.
Dat is in hoofdzaak de legende. Op verzoek van Alphonsus den Kuische, koning
van Leon, zou de zoo even genoemde paus den bisschopszetel van Iria Flavia naar
Compostella hebben verplaatst.(4)
Boven het graf bouwde men eene kerk, die echter in 997 door de Arabieren werd
verwoest, eerst rond 1080 ving men aan met den bouw eener tweede, prachtige kerk,
in 1112 tot kathedraal verheven. Rond het heiligdom van San Jago vormde zich
allengs eene stad. In 1124 werd Santiago di Compostella(5) een aartsbisdom en zóovele
pelgrims

(1) Zie: Delehaye, Les légendes hagiographiques, p. 35, waar de schrijver o.m. ook de
overbrenging van Jacobus' lichaam naar Spanje ten voorbeeld aanhaalt.
(2) Dat zou gebeurd zijn in 772; zie: Vigouroux, Dict. de la Bible, art. ‘Jacques le Majeur’
(Ermoni).
(3) Leclercq, op. cit. p. 38, zegt dat men den brief toeschreef aan een zekeren paus Leo, tijdgenoot
van den apostel Jacobus.
(4) Ik zwijg over al 't geen men te lezen vindt aangaande de overbrenging, aankomst en
wedervinding der bewuste overblijfselen; men kan er in waarheid moeilijk uit wijs worden.
Zie: Tillemont, Hist. eccl. I, p. 271. - Acta SS. Jul. VI p. 12-19. - Vigouroux, Dict. de la Bible,
art. ‘Jacques le Majeur.’ - Kirchenlexikon, art. Compostela (Hefele). - Butler, Vies des Pères,
etc. (éd. par de Ram) IV, p. 234 et ss. - Ribadineira en Rosweyde, Generale Legende der
Heylighen, II, bl. 176.
(5) Santiago di Compostela, volgens sommigen het oude Liberum Donum, telt heden ten dage
ruim 25000 inw. - De woordafleiding van het tweede lid van den naam is onzeker: de eenen
zeggen campus stellae (sterrevlakte) naar de wonderbare ster, die bisschop Theodomir de
plaats van het graf aanwees; anderen leggen het uit als een samentrekking van ‘Jacomo
Apostolo.’
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stroomden er weldra heen uit alle oorden der christenheid, dat het na 't H. Land en
Rome de voornaamste bedevaartplaats werd en terecht den naam ontving van Mekka
van het Westen. Paus Sixtus IV stelde in 1478 de belofte eener bedevaart naar
Compostella gelijk met die van een pelgrimstocht naar Jerusalem of Rome, en behield
het ontslaan van deze belofte voor aan den H. Stoel.(1) De metropolitaan van
Compostella is tegenwoordig, na den aartsbisschop van Toledo, de eerste prelaat van
Spanje. Ziedaar dus een legende, die nogal erg veel bijval en praktische gevolgen
heeft gehad.
*

**

Laten we nu eens in 't kort nagaan of die ‘overlevering’ betreffende de prediking van
Sint Jacobus in Spanje ook wel eerbiedwaardig is om haren ouderdom, of ze wel
wortels geschoten heeft in de eerste eeuwen en of de feiten ze niet logenstraffen.
Daar is vroeger reeds veel over dit vraagstuk geschreven, vooral natuurlijk ‘à
l'époque des savants en us.’ Niet slechts aan de Spanjaarden, maar ook aan Galliërs,
Britten, Ieren, Venetiërs en Armeniërs zou Jacobus de goede tijding hebben
verkondigd. De Sarden, van hun kant, beweerden dat de goede apostel op zijne reis
naar Spanje hun eiland had aangedaan, zoodat zij dus nog vóor Spanje de weldaad
des geloofs van hem hadden ontvangen. Zoo b.v. - 't is maar een aardigheidje - een
zekere Salvator Vitalis, die o.a. als bewijs voor zijn stelling aanvoert, dat Sardinië
(naar Sandaliotae) als 't ware de sandaal was, waarop Jacobus den voet heeft gezet
om naar Spanje over te stappen, immers volgens Marc. (VI, 9) moesten de Apostelen
sandalen dragen!... 't pleit wel sterk voor 's mans meer dan gewone eenvoudigheid.
Ter zake. - Men heeft voor de legende van Jacobus' prediking in Spanje bewijzen
aangehaald als deze: dat het woord van Christus: ‘Gij zult mij getuigen zijn in
Jerusalem, en in geheel Judea en Samaria, en tot de grenzen der aarde,’ geldt voor
alle Apostelen en voor alle volkeren; - dat men van de Spanjaarden

(1) Extrav. comm. V, De poenit. 5, 9.
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niet zoo streng oorkonden eischen kan, wijl hun land zóo door oorlog en vervolging
voortdurend werd geteisterd, dat alle bewijsstukken haast noodzakelijk moesten
verloren gaan; - dat de oude schrijvers niet noodig geacht hebben te boeken, wat
iedereen bekend was; - dat de sedert onheuglijke tijden bestaande overlevering op
zich zelf voldoende bewijst; - dat, wie deze traditie verwerpt, door 't feit zelf ook
wricht aan de bewijskracht der kerkelijke geloofsoverlevering(1); enz. dat alles klinkt
echter wat ruim hard voor menschen van de 20ste eeuw, wij voelen tegenwoordig
meer behoefte aan bewijzen a posteriori, aan feiten.
Wat nu kan er voor of tegen de legende worden ingebracht? Hefele zegt, dat de
apostelen Jerusalem nog niet hadden verlaten(2), toen Jacobus in 44 den marteldood
stierf; bijgevolg kon deze vóór dien tijd Spanje niet hebben geëvangeliseerd, doch,
hoewel er mogelijkheid voor deze veronderstelling bestaat(3), wij hebben geen
vertrouwbare gegevens, om met eenige zekerheid iets te kunnen vaststellen over het
tijdstip en de wijze van het uiteengaan der Apostelen.
Het volgende zegt wellicht iets meer: dat de H. Paulus in Spanje zou geweest zijn
staat niet vast, maar zooveel is zeker, dat hij plan had om er heen te gaan, wat duidelijk
genoeg blijkt uit den brief, dien hij tusschen de jaren 55 en 58(4) schreef aan de
christenen van Rome (XV, 24, 28.) De fiere, zelfstandige Paulus nu was gewoon
slechts het evangelie te prediken in streken ‘waar Christus nog niet genoemd was,
om niet op eens anders grondslag te bouwen’, gelijk hij in denzelfden brief en terzelfde
plaats uitdrukkelijk verklaart (XV, 20). Waaruit dus volgen zou, dat het geloof door
Jacobus in Spanje niet verkondigd was, tenzij men aanneme, dat Paulus van die
prediking onkundig was gebleven, wat evenwel niet waarschijnlijk is, aangezien het
schiereiland toen reeds terdege bij de Romeinsche wereld was ingelijfd.

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

Zie voor dat laatste vooral: Delehaye, Les légendes hagiogr. p. 247.
Act. Ap. VIII, 1. - Zie: Kirchenlexikon, art. Compostella.
Zie: Funk, Hist. de l'Eglise, (trad. par Hemmer) I, p. 49.
Zie: Jacquier, Hist. des livres du Nouv. Test. I, p. 220.
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Het sterkste argument nochtans tegen de legende ligt in het stilzwijgen der oude
schrijvers. Wel verre dat er in de eerste eeuwen sprake zou zijn van Jacobus' prediking
in Spanje, moeten we wachten tot de laatste helft der 2de eeuw om de kerken van
Spanje vermeld te vinden.
De H. Irenaeus, bisschop van Lyon († rond 202) schreef: ‘De talen in de wereld
mogen verschillen, de zin der overlevering is toch één en dezelfde. De kerken in
Germanië hebben geen ander geloof en geen andere traditie als die in Spanje, of
Gallië, enz.’(1) En bij Tertullianus (einde der 2de en begin der 3de eeuw) leest men:
‘In wien immers hebben alle natiën geloofd, tenzij in den Christus, die reeds gekomen
is? In wien hebben ook andere volkeren geloofd? de Parthen, de Meden... alle oorden
van Spanje, de verschillende stammen van Gallië’, enz.(2) Trouwens we weten dat
keizer Decius reeds in 250 de christenen in Spanje vervolgde en dat omtrent het jaar
300 te Elvira (Grenada) een concilie werd gehouden, waar 19 Spaansche bisschoppen
zetelden en een dertiental andere kerken door priesters vertegenwoordigd waren.
Doch waar zullen we nu eenig spoor ontdekken van de bewuste ‘overlevering’?
Men kan waarlijk niet beweren, dat de ernstige schrijvers in Spanje ontbraken
gedurende de eeuwen die nu volgen. Het lijdt ook geen twijfel of zoo eervol een
traditie zou voor dezen niet onopgemerkt zijn gebleven, hadde ze toen ter tijde bestaan.
't Is immers niet aan te nemen, dat de dichter Prudentius (tweede helft der 4de eeuw)
van dergelijke overlevering geen partij zou getrokken hebben, hij die zijn land in
begeesterde hymnen verheerlijkte en in een zijner schoonste zangen de steden van
Spanje voorstelt, die op den oordeelsdag vóor Christus den Rechter verschijnen met
de overblijfselen hunner martelaren en beschermheiligen, om aldus erbarming te
verwerven. Doch Prudentius vermeldt de legende niet. Ook de geschiedschrijver
Paulus Orosius (begin der 5de eeuw), Idatius, bisschop van Chaves (395-470),
Martinus, aartsbisschop van Braga († 580),

(1) Adv. haereses, I, 10.
(2) Adv. Judaeos, VII.
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Joannes van Biclaro, bisschop van Gerona († rond 620), Isidorus, aartsbisschop van
Sevilla († 636), Braulio, bisschop van Saragossa († omtrent 650), Julianus,
aartsbisschop van Toledo († 690) en zoovele anderen: niemand blijkt iets van de
Jacobusoverlevering te weten. Toch wel: Isidorus van Sevilla zegt: ‘Jacobus, zoon
van Zepedaeus en broeder van Joannes, de vierde in rangorde, schreef aan de twaalf
stammen onder de heidenen verspreid, verkondigde het evangelie aan de volken van
Spanje en der westelijke landen en verbreidde het licht zijner prediking over het
westen der wereld. Hij werd door den viervorst Herodes met het zwaard omgebracht
en is begraven in Marmarica.’(1) En Julianus van Toledo schrijft: ‘Petrus heeft Hem
(Christus) gepredikt te Rome, Andreas in Achaia, Joannes in Azië, Filippus in Gallië,
Bartholomaeus in Parthië, Simon in Egypte, Jacobus in Spanje, Thomas in Indië,
Matthaeus in Ethiopië, Judas Thaddaeus in Mesopotamië.’(2) Edoch, deze beide
werken zijn volgens de bevindingen der kritiek niet van de hand van Isidorus en
Julianus.(3) Er is meer: het geschrift, op naam van Isidorus gezet, blijkt eenvoudig
een, hier en daar bijgewerkte, vertaling te zijn van een der drie byzantijnsche
Apostelkatalogen. Aan die herkomst heeft het dan ook de vereenzelving te danken
van Jacobus Zebedaeuszoon met den schrijver van den ‘Jacobusbrief’ en die van den
viervorst Herodes Antipas met Koning Herodes Agrippa I: dergelijke grove
onjuistheden zijn niet zeldzaam in 't oorspronkelijke. Die Grieksche katalogen nu,
wier bestaan men tot de 7de eeuw kan achterhalen, zeggen van Jacobus alleen: dat
hij predikte onder de twaalf stammen, op bevel van Herodes onthoofd werd en
begraven, volgens sommige teksten te Cesarea (van Palestina), volgens andere in
Marmarica,(4) doch van een missiereis naar Spanje is

(1) De vita et obitu utriusque testamenti sanctorum, C. LXXI: P.L., t. LXXXIII, col. 151.
(2) Comm. in Nahum proph. P.L., t. XCVI, col. 746.
(3) Zie: Duchesne, Les anciens recueils de légendes apostoliques, in: Compte-rendu du troisième
congr. scient. Bruxelles, Scienc. hist. p. 75; en Saint Jacques en Galice (Annales du Midi,
1900, t. XII, p. 156 et ss.) cité par Leclerq, op. cit. - Kirchenlexikon, art. Compostela.
(4) Gewest in 't N. van Afrika; verdedigers der legende maakten van het woord ‘(arca) marmarica
of marmorea’: een marmeren kist.
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geen sprake. Men vindt deze slechts vermeld in ‘vrije’ Latijnsche vertalingen der
katalogen.(1) Aldhelmus van Malmesbury († 709) schijnt wel reeds zulk eene
overzetting gekend te hebben. In een reeks metrische opschriften, bestemd voor de
altaren der H. Maagd en der twaalf Apostelen in eene basiliek, zegt hij van Jacobus:
‘Hij heeft het eerst de volkeren van Spanje door zijne leering bekeerd.’(2) Mgr.
Duchesne heeft de Byzantijnsche katalogen nauwkeurig onderzocht en is tot het
besluit gekomen, dat ‘een wijze en voorzichtige kritiek als eersten plicht heeft er
volstrekt geen rekening mee te houden’ en dat ‘ze zijn voor de apostelgeschiedenis
wat de Valsche Dekretaliën zijn voor de geschiedenis der Pausen, d.i. het
gelijkwaardige van niets.’ De meeste gegevens toch zijn zuiver willekeurig en steunen
op hoegenaamd geen overlevering. ‘Maar, voegt hij er bij, kan men er geen partij
van trekken voor de studie der overlevering, die zij beweren weer te geven, zij zijn
niettemin zeer nuttig voor het bestudeeren der latere traditie, welke zij in mindere
of meerdere mate hebben beïnvloed. Deze opmerking is niet slechts toepasselijk op
het Oosten, hunne bakermat, maar tevens op de Latijnsche wereld, waar vertalingen,
zooals we zagen, ze reeds vroeg hebben verspreid.’(3) Wanneer het nu aldus gesteld
is met de Grieksche katalogen, dan verdienen de westersche vertalingen al evenveel
vertrouwen. De meest natuurlijke invloed toch der Byzantijnsche lijsten op een
Spaanschen of Gallischen vertolker is wel deze, dat hij gemeend heeft een zeer billijk
verlangen te voldoen en verdienstelijk werk te verrichten met aan zijn land, dat toch
onder de voornaamste deelen der christenheid mocht tellen, ook een apostel als
eersten geloofsverkondiger te geven. Op die wijze werd Jacobus aan Spanje en
Filippus aan Gallië toegekend. Dat gebeurde zonder de minste vrees of wroeging:
op dat gebied was de goede trouw en de lichtgeloovigheid tegen alles bestand en kon
men niet te ver gaan in een tijdvak, waarin de relikwieënvereering en de
heiligverklaringen door het volk tot ernstige misbruiken

(1) Zie: Leclercq, L'Espagne chrétienne, p. 35. - Duchesne, Les anciens recueils de légendes
apostol. loc. cit. p. 74 et ss.
(2) Geschreven omstreeks 700; zie: P.L., t. LXXXIX, col. 293.
(3) Op. cit. p. 78.
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oversloegen,(1) waarin ‘de kerken om strijd aanspraak maakten op de eer van
apostolische stichting’ en ‘de uitvinders dezer eerzuchtige verzinselen zeker waren
in het volk een bondgenoot te vinden voor elke onderneming, die de plaatselijke
hartstochten vleide’(2) en de vaderlandsche eigenliefde.
Zooals we reeds zagen, waren de gewijzigde Latijnsche vertalingen der
Byzantijnsche apostelkatalogen op 't einde der 7de eeuw in Spanje binnengedrongen
en deden er haar invloed gelden.(3) Dat blijkt o.a. uit een werk - ditmaal echt - van
Julianus van Toledo, waarin hij zegt, dat ‘Jacobus Jerusalem, Thomas Indië,
Matthaeus Macedonië verlicht (door de prediking des evangelies.)’(4) In de Grieksche
katalogen nu wordt voor Matthaeus geen missieveld aangewezen; doch in de
westersche vertalingen wordt hem juist Macedonië toegekend en aan Jacobus Spanje.
Julianus had derhalve een kataloog onder de oogen, die Jacobus den Apostel van
zijn vaderland noemde. Maar naast dezen bezat hij ook den Latijnschen kataloog
van den pseudo-Abdias (in Gallië op 't einde der 6de eeuw samengesteld.) Immers,
bij Abdias haalt Jacobus den Joden een twintigtal teksten der profeten aan en toont
vervolgens aan, hoe deze in Christus vervuld zijn.(5) Ook volgens Julianus predikt
Jacobus onder de Joden en bewijst de waarheid zijner leer door hen te doen zien hoe
een lange reeks schriftuurteksten in Christus werden vervuld; om dit laatste nu uit
te drukken gebruikt Julianus schier letterlijk dezelfde woorden, welke Abdias Jacobus
in den mond legt om het tweede deel zijner bewijsvoering tegenover de Joden in te
leiden. Dus Julianus had eenerzijds de verzameling van den pseudo-Abdias, die
Jacobus voorstelt als predikend in Palestina, anderzijds een gelatiniseerden
Byzantijnschen kataloog, waar Jacobus voorkomt als de apostel van Spanje. Wat
doet hij nu? ‘Hij

(1) Zie: Funk, Hist. de l'égl., trad. par Hemmer, I, p. 430.
(2) Delehaye, Les légendes hagiogr., p. 62 et ss, waar de vorming der apostellegenden prachtig
wordt uiteengezet.
(3) Merkbaar in bovenvermelde werken: De ortu et obitu Patrum, Comm. in Nahum proph.,
alsook in S. Beati in Apocalypsin comm. (cf. Acta SS. Jul. VI, p. 89), en in een hymne van 't
einde der 8e eeuw; zie: Leclercq, op. cit. p. 37.
(4) De comprobatione aetatis sextae, P.L., t. XCVI, col. 565 en 568.
(5) Fabricius, Cod. apocr. N.T. p. 522.
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zegt geen woord van die prediking in Spanje, en dat in een boek gericht aan Erwigius,
koning van Spanje, en in een gedeelte, gewijd aan 't ontleden der onderrichtingen,
welke ieder der apostelen gaf aan hen, onder wie hij heeft gepredikt of geacht wordt
te hebben gepredikt.
Dat stilzwijgen is zooveel als een veroordeeling. Het hoofd der Spaansche kerk
heeft de toewijzing van Jacobus aan zijn land gekend: hij heeft ze verworpen. En dit
weegt des te zwaarder, wijl Julianus verheven is boven alle verdenking van buitenmate
strenge kritiek. Een man die de legende(1) van Sint Jacobus aanneemt gelijk zij
voorkomt in de verzameling van Abdias; een man, die vertrouwen genoeg heeft
gehad in den Bijzantijnschen kataloog om te kunnen spreken van Matthaeus' prediking
in Macedonië, die is in waarheid niet erg lastig. Hij heeft niet geaarzeld ten opzichte
van Matthaeus, hoewel de pseudo-Abdias hem tot apostel van Ethiopië maakt; doch
dat komt wijl hij zich niet met voldoende kennis van zaken daarover kon uitlaten.
Macedonië en Ethiopië waren te ver afgegelegen, dan dat hij over dezer tradities kon
oordeelen: hij heeft de eerste de beste aanvaard. Zoo was 't echter niet ten opzichte
van Spanje. Julianus wist wat men zeide of niet zeide over den apostolischen
oorsprong [der kerken] van zijn land. Van de beide vermeende overleveringen heeft
hij die verworpen, welke roemrijk ware geweest voor de Spanjaarden, natuurlijk
omdat hij wist, dat zij geen enkel aanknoopingspunt had in de plaatselijke meening.’(2)
Het blijkt dus wel een uitgemaakte zaak te wezen: tot het einde der 7de eeuw
verwerpen de gezaghebbende schrijvers en kerkvorsten van Spanje zelf de legende,
die zich allengs begint te vormen.
In de Mozarabische liturgie(3) is al evenmin een spoor te vinden van een bijzonderen
eeredienst, steunend op een zendingsreis van Jacobus in Spanje. In de Mis ter eere
van

(1) Hier in den zin van Akten.
(2) Duchesne, Saint Jacques en Galice, p. 154, aangehaald door Leclercq.
(3) De vorming der Mozar. lit. begon reeds in de 4de eeuw. Zie: Cabrol, Les origines liturgiques,
p. 116, 211 et ss. - Pinius, Tract. historico-chronol. de lit. ant. hisp., Acta SS. Jul. VI, p.
1-112. - Bäumer, Hist. du bréviaire, trad. Biron, I, p. 347 et ss.
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Sint Jacobus(1) wordt met geen enkel woord herinnerd aan de zoogezegde overlevering.
Wel blijkt (uit de Orationes) dat de samensteller den H. Jacobus heeft gehouden voor
den schrijver van den Kath. Brief(2) en herinnert (in de illatio en post pridie) een
omstandigheid van den marteldood des apostels levendig aan de Passio Jacobi van
Abdias, nl. de beul zou hem een koord om den hals hebben geslagen en daarmede
naar de strafplaats hebben gesleurd.(3). In het officie van Jacobus, op 30 December
in het Mozarabisch (of Gothisch) brevier(4) treffen wij de legende aan, doch alléén
in den hymnus der Vespers, terwijl in geheel het overig officie niet meer gerept wordt
over Jacobus' prediking in Spanje. Wijl echter ook daar aan Thomas Indië, aan
Matthaeus Macedonië en aan Filippus Gallië wordt toegewezen, wat weer duidelijk
den invloed verraadt eener bijgewerkte Latijnsche overzetting der Byzantijnsche
katalogen, mogen we besluiten dat de hymnus waarschijnlijk eerst later(5) werd
ingelascht en derhalve moeilijk ten gunste der legende kan worden ingeroepen(6).
Ziedaar dan de getuigenissen van Spaanschen oorsprong. - Zou men elders wellicht
beter op de hoogte zijn? Laten wij eerst eens gaan hooren bij de naaste buren, in
Gallië. Daar toch kan men niet onkundig gebleven zijn van zoo roemrijk een
overlevering, de volkeren bezuiden en benoorden de Pyrenaeën hadden in de 5de en
6de eeuw te nauwe betrekkingen met elkander, de Gallische geletterden stelden toen
te veel belang in dergelijke kwesties, dan dat we bij hen geen echo zouden
terugvinden.
De Abdiasverzameling, het Hieronymiaansch Martelaarsboek van Auxerre, de
werken van Gregorius van Tours en van Fortunatus, ‘dat alles, zegt Duchesne,
vertegen-

(1) Zie: P.L.t. LXXXV, col. 530-568.
(2) Die vereenzelving vonden we reeds in de Byzant. katalogen en bijgevolg ook in het De ortu
et obitu...
(3) Migne, Troisième encyclop. théol., t. XXIV, Dict. des apocr. t. II, col. 273.
(4) Zie: P.L., t. LXXXVI, col. 1306-1310.
(5) Volgens Tillemont, Hist. eccl. I, p. 270, na het 4de conc. van Lateranen, in 1215 gehouden.
(6) Van 't Mozar. brevier werd, voor zoover mij bekend is, nog geen kritische uitgave bezorgd.
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woordigt een zelfde letterkundig midden, nl. de Frankische kerkelijke wereld van
het einde der 6de eeuw.’(1) Welnu geen enkel dezer dokumenten spreekt van de legende.
Het martelaarsboek vermeldt eenvoudig, met niet meer woorden dan noodig is, den
‘sterfdag (25 Juli) van den apostel Jacobus, broeder van den evangelist Joannes.’(2)
Fortunatus († omstreeks 600, als bisschop van Poitiers) weet zonder twijfel ook van
niets, want die had het zeker niet gezwegen in zijn dichterzangen. Zoo schrijft hij
b.v. een brief aan Martinus, bisschop van Braga, in Gallicië, en verhaalt daarin hoe
de Apostelen zich de wereld verdeeld hebben, maar het aandeel van Jacobus vermeldt
hij niet: 't is de eerste Martinus, zegt hij, die Gallië het licht des evangelies heeft
gebracht, terwijl de nieuwe Martinus (nl. van Braga) de apostel was van Gallicië: in
hem vond het de kracht van Petrus, de leer van Paulus, den bijstand van Jacobus en
Joannes.(3) Fortunatus heeft dus aan een prediking van Jacobus in Spanje niet gedacht.
Dit blijkt evenzeer uit een gedicht over ‘den maagdom’, waarin onder de landstreken
en steden, die alle haar aandeel moeten leveren voor de vorming van het koor der
heiligen in den hemel ‘het heilig land de Sinte Jacobussen zendt’ (Zebedaeuszoon
en Alphaeuszoon), terwijl Spanje zich met den martelaar Vincentius moet
vergenoegen.(4) - Dat voor Gallië. - Nu nog te Rome even gaan luisteren.
Paus Innocentius I schreef in 416 een brief aan Decentius, bisschop van Gubbio,
waarin hij zegt: ‘... het is klaarblijkelijk, dat in gansch Italië, Gallië, Spanje, Afrika,
Sicilië en de tusschenliggende eilanden niemand kerken heeft gesticht, tenzij degenen,
die de eerbiedwaardige apostel Petrus of zijne opvolgers tot bisschoppen hebben
aangesteld. Dat men getuigenissen aanbrenge om te bewijzen, dat een ander apostel
in die provinciën heeft - of gezegd

(1) Les anciens recueils de lég. apost. p. 74. - Vglk: Bäumer, op. cit. II, p. 236 et ss., Leclercq,
op. cit. p. 32.
(2) P.L., t. XXX, col. 436 en 468.
(3) P.L., t. LXXXVIII, col. 182. (Miscellanea, l. v, c. 5.) - Martinus van Braga had nl. veel
bijgedragen tot de bekeering der Sueven, in Gallicië, van 't arianisme tot het katholicisme,
onder Chararic (550-559.)
(4) P.L., t. LXXXVIII, col. 270. (Misc. l. VIII, c. 6.)
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wordt te hebben geleeraard. En kan men geen teksten aanhalen, wijl het onmogelijk
is er te vinden, dan is men gehouden datgene te volgen, wat gebruikelijk is in de
Roomsche kerk, van welke zij ontwijfelbaar afstammen.’(1) Waar een bewering zóo
vierkant en zóo zeker wordt vooruitgezet, kan men moeilijk denken aan
lichtvaardigheid of ongenoegzame kennis van zaken. Sommige voorstanders der
legende nochtans zochten hun heil in een onderscheid: Innocentius sluit wel het
stichten van kerken uit, maar niet het prediken; Jacobus nu heeft heel goed kunnen
prediken zonder kerken te stichten, derhalve blijft zijne zending in Spanje onaangetast.
Wij antwoorden: Vooreerst wordt door Innocentius' brief wel degelijk ook de
geloofsverkondiging uitgesloten, althans in de veronderstelling dat
gewoon-menschelijke taal een voor menschen verstaanbaren zin heeft; vervolgens
is het genoeg bekend dat de apostelen op hunne zendingsreizen er zich niet bij
bepaalden het evangelie te prediken, maar dat zij in de voorname steden, wanneer
het aantal leerlingen aangroeide eene kerk stichtten en daarover een bisschop
aanstelden, om dan hunne prediking elders te hervatten. Trouwens de kerken van
Spanje beriepen zich om strijd op haren apostolischen oorsprong.
Eindelijk heeft het den schijn alsof de H. Hieronymus nog aan de zijde van de
aanhangers der legende was. Hij zegt: ‘Toen Jezus de Apostelen op het strand der
zee van Genezareth bezig zag met hunne netten te herstellen, riep hij hen en zond
hen in volle zee, om van de visschers van visschen te maken visschers van menschen,
die het evangelie zouden verkondigen van Jerusalem tot Illyrië en Spanje, en binnen
korten tijd de macht van Rome zelf zouden bemeesteren.’(2) Wat bewijst nu die volzin?
Er is eigenlijk alléén sprake, volgens de evangelieteksten die Hieron. aanraakt,(3) van
de twee broederparen Petrus en Andreas, Jacobus en Joannes, die vóor hunne roeping
tot het apostelschap het visschersbedrijf uitoefenden. Wijl echter de woorden van
Hieronymus niets nader bepalen, zouden zij ook alléén be-

(1) P.L., t. XX, col. 552.
(2) Comm. in Is. proph. l. XII, c. 42; P.L., t. XXIV, col. 425.
(3) Mt. IV, 18-22; Mc. I, 16-21; Lc. V, 1-11.
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wijzen, dat de geloofsprediking in Illyrië, in Spanje en in Rome met hetzelfde recht
aan elk der vier apostelen kan worden toegeschreven en niet uitsluitend of ook maar
voornamelijk aan Jacobus. Hetzelfde onbepaald karakter vertoont een andere tekst
van Hieronymus, die zegt: dat ‘de geest Gods de Apostelen heeft verzameld, ze hun
lot heeft aangewezen en ze gescheiden, opdat de een naar Indië, een ander naar
Spanje, een derde naar Illyrië, een vierde naar Griekenland zou gaan.(1)’ Men moet
in dergelijke gezegden niet meer willen zien dan er feitelijk in ligt: Hieronymus heeft
eenvoudig de verspreiding van het evangelie over de aarde willen aantoonen en laat
daarom in uiteenloopende richtingen apostelen vertrekken naar de voornaamste
gedeelten der toenmaals bekende wereld, waarbij natuurlijk Spanje, als de gewichtige
provincie van het Romeinsche rijk en vooral als ‘de grens van 't Westen’ niet vergeten
mocht worden.
*

**

Vatten we samen: de ‘kerkelijke overlevering’ (tot Rufinus) plaatst het missieveld
en de begraafplaats van Jacobus den Meerdere in Jerusalem; de verzameling van
Leucius Charinus (4de en 5de eeuw) spreekt niet van Jacobus; de verzameling van
Abdias (van af het einde de 6de eeuw) laat Jacobus Palestina niet verlaten; volgens
de Byzantijnsche katalogen predikte hij aan de twaalf stammen en werd begraven te
Cesarea (in Palestina) of in een stad van Marmarica (in Afrika). Noch in Spanje noch
elders vindt men een spoor van de Jacobus-legende vóor 't einde der 7de eeuw, ja, de
voornaamste Spaansche bisschoppen verwerpen ze. Van dat tijdstip af ontmoet men
ze hier en daar, in werken ontstaan onder den invloed der bijgewerkte vertalingen
van de Byzantijnsche katalogen, vooral in De vita et obitu, etc. ten onrechte aan den
H. Isidorus van Sevilla toegeschreven; zoo b.v. in de altaaropschriften van Aldhelmus
van Malmesbury (niet van Walafridus Strabo), bij Freculphus van Lisieux (Chron.
II, l. 2, 4.) bij Notker van St. Gallen (Martyrol. ad 25 Jul.) Dergelijke enkele
geschriften evenwel

(1) Ibid. l. X, c. 35, P.L., t. XXIV, col. 373.
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kunnen niet gezegd worden een overlevering te vertegenwoordigen.
De ontdekking van het bewuste graf, bij Santiago di Compostela (omstreeks 830),
gaf definitief het aanzijn aan de legende, die nu hoe langer hoe meer het vertrouwen
won en later het steunpunt werd voor nieuwe verzinselen, waaronder de legende
betreffende de bedevaartplaats van ‘O.L.V. van den Pilaar’, te Saragossa.(1) - Toch
had de Jacobus-legende ook in 't vervolg nog wel eens een aanval te doorstaan. Zoo
verhaalt Hefele(2), dat de aartsbisschop van Toledo, Rodrigo Ximenes, in een
voorafgaande vergadering (8 Oct. 1215) der vierde Synode van Lateranen, er zich
over beklaagde, dat zijne primaatsrechten door den aartsbisschop van Compostella
niet erkend werden. Toen deze daartegen inbracht dat het niet aanging eene kerk,
gewijd aan Sint Jacobus, die 't eerst het evangelie in Spanje had verkondigd, van den
zetel van Toledo afhankelijk te maken, toen antwoordde Ximenes o.m. dat Jacobus
nooit naar Spanje gekomen was, dat men nergens zekere gegevens daarover kon
vinden, dat hij zulks alleen in zijne jeugd van vrome vrouwen had gehoord, enz.,
aldus volgens Hefele. Dat oordeel van den geleerden Ximenes schijnt ook Baronius
aan het twijfelen gebracht te hebben(3). In Spanje bleef de strijd voortduren tusschen
Toledo en Compostella en deed zich gelden bij het herzien van 't Romeinsch brevier
onder Clemens VIII. In de uitgave van Pius V las men: ‘Vervolgens doorreisde hij
(Jac.) Spanje en predikte er het evangelie, waarna hij naar Jerusalem terugkeerde.
“Bellarminus vondt dit” zeer twijfelachtig (daar wellicht geen enkel degelijk schrijver
als getuige daarvoor kon ingeroepen worden)’ en Baronius wijzigde den zin aldus:
‘Volgens de overlevering der kerken van dat land kwam hij weldra naar Spanje en
bekeerde eenigen tot het geloof.’ (uitg. 1602). Doch de Spanjaarden kwamen daar
heftig tegen op, zoodat in de uitgave van Urbanus VIII (1632) de bevestigende lezing
opnieuw werd opgenomen:

(1) Zie: Acta SS. Jul. VI, p. 114-124. - Leclercq, op. cit. p. 39.
(2) Conciliengeschichte, V, s. 780. - Kirchenlexikon, art. Compostela. - Vglk. Tillemont, Hist.
eccl. I, p. 270.
(3) Zie: Acta SS. Jul. VI, p. 72.
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‘Weldra vertrok hij naar Spanje en bekeerde daar eenigen tot Christus, van welke er
daarna zeven, door den heiligen Petrus tot bisschoppen gewijd, naar Spanje gezonden
werden.’(1)
Ook in de volgende eeuwen heeft de legende voor - en tegenstanders gehad. In
den laatsten tijd echter wordt én de prediking van Jacobus in Spanje, én de
overbrenging van zijn lichaam vrij algemeen verworpen, zelfs door Spaansche
geleerden. Nu kunnen vrome zielen zich soms wel wat ergeren aan de bevindingen der
historische kritiek, toegepast op de heiligenlevens, en ‘een indruk wegnemen dien
de godsvrucht blijkt in de hand te werken, valt niet zoo gemakkelijk als men wel
denkt’, zegt de bollandist Delehaye. En hij voegt er bij: ‘Vele lezers zijn niet genoeg
op hunne hoede voor het vage vooroordeel, dat aan de schrijvers van heiligenlevens
ik weet niet welk voorrecht toekent, krachtens hetwelk deze, meer dan ieder andere
klasse van schrijvers, gevrijwaard zouden zijn tegen de afdwalingen der menschelijke
zwakheid.’... ‘De samenstellers van heiligenlevens, zegt hij verder, hebben helaas!
veel gezondigd en wij kunnen ons alleen troosten met de gedachte dat hun veel zal
worden vergeven.... Een eerste dwaling, en wel de meest voorkomende, bestaat hierin:
dat men den heilige niet weet te scheiden van zijne legende. Men neemt een verhaal
aan omdat het gaat over een terdege authentieken heilige; men twijfelt aan het bestaan
van een heilige, omdat de hem betreffende geschiedenissen niet erg aanneembaar,
ja, zelfs belachelijk zijn... 'n Martelaar, die nooit buiten de enge muren zijner basiliek
werd vereerd, herleeft voor ons in geloofwaardige akten van weergalooze schoonheid.
Een andere, wiens graf scharen van menschen uit gansch de wereld tot zich trok, is
nog maar bekend door verhalen, minder boeiend dan de Duizend-en-één-nacht, doch
van ongeveer dezelfde geschiedkundige waarde....
‘Andere dwaling: tegenover de gegronde conclusies van het wetenschappelijk
onderzoek de overlevering stellen der kerk, waar de heilige op bijzondere wijze wordt
ver-

(1) Bäumer; Hist. du bréviaire, trad. Biron, II; p. 282 et 300.
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eerd... Velen achten zich gerechtigd de bevindingen der kritiek te betwisten,
voorgevend dat men de plaatselijke tradities moet eerbiedigen. Jammer genoeg, wat
men doorgaans siert met den naam van traditie eener bijzondere kerk is het in omloop
zijnde verhaal der legende van den patroonheilige, en het soort van eerbied dat men
daarvoor eischt is: het zonder meer te beschouwen als eene historische overlevering;
onaanneembare aanmatiging natuurlijk zoo men meent zich te kunnen ontslagen
achten de waarde der getuigenissen te wikken en te wegen.’ Daaruit besluit hij verder
ook: ‘De overleveringen der kerken van Frankrijk (lees: Spanje), die aanspraak maken
op een apostolischen oorsprong, klimmen op tot het tijdperk, waarin men begon
geloof te slaan aan de legenden, op welke hare aanspraken steunen. Dit tijdperk kan
in schier alle gevallen gemakkelijk worden vastgesteld, en een legende pogen te
wettigen door middel eener overlevering, waarvan zij zelve de bron is, dat is
doodeenvoudig een sluitrede in kringloop.’(1)
O. D'HOSE, m.S.C.

(1) Les légendes hagiographiques, p. VIII, et p. 241 et ss.
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Op het hof
Vóór de deur van 't oude boerhuis
tripplen hennen rap dooreen,
en ze taatren, zwaatlen om ter
meest... en ge 'n verstaat geen een.
Zijn ze wroed... en is 't een opstand...
'n beleegring? 'n Verein,...
is 't misschien om 't Feminisme
voor te staan!... of wat mag 't zijn
Plotselings de deur schiet open,
en het koeierke, zijn vierstuite
tusschen zijne tanden,
gooit het graan met forschen zwier.
En op eens is 't al gekir, gekor,
gekip, gekap, gepek...
rap gestoot, gestuip met hals en
neerstig pikken met den bek.
Kotkodeek! schreeuw't, en de haan plots
stuift van achter 't ovenbuur,
en de bange hennen spoetren
in 'nen zwerm naar de open schuur.
*

**

Maar 'n oude hen die vaak heeft
drentelt weg alleen... en drilt
traag tot bij de leer die uitkomt
aan 'n gatjen in den dilt.
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En ze duwt haar op heur hukske...
hukt... herhukt... de beentjes kort
tegen 't balgjen, en toch eindelinge
wipt ze op de eerste sport.
En na lange krachtinspanning,
komt ze op d' hoogste ladderlat,
teinden moedheid... en ze staat voor
't somber kiekendormtergat.
Droevig blikt ze eens nog op 't jong gebroed,
dat met haar stokoudlijf
greet, als wou ze zeggen ‘Lach niet!...
ook wordt ge al eens stakestijf!’
Van geen eentje meer gebarend,
zonder ruiten noch getuit,
draait het pluimen boelke 't gatjen
in... en 't is de gaten uit.
*

**

Bij het kweernwiel, loopt 'n zwijntje
met 'n velje wit als visch,
zacht'lijk dons, dat men zou twijflen
of het wel 'n viggentje is.
't Is den eersten keer dat 't uitloopt..
't snuft en 't niest... en welgezind
't krult zijn steertje, en op de kweerne
't kijkt hem bijna stekeblind.
En omdat het 't moêrke in de ore
wroeten ziet, 't steekt ook zijn snuitje
eens in 't modder en het trekt 't er
zwart gelijk 'n moljen uit.
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En dan staat het roerloos met zijn
oogskens strak en de oorkens nêer,
als om 't aardige van 't werk dat 't
heeft verricht voor d' eersten keer.
Maar weldra 't springt als 'n zotje
uit het slijk, en lijk verlaan
tripplen ras zijn vier klein pootjes...
nu... met zwarte schôetjes aan.
*

**

En al snufflen langs den grond, 't verschiet
hem bijkans dood van al
't plots gekwek en vleugelslaan van
't rond hem vluchtend hennental
Doch, na wat verzinnens, 't springt hem
in zijne holle zwijnskopnis
dat het schrik aanjaagt omdat 't in
't levenstruggle sterker is.
En met eens, een wisseslag op
't teere vel schudt 't biggeltje uit
zijn diep denken dat't van pijn met
al zijn kelekoorden tuit.
Achter 't bevend dierke staat de
maarte in heuren korten rok,...
wijzend, 'lijk 't standbeeld, met den
arm, naar 't gapend verkenshok.
't Dremmelt deernisvol naar 't kot... maar
't heeft 'nen troost: 't heeft 't zwijn-zijn vast,...
en het schijnt hem spijts de wisse
eerder leute nog dan last.
*

**
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Op den boord van 't vijverputje
peutert met haar bek 'n gans
in heur nat wit pluimenkleed, en
trage strijkt ze 't heele gansch.
Plots ze keert heur wijtewagen
schokkend om, en plakbeent lomp,
eeuwig-traagskens voort met heel de
vrecht van heuren lichaamsklomp.
En ze wikkelt zoo, gestadig,
zonder leven noch gedruisch
langs den steenen dam tot bij de
groene pomp voór 't boerenhuis.
Haren kop stijf, loert ze wijlen
een'ge stonden loensch met heur
paternosterbeier-oogen
vlak in huis door de open deur.
De boerinne met 'nen aker
komt uit 't deurgat... en ze snakt
naar den pomparm, wijl de gans al
glarioogen schuift... en kwakt.
Brugge.
P. BERTRAND, ORD. CAP.
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De brieven van koningin Victoria
(Vervolg)
De Fransche Omwenteling van 1848 had heel Europa doen wankelen. De Keizer van
Oostenrijk deed afstand van zijn troon; Pruisen en gansch Duitschland waren in
gisting en, in Italië vooral, woedde het oproer met onheilspellend geweld. De
Milaneezen, geholpen door den Koning van Sardinië, stonden tegen Oostenrijk op;
Venetië verklaarde zich Republiek; Sicilië liep te wapen tegen den Koning van
Napels; Rome was in de handen van opgeruide muitersbenden, en de Paus zelf
genoodzaakt de Eeuwige Stad te verlaten en naar Gaëta te vluchten.
Lord Palmerston was Minister van Binnenlandsche Zaken; hij ijverde zoo veel als
hij dierf en kon, om het vuur der ontevredenheid aan te blazen en de Italiaansche
Staten op te stoken om zich van de vreemde overheersching los te scheuren.
Dit alles baarde veel onrust en verdriet aan Koningin Victoria. Den 10n October
'48, schreef zij aan Oom Leopold:
‘... Terwijl Ierland onder onze handen rilt en alle oogenblikken zijne getrouwheid af
kan schudden, heet ik het eene oprechte schande, Oostenrijk te dwingen zijn wettigen
eigendom prijs te geven. Wat zullen wij doen, indien Canada en Malta beginnen last
te veroorzaken? Dat foltert mij ijselijk. De grondregel van al onze daden, zoo private
als publieke, zou steeds moeten wezen: “Was du nicht willst das dir geschieht, das
thu' auch einem andern nicht”...’
Den 4n December schrijft Paus Pius IX van uit zijn ballingschap te Gaëta naar de
Koningin van Engeland om hulp en onderstand. Het is een roerende brief die grooten
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indruk maakte op de medelijdende ziel der edele Vorstin. Edoch, tot iets meer dan
uitdrukkingen van deelneming en goede wenschen zag zij geen middel:
‘... Ik kan enkel de hoop uitdrukken dat uwe beproe vingen weldra zullen eindigen
en opgevolgd worden door eene echte en degelijke overeenkomst tusschen Uwe
Heiligheid en het Roomsche volk. Ik bid uwe Heiligheid de verzekering te willen
aanvaarden, dat het mij oprecht genoegen baren zou, aan zulk een gewenschten
uitslag eenigermate te kunnen meewerken, en ik ben gelukkig, hier de gelegenheid
te hebben, U de verzekering te geven mijner oprechte vriendschap, en van den
ongeveinsden eerbied welken ik toedraag aan uwen persoon en uwe waardigheid...’
De ziekte en dood van Koningin Louise moeten voorzeker het onderwerp geweest
zijn van aandoenlijke brieven. Van Koning Leopold wordt er slechts één enkele
aangehaald:
‘Oostende, 7 October 1850.
MIJNE LIEFSTE VICTORIA, - Ik schrijf u enkel eenige woorden om te zeggen hoe het
gaat met onze teerbeminde lijderes. Gisteren was 't een allergevaarlijkste en oprecht
vreesaanjagende dag; onze dierbaarste, engelachtige Louise was zoo zwak, dat
Mevrouw d'Hulst, die bij haar was, er geweldig door verschrikte. Later was zij beter,
en, nadat hare Moeder, Clém. Joinville en Aumale aangekomen waren ontving zij
hun bezoek met grootere bedaardheid dan men dorst verwachten... Haar moed en
hare wilskracht zijn hartroerend, zoo men nadenkt in welk gevaar zij verkeert; en
hare dierbare, engelachtige ziel schittert met verhoogden luister op dit oogenblik van
groot en dreigend onheil. Ik ben schromelijk ontsteld wanneer ik bij haar ben. Zij is
zoo gelaten en zoo opgeruimd dat er geene mogelijkheid van gevaar schijnt te bestaan;
doch de geneesheeren zijn zeer bekommerd, zonder eigenlijk haren toestand als
hopeloos te beschouwen. O! dat men zoo iets schrijven moet aangaande zulk een
dierbaar leven; aangaande zulk eene teeder-jeugdige vrouw, wier ziel zoo kloekmoedig
is! Gij zult in mijn lijden deelen, want gij bemint
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haar zoo zeer. God zegene u, en beware u van hartverscheurende smarten als de
mijne. Steeds, mijne dierbaarste Victoria, uw toegenegen Oom
LEOPOLD R.’
Koningin Louise stierf den 11n October, op 38jarigen ouderdom. De brieven, waarin
de beproefde gemaal zijn verpletterd hart laat uitbloeden, zijn in de verzameling niet
opgenomen.
Koningin Victoria aan den Koning der Belgen.
‘Osborne, 18 Oct. 1850.
MIJN LIEFSTE OOM, - Deze is de dag waarop ik immer en gedurende zoo menige
jaren aan haar schreef, aan onze aangebedene Louise; en nu schrijf ik aan u, om u
te bedanken voor den hartverscheurenden brief dien gij zoo goed waart mij den 15en
dezer te schrijven. Gij zijt oprecht goed ons aldus te schrijven. O wat een dag Dinsdag
moet geweest zijn! Welch einen Gang! en gisteren! Mijne smart was gisteren weer
zoo groot! Mijne grootste vertroosting is, over haar te spreken. O! laat ons allen
trachten haar na te volgen.
Mijn arme, lieve Oom, wij zouden zoo gaarne bij u wezen, om u eenigerwijze te
kunnen dienstig zijn! Niet waar, gij zult ons toelaten, binnen drie of vier weken, voor
twee of drie weken bij u te komen te Laken, gansch stilletjes en rustig, zonder iemand
anders erbij, zonder ergens eene ontvangst, enkel om met u te weenen en over haar
te praten. Het zal ons groote verlichting geven, - eene zwijgende hulde van eerbied
en liefde aan haar - onze tranen met de uwe te kunnen mengen op haar graf! En de
toegenegenheid uwer twee verkleefde kinderen zal misschien insgelijks voor u een
zalvende balsem zijn. Mijn eerste aandrift was, onmiddellijk naar u te ijlen, doch
eenige weken uitstel zal misschien beter zijn. Het zal voor ons eene groote en droeve
voldoening zijn. O, mijn arme, lieve Oom, van dag tot dag zult gij uw schrikkelijk
verlies dieper voelen vlijmen; mijn hart breekt, wanneer ik aan u en de dierbare
kinderen denk. Het moet troostelijk zijn, uw gansch land met u te zien weenen en
treuren! Om wille van uw land en van uwe kinderen moet

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1908

423
gij trachten het hoofd op te beuren, wel wetende dat, zoodoende, gij al doet wat ZIJ
verlangt. O! dat wij u toch maar eenigszins konden helpen; dat ik toch maar iets kon
doen voor de arme kleine Charlotte, waar onze zalige Louise mij zoo dikwijls over
onderhield!
Mag ik u, behalve Dinsdags, ook Vrijdags schrijven, wanneer ik gewoon was aan
haar te schrijven? Gij hoeft mij niet te antwoorden, en wanneer het schrijven u
verveelt, of gij er geen tijd toe hebt, laat dan een der lieve kinderen in uwe plaats
schrijven.
Dat God u immer zegene en bescherme, mijn welbeminde Oom, is onze vurigste
bede. Omhels de dierbare kinderen in den naam van haar die hen met eene bijna
moederlijke genegenheid liefheeft. Steeds uwe toegenegene Nicht en liefhebbende
Dochter
VICTORIA R.’
Koningin Victoria aan den Koning der Belgen.
‘Windsor Castle, 22 Nov. 1850.
MIJN LIEFSTE OOM, - Ontvang mijn besten dank voor uw goeden brief van den 17n
dezer, en voor het klein, mooi, Engelsch briefje, van de kleine lieve Charlotte, dat
zoo netjes geschreven was en zulke beminnelijke gesteltenis verraadt. Vandaag stuur
ik haar een hartje voor het haar van onzen zaligen engel, en ik hoop dat zij het dikwijls
dragen zal. Al mijne meisjes hebben er een. Ik heb aan het brave kind geschreven.
Gij moest zorgen de lieve kinderen zooveel mogelijk bij u te hebben. Ik ben overtuigd,
dat zulks voor u en hen zeer goed en voordeelig zal zijn. Kinderen hoeven een groot
betrouwen te stellen in hunne ouders, willen deze op hunne kinderen invloed
uitoefenen. Vicky was gisteren tien jaar oud. Het komt mij voor als een droom. Indien
zij het geluk van leven heeft, zal zij binnen acht jaar kunnen trouwen. Zij is een zeer
verstandig kind, en, 'k moet zeggen, veel verbeterd. De toestand van 't vasteland is
betreurenswaardig. De dwaasheid van Oostenrijk en de zwakheid van Pruisen zijn
beweenlijk. Onze invloed op het vasteland is nul... Neem hierbij in acht, dat wij hier
tusschen twee vuren staan: een Protestantsche woede bij ons, en eene
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Katholieke verontwaardiging in Ierland. Ik vrees dat Oostenrijk de vlam aanblaast
te Rome, en dat heel de gezindheid van het vasteland anti-grondwettelijk,
anti-protestantsch en anti-Engelsch is; alles is zoo verward, en (dank zij Lord
Palmerston) zijn wij er zoo wel in geslaagd met elkeen in 't bijzonder zoo heerlijk
ruzie te maken, dat ik niet weet, hoe wij het allemaal doorkomen zullen.
Nu moet ik eindigen. Ik hoop eerlang iets van u te vernemen. Steeds uwe
toegenegene Nicht
VICTORIA R.’
Het jaar 1850 was een hoogst belangrijk tijdstip in de geschiedenis der Katholieke
herleving en een keerpunt in die der Protestantsche Staatskerk.
Een Anglikaansche geestelijke, Rev. Gorham, had openlijk de noodzakelijkheid
des Doopsels geloochend en was derhalve, door zijnen bisschop, in het uitoefenen
zijner bediening geschorst. Het geestelijk gerechtshof had de veroordeeling zoowel
als de straf bekrachtigd. De afgestrafte ketter ging bij het Hoogste Hof in beroep en
het Privy Council vernietigde 't gestreken vonnis en sprak Rev. Gorham vrij.
Dan ontstond er opeens een groote opschudding in de Aglikaansche Kerk. Hare
sterkste steunpilaren wankelden. Manning en vele anderen schrikten terug van de
schande waaronder de Staatskerk bukken moest; zij zochten en vonden hun heil in
de Roomsch-Katholieke moederkerk.
In September van hetzelfde jaar, volgde er een tweede beroering. Paus Pius IX
had door een pauselijken bevelbrief de Katholieke hierarchie in Engeland uitgeroepen,
en het land in twaalf bisdommen verdeeld. Kardinaal Wiseman maakte deze stoute
beslissing kond in den befaamden jubelbrief uitgevaardigd van de Flaminiaansche
Poort te Rome, waar hij toen zijn verblijf hield. De verslagenheid, de ontzetting, de
woede welke die oorkonde in Engeland veroorzaakte zal niet licht vergeten worden.
Lord John Russell aan Koningin Victoria.
‘5 October 1850.
Lord John biedt zijne nederige hulde aan Uwe Majesteit; hij heeft met aandacht den
brief der Hertogin van
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Norfolk gelezen. Hij heeft insgelijks de Pauselijke Breve gelezen. Hij meent dat de
verdeeling der acht kerkelijke vicariaten in twaalf bisdommen niets onrustbarends
heeft. De personen, in deze verandering betrokken, hoeven alreeds
Roomsch-Katholieken te zijn, vooraleer het opzet raken kan. Wat echter meer grond
tot onrust levert is, gelijk Uwe Majesteit zegt, de aangroei van Roomsch-Katholieke
leeringen en gebruiken in den schoot der Kerk. Dr Arnold zegde in der waarheid:
“Ik beschouw een Roomsch-Katholieke als een vijand in uniform; een Tractarian(1)
beschouw ik als een vijand onder een bespiedersmomsel”. Het zou verkeerd zijn, te
doen wat de bisschop van Oxford voorstelt en aan wien ook dier Tractarians de
gunsten der Kroon aan te bieden. Aan den anderen kant, hen met strengheid
behandelen, zou aan de gansche gezindheid kracht en eendracht schenken.... Sir
George Gray zal bij de wetsbeambten onderhooren of er iets onwettelijks is in Dr
Wiseman's aanmatiging van den titel: Aartsbisschop van Westminster. Een Engelsche
Kardinaal is geene nieuwigheid.’
Met deze zienswijze van haren opperminister stemde Koningin Victoria volkomen
in:
‘Windsor Castle, 29 November 1850.
MIJN LIEFSTE OOM, -... Het gaat goed met ons allen, doch wij worden door ontelbare
plagen gekweld. Onze Godsdienstberoerte is dreigend en, ik moet u terloops zeggen,
dat Kardinaal Wiseman zelf bekent, dat Oostenrijk niet alleen de handelwijze des
Pausen goedkeurt, doch bovendien propaganda aanhitst. Ik weet zeker dat het zòò
is. Het zal altijd onze groote last zijn, de twee gezindheden vrij te laten - de hevige
Protestanten en de Roomsch-Katholieken geenszins te krenken, doch wij moeten,
evenwel, onzen eigen godsdienst beschermen en verdedigen...’

(1) De beweging van Oxford (The Oxford Movement) begon in 1833 onder de leiding van
Newman, Keble, Pusy enz. met de uitgave van leerrijke vlugschriften: Traits for the Times.
De volgelingen dier beweging heette men, spotsgewijze, Tractarians.
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Lord Russell aan Koningin Victoria.
‘Downing Street, 1 Dec. 1850.
Lord John Russell biedt zijne nederige hulde aan Uwe Majesteit en heeft de eer Haar
te berichten, dat vandaag het Cabinet zeer breedvoerig beraadslaagde aangaande de
maatregelen die er dienen genomen tegenover de pauselijke aanranding. De
meerderheid was geneigd geene vervolging in te spannen, doch een wetsontwerp het
Parlement vòòr te leggen, waardoor de toeëigening der titels Aartsbisschop enz. van
om 't even plaats in het Vereenigde Koninkrijk, onwettig, en alle gift van eigendom
onder zulke titels overgemaakt, nul en ongeldig verklaard worden...’
Daags nadien, schreef Koningin Victoria aan hare moei Gloucester:
‘... Ik zou er nooit in toegestemd hebben, iets te zeggen dat den geest van
onverdraagzaamheid ademt. Alhoewel ik steeds rechtzinnig Protestant geweest ben
en immer blijven zal, en hoe verontwaardigd ook, tegen hen die zich Protestanten
heeten alhoewel zij met der daad heel het tegenovergestelde zijn, toch betreur ik
grootelijks den onchristelijken onverdraagzamen geest die in de openbare
vergaderingen door zoo menigen tentoongespreid wordt. Die bittere schimpredenen
tegen den Katholieken Godsdienst kan ik niet verdragen. Het is al te pijnlijk en wreed,
tegenover het groot getal brave en onschuldige Roomsch-Katholieken. Althans, laat
ons hopen en betrouwen dat deze opgewondenheid weldra zal eindigen en dat een
heilzaam uitwerksel op onze eigene Kerk, er het duurzaam gevolg van weze...’
Het vraagstuk, hoe de wetsverordening tegen de pauselijke aanranding moest
opgemaakt worden, berokkende veel oneenigheid en twist. De ministers waren
dienaangaande verdeeld. Hun cabinet viel in duigen en het leed al den last der wereld
om eensgezinde staatslieden te vinden. Men bracht het eindelijk, met groote moeite,
zòòver, dat de Ecclesiastical Titles Bill, zeer gewijzigd en getemperd, tegen hevig
verzet in, in de Kamers doorgedreven werd.
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Doch de wet was een doodgeboren kind. Zij werd nooit toegepast en, later,
ingetrokken.
In September van het volgende jaar, deelt Koningin Victoria aan oom Leopold hare
zienswijze mede over de opvoeding van den vermoedelijken erfprins van België.
‘Balmoral Castle, 16 sept. 1850.
MIJN LIEFSTE OOM, - Aanvaard mijn besten dank voor uwen viendelijken en lieven
brief van den 8en. Het is opperbest dat Leo uwe voetstappen beginne te volgen, doch,
(indien ik rechtuit mag spreken) ik meen dat soortgelijke dingen als fonctions et
représentations wel aangenaam, doch niet moeilijk zijn voor Leo. Hetgeen ik van
het hoogste belang voor hem oordeel is, dat hij in gemeenzame aanraking kome met
zijne evenmenschen, dat hij met hen, op gelijken voet gezet worde, dat hij leere
begrijpen dat hij, spijts zijnen geboorterang, zoowel als wie ook, een der hunnen is,
en daarom hoop ik dat gij hem naar Bonn zult zenden....’
En, luister nu weer eens naar dit uittrekseltje van een langen, gemoedelijken
familiebrief. Het toont, dat alle moeders eender voelen en spreken, en dat kinderen
overal kinderen zijn, hoe voornaam ook van afkomst. Koningin Victoria schrijft uit
Schotland:
‘30 Sept. 1851.
... Vicky werd door haren poney - een vreedzaam dier nochtans - afgeworpen, doch
zij was niet het minst bezeerd; dat is nu al meer dan drie weken geleden. Alfred
(waarvan, ge zult het u nog wel herinneren, ik zegde dat hij zoo schromelijk roekeloos
was, zoo ongevoelig aan alle bestraffingen enz.) viel verledene week van de trappen.
Hij had zich bijlange niet ernstig bezeerd, en was 's anderendaags 's morgens weer
volkomen te pas, uitgenomen, dat hij een vervaarlijk zwart, groen, geel, en zeer
gezwollen aangezicht droeg. Hij hadde kunnen doodvallen; doch hij is immer tuk
op zelfvernieling, en men weet niet wat er mee gedaan, want hij geeft om pijn,
bekijving noch bestraffing; en den volgenden morgen beproefde hij weer, langs de
handleuning

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1908

428
van de trap naar beneden te glijden, juist gelijk hij gedaan had wanneer hij
aftuimelde...’
Wij vernemen meer dan eens, uit de brieven van Koningin Victoria, dat hare Belgische
kozijntjes haar dikwijls kwamen bezoeken en altijd welkom waren.
‘Windsor Castle 4 Jan. 1853.
MIJN LIEFSTE OOM, -... Ik heb met genoegen de huldebetuiging uwer Kamers gelezen
en, met bijzondere voldoening de zinspeling op Leopold's bezoek aan Engeland. Laat
hem en Philippe maar dikwijls en regelmatig naar hier komen en laat hen dit land en
zijne wetten à fond doorgronden; het zal hun voordeeliger zijn dan al 't lezen en
studeeren der wereld. Zij drukken alle drie de vurige hoop uit eerlang hier weer te
keeren. Laat mij de hoop koesteren ook u in Februari bij ons te zien. Dat zou heerlijk
zijn!...’
Een vierde Engelsche Prins werd geboren den 7 April 1853. Kortelings na hare blijde
bevalling, den 13en, schrijft de verheugde moeder aan haren oom:
‘MIJN LIEFSTE OOM, -... Stockmar zal u wel gezegd hebben dat onze vierde jonkheer
Leopold gaat heeten. Het is een teeken van liefde en genegenheid hetwelk gij, hoop
ik, niet zult afkeuren. Het is de naam die mij, na Albert, 't dierbaarst is; een naam
die de bijna-eenigst-gelukkige dagen mijner droeve kindsheid terugroept. Het hooren
van “Prins Leopold” zal mij die dagen doen herdenken!...’
Hoe roerend is het volgend briefje!
‘Buckingham Palace, 22 Juni 1853.
MIJN LIEFSTE OOM, - Wel bedankt voor uw goeden brief van den 17en; ik kon hem
op mijn gestelden dag (gisteren) niet beantwoorden, daar wij heel den dag in het
kamp waren voor de wapenschouwing, die ik te paard bijwoonde. Het was een
prachtig vertoog; doch mijn genoegen was merkelijk bedorven door mijne
angstvalligheid voor mijnen
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armen blinden kozijn(1) die - ingelijks te paard, doch geleid - steeds aan mijne zijde
was. Het is een pijnlijk schouwspel dat mij in gedurige benauwdheid houdt, vermits
men vreest iets te zeggen of te doen dat hem zou kunnen grieven of pijnigen, of dat
er hem een ongeval mocht overkomen; doch hij slaagt wonderwel, begaat bijna nooit
eenen misslag en aan tafel doet hij nog zoo goed. Hij is zoo opgeruimd, zoo lief en
zoo heusch, en hij zou oprecht mooi zijn, ware het niet voor zijne arme oogen. Hij
wil overal gaan en doen zooals de anderen, en hij spreekt over dingen alsof hij ze
zag...’
Thans komen wij in de Brievenverzameling, aan memoranda's en oorkonden van het
grootste belang. Zij handelen over den benauwden toestand van het Oosten. Hier nu
treedt Koningin Victoria op als regeerster. Zij houdt de teugels met vaste hand. Alle
Staatspapieren komen onder hare oogen. Zij keurt goed of af, verbetert, wijzigt, voegt
bij, laat vallen,... en hare ministers zijn gedwongen gereedelijk toe te geven aan haar
beter oordeel. Somwijlen nochtans had zij last met hare Staatslieden, en dan is het
vermakelijk om lezen, hoe b.v. de arglistige Lord Palmerston tegen hare zienswijze
inwerkt en iedere maal eene ernstige waarschuwing of strenge berisping oploopt.
Al hare brieven, zelfs die aan haren Oom, handelen nu over Staatsbelangen, het
Verbond met Frankrijk en de Europeesche houding tegenover Rusland en Turkije.
De Krimoorlog volgde.
Zij, die tijdens den jongsten oorlog in Transvaal, Koningin Victoria van
harteloosheid verdachten, zullen ongetwijfeld hunne kwade vermoedens laten varen,
indien zij hare vertrouwelijke brieven lezen over den bloedigen strijd tegen Rusland.
Ik zal slechts eenige uittreksels overschrijven:
‘Hull, 13 Oct. 1854.
... Wij zijn, en ja het gansche Land is teenemaal in ééne gedachte, ééne angstige
bekommernis verslonden - de Krim. Wij hebben al de voornaamste en heugelijke
bijzonderheden

(1) Koning Jorís van Hanover.
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vernomen over die prachtige en beslissende zegepraal van Alma; het was een bloedige
overwinning; ons verlies was zwaar - vele zijn gesneuveld en menigen gekwetst,
doch mijne dappere troepen hebben gevochten met eenen moed en eene vermetelheid
die heerlijk om aanschouwen zijn.... Ik ben zòò fier over mijne dierbare heldhaftige
troepen; zij verduren, zegt men, met zooveel moed en blijgeestigheid al hunne
ontberingen en de droeve plaag welke hen steeds teistert...’
En later, uit Windsor Castle, den 18 November:
‘MIJN LIEFSTE OOM, - Ik sta gansch ontsteld bij de gedachte dat ik vandaag mijnen
brief vergat te schrijven - doch, waarlijk, la tête me tourne. Ik ben zoo verbijsterd
en aangejaagd, en mijn hoofd is zoo vol van de nieuwsmaren uit de Krim, dat ik al
't andere vergeet, en, hetgeen erger is, ik geraak zoo verward in alles, dat ik een zeer
onbekwaam briefwisselaar ben. Gansch mijne ziel en heel mijn hart zijn in de Krim.
Het gedrag mijner dierbare, edele troepen overtreft allen lof en is waarlijk heldhaftig;
inderdaad, mijn trots over 't bezit van zulke troepen is enkel geëvenaard door mijne
smart over hun lijden. Het is nu bekend, dat op den 6en dezer, een geregelde slag
geleverd werd, waarin wij over eene veel grootere macht zegevierden, doch, 't was
met groote verliezen aan beide zijden - de grootste aan den kant der Russen. Meer
weten wij niet, en nu zullen wij moeten leven in afwachting - hetgeen recht vreeselijk
is. En dan, de gedachte aan dat groot getal familiën die in zulken angst verkeeren!
Het is vreeselijk, aan al die rampzalige vrouwen en moeders te denken die de
lotsbeslissing hunner naasten en dierbaarsten zitten af te wachten! In 't kort, het is
een tijd die moed en geduld vereischt om doorstaan te worden zooals het behoort.
Wel bedankt, liefste Oom, voor uwen minzamen brief van den 10en, dien ik
Zaterdag kreeg. De Brabants zullen u gaan verlaten. Morgen of overmorgen zal ik
aan Leo schrijven, quand je pourrai un peu rassembler mes idées. Nu moet ik
eindigen, liefste Oom. Met toegenegene liefdebewijzen van Albert, steeds uwe
verkleefde Nicht
VICTORIA R.’
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Eenige maanden later begonnen de verminkte en gekneusde soldaten naar huis te
komen:
‘Buckingham Paleis, 22 Mei.
MIJN LIEFSTE, BESTE OOM, -... Ernest zal u reeds verteld hebben wat een prachtig
schouwspel en welk een roerende plechtigheid de uitreiking der gedenkpenningen
was, - de eerste van dien aard in Engeland. Allen, van den hoogsten
prins-van-den-bloede af, tot den gemeensten soldaat, kregen dezelfde onderscheiding
voor hun heldhaftig gedrag in de hevigste gevechten, en de ruwe hand van den
dapperen, eerlijken soldenier kwam voor de eerste maal in aanraking met die zijner
Soeverein en Koningin! Edelaardige jongens! Ik gevoel, ik beken het, alsof zij mijn
eigene kinderen waren; mijn hart klopt voor hen als voor mijn nauwste en dierbaarste
verwanten. Zij waren zòò getroffen en zòò voldaan; menigen - zoo vernam ik weenden, - en zij willen er niet van hooren hunne gedenkpenningen af te geven om
er hunnen naam te laten op drijven, uit vrees van de eigenste medalie, door mij in
hunne handen gegeven, niet terug te krijgen; dat is oprecht roerend! Verscheidenen
van die voorbijkwamen, waren erbarmelijk verminkt. Geen enkel boezemde meer
belang in, en geen één is ridderlijker dan de jonge Sir Thomas Troubridge. Hij werd
te Inkerman door eenen kanonbal zijn één been en zijn anderen voet afgeschoten,
en bleef over zijne batterij bevel voeren totdat de slag gewonnen was. Hij wilde zich
niet laten wegdragen, maar vroeg enkel, dat men zijne verbrijzelde beenen een weinig
op zou lichten om het al te groote bloedverlies te voorkomen. Men stootte hem in
eenen ziekenstoel voorbij, en, wijl ik hem zijnen gedenkpenning overhandigde, zegde
ik hem dat ik, ter belooning voor zijn moedig gedrag, hem tot een mijner
aides-de-camp zou maken. Hierop antwoordde hij: “Ik ben ruimschoots voor alles
vergoed!”
Zulke soldaten moet men immers vereeren en liefhebben!...’
Koning Leopold was zijne Nicht gedurende deze dagen van beproeving komen
bezoeken en opbeuren.
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‘Osborne, 24 Juli 1855.
MIJN LIEFSTE OOM, - Ik ben zeer bedrukt, omdat ik nu weer per brief mijne gevoelens
van liefde en genegenheid moet uitdrukken, - hetwelk ik gisteren morgen nog de
vive voix kon doen. Het waren inderdaad gelukkige dagen! Ik vrees echter, dat ik
sufferig gezelschap was, - zwijgend verstrooid en dom; want ik weet dat ik dit alles
geworden ben sedert den oorlog, door de aanhoudende onrust en mijne bekommering
voor mijn dierbaar dappere leger.... Bovendien heeft deze laatste week... van
onzekerheid, nopens den afloop dier vervelende scarlatina, mijnen kommer nog
vergroot.
Het eenige dat mijn verdriet over uw vertrek ietwat matigde, was mijne
dankbaarheid omdat gij ongedeerd uit ons hospitaal geraakt zijt. Steeds uwe
verkleefde Nicht en Dochter
VICTORIA R.’
Te midden dier Staatsbeslommeringen liet de Koningin zich gezeggen een reisje te
doen naar Parijs om aan Keizer Napoleon III haar tegenbezoek te brengen. Zij ging
en wie nu eens een paar echt-uitgelatene meisjesbrieven hooren wil, leze de
beschrijvingen welke zij gaf van hare ontvangst en hare uitspanning, aan Oom Leopold
en aan Baron Stockmar (II, 137, 177). Haar argeloos hartje jubelt van pret en
uitgelatenheid als dat van een eenvoudig kind in de kostschool.
Luister hoe zij den val van Sebastopol vierde:
‘Balmoral, 11 Sept. 1855.
MIJN LIEFSTE OOM, - De groote gebeurtenis heeft ten langen laatste plaats gehad.
Sebastopol is gevallen. Gisteren avond kregen wij het nieuws hier, terwijl wij, na
het eten, rustig rond de tafel zaten. Wij deden wat wij konden om het te vieren; doch
dàt was slechts weinig, want wij hebben hier, tot mijn groot spijt, geen enkelen
soldaat, noch muziekkorps, noch iets om eene betooging te maken. Wat wij deden,
was, volgens Hooglanders gebruik, een vreugdevuur aansteken op den top van den
heuvel, vlak tegenover ons huis. De stapel was er sedert verleden jaar aangelegd,
toen het voorbarig nieuws van den val van Sebastopol iedereen misleidde; wij moesten
hem toen on-aangestoken laten en vonden hem zoo bij onze wederkomst....’
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Eene week nadien heeft Koningin Victoria een blij geheim te vermonden.
‘Balmoral, 22 Sept. 1855.
MIJN LIEFSTE OOM, - Ik neem den dienst van uwen boodschapper te baat om u en u
alleen te vertrouwen - en ik bid u, zeg het niet aan uwe kinderen, - dat onze wenschen
aangaande het toekomstig huwelijk van Vicky, op hoogst voldoende en bevredigende
wijze verwezenlijkt zijn.
Donderdag (20en dezer), na het ontbijt, zegde Fritz Wilhelm dat hij gaarne spreken
zou over iets dat, bij zijnen wete, door zijne ouders nog niet aangeroerd was, - dat
namelijk, van toe te hooren aan onze familie; dat dit sedert lang zijn wensch geweest
was, dat hij de volle medewerking en goedkeuring had, niet alleen zijner ouders maar
ook van den Koning, en dat hij, Vicky so allerliebst vindend, niet langer uitstellen
kon om zijn voorstel te doen. Onnoodig te zeggen, met welke vreugde wij, van onzen
kant, hem ontvingen; doch het meisje zelf mag er niets van weten tot na haar Vormsel,
dat ten naasten Paschen geschieden zal; dan zal hij waarschijnlijk overkomen en,
gelijk hij zelf verlangt, persoonlijk hare hand vragen. Ik heb weinig of liever geenen
twijfel, dat zij met vreugde zal toestemmen. Hij is een lieve, uitmuntende, bekoorlijke
jongen, wien wij ons dierbaar kind in volle vertrouwen zullen schenken. Wat ons
zòò zeer verheugt is dat hij waarlijk over Vicky verrukt is.
En nu, met Albert's liefdebetuiging en met de hoop dat gij aan deze verbintenis
uwen zegen zult geven gelijk gij deedt aan de onze, steeds uw toegenegene Nicht
VICTORIA R.’
In den zomer van het volgende jaar was Koning Leopold van zin met zijne dochter
Princes Charlotte naar Buckingham Paleis te komen, en had zijn bezoek aangemeld.
Waarom het uitgesteld moest worden blijkt uit het volgende:
‘Buckingham Paleis, 3 Juni 1858.
MIJN LIEFSTE OOM, -... Ons huis is bijna vol, - en, mogelijk krijgen wij kortelings
het bezoek van Prins Oscar van Zweden. Deze Prinsen brengen altijd een talrijk
gevolg mede, en ik zou derhalve gansch onbekwaam zijn om u en
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hen te herbergen. Doch er is een andere reden, Terwijl Fritz Wilhelm hier is, wordt
elk oogenblik dat Vicky vrij heeft (en dat ik heb, want ik moet dat lievend koppel
kaproenen, en dat neemt een groot deel van mijn kostelijken tijd in beslag) aan den
bruidegom gewijd; en deze is zoodanig verliefd dat, zelfs wanneer hij met haar uitrijdt
en wandelt, hij niet voldaan is en verklaart haar niet gezien te hebben tenzij hij haar,
minstens voor één uur, gansch aan zijn eigen hebbe; en dan ben ik natuurlijk
gedwongen kaproen te spelen. In deze omstandigheden moet ik zeggen, dat lieve
Charlotte hier zeer weinig vermaak zou hebben; zij zou Vicky bijna niet zien, en ik
zou voor haar niet kunnen zorgen; daarom vrees ik dat het alles behalve aangenaam
voor 't kind zou wezen. Daarenboven, moest ik Vicky nog meer aan Fritz-Wilhelm
onttrekken dan ik nu reeds doe, 'k vrees dat het hem diep ongelukkig zou maken;
zoolang hij hier is zou het, dunkt mij, niet geraadzaam zijn voor Charlotte naar hier
te komen. Zoudt gij niet in het begin van Augusti kunnen komen, wanneer de Prins
en de Prinses van Pruisen ons verlaten hebben? Of zoudt gij liever in October komen,
wanneer wij uit Schotland terugkeeren? Gij zult gereedelijk aannemen, liefste Oom,
hoe groot een genoegen het mij zou doen u hier te zien, doch ik weet dat gij de
redenen begrijpen zult, welke ik u gegeven heb om u te bidden het dierbaar bezoek
tot in Augusti of October te verdagen.
Ik had halvelings gehoopt dat de Aartshertog en Charlotte op elkander mochten
verliefd geraken. Het zou waarlijk een goed parti zijn...’
Oom Leopold was verondersteld de koninklijke spinde zijner Engelsche Nicht met
Vlaamsche lekkernij te voorzien.
‘Aan boord der “Victoria en Albert”.
LIEFSTE OOM, - Gij zult verwonderd zijn, zoo kort op den vorigen, een anderen brief
van mij te krijgen, en vooral over eene zòò onbeduidende zaak, doch, ik kom u een
nieuwen voorraad koeken of oblaten vragen, gelijk gij ons altijd zendt; zij waren,
ditmaal, al te gauw verbruikt; al de kinderen vinden er nu smaak in. Daar ik geen
van de
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beste ontbijtsters ben, zijn die oblaten het eenigste dat ik 's morgens nemen kan, en
daarom mis ik ze zeer. Mag ik u dus om eene versche zende bidden?....’
De uithuwelijking van Prinses Charlotte werd meermaals tusschen Oom en Nicht
besproken. Prins Pedro van Portugal en Aartshertog Maximilaan van Oostenrijk
schenen de waarschijnlijkste mededingers naar de hand der Belgische Prinses.
‘Balmoral, 19 September 1856.
MIJN LIEFSTE OOM, - Ik kan op uw minzamen en vertrouwelijken brief van den 15en
niet geantwoord hebben, daarom schrijf ik vandaag, om er u voor te bedanken. Gij
moogt staat maken op onze geheimhouding. Wij zouden, nochtans, allebei gaarne
hebben dat de lieve Pedro den voorkeur hadde. Hij is, veruit, de uitstekendste jonge
Prins die er is, en bovendien braaf, uitmuntend en bezadigd naar hartewensch; een
jongen zooals men voor eene eenige, welbeminde dochter verlangen zou. Ook voor
Portugal, zou eene beminnenswaardige wel opgevoede Koningin een onschatbare
zegen zijn; want dààr is nooit zulk eene geweest. Ik ben zeker, dat gij meer kans hebt
Charlotte's geluk te verzekeren met haar aan Pedro te schenken, liever dan aan een
dier talrijke Aartshertogen of aan Prins Joris van Saksen. Er zou echter aan Pedro
moeten geschreven worden, indien gij jegens hem gunstig ingenomen zijt.
Nu moet ik eindigen, met de hoop eerlang van u te vernemen. Pedro is juist
negentien; hij kan dus gemakkelijk wachten totdat hij ten volle twintig jaar oud is.
Steeds uwe toegenegene Nicht
VICTORIA R.’
Koning Leopold meldt nadere wetenswaardigheden over de huwelijksplannen.
‘Laken, 10 October 1856.
MIJNE LIEFSTE VICTORIA, -... Om u de echte toedracht der zaken van onze lieve
Charlotte bloot te leggen, zend ik u, hierbij gevoegd, het eenige afschrift dat er van
mijnen brief bestaat, en, ik bid u, gelief het weer te sturen. Mijn
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inzicht was, dat Charlotte, zonder mijne wenschen in acht te nemen, gansch volgens
hare goesting beslissen zou. Ik zou Pedro verkiezen, dat beken ik, doch de Aartshertog
heeft een gunstigen indruk gemaakt op Charlotte. Dat zag ik, lang eer er van verloving
sprake was. De Aartshertog is nu op zee, en wij zullen moeilijk vòòr den 25en iets
kunnen vernemen. Indien het zoo uitvalt, zou de Keizer hem aan het hoofd van
Venetië moeten plaatsen; hij is er zeer geschikt toe.
Den 13en ga ik voor eene week naar de Ardennen. Sedert die Omwenteling van
'48 werd ik er bijna teenemaal van weggehouden, ten minste in vergelijking met
vroeger. En nu moet ik eindigen met mijne beste liefdeblijken aan Albert, en ik blijf
steeds, mijne liefste Victoria, uw zeer verkleefde en eenige Oom
LEOPOLD R.’
Koningin Victoria laat op haar antwoord niet lang wachten.
‘Balmoral, 13 October 1856.
MIJN LIEFSTE OOM, - Ik ben u oprecht erkentelijk voor uw minzamen brief en voor
het hoogst vertrouwelijk bijvoegsel, dat ik nu terugstuur; het heeft ons beiden zeer
ingenomen en ik vind het waarlijk lief en vaderlijk.... Naar luide van uwen brief blijf
ik nog hopen dat Charlotte niet onwederroepelijk beslist heeft; daar wij beiden innig
overtuigd zijn van Pedro's uitmuntendheid boven alle andere jonge prinsen, ja, zelfs
dans les relations journalistes; en zijn stand is daarbij oneindig verkieslijker. De
hooge wereld van Oostenrijk is médisante, losbandig en waardeloos, - en hunne
Italiaansche bezittingen zijn zeer wankelbaar. Pedro is rijk aan geest, genegen tot
muziek en teekenkunst, tot vreemde talen, natuur- en letterkunde, en in dit alles zou
Charlotte hem voegen en eene oprechte weldaad zijn voor zijn land. Indien Charlotte
mijn meening vraagt zal ik geen oogenblik aarzelen, aangezien ik hem volgaarne
eene mijner eigene dochters schenken zou, indien hij niet Katholiek ware; en, indien
Charlotte raad vraagt aan hare vriendin Vicky, weet ik genoeg wat het antwoord zijn
zal van deze, die zooveel voor Pedro over heeft...’
(Wordt vervolgd).
J. FESKENS.
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Een kijkje in de microbenwereld(1)
Wie benieuwd is om uit deze blaadjes te vernemen het Pro en Contra van nog niet
uitgemaakte feiten zal zijn gading niet vinden en bedrogen uitkomen. Geen diepe
studie wordt bedoeld, een kijkje maar voor niet-ingewijden in de microbenwereld,
met het oog vooral op de geduchte en beruchte ziektestichters: de bacteriën. Och, de
wereld is overal gelijk: om naam te maken moet je booswicht kunnen spelen.
Eeuwen lang hebben de dokters den mensch al buiten bekeken en hoe scherp hun
blik, hoe schrander hun geest ook was, 't liep altoos uit op gissingen naar den aard
der ziekte, die nu zóo, dan weer anders bestreden werd. Men zat tot over de ooren
in 't Empirisme. Uit dit wanhopig rondtasten, dit dokteren en meesteren op goed
geluk af, groeide sterker en sterker de aandrift om de ziekte in hare vesting, in den
levenden lijve van den mensch aan te tasten, maar eerst moest op het lijk onderzocht
hoe daar binnen alles ineen zat. Vesalius was er de rechte man voor. Uiterst vaardig
in het hanteeren van 't ontleedmes, legde hij met verbazend kunnen spier- en
zenuwstelsel bloot, en schreef in 1543 ‘De fabrica corporis humani libri septem’,
een werk dat schier al de oude theorieën den bodem insloeg. Zeker, dit was een
reuzenstap vooruit; edoch, meer dan een reuzenstap was het niet. Het oneindig kleine
bleef verdoken; eerst, toen het te voorschijn kwam onder de sterke vergrootglazen,
begon voor de geneeskunst een tijdperk van ongekenden bloei en vooruitgang.
Schwann, professor aan de hoogeschool te Leuven, ontdekte en bewees dat alle
weefsels voortkomen uit de cel. Zijne theorie ging de geleerde wereld rond en Virchow
bracht ze in practijk, op medisch gebied, toen hij den oorsprong der ziekte verklaarde
door eene storing in de functies der cel. Een tijd nochtans liet men die zienswijze
varen, en steunende op de heerlijke ontdekkingen van Pasteur schoof men al het
kwaad der aanstekelijke ziekten op den hals der microben alleen. Later weer, uit een
beter toekijken, bleek dat, bij ieder aanstekelijke

(1) In vervanging van de Wetenschappelijke Kroniek, die door de wetenschapsreizen van E.H.
Dr. Van Mollé was uitgebleven, maar die na dezen weer door onzen geachten Kronieker
regelmatig zal worden gegeven.
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ziekte, een kamp en tegenkamp gevoerd wordt, op leven en dood, door de microben
eenerzijds en het organisme anderzijds. Winnen de microben, ze groeien in tal,
overrompelen of vergiftigen het organisme, dat beschadigd wordt en den strijd
opgeeft; houdt het organisme ongeschonden stand, het eet de microben op, maakt
de giften door tegengiften onschadelijk en leve de gezondheid!

Wat Microben zijn en hoe men ze indeelt(1).
Wie voor het eerst door een vergrootglas in een modderplas keek, moet iets wonders
gezien hebben. Lieve Hemel! in dien onnoozelen plas wat 'n leven en beweging: een
echt perpetuum mobile is 't, een stoeien en dansen voor het vaderlandweg. 't Krioelt
van levende ziertjes, levende, want van een komen er twee, vier, honderd, duizenden
en duizenden en nog altijd staat onoomstootbaar vast de oude zinspreuk: Omne vivens
ex vivo. Ze rijzen en dalen, ze draaien als kinderen in een ronde, elk op zijn eigen,
gekoppeld, aaneengerijgd als bollekens van een paternoster, bijeen vergaard in dikke
trossen of het turners waren die de spitszuil vormen. Waar halen ze die kunstsprongen
vandaan, en wat zijn ze: diertjes, plantjes of een tusschensoort? Diertjes, meende
Spallanzani: de kleinste die er bestaan; plantencellen, zei Cohn in 1853. En Haeckel,
om zijn evolutieleer een beetje vooruit te helpen, beweerde in 1874 dat ze een
tusschensoort uitmaakten, niet heel en al plant meer, nog niet heel en al dier:
beestjes-in-fieri. Nu is het bewezen, dat de microben tot de dierenwereld behooren,
uitgezonderd nochtans de bacteriën, gisten en schimmels. Algemeen wordt
aangenomen de bepaling van Sédillot: Microben zijn eencellige organismen, klein
genoeg om tot hun studie, 't gebruik van den microscoop te vereischen. In die bepaling,
niet beperkt, is er plaats voor plantjes en diertjes.
De microben verdeelen, is uiterst moeilijk. Waarom? Omdat er tusschen die
eenvoudige schepseltjes, - denk eens een beetje vocht in een celletje - al niet veel
verschil te vinden is. A is wat langer dan B, X wat dikker of wat magerder dan Z, en
dat is alles. En al bestond er een grooter verschil, onze zwakke menschenoogen, met
het sterkste vergrootglas gewapend, zouden het nog niet gemakkelijk achterhalen.
Door een verrekijker gezien, uit de verre verte, zoo ver dat ze maar een duizendste

(1) Men verdeelt ze ook, naar hunne levenswijze in microben die de lucht niet kunnen verdragen,
microben die er niet zonder kunnen, en microben die even goed leven met of zonder lucht.
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van een millemeter groot meer zijn, zouden wij nog een ezel uit een paard kunnen
onderscheiden? Zoo of zoo omtrent is het gesteld met de microben. Men heeft het
toch beproefd en hier volgt de meest aangenomen verdeeling.

A. Plantaardige organismen.

1.

Bacteriën:

Zij behooren tot de wieren; naar hun vorm onderscheidt
men:
A.

Micrococcen: eironde: typus
coccus
trosvormige:
Staphylococcen
als
kettingsdraden:
Streptococcen
met tweeën:
diplococcen
met vieren:
tetragenen
met achten:
sarcienen:
pakjesvormige
groepen.
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2.

B.

Bacillen:

c.

Spirillen en (spiraal- of
spirochaeten: trechtervormige).

(Blastomyceten), ronde cellen:{

Gisten:

(Staafvormige):
de vibrionen
(onderverdeeling)
hebben een
gebogen vorm:
Komma choleri.

twee aan twee:
lage gisten als
paternosters:
hooger gisten.

weinig belangrijk als
ziektestichters.
3.

Schimmels:

(Hyphomyceten) zelden ziekmakend, tenzij de
mondzwam en de aspergillose.

B. Dierlijke organismen.
Zij behooren tot de klas der
protozoën.
1.

Amiben:

stichten ettelijke vormen
van den rooden loop;
ziekten der zijdewormen,
enz.

2.

Coccidiën:

onder deze de hemotozoën
(bloeddiertjes) stichten de
polderkoorts door
bemiddeling der
moustieken, enz.

3.

Piroplasmen:

stichten de Texaskoorts
(ossenziekte) door
bemiddeling van dierluizen
(tiques), ziekten van
honden, schapen. paarden;
verwekken bij mensch:
miltvergrooting, Alep's
zweer enz.

4.

Trypanosomen:

verwekken de slaapziekte,
de dourine bij 't paard; de
nagana of ziekte der vlieg
tsé-tsé onderklas:
Spirochaeta pallida van
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Schaudinn, oorzaak der
Venusziekte.
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Nadere beschrijving der Bacteriën - Vermenigvuldiging - Sporen.
Onder de microben, spelen de bacteriën verreweg de bijzonderste rol, en daarom laat
ons ze wat van naderbij bekijken.
Bacteriën behooren tot de wieren en bestaan hoofdzakelijk uit een oorstof en wand,
uit een celletje dus gevuld met protoplasma. Over het bestaan van dien wand is
niemand meer aan 't kijven, maar om protoplasma en kern zitten geleerde vakmannen
malkander nog in 't haar. Volgens Butschli, hoe kleiner bacteriën, hoe min
protoplasma, en in de kleinste een overgroote kern en daarmee... punctum! Misschien
toch schiet er tusschen wand en kern een klein plaatsje over voor protoplasma. Fischer
keert die formule om: geen kern, enkel protoplasma. Butschli's bedrieglijke kern is
anders niet dan protoplasma, dat onder den invloed van zekere reagentia rimpelend
ineenkrimpt en op een netvormige kern gelijkt; zijn plaatsje tusschen kern en wand
is... ijdele lucht. Wie van beiden hierin gelijk heeft, moge tijd en studie uitwijzen.
't Meeste verschil, dat men onder de bacteriën ziet, is dit: de eene zijn rond gelijk
een kogel of liever gelijk een ei en glad als een kikvorsch; geen haartje te zien en ze
doen of ze noch roeren noch zwemmen konden. De andere zijn langwerpig als een
staafje en krinkelen met hun zweephaartjes dat het een lust is om zien. Of die haartjes
nu uitsteeksels zijn van het protoplasma (Trenkmann) of enkel in den wand vastzitten
(Fischer) is nog geen uitgemaakte zaak. Die zweephaartjes staan soms van boven in
een busseltje vergaard en dan gelijkt de bacterie op een geesel; somwijlen van onder,
ook wel eens al boven en al onder en eenige soorten zijn overal rond met haartjes
bezet: 't zijn de egels van het microben volk; deze langwerpige staafjes heeten bacillen,
en vibrionen als ze den vorm aannemen van een komma. Buiten de ronde en
staafvormige bestaan er nog spiraal- of trechtervormige. Om nu den bal niet mis te
slaan tusschen dat volkje, moet de bacterioloog goed opletten, want, naast de bacteriën
die den eens aangenomen vorm niet meer veranderen, zijn er andere die van den
eenen vorm tot den anderen overgaan.
Waar de omstandigheden gunstig zijn, verdeelt hun lichaampje zich in tweeën, en
ieder gedeelte leeft voort en verdeelt zich op zijne beurt. Hoe rap het gaat, kan men
niet gelooven, of men moet het met eigen oogen gezien hebben.
Zijn de omstandigheden nadeelig, wat voorvalt o.a. als er geen voedsel genoeg is,
dan ontstaat in het binnenste der bacterie een blinkend, straalbrekend bolleke (zelden
twee), dat
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grooter en grooter wordt en in 't geniep al de voedende stoffen van het protoplasma
steelt, totdat er niets meer overblijft dan een waterachtig vocht. Zoo'n bolleke heet
spore of kiemkorrel. Het zit in het midden van den bacil of op het uiteinde en, in dit
laatste geval, rekt het moeder-bacil zoodanig uit, dat zij op een speld of op een
trommelstokje gelijkt. Na den dood der bacillen komen de bollekens los, goed
uitgerust, zou Darwin zeggen, for the struggle of life. Immers ze kunnen tegen de
onbarmhartigste koû en tegen de geweldigste hitte en zijn zoo taai dat er haast geen
dooddoen aan is.
Hoe kiemen de sporen? Op twee manieren. Soms, maar heel zelden, is het de
schaal, de wand, wil ik zeggen, van de spore die wegvalt en, in de plaats van spore
of kiemkorrel, ziet men een nieuwe bacterie. Meestal toch kiemen de sporen, en
gelijk de plant uit het zaad, komt er uit die spore een nieuwe eenling te voorschijn,
nog al dikwijls uit een der twee polen en meer dan eens langs de linker- of
rechterzijde. Is de bacterie er uit, dan smelt de wand der kiemen weg.

Waar de Microben verblijven en in welke hoeveelheid.
Heel de wereld is hun gebied. Ze zweven in de lucht, leven onder den grond, wemelen
in het water, steken zich weg in onze woning, nestelen in ons voedsel en zitten, dik
tegeneen, op onze huid.
In de lucht. - Geen slechter kostbaas dan de zuivere lucht, en zoo komt het, dat er
betrekkelijk weinig micro-organismen bij hem inwonen. Niet alleen krijgen ze hun
bekomst niet aan voedende bestanddeelen, maar ze worden, op den koop toe, gedurig
geplaagd door verdroging, licht en zuurstof die heel ongunstig werken op hun
levendigheid en boosaardigheid. Wanneer het sterk waait en droog weer is, vliegen
ze met de stofjes omhoog, om weer, als de wind gaat liggen, neer te vallen. De lucht
op den buiten en in het vlakke veld is schier microbenvrij, maar in de volkrijke steden
is het anders gesteld en, hoe lager bij den grond, hoe beter zij vertegenwoordigd zijn.
Moest iemand in een luchtbol op een verkenningstochtje uitgaan, hij zou, bij elke
rijzing, het aantal microben zien dalen, en begonnen met een mooi getal tot O of
daaromtrent geraken. De luchtmicroben zijn er geene, die ons den schrik op 't lijf
moeten jagen, al komen ze in onze luchtpijpen bij het ademhalen. Zeer zelden stichten
ze kwaad, buiten eenige nochtans, die in de ziekenzalen door de lucht gedreven
worden in de droppeltjes, welke de zieke al hoestende of niezende uitwerpt. Eens
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dat zulke kereltjes u vasthebben, houd u kloek en tracht ze kwijt te geraken of anders
zenden ze u nog de andere wereld in.
In den grond. - In den grond, vergaarmidden van menschenen dierenlijken,
drekstoffen en rottende vuiligheden, zitten de microben waarachtig aan een
kermistafel. Er is voedsel genoeg voor iedereen, wat juist geen kleinigheid is, als
men de cijfers aanneemt van Miquel: 29 millioen per gram aarde op de oppervlakte
van 't kerkhof Montparnasse; 14 millioen ter diepte van éen meter, 4 1/2 millioen ter
diepte van 2 meters. Cijferkens die mogen meetellen! Men zou haast gelooven, dat
de mannen, die deze getallen uitrekenen, er maar een slag door geven en om een
millioen of twee niet eens omzien. Berthelot had gelijk: ‘De grond is een levend iets.’
't Zou ons weinig schelen, waren er onder die reuzengetallen niet eenige ziekmakende
microben doorgaans van menschelijke of dierlijke herkomst, onder meer: de bacil
der longtering, die, naar Schottelius, éen jaar in het begraven lijk voortleeft; de tetanos'
bacil, die lang in de aarde vertoeft (Pasteur) en de ziekte voortzet door bemiddeling
van den aardworm, die hem ter oppervlakte brengt; de microbe der cholera, die het,
God zij gedankt, niet langer in den grond uithoudt dan 19 (Petri) tot 28 dagen
(Lösener).
In het water. - Hoe vuiler het water is, hoe meer er in zitten. Bijna geen in de
bronnen, maar in de stroomen, die door de steden vloeien, krioelt dat volkje; in de
riolen zijn ze heer en meester. Een k.c. Seinewater bevat te Bercy 4800 kiemen en
te Asnières 12000 (Miquel); in Berlijn's goten, 38 millioen per k.c. 't Staat er: 38
millioen! De gevaarlijkste zijn voorzeker de typhus' en cholera's bacillen, die in de
zieke darmen nestelen en door buikontlastingen uitgeworpen, in den grond dringen,
waar zij, langs spleten en gleuven, meegevoerd worden tot in de watervlieten.
In het voedsel. - Te lang en te breed om alles te melden. Met een woord, gekookt
voedsel is niet te duchten; rauw vleesch, oesters, salade in de nabijheid van
mesthoopen gewonnen, enz. zijn niet altijd microbenvrij.
Op de huid. - Naar de schatting van een bacterioloog, 80.000 op éen vierkanten
centimeter onzer handen. Bij heelkundige verrichtingen hangt het goedslagen
grootendeels af van eene degelijke ontsmetting der handen en werktuigen.

Steriliseeren.
Om te kunnen leven, is er voor ons een zekere warmtegraad van noode, maar opgelet!
laat hem niet te hoog rijzen of wij vallen
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dood van de hitte, niet te laag of wij sterven van de koû. Tusschen het minimum en
het maximum is er een optimum, eene weldoende warmte, die onze krachten uitzet
en sterkt. Bij de microben 't zelfde spel: tusschen het minimum en het maximum is
er een optimum voor elk levelingetje. Jammer genoeg, in den warmtegraad van ons
lichaam of daaromtrent (van 35o tot 38o) zijn de meeste ziektewekkende microben
in hun schik en komen er, rap als tellen, nieuwe microben uit de moedercellen, Ons
lichaam is een echte broeikas voor microben en zoo komt het, dat vele ziekten, die
nooit een vogel of visch besmetten, voor ons zeer aanstekelijk zijn. Wat is nu
steriliseeren, b.v., eene vloeistof steriliseeren? Om kort te gaan, een vloeistof
steriliseeren is een vloeistof onvruchtbaar maken, zoo dat er nooit meer leven in
komt.
- Hoe doen ze dat?
- Ze maken de microben en hunne kiemen kapot.
- Maar hoe?
- Met ze te warmen.
- Tot op honderd graden zoo?
- Neen! dan zijn alleen de microben dood. Niet alle houden het even lang uit: de
pneumococcus wordt gedood op 52o; de bacil der pestkool op 54o; de typhusbacil
op 56o en de bacil der diphteritis op 60o. Om de kiemen te dooden, moet de
warmtemeter op 110o tot 112o staan, en dat soms een half uur lang. Dan zijn microben
en kiemen dood, en daar generatio spontanea een leugen is en nooit leven ontstaat
uit doode stof, mogen wij besluiten, dat er in die vloeistof geen leven meer komen
kan. Ze is onvruchtbaar geworden, ze is gesteriliseerd.
Men heeft ook willen steriliseeren onder het vriespunt, maar vele microben leven
voort op -87o 5. Tot waar zou men moeten dalen, om hunne taaie zoontjes, de
kiemkorrels, dood te krijgen? Volgens Pictet en Yung, zijn de sporen van Bacilles
subtilis nog ongedeerd na 20 uren op -130o.
Moest het gebeuren, dat zekere sporen op 115o en 120o nog voortleven, hoe dan
uit den slag geraakt? Divide et impera! Laat ze staan in eene stoof waar de
warmtegraad de beste is voor de sporen. Deze ontwikkelen zich tot microben: men
zet ze weer op 100o en van de bedrogen sporen blijft er welhaast niets meer over.
Ook de glazen, waar men de vaste of vloeibare stoffen in steekt, worden
gesteriliseerd. Men zet ze in eene stoof op 200o.
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Generatio spontanea en de Microben
In de eerbiedwaardige Oudheid ging men anders te werk: met een syllogisme was
alles kant en klaar.
Antecedens; Rot vleesch komt vol wormen.
Consequens: Uit rot vleesch ontstaan de wormen.
Daaronder de handteekening van Aristoteles of Epicurus, en generatio spontanea
stond te pronken naast andere mummies, zaliger gedachtenis. Eeuwen lang durfde
haar niemand tegenspreken, maar een logen blijft een logen en, hoe oud zij ook
worde, zij stapt heur grafdelvers te gemoet. De eerste, die de grafspade in den grond
stak, was de Italiaansche natuurkundige Redi. Hij kon het maar uit zijn kop niet
krijgen, dat die wormen wonderwel geleken op den eersten vorm van zekere vliegen
en, om te weten of hij het recht voorhad, zette hij een hoop bokalen naast elkander,
stak er vleesch in, liet de eene open, legde een strook papier op de andere en zie: in
de openstaande bokalen vlogen de ronkende vliegen in en uit en na korten tijd
wemelde het vleesch van wormen; in de gedekte bokalen, geen wormpje te zien.
Geen wonder, de vliegen hadden er hun eitjes niet kunnen in leggen. Dat nu eens op
een andere wijze beproefd, dacht Redi, en hij stak groote stukken vleesch onder de
aarde. Toen hij na eenige weken het vleesch uithaalde, was er nog geen wormpje bij
noch omtrent, en Redi mocht stoutweg verklaren: ‘geen leven uit den dood.’ Waarom
voegde hij er deze dwaasheid bij: ‘Uit het plantenleven kan nochtans het dierenleven
ontstaan en zoo komt de worm van een gestoken appel van den boom voort zoowel
als de appel zelf.’ Dit was een tweede logen, die Vallisnieri in den put stak, toen hij
klaar en duidelijk bewees, dat de worm van een gestoken appel de eerste gedaante
is van een nachtvlindertje, welk een ei legt in den bloesem van den appelaar. De
worm boort eene galerij in den appel, valt er mee ten gronde, wroet totdat hij onder
de aarde zit, waar hij met de volgende lente uitkruipt onder zijn laatste
vlindergedaante.
Bleven nog over de wormen, die in de ingewanden huizen. Die van het paard, b.v.,
waar komen ze vandaan? Als men weet, hoe slim zekere vliegen kunnen zijn, is de
uitleg doodeenvoudig. Ze leggen hun eitjes op de borst van het paard. oolijk gedoken
in het ruige haar. 't Paard likt ze op met zijn lange tong en vooruit nu! de maag in,
waar de uitgebreide wormpjes onthaald worden op een braspartij; vooruit! de darmen
in, waar zij van gedaante veranderen. Weldra vallen ze uit hun gevangenis in de
wijde wereld en vliegen de blauwe lucht
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op om te vieren het hoogtijfeest van hun ronkend vliegeleven. Wat den lintworm van
den mensch aangaat, Van Beneden heeft, al lange jaren geleden, het geheim
achterhaald en nu weet de eenvoudigste man van te lande, dat hij niets anders is dan
de blaasworm van het zwijn, die onder het eten in ons lijf wordt overgeplant en zich
daar tot een lintworm ontwikkelt. Ergo. en dat was nummer twee: nooit ontstaan er
wormen van zelf in de diereningewanden.
Generatio spontanea was den dood nabij, toen Pouchet haar nieuw leven inblies.
Hij had het gevonden. Kort en klaar, als 2 × 2 = 4, zou hij bewijzen, dat uit organische
doode stof het leven geboren wordt en, binnen de 8 dagen, levelingetjes uitkomen,
zooveel ge maar wenschen kunt. Doodeenvoudig. Eene stopflesch werd gevuld met
kokend water. Pouchet keerde ze om in eene kuip vol kwik, deed voorzichtig de stop
af en, altijd maar onder het kwik, stak hij in zijn flesch eerst een halven liter zuurstof
- zonder zuurstof, geen leven - dan een hooipropje, uit een stoof genomen waar de
warmtemeter gedurig op 100o had gestaan. 8 Dagen later was het hooipropje rondom
met schimmel bezet. ‘Vanzelf geboren!’ riep Pouchet. Waar zouden ze anders gezeten
hebben? In het water niet: alles was goed dood gekookt. In de zuurstof niet: ze was
op scheikundige wijze bereid. In het hooipropje niet: 't was gesteriliseerd op 100o.
Eilaas! de blijdschap over eene vondst is een broos ding. Vóór een uitgelezen schaar
geleerden die in de Sorbonne, naar zijn woord kwamen luisteren, ontgoochelde
Pasteur den blijden heer Pouchet. Vensters en deuren toe, sprak hij, en nu eens goed
gekeken naar den zonnestraal, die door een nauwe spleet in de zaal binnendringt.
Daar zijn onze dieren, de wemelende stofjes, en ik zal u toonen waarlangs zij in de
flesch geslopen zijn. Om niet te wachten tot ze alle gevallen waren, strooide Pasteur
zelf wat stof op het kwikzilver, dat vóór hem stond, en stak er dan zijn glazen stok
in. Juist alsof het afgesproken was, gleden de stofjes over het blinkend metaal en
kropen, langs den stok, zoo diep ze maar konnen, het kwikzilver in. De kiemen zaten
in de luchtstofjes, en daar had Pouchet niet op gedacht.
Pasteur wijzigde de proefneming van Pouchet. Hij nam een flesch met gekromden
hals en een platinabuisje er aan. Dat buisje liet hij gloeiend rood in de vlam, zoolang
het koelen der vloeistof de buitenlucht in de flesch trok. Wat gebeurde? De kiemen
gingen met de lucht door het gloeiend buisje maar ze vielen doodgebrand op de
vloeistof, en nooit of nooit kwam er leven in de flesch.
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Was Pouchet nu overtuigd? Neen, de vurige apostel der zelfwording had nog een
pijltje in zijn koker. Het leven, zoo sprak hij, gaat uit van organische doode stoffen
maar de machtige levenwekker is de lucht en, met hem door uw gloeiend buisje te
trekken, verliest hij zijn eigenschappen, die in de doode stof het leven doen ontstaan.
Pasteur's antwoord bleef niet uit: 't was een nieuwe proefneming en van het
platinabuisje geen spraak meer. Terwijl de vloeistof duchtig aan 't koken was, stak
hij den hals der bokaal in de vlam en rekte hem, onder het smelten, behendig uit in
den vorm van een zwanenhals. Alles goed: de vloeistof en de lucht waren niet
afgesloten, en de stofjes, die in den rechtstaanden hals vielen, bleven in de kromte
liggen. Dagen, maanden, jaren gingen voorbij, en niets, niets te zien. Nu, de
tegenproef. Leg een greintje stof op een splintertje glas en laat het behoedzaam glijden
in de bokaal, of liever houdt de bokaal halvelings gebogen, zoodat het vocht de
kromte nat maakt waar het stof in ligt, en, na een paar dagen, ga eens zien. Het
microscopisch volkje heeft er reeds zijn tenten opgeslagen en heel de vloeistof troebel
gemaakt.
Pouchet kreeg het te kwaad en kwam met iets anders op de proppen. Als men
vruchten, groenten, gevogelte, en wat al lekkers meer, in flesschen wil bewaren, mag
er geen zuurstof aan komen, meende Gay-Lussac, of wat gaaf in de flesch gaat, komt
rot er uit. Ziet u. zei Pouchet, geen zuurstofdeeltje en dus ook geen luchtdeeltje of
de ingelegde eetwaren beginnen te rotten. God beware mij, moesten de microben
daar schuld aan hebben. Ge zoudt door de lucht niet meer kunnen zien; 't ware erger
dan een dikke wintermist. Pasteur maakte er dezen keer kort spel mee. Kleine
flesschen, met langen, op een fijnen punt uitloopenden hals, goot hij half vol
vloeistoffen, die het spoedigst tot ontbinding overgaan. Het koken had op voorhand
de kiemen gedood en de lucht uit de flesschen gejaagd. Met een twintigtal klom hij
op een hoogen berg, brak de fijne punt af en nauwelijks was de zuivere berglucht er
in, of seffens de fijne punt weer toe met de emailleerlamp. Op de 20 met lucht en
zuurstof gevulde flesschen was er maar éen die troebel werd.
De voorstanders der zelfwording waren uitgepraat. Om kort te gaan, mogen wij
met Flourens zeggen: Sedert Redi (1668) aanvaardt niemand meer, dat het bedorven
vleesch insecten voortbrengt; sedert Van Beneden (1853) houdt geen ernstig
natuurkundige meer staande, dat de wormen vanzelf in de ingewanden komen, en
sedert Pasteur (1864) is zulks verworpen voor alle diertjes, hoe nietig zij ook wezen.
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Op zoek naar de Ziekteverwekkende Microbe
Van ouds is bekend, wat geweldige pijn de pestkool doet uitstaan eer zij mensch,
paard of dier verstikt. Waar zit de verwurger? Wat mag hij zijn. Dit was het wreede
geheim en, zonder microscoop, geen hoop er ooit achter te komen. Bekijk me dien
zwarten druppel bloed, onder het vergrootglas. Wat ziet ge? Van alles wat:
uitwerpselen en dunne, dunne draadjes, nog geen 6 μ lang, oprecht om er mee te
lachen. Neen, want dit microscopisch draadje is de struischste mannen de baas, en
van moordenaars gesproken, 't is er een die veel bloed op zijn geweten heeft. In 1850,
hadden Rayer en Davaine den bacil - Latijnsche doopnaam van het dun draadje reeds gezien, maar in hem den booswicht niet vermoed; in 1863, beweerde Davaine,
dat die bacil, en niemand anders, de plichtige was. Een afdoend bewijs vond hij niet.
Wel spoot hij bloed in, met of zonder bacillen, bij de konijnen; wel kregen de eerste
de ziekte en de andere niet, maar... waren het nu juist de bacillen of gifstoffen in het
bloed, die de ziekte overzetten?
In 1877 kreeg Pasteur den bacil in 't net, waarin hij reeds de gistmicroben gevangen
had. Die vangst is eenvoudig en toch moeielijk, want voor ieder microbe is een
verschillend teelmidden van noode, en daar ligt de knoop. Een woordje over
teelmidden, het technische weggelaten dat van geen belang is voor den gewonen
lezer. 't Gebeurt dat de boer zegt: die grond deugt niet om vlas in te zaaien maar men
kan er beste klaver op kweeken Moest ge er nu klaver in zaaien, 't vlas kwame niet
op óf zou, door de klaver overgroeid, uitsterven bij gebrek aan genoegzaam voedende
sappen. Dat nu toegepast op de microben. Zijn ze te zamen in een gesteriliseerd
midden, dat beste kost is voor eene soort en uitermate slecht voor een andere, de
eerste zullen de tweede boven den kop groeien, en zoo schrikkelijk in tal toenemen
dat zij schier alleen zullen overblijven. Schier alleen; om tot een zuivere teelt te
komen, neemt men uit de eerste karaf, waar de microbe zich goed ontwikkelt, een
microscopisch droppeltje en laat het vallen in eene tweede gesteriliseerde karaf, waar
het vermenigvuldigen opnieuw begint; uit de tweede weerom een droppelje in de
derde, en zoo maar altijd voort, totdat de microben, die men wil afzonderen, alleen
overblijven. Zoo ging Pasteur te werk. Uit neutraal vleeschsap van hennen had hij
een zuivere teelt pestkoolbacillen gekregen en, na inspuiting, kregen de dieren elken
keer de ziekte.
Koch's uitvinding. - Om gemakkelijker de microben te vinden, dacht Koch een
nieuw middel uit. Het droppeltje of deeltje,
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dat hij moet onderzoeken, kleurt hij b.v. met aniline, die sterker vastkleeft aan
organische stoffen dan aan niet-organische. Door een reagens neemt hij dan het
kleursel grootendeels weg, en alleen de microben blijven gekleurd.
Er bestaan natte en droge teelmiddens; voor de natte, gebruikt men bloedwei,
planten- en vleeschsappen; voor de droge, gesteriliseerde schijfjes aardappelen,
sneetjes vleesch, enz. of ook nog planten- en vleeschsappen, die men stijven doet
door bijvoeging van klibber of druivensuiker. Met droge teelmiddens krijgt men
gemakkelijker de gewenschte microben, want zij vormen koloniën, waaruit een stukje
geknipt wordt, en op zijn eigen voortgeteeld.

Nieuwe ontdekking. Vaccinatie
De hoenders krijgen soms de cholera, maar dat is de cholera niet die den mensch
aantast. De bacterie is heel verschillend: klein en kogelrond bij de kiekens,
kommavormig bij den mensch. Pasteur had nu zijn zinnen gezet op de studie der
kippencholera. Hij liet een druppel bloed vallen in een teelmidden uit vleeschsap der
hennen bereid, en alles ging naar hartewensch. 't Was een ‘Crescite et multiplicamini’
als nog nooit gezien werd. Toen hij tot een zuivere teelt gekomen was, volgens de
wijze hierboven aangeduid, spoot hij er een weinig van in het lijf van gezonde,
kakelende hennen. Na 24 uren, hoogstens na een paar dagen, lagen de arme beesten
met hunne pooten omhoog. Eens toch was er een hen, die eene dosis bacteriën
gekregen had en van niets gebaarde, al was ze wel een beetje ziek. Wat is dat, zei
Pasteur, en diende haar een nieuwe dosis toe. Niets te doen; de hen wou en zou niet
sterven; ze was den diepzinnigen vorscher te slim. Pasteur begon te peinzen en bleef
eenige dagen, lijk zijn dochter geestig zegde, met een ‘aanzicht als van iemand, die
weerom iets ontdekken zal.’ Eindelijk, had hij het vast. De boosaardigheid der
bacteriën, kan af- en toenemen. Wacht ge b.v. langer dan 24 uren om van de eene
teelt tot de andere over te gaan, de bacterie der hoender-cholera zal stillekens haar
boosaardigheid of vergiftigheid verliezen, en na zoo wat drie maanden de hennen
nog ziek maken, maar niet meer dooden. Welnu, 't gebeurde dat Pasteur, van zijn
reisje terug, zulke bacteriën inentte; de hen werd ziek maar ging niet dood. Als hij
dan afkwam met eene nieuwe dosis uit eene teelt van 24 uren vaarde hij niet beter,
want door de eerste dosis was de hen gevrijwaard of, zooals men in 't Fransch zegt,
gevaccineerd. Trouwens, vaccineeren is anders niets dan de ziekte op
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voorhand tot een kleinen graad verwekken, om aan de doodelijke te ontsnappen.
Pasteur toetste zijn heerlijke vondst aan den bacil der pestkool. 't Sloeg niet mee.
Eer 24 uren verliepen, zat reeds in elken bacil een kiemkorrel en... neem me dat ding
zijn boosaardigheid af! Pasteur was de man niet om den moed te laten zinken en ook
dien hoek kwam hij te boven met zijn medewerkers, Roux en Chamberland. De
warmtegraad van het teelmidden werd op 42o-43o gezet en Pasteur zag met
geestdriftige blijdschap, dat er geen sporen meer te voorschijn kwamen. Die bacillen
zonder zaadkiemen verliezen hun kwaadaardigheid, zoowel als de micrococcus der
cholera, en mogen zonder gevaar ingespoten worden. Baron de la Rochette stelde
schapen ter beschikking van Pasteur. 25 op de 50 werden gevaccineerd; 14 dagen
na de tweede vaccinatie spoot men bij allen eene hevige smetstof in; 2 dagen later
lagen de 25 niet-gevaccineerde dood; de gevaccineerde waren rustig aan 't grazen.
Het stond dus vast: de besmettelijke ziekte, door pathogene microben gesticht,
wordt voorkomen en bestreden door diezelfde microben. Al vaart de knauwende
kudde, en koning Canteclaer zijn volk daar wel meê, de mensch blijft achterdochtig
en houdt niet veel van levende bacteriën in zijn organisme. Moesten ze op hun poot
spelen en verraderlijk voor den dag komen met hun oude boosaardigheid?! Dat
gebeurt al eens met zekere microben. In gedoode bacteriën hebben wij meer schik.
Men weet wat men er aan heeft, en na proefnemingen is gebleken, dat ook zij de
ziekte voorkomen. Dat is 't ideaal: gedoode bacteriën op wacht doen staan om den
aanval der levenden af te weren. Op die wijze, om slechts éen voorbeeld aan te halen,
gaat Haffkine te werk voor de pest. Bij volwassenen, ent hij onder de huid van den
arm 3 à 3 1/2 k.c. gedoode pestcultuur, Na eene voorbijgaande ongesteldheid is de
mensch gevrijwaard, soms voor 6 maanden lang.(1)
Ook de bloedwei van gevrijwaarde dieren wordt gebruikt. Zij bevat immers
tegengiften die, bij een ander lichaam ingespoten, de ziekte genezen en voorkomen.
Homeopathie deugt niet alleen voor menschen, maar ook voor dieren, zonder daarom
kwaad te zeggen van de allopathen die bij de oude spreuk blijven: Contraria contrariis
curantur.

(1) Gedoode pestcultuur levert nochtans soms gevaar op, zooals gebleken is uit
proefondernemingen op de dieren met gedoode teringbacillen.
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Hoe de Smetstof hare hevigheid verliest
Op de wereld zijn er brave lieden, en anderen die er op uit zijn om kwaad te stichten.
Bij de microben gaat het evenzoo: brave, zooals vele saprophyten, die de rottende
organische stoffen tot hun elementen terugbrengen en ons van stank en pest bevrijden;
deugnieten, zooals de pestbacil, de cholera vibrio, de lepra- en teringbacil, die gansch
eene bevolking den schrik op het lijf jagen. Het verschil tusschen beide soorten staat
nochtans niet onveranderlijk vast. Schadelijke kunnen niet-schadelijk worden, en
omgekeerd. Op 30 c. diepte bedolven, verliest de booze koolbacil zijn
kwaadaardigheid na 15 dagen (Héjja); de onschadelijke Megatherium daarentegen
doodt de muis na 4 overplantingen in het buikvlies der varkenskonijntjes; na 6
overplantingen doodt hij het varkenskonijntje en het konijn (Nicolle). Van het grootste
belang voor de geneeskunde is het trapsgewijze verminderen der kwaadaardigheid
bij de microben en der hevigheid bij de smetstof:
1. Door luchtzuurstof. - Wij zagen het hierboven. Staat de bacterie der
kippencholera te lang onder den invloed der luchtzuurstof, ze kan geen hen
meer dooden.
2. Door de warmte in de lucht. - Op die wijze bereidt men de koepokstof der
koolziekte. De smetstof verliest hare ziekmakende krachten op 50o warmte en
wordt ingespoten bij schapen en koeien om de pestkool te voorkomen.
3. Door het voorttelen in zekere organismen. - De smetstof der hondsdolheid wordt
hoe langer hoe heviger, als zij bij konijnen voortgeteeld wordt. Moest men ze
inenten, de straten zouden welhaast vol dolle honden en katten loopen. Trekt
ze integendeel door het organisme van een bende apen, zij verliest hare hevigheid
en mag gerust bij honden ingespoten worden.
4. Door het zonnelicht. - Na 20 uren staan in de zonnestralen doodt de bacil der
pestkool een marmot; na 25 uren, niet meer.
5. Door verdroging. - Zoo ging Pasteur te werk. In een reeks bokalen, met wat
potasch er in, om de lucht droog te houden, stak hij, den eersten dag, in bokaal
nr 1, den tweeden dag, in bokaal nr 2, enz. een stuk merg van een konijn, dat
juist aan hondsdolheid bezweken was. Zoo bekwam hij eene smetstof wier
hevigheid van o (eerste bokaal) trapsgewijze opklom tot den hoogsten graad
(laatste bokaal).
6. Door bederfwerende middelen. - Helsche steen, chloor, iodium-zilver, iodium,
zwavelzuur koper, phenisch zuur, enz.

Hoe de Microben de ziekte verwekken?
Moest voor een organisme het indringen der microben gelijk staan met het luiden
der doodsklokken, al wat op den aardbol
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leeft en roert lag, van vóór eeuwen reeds, in stof en asch. Gelukkiglijk ‘Prius est
vivere, dein... occidere’. Zekere microben geraken wel in organismen, maar het deugt
er niet altijd: te warm of te koud; geen spek naar hun bek; levende krachten in het
bloed, die de microben ten onder brengen en hare giften te niet doen. Dat de
warmtegraad kan vrijwaren, hebben de hoenders al lang verklapt. De booze koolbacil,
die zoo gemakkelijk een mensch of een schaap de andere wereld inzendt, voelt zich
machteloos in 't warme lijf van het hoen, zoolang men den tweepooter in 't wild laat
loopen. Houdt men datzelfde hoen met zijn pooten in 't water gebonden, de
warmtegraad daalt stilaan van 42o tot 37-35o. De koolbacil ontwikkelt zich en het
arme hoen krijgt onvermijdelijk de ziekte.
Maar hoe wordt de ziekte verwekt? Hoofdzakelijk, op twee wijzen:
1.
Door vermenigvuldiging. Zekere microben brengen verbazend snel nieuwe
levelingetjes voort in 't bloed en in de weefsels. Wat gebeurt er? De
levensorganen, in hun werking gestoord en van hun noodige bestanddeelen
beroofd, kunnen het organisme niet langer in leven houden. Dat valt voor in de
kroep, de kippencholera, koolziekte enz.
2.
Door vergiftiging. Bij andere ziekten, als tetanos en diphteritis, zijn het de
gifstoffen, die den dood veroorzaken. Deze gifstoffen, door de microben
afgescheiden, lossen zich op in het bloed of blijven aan de microben kleven na
wier dood zij soms loskomen.
Waar het gaat over pathogene microben dient er rekening gehouden met alles wat
hun groei in het organisme bevorderen kan. Immers, hoe meer microben in ons
lichaam, des te grooter gevaar van om te komen in den strijd tegen die schuimloopers.
Beter dan beroemde sociologen weet dat moorddadig gespuis, hoe het moet aan
boord gelegd om talrijke familiën er op na te houden en aanzienlijke sterfte te
voorkomen. Ik noem hier gaandeweg hun aanpassingsvermogen, en de behendige
wijze waarop zij wegkruipen en gesloten blijven in een beursje of vliesje, zoodra er
verraad op handen is. Wie de verraders zijn, zullen we seffens zien; eerst een woordje
over het aanpassingsvermogen.
Als het organisme den microben ongunstig is, leveren zij niet veel gevaar op; geen
wonder, zonder groei- of teelkracht kunnen zij geen soldaten genoeg op de been
brengen om een gaven, gezonden mensch te overrompelen. Wacht maar; zij weten
raad en gaan te werk als echte aanhangers van Darwin. De zwakste sterven, de sterkste
raken hun nieuwen thuis gewend en gewonnen is het spel. Hun zoontjes, vol kracht
en leven,
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voegen zich reeds goed naar gelijksoortige organismen en worden, op hun beurt,
vaders van kinderen en kleinkinderen, die na een fellen kamp, mensch en dier in den
put helpen.
Door aanpassingsvermogen groeien de microben in sterkte en in getal; vliesjes of
beursjes dienen enkel tot verweermiddel tegen gifstoffen en verraderlijke aanvallen.
Verraderlijke aanvallen, van wie of van wat? Staat er wellicht iemand op de loer?
Wel zeker: Oppassen moeten de levelingen, en maar niet te veel op hun hoofd zetten,
anders komen de leucocieten af en. wie in zijn schulp niet zit, wordt door hen
vergiftigd of doodeenvoudig opgegeten. Opeten is hier geen beeldspraak. De
leucocieten, in 't Vlaamsch gezeid, de bleeke bloedcelletjes vatten de microben
letterlijk om het lijf, en rap en knap keeren en krullen zij hun vangarmpjes, totdat de
microbe in hun binnenste zit om verteerd te worden. Aardig volk, niet waar, die
leucocieten, een volk op zijn eigen, en dat zoo wat van alles kan: zich uitrekken. tot
een hoopje rollen, protoplasma uitsteken in den vorm van voelhoorntjes of
vangarmpjes, die ze, naar willekeur, heen en weer wikkelen, op- en neerkrullen,
verlengen en intrekken, als hadden zij bij slakken ter school gelegen. Zulke verlengsels
heeten pseudopoden, een soort wonderbeentjes. Wanneer de bloedstroom hen niet
meevoert, sluipen de leucocieten op hun pseudopoden door de dichtste weefsels
heen, tot op de plaats waar de microben hun vernielingswerk verrichten. In 't gelid
nu! de strijd begint en 't zal er spannen. Van weerszijden wordt er gewrocht met
doodende giften; uit de microben komen gedurig, door splijting, nieuwe cellen voort
die seffens verdwijnen opgegeten door de leucocieten. Produceeren de microben
rapper dan de leucocieten eten kunnen, deze laatsten trekken er van door en het
organisme bezwijkt.

Hoe komen de microben in ons lichaam?
1. Door een opening of wonde in de huid. Zoo ontstaan verzweringen van alle soort,
maar wie het duurst zijn onvoorzichtigheid moet bekoopen, voorzeker de arme lijder,
die aan tetanos bezwijkt. Meer dan eens heeft wroeten in den grond met gekwetste
vingeren den bacil binnengeleid met zijn nasleep van stuiptrekkingen, stijfheid, coma
en dood.
2. Met de lucht die wij inademen. Nochtans ‘cuique suum’. De lucht is, op verre
na, zoo plichtig niet als men wel meent. Vele ziekten, die haar vroeger ten laste
werden gelegd, staan nu voor goed op rekening der luchtinsecten. Bij iedere
onderzoeking blijkt de lucht al minder en minder gevaarlijk, en ware 't niet van de
besmette droppeltjes, die de zieken al niezend en hoestend uitwerpen, men zou niet
ver van de waarheid af zijn met een O te zetten nevens de ziekten door de lucht
voortgeplant.
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3. Door ongekookt voedsel. Dat gaat soms op een heel koddige manier. Een paar
voorbeelden: Als de boer een schaap heeft - zoo ging het ten minste eerstijds - dat
van de koolziekte sterft, delft hij een put in de aarde en ‘nu zullen de andere wel
gespaard blijven’ zegt hij in zijn eigen. Jammer genoeg, hij rekent zonder den waard.
Eene vuile aardworm wroet door dat rottend vleesch vol geronnen bloed, steekt wat
vuiligheid en sporen in zijn binnenste, kruipt naar boven om een luchtje te scheppen
en spint uit, op het donzige gras, een hoopje fijne gekrulde koordekens. In die
geniepige koordekens zitten de kiemkorrels. De regen kletst daarop neer, en strooit
de sporen overal rond. Komt nu een kudde schapen voorbij, zij slokken met het gras
de kiemkorrels binnen, en hebben zij een schram in den muil of op den weg naar de
maag, er is niets aan te doen; de sporen zitten in het bloed. ontwikkelen tot bacillen
en stelen de zuurstof van dat zuiver bloed. Bedank den hemel, schaapherder, als gij
de helft van uw kudde niet kwijtspeelt.
Iets dergelijks gebeurt met 't cholera's vibrio. Van zijne voortplanting door het
water maken wij hier geen gewag. In huizen, waar de cholera woedt, ziet men meestal
een bende vliegen, die op de uitwerpselen van den lijder en op besmette doeken hun
aas vinden. Die schepseltjes, niet heel zindelijk, steken daar hun tromp in waar
vibrionen aan plakken en dragen ze rond overal waar de vliegen op het vleesch, in
de melk enz., Professor Van Ermengem, die naar Spanje getrokken was om de ziekte
nader te bestudeeren, kon zelfs vaststellen, dat er vibrionen waren in de zwarte puntjes
- intelligenti pauca - die de vliegen rondstrooien. Eet men dat gespikkelde vleesch
of drinkt men die gevlekte melk, het vibrio komt langs de maag in de ingewanden
waar zij loogzoutachtige stoffen vindt en heel snel ontwikkelt, het snelst wanneer
door ziekte of ander ongemak stoornis in maag en ingewanden bestaat. Wil men dus
voorzichtig te werk gaan, men reinige alles waaruit er gegeten of gedronken wordt,
en men wassche goed de handen.
4. Door bemiddeling der dieren. Een paar voorbeelden maar, om deze schets niet
al te lang uit te rekken. Aan de malaria of polderkoorts hebben de uitwasemingen
van den moerassigen grond geen de minste schuld. Hier is niets anders in het spel
dan een bloeddiertje dat door bemiddeling der Anopheles, een soort moustiek, in ons
lichaam dringt. Even zoo bij de Slaapziekte. Een vlieg (glossina palpalis) begiftigt
den Congolees, ook wel eens den Europeaan, met hare trypanosomen die in het
lichaam van den mensch langzaam ontwikkelen, en de schrikkelijke ziekte verwekken
waarvoor Koch en andere beroemde geneesheeren het geneesmiddel aan 't zoeken
zijn.
D.M.
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Een prachtwerk(1)
Het boek dat wij het geluk hebben te recenseeren is zoo actueel, zoo schilderachtig,
zoo warm doorvoeld, dat men het alle Vlamingen, leeken zoowel als priesters, zou
willen in de hand duwen.
Pater Vaughan heeft met een Franschman weinig anders gemeens dan de hooge
voornaamheid. Van een XVIIe-eeuwschen Franschman heeft hij niets. Maar ook van
bekende Engelschen verschilt hij. Al predikt hij naar den Engelschen trant, zijn
prediking is noch de algemeen-diep-menschelijke van Newman, noch het fijn
detailleeren van 't alledaagsche studentenleven, waar de Protestant Arnold van Rugby
in uitmunt. Niet iedereen trouwens ziet al wat wereldsch is zich scharen om zijn
preekstoel, niet iedereen is het gezag gegeven, dat P. Vaughan onder de hoogere
standen in Engeland geniet.
*

**

Wat het eerst in het oog valt, is het actueele van zijn prediking. Men hoort, men voelt
al dadelijk, dat wie hier aan 't woord is, de wereld en al haar wentelen van dichtbij
heeft bekeken, er midden in heeft gestaan, en uit walging er voor is voortgeloopen.
Welken nasmaak zij hem liet? ‘De wereld van welke ik spreek, is een levende leugen;
de drijfveer van haar handelen is menschenhaat; de maatstaf, naar welken zij oordeelt,
welslagen; en hare beloften doet ze alleen - wij ervaren 't vroeg of laat allen - om ze
te verbreken. Daar bestaat op Gods aardbodem niets zoo wreed en zoo lafhartig als
zij. Hare armen zal ze wijd openen en elken gunsteling der fortuin welkom heeten
aan haar hart. Zij zal hem uitwringen, tot hij droog is als hooi, en wanneer zij 't laatste
blinkende muntstuk uit zijn hand heeft geperst, zal ze hem laten vallen, zooals een
steen valt in den vijver, en voortaan vergeten, dat hij ooit bestond.’ De priesterlijke
ijver voegt er aanstonds bij: ‘Wie zou niet een vriend willen redden

(1) Wonden van onzen tijd. Woorden gesproken te Londen door Bernard Vaughan S.J.,
overgebracht door W. van Nieuwenhoff S.J. XXIII - 238 blz. Leiden, J.W. van Leeuwen,
1907. Prijs: f. 1.90.
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uit de armen van zulk eene Syrene; wie hem niet toeschreeuwen zich te hoeden voor
hare betooverende bedwelming?’
Men zal zeggen: ‘Maar dat is de wereld van over ouds, de wereld zooals ze altijd
geweest is, en vermoedelijk blijven zal, de door Christus vervloekte wereld, wier
“pomperijen” wij den rug gekeerd hebben op den dag onzer eerste communie!’
Ja en neen. Ja, dewijl de wereld zich wezenlijk gelijk blijft. Doch, niet immer voor
dezelfde afgoden ligt die wereld op haar knieën. P. Vaughan merkt op dat de
geloofstukken van den modernen man en de moderne vrouw ‘veranderen gelijk hun
kleedingstukken, naar de omgeving of maatschappelijke betrekking waarin zij
toevallig komen.’ Sinds Kant de brug afsneed tusschen de menschelijke rede en het
bovenzinnelijke, is men in alle landen meer en meer aan ongodsdienstigheid gaan
doen en stofvergoding. Maar die stofvergoding wederom is anders, naar gelang het
volkskarakter een ander is.
In Engeland zijn geld en vermaak meer bepaald de goden van den dag;
zelfaanbidding de eenige plicht; domheid en armoede de eenige zonden. ‘Deze geldt
als slijk of modder op uw schoenen of stof op uw kleed, en moet zoodra mogelijk
verwijderd, afgeborsteld worden, dat ze 't niet zien!’ De geldzucht treedt aan den
dag in een meer en meer zich uitbreidenden hartstocht voor het kansspel. Geen rustige
Zondag-viering meer zooals vóór vijftig jaar: ‘te Londen is overal gebrek aan plaats
behalve in de Kerken’. De huidige Engelsche maatschappij is, in de oogen van P.
Vaughan, even materialistisch van levensopvatting als de rijke vrek uit het Evangelie.
En 't familieleven! ‘Helaas! Londens West-End ligt bezaaid met gebroken
huwelijksbeloften... Op 't oogenblik zijn voor onze rechtbanken ongeveer driehonderd
brekers van hun trouw aan 't pleiten om in deze wereld ontslagen te worden van
banden, waarvan God in de toekomende hen niet ontslagen zal achten... Ik weet geen
woorden om uit te drukken de siddering van afschuw, die mij als Christen-edelman
door de leden gaat, wanneer ik nadenk over de gevolgen voor mijn dierbaar Engeland
van de opvattingen, die gehuwde wereldlingen tegenwoordig huldigen over
huwelijksleven.’ In sterke tegenstelling roept de predikant dan uit: ‘Ik ben trotsch
op de gedachte, dat gelijk mijn vader een van de twintig was, zoo ben ik uit een gezin
van veertien kinderen. Zoover mijn ondervinding reikt, kan ik getuigen: hoe grooter
gezin, hoe gezonder en vroolijker de kinderen.’
Kansspel, zondagschennis, het brassen van rijkaards, de ontheiliging van 't huwelijk,
ziedaar de grondtoon van het doek waarop met breede veeg geborsteld staat, onder
tintelend licht,
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sprekend van kleur en leven, in de betrapte houding van zijn mooidoenerij op de
planken en zijn zondig bedrijf achter de schermen, de bedorven kring der eleganten,
zooals P. Vaughan dat noemt, niet de allerhoogste standen, maar ‘het opkomend getij
van millionaire weelde, waardoor de oud-Engelsche gewoonten worden weggespoeld’.
Boudoirs rukt hij open waar op een hoek van de tafel rekeningen zich ‘opstapelen’,
ongeopend en onbetaald, tot ze bij gelegenheid in de scheurmand geworpen worden
met den uitroep: ‘'t zijn maar rekeningen!’; salons, waar alles valsch is, van de
bloemen en de edelsteenen tot de gesprekken en de manieren toe, waar
mode-menschen paradeeren wier ‘kleermakers nog niet betaald zijn voor kleederen
hun besteld, gekocht, gedragen, weggedaan en dan weer verkocht door wezenlijke
dames van stand’; eetzalen waar, door hare ouders, een dochter wordt te koop gesteld
tegen 200 pond dat zij betaalden voor hun souper, 300 voor bloemen en 400 voor
gasten. ‘Ik herinner me uit den ouden tijd, zoo voegt er de predikant sarcastisch bij,
dat wij stoelen huurden voor de gasten, nu huren wij gasten voor de stoelen...’ Naar
het leven teekent hij die gehuurde gasten, zonder veel oplettendheid voor gastheer,
gastvrouw en dochter, ‘alleen ingenomen met Pomerol van '92 en aspic van
gevogelte’. Voor slechte vrouwen uit den eleganten kring is hij nog onbarmhartíger.
Wee den jongen man die hun in 't oog valt! ‘Zij halen hem aan, zij grijpen naar hem,
indien zij kans zien, maken zij zich van hem meester en, om het woord van onzen
Heer te gebruiken, zij verslinden zijn erfdeel. Ja, zij verslinden het gulzig, brullend
om haar prooi, zooals op het uur der voedering in Regentspark de panter, de tijgerin
en de hyena brullen om het rauwe vleesch, dat haar wordt voorgeworpen.’
*

**

Het beste bewijs van P. Vaughan's juiste opvatting en zijn rake typeering dier
zonderlinge kringen, blijkt uit de buitengewone belangstelling die hij te Londen
ondervond. Men weet dat het elegante Londen zich bij deze sermonen letterlijk
verdrong; dat onafzienbare rijen auto's en rijtuigen de fijnste gezelschappen daarheen
voerden. 't Was het aantrekkelijke - het nuttig aantrekkelijke - aan de dagorde. Door
de pers werden de sermonen gunstig en ongunstig beoordeeld. Den predikant
bézorgden zij stapels brieven, waarin hij eveneens gevleid en nog veel meer gelaakt
werd. Men keurde het af, vertelt hij in een Naschrift ‘dat ik mijn preeken niet
gehouden had over
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vivisectie, vrouwen-kiesrecht, konijnen-fokkerij of wedloopen, liever dan me bij de
gekozen stoffen te bepalen’; blijk te meer dat ze niet zoo slecht gekozen waren.
Ons treft vooral de aanschouwelijkheid van den stijl, het teekenachtige van gebaar
en houding bij zoo menigvuldige typen, de kenmerkende soberheid der trekken, de
pracht van een koloriet dat, alhoewel schitterend, toch altijd doelmatig blijft, en wat sommige critici er ook van zeggen - alleen wordt gebruikt om aan de figuren
den gewenschten uitsprong te geven. P. Vaughan bedoelde die kleurenweelde: ‘Ik
moest een beroep doen op de zinnen om te komen tot ontroering des harten.’
Het hart zijner toehoorders was niet licht te bewegen. De predikant weet die
ongevoeligheid té prikkelen door het sarcastische der uitdrukking: ‘Lazarus was
gestorven, en de engel, die het onderzoek instelde, zond deze uitspraak ten hemel
op: ‘Van ellende omgekomen, aan de poort van den rijken man.’
Van Christus en Joannes den Dooper heeft hij de stoutste openhartigheid geleerd.
Zooals de Zaligmaker met een achtmaal herhaald ‘Wee u, huichelaars, slangen,
gekalkte graven’ op de Farizeërs toetrad, en zijn voorbode Joannes tot den viervorst
Herodes het: ‘'t Is u niet geoorloofd’ sprak, zoo onbewimpeld spreekt P. Vaughan
tot zijn elegantie-wereld. Of dat voorzichtig genoeg is, en de Pater de mogelijke
gevolgen inziet van zijn stoutmoedigheid? Hij weet vrij goed wat een priester te
wachten staat die ‘in open en klare bewoordingen durft opkomen tegen de zonde van
onzen tijd in de kringen, die men de eerste der maatschappij noemt... Dan heet het:
Gij begrijpt toch, daar zijn sommige dingen, die men beter onaangeroerd laat;
tekortkomingen: als huwelijks-koppelarij, ontrouw, speelzucht; zondetjes als geen
rekeningen betalen, liegen, niet naar de kerk gaan, waarop geen predikant 't ooit in
het hoofd zal krijgen in zijne preek te zinspelen, want dit zou bewijzen dat hij alle
kennis mist van hetgeen de wereld altijd geweest is en eigenlijk behoort te zijn.’ En
P. Vaughan troost zich? Gelijk de H. Joannes: ‘Deze spreker was zich bewust, dat
hij behaagd had aan Hem wien wij altoos kunnen en moeten behagen, Jezus-Christus;
en de vreugd van dit bewustzijn was voor hem, weest er zeker van, een voorsmaak
van 't geluk des hemels.’
Het doet deugd, niet waar? er op te mogen wijzen dat de katholieke kansel het
spreekgestoelte der onverbloemde waarheid blijft, dat hij nog bestegen wordt door
mannen wien een durver, als Chrysostomus, de hand zou reiken, en die Christus als
zijn Evangelieboden niet verloochenen zou, mannen die veel
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in de wereld gaan, ja, maar zich door de wereld noch zand in de oogen laten strooien
noch honig strijken om den mond. ‘De boeren moet ge slaan tot dat ze zich bekeeren’,
zei een landman tot een predikant. P. Vaughan slaat de rijken al zoo hard. Dat wil
nu juist niet zeggen dat hij met steenen gooit. Om niemand te kwetsen laat hij zijn
berispingen schuinsch neerkomen op ‘den man uit dien wereldschen kring, den
milliardair, de elegante wereld onzer dagen.’ Die wereld laat hij zeer behendig door
anderen veroordeelen: ‘Een feit is onbetwistbaar en staat geschreven met letters zoo
groot, dat de lui op straat het kunnen lezen; en dit feit is dat die losse elegante wereld,
waarvan ik hier spreek, bij de meeste menschen staat aangemerkt als verduurzaamd
extract van zelfzucht; ongezond en onrein als de veroordeelde blikken uit Chicago.’
Tactvol als hij is, heeft P. Vaughan tact bespeurd waar anderen enkel goedheid
bemerken bij den Zaligmaker: ‘Geef acht, zegt hij, hoe de Zaligmaker met een
fijngevoelden tact en hartelijke deelneming, die we niet genoeg kunnen bewonderen,
zelfs geen melding maakt van den aard der zonde, waar zij (de in overspel betrapte
vrouw) zoo juist was uitgesleept. Hij drukt zelfs geen afschuw uit voor die zonde,
veel minder voor haar.’ Wat verder: ‘En nu ga ik u wijzen op de fijnvoelende manier
ik weet geen beter woord - waarop onze Heer het ingewikkeld geval der
Samaritaansche vrouw behandelt.’ Een hoogst beschaafd gentleman die zijn
fijngevoeligheid nog verfijnen gaat aan 't Evangelie, of dat alledaagsch is?
De sermonen van P. Vaughan - is er grooter verdienste? - getuigen van langen
innigen, op weerzijdsche liefde steunenden omgang met den Zaligmaker uit het
Evangelie. Bij Hem en door Hem heeft hij zijn heerlijke gaven tot echt priestersgaven
gelouterd. Eigenbelang en roemzucht liggen blijkbaar buiten zijn bedoeling. Niets
dan zieleijver, die telkens weer opvlamt in zijn gloedrijk, maar ongekunsteld woord,
en een streven uit al zijn krachten om te preeken zooals de Zaligmaker preekte. De
dwaaste vraag, volgens hem, is een predikant te bevragen naar de vrucht zijner
sermonen. Die toch mag berekend noch naar het getal toehoorders, noch naar het
getal bekeeringen, wellicht door het gebed eener arme vrouw bewerkt. Eén ding weet
hij van zijn preeken, ‘namelijk, dat hun goede uitslag geheel en al afhangt van zijne
vereeniging met God; gelijk bij de zalf van slijk en speeksel, die onze Heer, volgens
't Evangelie-verhaal, gebruikte om den blindgeborene 't gezicht terug te geven.’
***
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Bij den eersten oogopslag mag het toeschijnen of de bewijsvoering van P. Vaughan
wel eens louter menschelijk gehouden is. Om te waarschuwen tegen de
geldverkwistingen van het kansspel en tegen de buitensporigheden van 't huidige
huwelijksleven luidt dikwijls zijn bewijs: ‘Ik wensch u op te wekken om, zoo lang
we nog kunnen, ons voordeel te doen met hetgeen wij weten van 't Romeinsche rijk
in verval.’ - ‘Een voornaam geneesheer met groote praktijk’ heeft bij hem
aangedrongen, zegt hij, om ‘met allen ernst op te komen tegen 't misbruik van het
huwelijk, dat volgens zijn beweren, algemeen werd in Engeland’. Alvorens zij uitspat,
wou hij de jeunesse dorée meenemen ‘naar sommige ziekenhuizen en dingen laten
zien waarvan het beeld dag en nacht voor den geest bleef.’ Hij verklaart zich
‘vastbesloten voor niemand onder te doen in liefde tot den koning en het vaderland’;
hij redeneert ‘als Engelschman die zijn land hoog houdt’; hij beroept zich op ‘het
gezond Engelsche verstand’; het deert en grieft hem dat de oud-Engelsche gewoonten
verloren geraken; ‘o mijn dierbaar eiland, mijn Moederland, mijn vervallend
Engeland!’ snikt hij; tegenover het voetbal-terrein of cricket-veld waar men zich
thans krachtloos met tienduizenden verdringt zonder veel belangstelling voor het
spel, ‘onder het rooken van ongezonde sigaretten’, roept hij vroegere, sterker gespierde
geslachten op: ‘O, wat een tijd, toen de jagers, over de honden heen, het wild
neerschoten en door moerassen voortstapten; toen zij de rivier doorwaadden en den
bergstroom oversprongen; toen ze met een korst brood en kaas voor voedsel en 't
water uit de beek voor drank, hun gespierde leden dwongen den eisch van hun wil
te volbrengen, in het zweet huns aangezichts groot of klein wild afdreven of afliepen!
Helaas! wij beleven een tijd, waarin men alleen voor promotie nog zweetdruppels
veil heeft.’
Is dat voor een priester niet te zuiver menschelijk gesproken?
Misschien, als het overwegend, en zeker, indien het uitsluitend zóó was. Men
bedenke met welk heel bijzonder gehoor P. Vaughan te doen heeft, een gehoor, dat
minder vatbaar is voor rechtstreeks godsdienstige beschouwingen en bewijzen. Voor
zulke wereldlingen moest er reeds heel wat betoogkracht uitgaan uit de verschijning
van een beschaafden, begaafden en zichtbaar gelukkigen priester, die ten volle bekend
met hun leven in de wereld, geen tegenstander was van vroolijkheid en vermaak,
maar alleen van te veel vroolijkheid en aanhoudend vermaak, die van hun plichten
jegens God ook verplichtingen der samenleving wist te maken. Heeft P. Vaughan
ongelijk in
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natuurlijke welvaart, in gezondheid en kracht, een steun te zoeken voor het zedelijk
leven? ‘Als Engelschman betreur ik, zegt hij, meer dan ik zeggen kan, het
verwaarloozen van flinke, mannelijke lichaamsbeweging. Ik zou mijn landgenooten
gaarne zien flink in 't rijden, flink in 't schieten, flink van oog en flink ter taal; want
best mogelijk zou dan een talrijke schaar flink in 't handelen zijn. Ik zou meer goede
ruiters wenschen, goede cricket-spelers, goede hengelaars en goede schutters; dan
was er hoop op een grooter aantal goede Christenen.’
Weet iemand een predikant bij wien beter dan bij P. Vaughan, redematige en
bovennatuurlijke opvatting van 't leven samenvloeien? Iedermaal dat hij zijn liefde
uitspreekt tot vorst en land, gaat de uiting van een hoogere liefde tot God, vooruit,
en men voelt dat het geen woorden zijn als hij beweert: ‘Mijn hart bloedt bij het zien,
hoe weinig onze Heer heden ten dage in Engeland wordt bemind.’
Wereldsche preeken? Maar kent gij er die dichter bij het Evangelie staan? De
Zaligmaker en zijn Evangelie zijn hier blijkbaar de eenige leermeesters geweest.
Vijf schilderingen uit 't geen de Pater noemt ‘de galerij van schilderingen naar het
leven, ons door den grooten Kunstenaar nagelaten’ brengt hij moderne toeschouwers
onder het oog: De Vader en zijn verloren Zoon, De Farizeër en de Tollenaar, De
rijke vrek en Lazarus, De Viervorst en de Dooper, De Zaligmaker en de Zondares.
Waarom die en geene andere? ‘Omdat het mij na zorgvuldige overweging voorkwam,
met het oog op het seizoen, den toestand mijner hoorders en de lucht, die zij
voortdurend inademen, geen andere stof beter of even goed voor hen te kunnen
behandelen.’
Met de bemerking dat hij die schilderingen onder het oog brengt, wordt niet alleen
bedoeld dat P. Vaughan met zijn Evangelieboek op den preekstoel verschijnt, en een
verhaal van 't begin tot het einde leest als anderen slechts een vers laten hooren. Hij
doet meer en beter. Op die oude beschilderde doeken laat hij het licht vallen van zijn
Engelsche-rake verbeelding en waar Christus spreekt b.v. van een voor ons
onzichtbaar geworden Farizeër of van een zondares of van een meer of van een
banket, komt iets levends opduiken. Men ziet den onberispelijk gekleeden Farizeër
den tempel binnentreden en zijn weg kiezen ‘over den veelkleurig-marmeren vloer,
zoo glad gepolijst, dat hij voorover buigend, er de weerkaatsing in ziet zijner fraai
gedrapeerde figuur’. - Magdalena treedt op het feestmaal bij Simon binnen ‘en zweeft,
bijna gelijk een slaapwandelaar, de zaal in haar volle lengte door.. Groote, heete
tranen, als de
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eerste regendroppelen bij een zomer-onweer, beginnen te vallen.. Door smart
gebroken, zinkt Magdalene op de knieën, buigt het hoofd, en als een zijden sluier
valt het losse hoofdhaar over het gelaat...’ - ‘In een peervormige kom ligt het meer
van Genesareth. Omsloten door den bocht van een kring heuvelen, stroomde dit
meer, zonder eb of vloed te kennen, te midden eener liefelijke warande. Langs de
hellingen van zijn westelijken oever lagen schilderachtige villa's, waar Jood en heiden
de heete zomers doorbrachten Pleizier-vaartuigen zeilden op die blauwe wateren,
die als juweelen glansden en vonkelden in het zonlicht.’ - 't Is Herodes'geboortedag
en groot feestmaal: ‘Een blijde dag voor heel Tiberias. Tegen zonsondergang liep al
het volk te hoop, om den stoet te zien der rijtuigen en andere vervoermiddelen door
fraaie paarden getrokken, zooals die door de straten rolden en de poorten van het
Gouden Huis binnen zwenkten, gasten aanvoerend in prachtige gewaden, schitterend
van edelsteenen, bij het feestmaal van den geboortedag. Van het banket zelf is ons
geen beschrijving bewaard. Gij moogt u evenwel verzekerd houden, dat van al wat
er leefde in de lucht, of in 't water, of op aarde het beste hier werd opgedragen; keur
van visch, fasanten uit de bosschen, wild van de jachtgronden. Nog waren er niet
veel gerechten opgedischt, of Aziatische knapen, in karmozijn met goud gekleed,
gleden geruischloos de zaal binnen, beladen met bloemen in korven van zilverdraad,
vruchten op schalen van goud, koele dranken en wijnen in fraai geciseleerde kannen.
Waar 't minder aanschouwelijk wordt, blijft het nog sprekend genoeg. Het woord
van den Zaligmaker: ‘Zij (de Farizeërs) deden alles om door de menschen gezien te
worden, vertolkt hij zoo: ‘Zij waren huichelaars van beroep’. Handelende over den
rijken vrek verontrust het hem niet weinig, zegt hij, ‘op gezag van onzen Heer te
vernemen, dat zijne ziel - dat is hij zelf - verloren is gegaan.’ Voelt men den
Engelschen vingerdruk op zijn inwendig, geestelijk wezen?
Het binnenste wezen, de gedachten en de gevoelens, van verloren zoon, rijken
vrek, Herodes, Herodias, Magdalena doorschouwt P. Vaughan zoo zeer dat die
evangelische figuren misschien nog treffender naar binnen gemaald worden dan
naar buiten. 't Is alsof we voor het eerst bemerkten dat zij een ziel hadden, en dat die
ziel hun in ons overleeft. ‘Ongetwijfeld viel de gedachte aan zelfmoord hem in, den
verloren zoon. Wanneer de rijke vrek uit de hel, waar hij begraven is, weer op aarde
kwam, zou hij toegang hebben tot de meest in 't oog loopende Londensche kringen.
Hij zou, dunkt u niet? overstelpt worden
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met invitaties.’ Evenzoo Herodes en Herodias: ‘Welke ontvangst zou hun ten deele
vallen, dunkt u, indien zij Mayfair (Londen) kozen tot hun gewoon verblijf? De
hoogste stand zou hen zeker niet aanzien, doch met open armen zou de wereldsche
kring der eleganten hen verwelkomen en overal werk van hen maken. Och, weet u,
't zou zoo'n verkwikking wezen die lui te ontmoeten, die zich aan geen conventies
stoorden en door niets zich weerhouden lieten om de neigingen in te volgen, waar
eene gulle natuur hen mee begiftigd had... Herodias met haar verleden mocht in de
eerste rijen der elegante vrouwen van de wereld staan. Mits zij en Herodes goede
diners gaven en nietalledaagsche vermaken aanboden, ware er zonder moeite voor
hun bloedschande verschooning te vinden.’
Geen goochelspel, geen nutteloos tijdverdrijf. Bij al de kleur en bij al het leven
welke u aan P. Vaughans's Evangelieverhaal, als aan de modernste schildering,
boeien, wordt het u warm om 't hart. Als een rijke bloedader strekt zich door de
gansche preek het woord van Christus, en dat diep overwogen woord brengt in heel
uw ziel roering en leven. 't Is ongelooflijk wat een schat van gedachten en
aandoeningen opwellen wanneer onze aandacht, onze ongewoon nauwlettende
aandacht gevestigd wordt op die eenvoudige en toch zoo zinrijke woorden: ‘Hij
verkwistte zijn erfdeel door ongebonden te leven... Hij had alles verkwist... Hij begon
gebrek te lijden...’ 't Is wezenlijk of een nooit geziene wereld voor u opging en of
ge tot nog toe minder vatbaar geweest waart voor ontroering. ‘Ik word gefolterd in
deze vlammen’: uit dien noodkreet van den in de hel begraven rijkaard besluit P.
Vaughan dat men daar, zoo al niet door 't vuur dat wij kennen, dan toch door de
hevigste folteringen gepijnigd wordt. Een paar uitspraken van den goddelijken
Zaligmaker hierbij aangehaald, en meer dan overtuigd, schrikkend, komt men onder
den indruk van een eeuwige pijn: ‘Bovendien is daar een groote kloof geslagen
tusschen ons en u, zoodat zij, die van hier tot u wilden komen, niet kunnen, noch van
u naar hier... Waar de boom valt, blijft hij liggen... Vrees niet hen, die het lichaam
dooden, doch de ziel niet kunnen schaden, vreest echter dengene, die ziel en lichaam
beiden kan storten in de hel.’ De kunst bestaat in het wegruimen van al wat den
rechtstreekschen, diepen indruk dier eeuwige waarheden mocht verhinderen.
*

**

Het wordt hoog tijd te eindigen, en nog weet men niet op welke on-academische
wijze, maar hoe levendig en los, een
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sermoon van P. Vaughan is samengesteld. Zooals gezegd, begint hij met een stuk
Evangelie, b.v. de gelijkenis van den verloren Zoon, voluit te lezen. Daarop volgt
een eenvoudig gehouden, maar eigenaardige en diepgaande overweging van den
tekst: Waarom de jongste zoon het vaderhuis verliet? Wat hem daar mocht vervelen?
Of zijn vader hem poogde te weerhouden? Wie bij zijn heengaan weende? Waarom
hij zooveel van zijn ouderen broeder verschilde? Of hij den eersten avond van huis
weemoed gevoelde? Welke vrienden hij opdeed? Bij zijn intrede in ‘'t verrukkelijk
sprookjesland’ van eigen meesterschap en grenzelooze vrijheid, acht de predikant
het gepast in tegenstelling uit te weiden over de Roeping, hare beweegredens en
smarten: ‘Misschien ondervindt niemand dit (de bekoorlijkheid der wereld) in zulke
mate als de jongeling, dien God uitnoodigt voor de deugd alles ten offer te brengen.’
Tot den uitwijkenden jongeling uit het Evangelie teruggebracht, volgen wij hem met
genegenheid - want P. Vaughan weet ons zijn genegenheid voor hem mede te deelen
- op zijn tocht van ‘vrijwillige zelfverwoesting’. Wij peilen die verwoesting met het
woord der eeuwige Waarheid: ‘verkwiste talenten, verkwiste gedachten, verkwiste
gelegenheden, verkwiste kracht, tot zelfs verkwiste liefde, een misbruiken van alle
gaven door God in zijne jeugdige handen gesteld, ter vervulling van een bepaalde
taak, ter bereiking van eene heerlijke bestemming.’ In levenden lijve staat de
ongelukkige voor ons zonder nog een teeken ‘waaraan althans zijne arme moeder
hem zou hebben kunnen herkennen’. Zijn inwendige gewaarwordingen? ‘Een gevoel
alsof hij in een stadsriool was neergeslingerd’; schuldbesef, wroeging, visioen van
't vaderhuis, strijd met het plan om daarheen terug te keeren: ‘'t Was of zij allen te
zamen (de dienstboden) met teedere bezorgdheid zich om hem heen drongen, tot hij
ten laatste met inspanning zich op de been werkte’. Hartroerende, doch heel korte
schildering der ontvangst, en - dit is nu het wezenlijk nieuwe - het overige der preek
- een kleine helft - besteedt de predikant aan het verkennen van den verloren zoon.
Men heeft hem te Londen ontmoet, ‘hij toeft hier ergens in een club onzer dagen’
het is de Bridge speler (een soort whist waarbij hoog gewed wordt). Spreker onderricht
zijne toehoorders in 't breed omtrent zedelijkheid en onzedelijkheid van het kansspel,
stelt er de noodlottige gevolgen van in 't licht, slaat striemen op de liefhebbers van
dat vervloekte Bridge, op de slechte vrouwen die er de opstooksters van zijn, en 't
sermoon loopt uit op een waarschuwing, dringend, smeekend, hartroerend omdat zij
opwelt uit een hart.
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Als de priester van den kansel afgestegen is, en men de oogen dicht maakt om zijn
preek te herdenken, dan staat daar niet voor u een rijk-gekunsteld, dicht-ineengezet
stuk welsprekendheid, zooals de zeventiende eeuw er meer dan een vervaardigde,
maar een levend iets, krachtig opgeschoten, vertakt, doch met organische eenheid.
Geen naar alle zijden gelijke ontwikkeling van ééne idee, geen logische afleiding en
aaneenschakeling van ondergedachten, geen redelijkerwijze sterk opgebouwde ladder,
die u hoog opvoeren zou, hadt gij den moed er den voet op te zetten, maar een worden
van de eene levende gedachte uit de andere, een doordringend licht en een
doorwarmende liefde, iets dat weldadig bij u binnenkwam en geheel uw ziel
overmeesterde. Een menschenhart heeft tot het onze gesproken, we voelen ons in
reddende armen, wanneer ons volgende slotwoorden der eerste preek toegefluisterd
worden: ‘Indien dit zoo is, en ik daag eenieder uit mij tegen te spreken, kan ik dan
minder doen dan u met al de kracht, die in mij is, smeeken uw losbandigheid te
staken, vóor het eind komt, vóor de geweldige hongersnood invalt, vóor gij begint
gebrek te lijden en uw erfdeel verloren is? Wacht niet, ik bezweer het u, tot gij u in
omstandigheden bevindt, dat gij u zoudt willen verzadigen met het voer der zwijnen.
Neen, keert terug, nu de gelegenheid zich aanbiedt, nu het nog dag is, en gij licht
hebt om te zien en genade om te doen wat billijk is. Sta op, zeg ik u, en keer terug
tot uw vader, op uw borst kloppend en uw zonden belijdend tegen den hemel en
tegen Hem. O, laat me geen man of vrouw meer hooren roepen: te laat! te laat! Bij
God is het nooit te laat... Keer terug, zeg ik u, als de verloren zoon uit het verre land
waar gij reeds te lang hebt gezworven, te veel verkwist! Keer terug gelijk deze
afgedwaalde tot zijns vaders huis; kom als hij met leed en schaamte, en ik beloof u,
gij zult ook de vergevingsgezindheid des vaders ondervinden en de omhelzingen des
vaders gevoelen en de stem des Vaders hooren, die uitroept: ‘Helaas! gij waart dood
en zijt weer levend geworden, gij waart verloren en zijt teruggevonden!’
Menig uittreksel uit die merkwaardige sermonen werd hier aangehaald, om tevens
te wijzen op de verdiensten der gladde vertolking, welke wij aan P. van Nieuwenhoff
zaliger, een kundigen schrijver en een uitstekend vertaler, te danken hebben. Pijnlijke
gedachte: misschien was het om deze vertaling te voltooien, dat hij, volgens het
doodsbericht der Studiën, tusschen twee benauwdheden in, nog kracht wist te vinden
en lust.
Leuven, Nov. 1907.
A. TAELMAN, S.J.
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Boekennieuws
G. Kalff, Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde, 3e deel. J.B.
Wolters, Groningen, 1907. Pr. fl. 6.50.
Ge ziet, het reuzenwerk vordert. In afwachting dat de bespreking der eerste twee
deelen, die nu al een dik jaar op gang is, een heuglijken morgen in de brievenbus der
Redactie terecht komt, ben ik zoo vrij over dit 3e deel mijn indruk te geven.
Het brengt ons boek IV. En boek IV heet ‘de literatuur der wording van den
Noordnederlandschen Staat’, en het behandelt de heele 16e eeuw.
Zeker een merkwaardige tijd voor de beschavingsgeschiedenis dezer Nederlanden.
Maar, vóór verder onderhoud, deel ik graag in haar geheel de tafel mee, wijl ze
suggestief genoeg is om veel dingen die anders móesten gezegd worden, overbodig
te maken:
De Hervorming: Hervormingsliteratuur, Roomsch-Katholieke en Anti-hervormde
geschriften, Anna Byns, Cornelis Everaert.
De Renaissance: Vertalingen, Schooldrama, Klassicisme in het Rethoryckersdrama,
Terentius verdietscht, strooming en tegenstrooming.
De Literatuur buiten de stroomingen. Rethoryckers en Beroepsdichters.
Het drama: Zinnespelen en Kluchten, Kluchten en Tafelspelen.
Het Proza.
De Lyriek: Liederen en Refereinen, Politieke Poëzie.
Vestiging van de Republiek der Vereenigde Nederlanden: Strijd tusschen Regeering
en Volk, Volkseenheid in wording, Scheiding van Noord en Zuid.
De Letterkunde tijdens den vrijheidsoorlog: Strijdpoëzie der Geuzen en hunner
tegenstanders, opbouw van het nieuw en en het oud geloof in lyriek en proza, de
Literatuur buiten den strijd, het drama, de Rederijkers tijdens den Vrijheidsoorlog:
Van Haecht, Vander Voort, Fruytiers, Reael, Houwaert, de Dene, Numan.
Het individu in de Letterkunde: Hervorming en Vrijheidsoorlog. Renaissance,
invloed der Romaansche Literatuur, Taalbouw en taaleenheid. Dichters en
prozaschrijvers uit Noord- en Zuid-Nederland: Zuid-Nederlanders, Lucas de Heere,
Jan van der Noot.
Zuid-Nederlanders in Noord-Nederland: Marnix, Van Mander.
Noord-Nederlanders: Jan van Hout, Janus Douza, Coornhert, Spieghel, Roemer
Visscher.
Wording van het nieuw-klassiek Drama: De Opvoering.
Het Literair Leven.
Terugblik en Besluit.
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Met minder nieuwsgierigheid dan bij de eerste twee deelen lazen ze dezen bundel
door. Stellig niet omdat hij op zich zelf minder belangrijk is, integendeel; maar omdat
we thans herlazen wat Kalff ons al meer uitgebreid heeft gegeven in zijn meesterlijke
‘Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde in de 16e eeuw.’ Dat hér-lezen doelt
echter enkel op de eendere stof, en wil lang niet doen veronderstellen dat dit boek
nagenoeg een herdruk zou wezen van 't ander. We zijn zelfs verbaasd over 't feit dat
er in den vorm - behandeling, zoowel als meer innerlijke opvatting - zoo heel veel
werd gewijzigd.
Om te beginnen heeft Kalff alles omgewerkt: Wat de Letterkundige Geschiedenis
der 16e eeuw door de strenge afbakening van hare hoofdstukken, door de
kloek-beredeneerde indeeling harer tijdperken, deed lijken op een reusachtig polyptiek,
is weg, en in dit deel III hangt de 16e eeuw voor ons als een grootsch panorama uit
éen worp. Wat we hier met dit paralleel vooral bedoelen is te steunen op de geweldige
synthetische kracht die er schuilt in dezen historicus: op het scheppend
kunstenaarstalent, dat veelal onverkwikkelijke geleerdheid in dezen wonderen
studiekop voor geen genster vermocht te verflauwen.
Dat de man van literaire wetenschap, die Dr G. Kalff heet, terzelfdertijd een geboren
estheet is, dus een geboren kunstenaar, - die éenige eer voor ons Nederland, zal hem
wel niemand ontzeggen. Zijne opvattingen over letterkundige kunstgeschiedenis
heeft hij overigens laten drukken in zijn Gids-artikel van 1889 en in zijn Voorrede
bij zijn ‘Geschiedenis de 16e eeuw’. Met wat een geluk hij zijn theorieën in de praktijk
heeft toegepast meenen we genoegzaam elders te hebben gezegd.(1)
Daarover weiden we hier dus niet langer uit. Liever blijven we de beide werken
van daareven nog wat vergelijkend in handen houden.
Vooreerst is het klaar dat Kalff in de 576 blz. van dit zijn 3e deel minder in
bijzonderheden treedt dan in de 800 blz. van zijn speciaal werk over de 16e eeuw.
Vooral minder tekst-aanhalingen uit de schrijvers geeft hij thans. Verder wil ons zijn
zucht om ditmaal alles anders en nog beter dan vroeger te zeggen wel wat
schroomhartig lijken: stellig had hij uit zijn eerste werk heele brokken ongewijzigd
kunnen overnemen zonder dat er iets buiten de nieuw aangelegde voegen zou geloopen
zijn. Enkel hier en daar een zinsnede, hoofdzakelijk waar het de uiterlijke
portretteering en de zedelijke of esthetische karakteriseering zijner typen geldt, zooals
Erasmus en Janus Secundus, bleef gespaard. Voor de rest vond Kalff dat hij, - wijl
er sedert nagenoeg 20 jaar dat zijn standaardwerk over de 16e eeuw verscheen zooveel
viel bij te werken. zooveel nieuw gevonden historische stof te verbouwen - evengoed
de heele constructie herdoens optrekken kon. Plezierig zal dat niet altijd geweest
zijn. Enkel menschen van Kalff's karakter behalen zulke overwinningen op zich zelf.

(1) Zie: Leuvensche Vacantie-leergangen: Kiezen, en de recensie over J. te Winkel's
Ontwikkelingsgang der Nederlandsche Letterkunde. D.W. en B. Febr. 1908.
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Kalff bekent in zijn aanteekeningen hoezeer zijn inzicht over Anna Bijns is gewijzigd
o.a. over hare refreinen in 't ‘amoureuse’ door hernieuwde studie van haar werk en
door 't geen in de laatste jaren Duflou en Basse over haar schreven. Bij zijn overzicht
over de politieke poëzie gewaagt hij dankbaar van Mej. Dr. Van der Graft's
proefschrift: ‘Middelnederlandsche Historieliederen’; en voor zijn nieuwen De Dene
hebben de artikelen van Prof. Scharpé hem dienst bewezen. Bij zijn betere waardeering
van Jan Van der Noot heeft hij verplichtingen aan 't werk van Verwey en aan dat
van Vermeylen, die anders Van der Noot wel wat te hoog tronen als ze hem noemen
‘den grondlegger onzer klassieke letterkunde’.
In tegenstelling met zijn gewoonte van condenseeren 't geen er in zijn vroegere
16e eeuw is te lezen, heeft hij Marnix thans rijker bedacht. Aldegonde blijkt wel een
man naar Kalff's hart; en zeker kon men zijn geestdrift kwalijker besteden dan aan
de bewondering van dien man die met zijn schranderen kop en zijn laaiend gemoed
onze heele 16e eeuw beheerscht. Toch mocht dat, me dunkt, geen reden zijn om te
zwijgen over dingen die de geschiedenis niet moest verwachten van een mensch met
zoo'n geest: al de beschaving van Marnix heeft niet belet dat hij toejuichte zoo goed
als de eerste beste belhamel bij de verwoesting der beelden door meesters in onze
kerken geplaatst ter verheerlijking van de kunst zoowel als van hun geloof; al de
harmonie van zijn gaven heeft niet belet dat hij zoo goed als de banaalste rederijker
van zijn tijd smaalde op de ‘dwaze’ verhalen uit de middeleeuwen, dat hij zoomin
als de nuchterste ‘preciese’ in de Calvinisten-leer, de schoonheid van Gods schepping
heeft genoten; van die natuur met haar zeeën en bergen waarvoor zelf de heerlijkste
Bijbelhymnen - wier tekst hij van buiten kende - hem de oogen niet openden. Dat
heeft hem zijn blinde godsdienst-dweepzucht gedaan; er was te veel haat in dat hart,
opdat deze groote zou kunnen rang nemen onder de grootsten; en die haat in zijn
hart heeft zijn geest met bekrompenheid geslagen. Ook voor hem is de kunst nooit
iets anders dan middel geweest in dienst van een overtuiging, zeker prachtig van
hartstocht, maar stellig minder edelmoedig dan die van Anna Byns.
Verder zoeken we vruchteloos onder de bronnen voor Marnix de ‘Vroolijke
Historie...’ van P. Alb. Thijm. Dat is natuurlijk geen baanbrekend werk; 't is te geestig
om met dat doel te zijn geschreven; maar er staan toch wel dingetjes in die we voor
de kennis van Aldegonde's inborst niet graag wilden missen.
Bij zijn behandeling van Van Mander brengt Dr. Kalff een dankbare hulde aan
Dr. Jacobsen's proefschrift; voor Jan Van Hout bekent hij bijna alles verplicht te zijn
aan Dr. Prinsens, wiens ontdekkingswerk daareven in boekvorm is verschenen.
En nu de algemeene indruk bij 't sluiten van dit machtig werk.
De heele 16e eeuw wordt natuurlijk gedomineerd door Hervorming en Renaissance:
Protestantisme tegen Katholicisme, Heidendom tegen Christendom. Wel wordt men
gewaar langs welken kant de sympathieën liggen van Dr. Kalff, maar niemand zal
beweren dat hij niet altijd of zoo goed als altijd in zijn
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voorstelling de onpartijdigheid bereikte waarnaar hij streefde in 't volle besef van
zijn plicht als wetenschappelijk man. Te ontkennen valt het niet dat de gisting, de
beroering, de hevige uitbarsting van dien geweldigen tijd aan de groote mannen en
aan de groote vrouw van de zestiende eeuw een levensernst hebben geschonken, die
bij veel aanvoerders van onzen tijd jammerlijk ver is te zoeken. Wat een gezonde
kracht in die menschen, wat een belangloosheid in hun overtuiging, wat een
gewetensadel! Van katholieke zoowel als van andere zijde bij hervormers en
tegen-hervormers valt er in de 16e eeuw een hoog peil van zedelijk leven waar te
nemen.
Verder had ook de Renaissance haar zending: al heeft ze veel humanisten tot
proppens gevuld met pedanterie en met dwazen tekst-geleerdheidsovermoed, toch
heeft ze uit haar overvloedshoren in onze nuchter-gezinde landen begrippen gezaaid
van schoonheid en smaak die we eerst later zullen zien opbloeien, ofschoon 't langs
om klaarder zal blijken dat er nevens de goede korrels erbarmelijk veel onkruidzaadjes
gedijen. Gelukkig toch dat de Renaissance de zucht naar poëzie bleef aanblazen die
de hervorming zich beijverde uit het volksleven te verbannen.
't Volk anders begon zich allengskens te ontwikkelen; de boekdrukkunst verruimde
zijn gedachtenwereld; de pers begon een macht te worden, maar een macht ten kwade
zoowel als ten goede. Langs om duidelijker ontpopt zich het individu; de menschen
veroveren een zelfstandigheid, die deze goed, gene verkeerd gebruiken.
Alles samengenomen, valt er ondanks veel merkwaardigs, weinig hooge kunst te
genieten in de 16e eeuw. Veel onderwijzend en stichtend proza, veel geleerd gerijmel,
weinig levenademende kunst. Wel een bewijs dat de thans zoo geprezen passie, de
hartstocht in het geestesleven - stellig 't onontbeerlijkste van alle elementen - op zich
zelf niet voldoende is tot het scheppen van groote momenten in de letterkundige
geschiedenis.
En zoo ligt de letterkundige verdienste van die merkwaardige beschavingsperiode,
in Kalff's derde deel magistraal bestudeerd, meer in de belofte die zij was voor later,
dan in 't geen zij zelf gaf.
J.P.

Berusting, door Am. De Lattin. H. ten Brink, Meppel, 1907, 147 blz.
Niets ongewoons in dit boekje. Jefken, Schirm en Frans, verloren in 't Antwerpsche
stadsleven. Alleen Frans is uitgewerkt, de arme jongen met zijn jacht naar geluk,
zijn ideale strevingen, door 't leven in een langs om ellendiger werkelijkheid
neergeduwd. Ook 't lief van Frans, Antje, krijgen we te zien, maar om er iets duidelijks
van te maken, had ze een paar strepen meer moeten krijgen.
Veel verbeelding is aan 't verhaal van de drie kameraden niet besteed: Schirm gaat
gewoon ten onder, Jefken komt gewoon naar boven, Frans proeft het gewone lief en
leed.
Maar 't boekje is goed geschreven, en doorspekt met zetten die getuigen dat de
duizelige vaart van 't wereldsche leven Delattin niet heeft belet na te denken, kalm
en diep.
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Zonder in modern-vervelende detail-teekening te verloopen, is de beschrijving zeer
verzorgd. Blz. 26, o.a., ware puik, zoo dat beeld van die ‘versteende abstractie’ niet
een paar keer terugkwam in 't werk. Waar er blijkbaar met meest inspanning wordt
beschreven, valt het doorgaans minder goed uit. Zoo de dood van Schirm: zeer
gewetensvol stijlwerk, maar toch viel 's schrijvers keuze op een versleten voorstelling.
Die verpersoonlijking van den dood werd op die wijze al zoo heel dikwijls gegeven,
dat wij ze onze belangstelling niet meer kunnen gunnen.
Verder zijn er toestanden genoeg in dit boekje die met ernstige kunst zijn bewerkt.
Wilt ge een staaltje? ‘Zijn grootste schrik, zijn hevigste vijand werd het eerste daglicht.
Wanneer het gebeurde, dat hij 's nachts wakker schrok, drong zijn angstige blik
onmiddellijk door het venster, waarachter hij de klaarte vreesde te vinden. En als de
lucht dan eindelijk helder over de daken hing, soms grauw befloersd, andermaal
blauw en vol zonnegetintel, wilde hij niet opstaan; dan sloot hij de oogen, kroop
dieper onder de lakens om toch dat tergende licht niet te zien.’
‘Een nieuwe... dag begon’, zoo sluit het boek. Laat ons hopen dat die nieuwe dag
blijder zal zijn, en dat Delattin hem ons vertellen zal even gewetensvol als deze
treurige ‘Berusting’ en latend een indruk beter beantwoordend aan de zending die
de kunst op onze dagen maar al te zeer vergeet: veredelen en opbeuren.
J.P.

De katholieke kerk in Congo - 1495-1905 - naar het Fransch van P.
Eucherius De Roy, minderbroeder, door P. Albanus Heysse, der zelfde
Orde. - De Meester, Rousselare, 1906, groot in 8o.
De Congovraag!... Niets drukker besproken, heftiger betwist onder 't volk, in
bestuurkring en drukpers dan die netelige, ingewikkelde en hoogst belangrijke zaak
voor ons vaderland. Zal de overneming van den Congostaat voor Belgie eene bron
van rijkdom of eene oorzaak van ondergang zijn? De gevoelens loopen uiteen. Dit
is evenwel maar eene bijvraag; de hoofdvraag is en blijft: de beschaving van Congo.
En begrijpt men eens wel de rol van beschaving die ons land - zoo Congo
overgenomen wordt - spelen moet, dan zal die bijvraag misschien heel wat
vereenvoudigd zijn. Het voorlichtend denkbeeld zal niet meer zijn het eigenbelang,
de intrest, maar het brengen van het licht der beschaving aan een volk, gedompeld
in de slavernij en de ellende, ziedaar Belgie's zending! En niemand ontkent dat dit
eene roemrijke zaak is voor ons vaderland, kan zij gepaard gaan met eigen welvaart.
België wil voorzeker dat dit beschavingswerk op den vasten grond steune van den
Katholieken godsdienst, zonder welken er geen echte, bestendige beschaving tot
stand komen kan. Is het waar dat de geschiedenis van 't verleden eene heldere
lichtbaak is voor de toekomst; dan zal niemand het mij euvel duiden te zeggen dat
het boek De Katholieke Kerk in Congo een boek is dat nu meer dan ooit van pas
komt.
Het is vooral een volksboek.
In keurig, kernachtig, vloeiend Vlaamsch voert P. Alb.
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Heysse ons volk, naar zijn Franschen voorganger P. Eucherius, door de
wisselvalligheden van Congo's beschaving van af deszelfs ontdekking tot op onzen
tijd, bl. 1-221 de opvatting van een hoog denkbeeld van al het goede, dat eene
beschaving te weeg brengt. In het tweede deel - bl. 222-284 - levert P. Alb. Heysse
eigen werk, den huidigen toestand der Katholieke zendingen in Congo.
Betreuren we wel wat gebrek aan historische kritiek in het deel dat uit het Fransch
vertaald werd, dan vinden wij dat vergoed in het eigenwerk.
We zien dat P. Alb. Heysse een man is die los en vrij werkt met den toetsteen der
zoo verwikkelde moderne historiek kritiek. Wij vernemen ook graag dat hij eene
nieuwe gansch herwerkte uitgave bereidt, die ruimschoots voldoen zal aan de eischen
der kritiek. Het volksboek zal tegelijkertijd een wetenschappelijk boek worden, een
lichtbaak voor den Belgischen staat, die den beschaver de wijze lessen der
geschiedenis voorhoudt, welke men nooit straffeloos in den wind slaat.
Zoo zien wij de Minderbroeders en later de Dominikanen, Capucienen en Jesuiten
broederlijk, hand in hand, met deugdzame en belanglooze Portugeezen het grootsche
beschavingswerk beginnen en wonderwel in hunne onderneming slagen. De
Portugeezen zoowel als de missionnarissen winnen het volksvertrouwen, dat de
beschavende mogendheid zoolang gegund blijft, als de mannen die er heen gestuurd
de rechten der inboorlingen eerbiedigen en beschaving geen synoniem wordt van
uitbuiting en eigenbelang. Maar dat ook de kans keert naarmate de beschavers
afwijken van de kristelijke leerstelsels.
De beschavers werken vooral om eene kern voor eigenbeschaving in vorst en volk
van Congo neêr te leggen, die weelderig ontkiemt door den ijver der eerste Katholieke
koningen van het land.
Congo behoudt zijn eigen onafhankelijk bestuur en de warme liefde tot de
Portugeezen verandert eerst in wantrouwen en haat zoodra zij een hunner schepselen
op den troon zoeken te plaatsen.
Dit zijn slechts eenige der ontelbare lessen die in de geschiedenis der Katholieke
Kerk in Congo voorkomen. Het boek getoetst aan eene gezonde kritiek en geschreven
met de aantrekkelijkheid, die het tweede deel er van vooral kenmerkt zal een der
heerlijkste bladzijden zijn van de Franciscaansche geschiedenis en de beschaving,
en te gelijkertijd een der schoonste tijdperken der geschiedenis van Portugal. Het zal
zonneklaar bewijzen hoe de beschaving van Congo ook een prachtige bladzijde
worden kan voor Belgie's geschiedenis en voor de kloosterorden die er voor rekening
der Katholieke Kerk arbeiden.
De geschiedenis der Katholieke Kerk in Congo is toch maar de toepassing van
hare onvergankelijke beschavingsbeginselen op het volkskarakter en de
tijdsomstandigheden van het land en den uitslag die op die toepassing volgde.
In dat opzicht zijn de tijdsomstandigheden in Congo misschien wel wat veranderd,
het volkskarakter blijft in den grond toch hetzelfde - en wij wenschen vurig dat het
nieuwe volledig en kritisch werk van P. Albanus Heysse zoo gauw mogelijk het licht
zie, en dat het niet alleen als volksboek in onze prijsuitdeelingen aftrek moge vinden
maar ook in de hand kome van al wie werken wil aan Congo's beschaving.
A.V.
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Les sociétés secrètes au Bas-Congo, Ed. De Jonghe. Bruxelles, Polleunis,
1907, 74 p. in-8o (Extrait de la Revue des Questions scientifiques, octobre
1907).
Dit werk is eene belangrijke bijdrage tot de kennis der ethnographie van den
Beneden-Congo tot aan Stanley-Pool. Schrijver bestudeert twee instellingen, die als
geheime maatschappijen aangezien worden, namelijk het Nkimba en het Ndembo.
Het nkimba is het feest der manbaarheid, dus niet toegankelijk voor vrouwen.
Worden toegelaten de manbare jongelingen van een of meer dorpen die door den
ganga of priester uitverkoren worden. De ceremonieën der inwijding hebben plaats
in het grootste geheim te midden der bosschen en zijn zeer ingewikkeld: toediening
van een bedwelmend middel, geeseling of dergelijke proeven, verwisseling van
kleedij, naamverandering, voorafgaandelijke onderrichtingen, eed van geheimhouding,
en, eventuëel, besnijdenis.
Het nkimba is daarenboven eene school waarin de ganga de toekomende ingewijden
in eene geheime taal eene godsdienstige en burgerlijke opvoeding geeft en ze tot
verschillende ambachten opleidt.
De nkimba's, eenmaal al de proeven onderstaan, hebben iets heiligs, iets
geheimzinnigs in zich, mogen trouwen, doch, naar het schijnt, hebben zij geene
politieke voorrechten. Sommigen, niet allen, worden ganga en zoo is het nkimba
eene voorbereidende school, een soort noviciaat voor priesters.
Het ndembo is eene inwijding in een geheime secte waardoor de negers zich de
geesten willen gunstig maken. Deze inwijding heeft vooral plaats na eene toeneming
der sterfgevallen of na eene vermindering der geboorten. Mannen en vrouwen worden
toegelaten zonder bepaling van ouderdom. Alles geschiedt in het geheim in het bosch,
doch de ceremonieën zijn veel minder bekend dan die van het nkimka. Een der
aanwezigen houdt zich als dood en moet door den ganga tot het leven teruggeroepen
worden. Over den duur van den proeftijd, over de onderrichtingen, waartoe een
geheime taal gebruikt wordt, is om zoo te zeggen niets bekend. De ndembo's hebben
geene voorrechten op staatkundig, maatschappelijk of godsdienstig gebied.
Ziedaar de hoofdtrekken van het werk. De bewerking verdient allen lof. De h. De
Jonghe bezit zijn onderwerp: getuige hiervan de volledige bibliografie, die op het
einde der studie voorkomt. De verschillende soms tegenstrijdige berichten heeft hij
op kritische wijze geordend om zoo mogelijk tot eene juiste kennis der twee
instellingen te geraken. Menig punt is nog niet opgehelderd en het is te wenschen
dat missionnarissen, beambten en ontdekkingsreizigers zich het boek aanschaften
als leiddraad voor verdere navorschingen niet alleen in den Beneden-Congo maar
ook in de andere deelen van 't land.
Nog iets. Sommige schrijvers beschouwen het nkimba als een overblijfsel van het
onderwijs der missionnarissen der XVIe en XVIIe eeuw. M. De Jonghe aanziet deze
stelling als ongegrond doch hij heeft het vraagstuk historisch niet onderzocht. Wij
hebben ons eenige opsporingen getroost in de berichten der oude
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missionnarissen. Onder deze komt de eerste plaats toe aan de Istorica descrizione
dei regni Congo, Matamba e Angola, Bologna, 1687, van CAVAZZI, een Capuciener
monnik, die tweemaal den Congo bezocht, 1654-1667, 1670-? Cavazzi spreekt ons
breedvoerig over de ganga's en beschrijft eene geheime secte, de Nquiti, het
hedendaagsch ndembo. Deze geheime secte was een der voornaamste hinderpalen
aan de bekeering der negers. Hoogst waarschijnlijk bestond insgelijks het nkimba,
de school der ganga's bij de aankomst der zendelingen.
Dr J. MEES.

De hulpprediker, door Dr Theo Malade. Roman uit het Duitsch vertaald
door J. Fabricius Jzn. J.A. Sleeswijk, Amsterdam.
De schrijver zet vooraan:
‘Den wetenden tot waarschuwing.
Den niet-wetenden tot leering.
Den lijdenden tot troost.’
Een thesisboek: een jonge student in theologie (protestant) laat zich eens meeslepen
door kameraden in een slecht huis; eenigen tijd later vertoonen zich de gevolgen der
ziekte die hij daar heeft opgedaan. Hij was verloofd; de geneesheer zegt hem dat hij
vier jaar moet wachten vooraleer hij trouwt; zijn schoonvader, een predikant, weet
dat hij zijn kind niet uithuwelijken kan ‘aan een man die wegens trouwbreuk vóór
het huwelijk in een zware ziekte de straf des Hemels ontvangt’. Dank zij de hulp van
den geneesheer en de wilskracht van den jongen man, werkt deze zich uit de ziekte
op en bekomt eene privaatbetrekking.
De vertaling werd in Nederland goed onthaald: het boek is geschreven door iemand
met veel hart, en het bevat eene deugdelijke les. Maar toch moeten we
voorbehoudingen maken: de scène in het wijnhuis, wordt vrij driftig beschreven; de
arts in zijn verontschuldigingen, gaat al te ver: ‘of dat, wat u in Berlijn gedaan hebt,
een zonde is, daarover ben ik niet bevoegd te oordeelen. Als u me echter toestaat,
daarover mijne meening te zeggen, dan zou ik het slechts een misstap willen noemen,
een misstap tegenover uwe bruid’. Zie ook nog zijne bedenkingen op bl. 141-143.
De vertaling is zeer vlot.
E. VL.

Den yndigste rose, Johannes Jörgensen. Gyldendalske Boghandel, Nordisk
Forlag. Kopenhagen.
Met altijd even hooggespannen verwachtingen opent men elk nieuw werk van den
Deenschen schrijver Jörgensen, en nooit wordt die verwachting teleurgesteld, 't zij
de inhoud van het werk zuiver litterarisch, 't zij er eene godsdienstige stof in behandeld
weze. En hoewel onze tijd niet gunstig schijnt voor geestelijke lectuur, laat Jörgensen
zich hierdoor niet afschrikken; na de uitgave van Fioretti, Pilegrimsbogen, Hellig
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Ild en Den Hellige Franciscus, brengt hij ons in Den Yndigste Rose, weer een dier
fijne gedichten in proza, waarin de meester, naast een verheven godsdienstig gevoel,
een buitengewoon meesterschap over de taal aan den dag legt.
De ‘lieflijkste roos’ is de roos die wast en opbloeit in de
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ziel, daar diepe wortelen schiet en door haar eigen wasdom al het onkruid des harten
vernietigt.
't Is het opbloeien van dergelijke roos in de ziel eens menschen, dat Jörgensen in
dit boek beschrijft, het leven van een man die deze roos met buitengewone zorg
opkweekte, van alle onkruid bevrijdde en hiertoe zelfs niet aarzelde het scherpe ijzer
te gebruiken. Kortom, in dit boek wordt in prachtigen stijl, met overweldigende
schoonheid, het leven geschetst van den Duitschen mystieker Heinrich Suso.
‘Zelden heeft Jörgensen's beroemde stijlkunst zich schooner en rijker ontvouwd
dan in dit boek, zegt een zijner Deensche beoordeelaars. De taal plooit zich gesmijdig
en sierlijk onder de hand van den meester. - 't Is als een levendig brongeruisch, dat
doordringt in hart en zin - en verfrischt en verkwikt.’
Wij zegden boven dat onze tijd niet gunstig schijnt voor geestelijke lectuur. Dit
blijkt uit de omstandigheid dat Jörgensen's zuiver letterkundige werken op
verscheidene duizenden exemplaren worden getrokken, terwijl boeken als het
onderhavige het nauwelijks tot een paar honderd brengen! En nochtans, hoeveel
letterkundig schoon bevat ook dit soort van werken!
D.M.

De degelijke huisvrouw door Maria Du Caju, 5e Uitg. Gent, A. Siffer, 306
blz., f. 2.25; De jonge huishoudster door Maria Du Caju, 2e Uitg. Gent,
A. Siffer, 169 blz. f. 0.90; Ons huis door P.H. Schreuder Jr en Mej. N.
Carnot. De huishouding volgens hygiënische eischen, 2e druk. Amsterdam,
Van Holkema & Warendorf; Antwerpen, De Nederlandsche Boekhandel.
1906, 195 blz., f. 2.65
Drie uitstekende werken, die ten minste zooveel als de nergens ontbrekende
keukencodex, overal een plaatsje verdienen in moeders keurbibliotheekje. Bevattelijke
taal, prentjes waar dit nuttig kan zijn, en goede raad en goede wenken in overvloed,
van alle drie mag dit getuigd.
Mej. Du Caju stelde haar leerboek op vooral met het oog op de burger- en de
volksklas, en in overeenkomst met de jongste programma's voor het onderwijs in de
huishoudkunde. Inhoud: I. Hoedanigheden der goede huisvrouw, II. Voeding in het
algemeen (Voeding-Gezondheidsleer der voeding, de keuken), III. Spijzen en
bereiding. (Melk, boter, kaas, eieren, vleesch, visch, vet, olie, meel, brood, groenten,
fruit, zout, suiker, sausen, enz.) IV. Dranken (water, koffie, chicorei, chocolade, bier,
wijn, sterke dranken). V. Huisraad (keus en aankoop, onderhoud, slaapkamers,
keukens. VI. Bestek voor het meubileeren van een woning. VII. Kleederen (stoffen,
onderhoud, gezondheidsleer). VIII. De woning (keus, luchtverversching, reinheid).
IX. Verwarming. X. Verlichting. XI. Huiselijke boekhouding. XII. Instellingen van
vooruitzicht (spaarkas, levensverzekering, enz. (XIII. De dienstboden. XIV.
Lichaamsreinheid. XV. Verzorging van kleine kinderen (voeding, kleeding,
gezondheidsmaatregelen, kinderziekten). XVI. Ziekenverpleging en voorloopige
verpleging te huis van ongesteldheden of plotselinge ongevallen.
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De jonge huishoudster is een beknopt leerboek ten behoeve van de huishoudelijke
en lagere scholen, een samenvatting van de lessen.
Inhoud: I. De kleederen. II. Meubels, beddegoed, keukengerief. III. De woning.
IV. Voeding. V. Spijzen. VI. Dranken. VII. Verwarming. VIII. Verlichting. IX.
Uitgaven en Sparen. X. Lichaamsreinheid. XI. Ziekten en ongevallen. XII.
Moeskruiden en sierplanten. XIII. Hoender, hoenderhok.
Het werk van den h. Schreuder en Mej. Carnot is insgelijks gesproten uit de praktijk
van het huishoudelijk onderwijs. Het is bestemd om als handboek te worden gebruikt
op de Hollandsche huishoudscholen, maar zal overal veel dienst kunnen bewijzen
waar de huismoeder in een bepaald geval raad noodig heeft. Indeeling der stof: I.
Inrichting der woning. II. Huren eener woning. III. Verhuizen (inpakken, in- en
uitladen, enz.) IV. Inrichting der vertrekken. V. Dienstboden. VI. Inkomsten en
uitgaven. VII. Dagelijksche bezigheden. VIII. Schoonmaken. IX. Verrichtingen in
de verschillende vertrekken (tafel dekken en dienen, afwasschen, stoken enz.) X. De
Wasch XI. Verwijdering van vlekken. XII. Ziekenverpleging. XIII. Eerste hulp bij
ongevallen. XIV. Kleeding. XV. Kamerplanten. XVI. Huismiddeltjes (tegen snot,
tegen muizen en ratten, ketelsteen gebroken porcelein, enz.
Zooals men ziet, vult het Hollandsche werk, dat uitmunt door duidelijke
voorstelling, uitstekend het werk aan van Mej. Du Caju; omgekeerd bevat het werk
van deze laatste menigerhande mededeelingen welke men in dat van Schreuder en
Carnot niet aantreft. Beide wezen warm aanbevolen.
X.

Schoolboeken
Illustrations of English Literature, bij C.L. Thomson and G.B. Sellon. London, Horace Marshall a. Son, Temple House and 125 Fleet Street. 4
Vol. Pr. each 1/4.
Vier bundeltjes keur-stukken uit de Engelsche letterkunde van voorheen en thans.
Een oordeelkundige keuze en een prettige en een eenige voor haar prijs: 748 blz.,
welgevulde bladzijden, van de schitterendste uit die rijke literatuur. En geen stukken
en brokken barbaarsch uit hun midden gerukt, maar allemaal volledige gedichten en
schetsen of toch fragmenten die bepaald in den geest van hun schrijvers op zich zelf
mochten staan, en die doorgaans een juist denkbeeld geven van 's kunstenaars kunnen,
van zijn beste eigenaardigheden.
Hier volgt, ter betere inlichting dan alle omschrijvingen, de lijst der gebloemleesde
Engelsche grooten naar tijdsorde gerangschikt, zooals in de handboeken zelf:
I. Thom. Wyatt, Nic. Udall, John Foxe, H. Howard, R. Holinshed, Th. North, Th.
Sackville, Edm. Spenser, W. Raleigh, R. Hackluyt, Rich. Hooker, John Lyly, Ph.
Sidney, Th. Lodge, G. Chapman, Fr. Bacon, Sam. Daniel, M. Drayton, Chr. Marlowe,
W. Shakespeare, Beaumont and Fletcher, Th. Campion, Ben Jonson, G. Fletcher, J.
Webster.
II. Rob. Herrick, H. of Cherbury, Is. Walton, G. Herbert, Th. Carew, Th. Browne,
Ed. Waller, J. Milton, Edm. Hyde, J.
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Suckling, J. Graham, J. Taylor, R. Crashaw, A. Cowley, R. Lovelace, J. Evelyn, A.
Marvell, H. Vaughan, W. Temple, J. Bunyan, S. Pepys, G. Burnet, J. Dryden.
III. Dan. Defoe, M. Prior, J. Swift, J. Addison, R. Steele, Al. Pope, J. Gay, Lady
Montagu, Edw. Young, Sam. Richardson, J. Thomson, H. Fielding, Sam. Johnson,
Jam. Boswell, W. Collins, Th. Gray, Hor. Walpole, L. Sterne, Oliv. Goldsmith, Edm.
Burke, Ed. Gibbon, W. Cowper, Fr. Burney, Rob. Burns.
IV. Th. Carlyle, Macaulay, J. Newman, G. Borrow, Tennyson, W. Thackeray, Ch.
Dickens, Rob. Browning, Eliz. Barrett-Browning, Ch. Brontë, J. Froude, J. Ruskin,
Ch. Kingsley, G. Eliot, D. Rossetti, M. Arnold, Chr. Rossetti, W. Morris, R.
Stevenson.
Tot nog toe verschenen enkel vier bundels. Aan de namen alleen is het al te zien
dat er tusschen 3 en 4 nog plaats zal zijn voor een deeltje: Dat zal moeten heeten
‘From heridan to Byron’ of zoo iets.
Dan komt natuurlijk ook wel een verzameling uittreksels uit de levende schrijvers,
en die zal zeker niet de minst belangrijke zijn.
Elke schrijver krijgt een nota over zijn leven en werk: Enkele bio-bibliografische
bijzonderheden.
Naar 't stelsel, dat heden philologisch als 't beste geldt, is de oorspronkelijke
spelling der schrijvers geëerbiedigd. Zoo krijgen we de echt karakteristieke, voor de
ontwikkeling van 't Engelsch zoo leerzame schrijfwijze van ‘Roister Doister’ en ‘The
faerie Queene’. Hoe 't komt dat Shakespeare betrekkelijk magertjes is bedacht, staat
in de inleiding: ‘With the exception of some typical lyrics, no extracts from
Shakespeare's plays have been given, as his works are too easy to obtain, and such
extracts would have occupied space wich is more usefully devoted to less accessible
authors.’
Aan 't eerste boekje is een lijstje verouderde woorden toegevoegd met hun vertaling
in hedendaagsch Engelsch.
Bij mijn wete is op onze gestichten tot nog toe niets ernstigs in zake van Engelsche
bloemlezingen. Om de uitstekende keuze dezer stukken en om den spotgoekoopen
prijs der bandjes schijnen me deze ‘Illustrations’, die in Engeland opgang maken,
wel waardig ook hier van een schoone toekomst.
V.W.

Zeggen en zingen in school en huis. Gelegenheidsversjes door Kath.
Leopold. - Te Groningen bij J.B. Wolters, 1907. Prijs fl. 0,40.
Met belangstelling hebben wij dit net boekje van ruim 70 bladz. doorloopen. De
versjes zijn eenvoudig en lief zooals het past voor schoolkinderen, en de muziek is
de trouwe weerklank der gevoelens. Dit of soortgelijk werkje zou verdienen bijval
in België's scholen te genieten, ware de muziek in de cijfermethode opgesteld.
J. STUYCK.
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Perspectief, leerboek en het aanhangsel met ‘Vragen en Vraagstukken’,
door G.M.A. Jansen. Uitgever: P. Noordhoff, 1908. Groningen.
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De eerste verdienste van den schrijver is dat hij een zeer nuttig werk verricht heeft,
het ‘Leerboek’ zoo aanschouwelijk mogelijk te bewerken door passende afbeeldingen
voor de belangstellenden zooals: leeraars, onderwijzers, leerlingen, vakmannen enz.
En zijne tweede verdienste, stellig niet de geringste is, dat dat hij ons zeer
eigenaardige Vragen en Vraagstukken heeft weten voor te leggen, door ervaring
verkregen, door eigen lessen ontstaan, zooals schrijver het in zijn voorrede zelfs
bevestigt.
Die leerboeken bezitten de hoedanigheden die men van eene studie op perspectief,
projectie en methodische beschouwing kan eischen.
Beide boekdeelen worden bij deze warm aanbevolen.
FLORIS DE CUYPER.

Unterrichtsbriefe der niederländischen Sprache nach der Methode
Toussaint-Langenscheidt zum Selbststudium von C.J. Vierhout und Lektor
Ch. Altena. 1. Brief. Gr. = 8o 32 Seiten. 1 M. - De volledige cursus omvat
36 brieven, die voor inschrijvers op het geheele werk 27 M. in plaats van
36 kosten.
Van eene critiek der methode Toussaint-Langenscheidt moet ik hier afzien: voor wie
op rijpen leeftijd behoefte gevoelt om eene vreemde taal grondig aan te leeren, is
misschien het beste middel, zich zoo alle veertien dagen een ‘brief’ te laten toezenden,
waarin hem druppelsgewijze de inhoud van eene lijvige grammatica wordt ingegoten.
Wat er ook van zij, een Nederlandsche taalcursus voor Duitschers kan voor ons geene
practische waarde hebben. Interessant is het wel na te gaan hoe onze taal in den
vreemde bestudeerd wordt, en een leeraar der Duitsche taal zal daardoor wellicht
opmerkzaam worden op overeenkomsten en verschillen tusschen het Duitsch en
Nederlandsch taalgebruik, die hij anders over het hoofd zou gezien hebben. In de
methode Toussaint-Langenscheidt speelt de uitspraak de hoofdrol, en hier hebben
de h.h. Vierhoudt en Altena met allerlei moeilijkheden moeten kampen. Eigenaardig
en practisch is de raad gegeven aan Duitschers die geen b van een p, d van een t
kennen, om in hun geboortestad of-dorp een Noordduitscher te gaan opzoeken en
van hem de moeilijke kunst te leeren om b en d met stemtoon uit te spreken. Zeer
nuttig is ook de opmerking over den klemtoon: in samengestelde woorden wijkt
dikwijls het Nederlandsch accent merkelijk af van het Duitsch. Men moet zich
nochtans niet verbeelden dat een Duitscher die de heele reeks brieven heeft doorloopen
daarom perfect Nederlandsch zal kunnen spreken. Als hij begrepen heeft wat een
volkomen en onvolkomen vocaal is (wanneer toch zullen wij deze hoogst onduidelijke
termen in de Nederlandsche grammatica kwijt zijn?) heeft men hem toch nog in den
waan gelaten dat de juiste uitspraak van v is zooals in het Duitsch fader, bofen, stuifer,
enz. Niemand heeft hem gezegd dat de aspiratie, die bij driekwart der Duitschers k,
p, t vergezelt, in 't Nederlandsch overbodig is: en ge hoort hem al spreken van zijne
khat, van de thafel, van phaarden (wie zoo spreekt, wordt in
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Holland voor een jood gehouden). De transcripties zijn niet altijd consequent:
opzoeken met scherpe s, ik zal met zachte (in beide gevallen s, niet z uit te spreken).
Om de Hollandsche uitspraak aan te leeren blijft altijd nog het handboekje van
DIJKSTRA (Holländisch, Phonetik, Grammatik, Texte, Leipzig, Teubner 1903) de
betrouwbaarste gids. Verheugend blijft intusschen het feit dat de belangstelling voor
onze taal ook in den vreemde toeneemt blijkens het aantal nieuwe grammatica's en
leerboekjes: wordt het Nederlandsch wat beter bekend, des te meer kans bestaat er
dat het niet onbemind zal blijven.
JOS. MANSION.

Ingekomen boeken ter bespreking:
CAESAR GEZELLE, Uit het leven der dieren. J. Vermaut, Langesteenstraat, 28,
Kortrijk. 165 blz. Prijs fr. 3,00.
GUSTAAF-J. RENS, Hz., Echos mijner luit, gedichten. A. Siffer, Sint Baafsplein,
Gent. 144 blz. Prijs fr. 2,00.
TIJDSCHRIFT VAN HET KONINKLIJK NEDERLANDSCH GENOOTSCHAP VOOR
MUNT- EN PENNINGKUNDE, 16e jaarg., 2e aflev. J. Müller, Amsterdam.
J. DE VREESE, Nog Slaven. A. Siffer, Gent.

Uitgaven van J.B. Wolters, Groningen.
De Zingende Kinderwereld. Kinderliedjes voor een of twee stemmen met
Piano-begeleiding bijeengebracht door J. Worp-Woorden van J.J.A. Goeverneur,
L. Leopold en W. Reinkingh. Illustraties van C. Jetses.
JAN LIGTHART, Letterkundige Studiën. I. ‘De kleine Johannes’. 185 blz. Prijs
fl. 1,75.
JAN LIGTHART en H. SCHEEPSTRA, Pim en Mien, 4e stukje. 62 blz. Prijs fl. 0,30.
E. ALLEGAERT en H. ABEELE, Nederlandsche Spraakkunst ten dienste van
onderwijzers en onderwijzeressen. Wwe L. Verheyen, Tienen. 288 blz.
MARIE VON EBNER-ESCHENBACH, HEINRICH LEE und J.V. WIDMANN,
Tiergeschichten von - IIe deel van de Neuere Proza mit Erläuterungen und
Hilfsbuch, herausgegeben nr 4 van de ‘Duitsche Keurboekerij’ door G. Van
Poppel, Kerkrade N. Alberts, Pr. 25 cent.
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KAN. Dr CH. CAEYMAEX, Wijsheid, 3 Sermonen, uitgesproken te Leuven voor
het St. Thomasgenootschap der studenten van de Katholieke Hoogeschool, den
10en, 11en en 12en Maart 1908. A. Siffer, Gent. 70 blz.
P.J. VAN MALSEN Jr, Nieuw Duitsch Woordenboek. A.W. Sythoff, Leiden, De
Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, aflev. 9.
J.E. JANSEN, Oude zegels van Herenthals. J. Splichal, Turnhout.
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Uitgaven van P. Noordhoff, Groningen:
H. DE RAAF en J.G. ZIJLSTRA, De Moedertaal. Een Leesboek met taaloefeningen
voor school en huis. 1e deeltje, elfde druk. 70 blz. Pr. f. 0,30.
W.H. WISSELINK, Meetkundig Rekenboek, 1e stukje (vlakke figuren) a. Theorie.
2e druk, 48 blz. Pr. 25 cent.
A. DE FROE, Engelsche Handelscorrespondentie, grammatikaal oefenboek, 56
blz. Pr. f. 0,65.
T. PLUIM. Merkwaardige Personen uit ons verleden. Een leesboek voor de
hoogste klassen der lagere school. 2e druk. 97 bladz. Pr. f. 0,25.
Dr K. HOLTVAST, Beknopte Nederlandsche Spraakkunst. 139 bladz. Pr. f. 1,00,
geb. f. 1,30.
Dr J.E. ENKLAAR en Dr C.J. ENKLAAR, Grondbeginselen der Chemie. 2e deel,
Organische Chemie, 144 blz. Pr. f. 1 75.
RICHARD HOL, Op. 92. Tweestemmige Zangoefeningen voor Sopraan en Alt of
Tenor en Bas met Klavierbegeleiding, 3e druk, 38 bladz. Pr. f. 0,50.
T. PLUIM, Geschiedenis onzer Staatsregeling. 223 blz. Pr. f. 1,25, geb. f. 1,50.
ANT. L. DE ROP, In den zomer uit, kindercantate, woorden van - muziek van
R. Hol, 105e werk. Zangstem, 3e druk, 16 bladz. Pr. f. 0,50.
KITTY DE LANGE-SINGELS, Oefening-zangstukjes te gebruiken bij D. de Lange's
zangschool, 1e deeltje. Uitgave met begeleiding 54 blz., f. 0.75. Uitgave zonder
begeleiding f. 0.20.
WILLIAM H. THACKERAY, Vanity Fair, a novel without a Hero. No II van de
English Classics, 428 blz. Pr. f. 1.50, geb. f. 1.75.
OTTO ERNST, Erzählungen und Plaudereien, met einer Einleitung und
erläuternden Bemerkungen vorsehen von J.W. Kuiper, no 5 der ‘Novellen und
Erzählungen’. 171 blz. Prijs f. 0.80, geb. f. 1. -.
B. BAAS, De Taalvriend, Taaloefeningen voor de lagere school, 1e stukje voor
leerlingen van 8 à 9 jaar, 5e druk, 52 blz. Prijs f. 0.20.
TIJDSCHRIFT DE DRIE TALEN, 24e Jaargang, nr 1.
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TIJDSCHRIFT VOOR GESCHIEDENIS, LAND- EN VOLKENKUNDE onder redactie
van Dr. M.G. de Boer, en R. Schuiling, 23e jaargang, 1e aflevering.
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Inhoud van tijdschriften
ONZE KUNST, Mei 1908. - Dirick Jacobsz Vellert, schilder van Antwerpen.
(Vroege teekeningen) (Mr. N. Beets). - Huldeblijk aan Dr A. Kuyper (R.W.P. de
Vries Jr.). - Kunstberichten uit Antwerpen, uit Brussel, enz. - Boeken & Tijdschriften.
DE GIDS, April 1908. - Een huis vol menschen, 4e deel van dit merkwaardig
‘Verhaal uit het Parijsche leven’ door C. en M. Scharten-Antink. - Het Oostersche
Westen (Mr J.C. de Marez Oyens): een belangrijke studie over Marokko; leerzame
kijk op de hedendaagsche toestanden en historische terugblik. - Kalffs Nerdelandse
Letterkunde: het 2e deel (J. Aleida Nijland) zeer waardeerend. Bijzonder de
hoofdstukken over de lyriek, over wereldlijk en geestelijk lied worden ‘prachtig’
geheeten. - De meisjesjaren van Mevrouw de Charrière (W.H. de Beaufort): naar
aanleiding van: ‘Philippe Godet, Mme de Charrière et ses amis d'après de nombreux
documents inédits (1740-1805)’ en ‘Lettres Neuchateloises, Mistress Henley, le
Noble, par Mme de Charrière, avec une préface de Phil. Godet’. Mevrouw de Charrière,
die wat haar letterkundigen arbeid betreft geheel tot Fransch Zwitserland behoort,
was Nederlandsche van geboorte en heeft tot haar 30e jaar in Nederland gewoond. Ander Amerika (R.P. Tutein Nolthenius), Amerika door een juffrouw waargenomen,
en nog wel door Mejuffrouw Kuyper - De nieuwe bundel van Verhaeren (Joh. de
Meester), namelijk ‘Les Visages de la Vie’. - Overzicht der Nederlandsche Letteren
(Carel Scharten) over Boutens. Anna van Cogh-Kaulbach, Gerard van Eckeren, W.
Graadt van Roggen, Cecile de Jong van Beek en Donk, Marie Metz-Koning en Arth.
Van Schendel. - Dramatisch Overzicht (J. Van Hall): het nieuwste van Heijermans:
‘de Meid’ en ‘Feest’. - Zedelijkheid en Zindelijkheid (J.d. M(eester?) een nog al
geforceerde geestigheid. - Parlementaire Kroniek. - Buitenlundsch politiek Overzicht.
Een origineele toon waar het ons betreft. ‘Aan den naam Congo zal de herinnering
verbonden blijven aan Leopold's onmiskenbare, niet in allen deele sympathieke
originaliteit. Hij staat boven en tegelijk beneden zijn volk. Maar de onloffelijke
bizonderheden van het geval zijn voorbijgaande, en het geschenk is blijvend. Zonder
Leopold zou België geen kolonie hebben, en daarmede een voor het laud heilzamen
prikkel tot nationale krachtsoefening missen. België kan, wat de som van materieele
en intellectueele hulpmiddelen betreft waarover het beschikt, best een kolonie velen,
en alles wat bijdragen kan om nationaal-Belgische aspiratiën te versterken, moet aan
het binnen zoo enge grenzen samengepakte, aan neerdrukkende invloeden rijkelijk
blootgestelde volk welkom wezen. Er is zooveel kleins in het land en zijn
verdeeldheden en de krachten te verfrisschen in nieuw werk wordt zoo weinig volken
geboden! België trachtte het te doen op allerlei gebied en vaak met ver-
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wonderlijk goeden uitslag, maar voor rekening van derden. Thans zal het heel in de
verte en voor heel verre toekomst, mogen werken onder eigen vlag. Dergelijke kansen
slaat men niet af als men levenskracht heeft, zelfs al ware er, aan het begin, met nog
meer voorbijgaande zonderlingheid te pacteeren dan thans het geval is geweest.’
ONZE EEUW, April 1908. - Ida Westerman, vervolg van Gerard van Eckeren's
roman. - De beteekenis van de Tweede Vredesconferentie (Jhr. J. den Beer Poortugaal):
ditmaal over het permanent gerechtshof voor arbitrage, de Drago-leer en het voorstel
Porter, de Conventie voar de vreedzame regeling van internationale geschillen. Ellen Key (Jhr. B.H. Van der Wijck): nog over de maatschappelijke of liever
anti-maatschappelijke apostelin. - Bestrijding van woeker in Indië (Mr. J. Kielstra).
Schrijver wenscht een wetgeving te zien tot stand komen, op voorbeeld van de
Duitsche. - Ralph Waldo Emerson (E. Baumann): een goed beeld van den
Amerikaanschen denker. ‘De idee der wereldziel is de fundamenteele gedachte van
Emerson's levensleer.’ Emerson was inderdaad pantheïst. - Onze Leestafel: o.a. over
Worp's ‘Geschiedenis van het drama en het tooneel in Nederland’ en De Ridder's
Stijn Streuvels.
BIEKORF nr 5, 1908. - Thrond, door Manuel Matte, vertaald uit de Noorsche
‘Kleine Vertellingen’ van Björnsterne Björnson. - Verzen van Fr. Plac. Eyskens.
- Nr 6. - Botrel is geweest!: Wel geestig, en geen wonder, 't is van Jan Hagel. Verzen van Cl. v.d.S.
- Nr 7. - Kreeften en Gernaards (Dr. Lauwers). - Verzen van Caes, Gezelle en
Horand. - Over Volksboeken (Arth. Coussens): enkele goede beschouwigen, maar
waar het klachten geldt over te kort aan volksboeken ook verkeerde, meenen wij. Verzen van Warden Oom Het bijblad van Biekorf: zeer belangrijk: Een volkskundige
boekenschouw in 't Vlaamsch en in 't Latijn over heel Europa. Aan die inhoudsopgave
van folkloristische studiën is vooral werkzaam E.H.L. De Wolf.
VERSLAGEN EN MEDEDEELINGEN DER KONINKLIJKE VLAAMSCHE
ACADEMIE. Maart 1908. - Een nieuw handschrift van den Reinaert (Dr. J. Muller):
weer een merkwaardige bijdrage van den besten onzer Reinaertkenners. - Michiel
Davidts (Jan Bols): een hulde aan den pastoor van Droogenbosch, bij de honderdste
verjaring van zijn geboorte: Mich. Davidts schreef allerhande studiën en volksboeken.
Hij verdiende wat beter dan de vergetelheid. - De Gave Gods (Edm. Gailliard): een
middeleeuwsche benaming van de pest. - Een Register van de voormalige
Rederijkerskamer ‘altijd doende’ te Leffinghe (Dr. K. van den Haute). - Handelingen
van de bestendige Commissie voor het Onderwijs in en door het Nederlandsch. Nr
8. Over den eerbied voor de taal (Dr. Jac. Muyldermans): die de meeste jongeren,
volgens des schrijvers meening, lang niet koesteren, gezien het staag aangroeiend
aantal bastaardwoorden en naar de conservatieve spraakkunst ongeoorloofde
woordsmedingen.
STUDIËN, D. 69, Aflev. 3. - De ontwikkeling der Stelkunde: (F. Sträter):
historisch overzicht. - Het klimaat van Siberië (M. van Steen): Waarom deze studie?
‘In één jaar tijd, van
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October 1905 tot October 1906, gingen meer dan 35000 man als ballingen naar
Siberië en die stroom is sinds dien tijd eer aangegroeid dan verminderd’. - Sober en
kristalhelder Betoog (H. Bolsius): slotsom eener zeer uitgebreide studie over De
Rudder's genezing. ‘Om de wetenschap te mogen gebruiken tot staving van de waarde
van getuigenissen, is het niet voldoende om alleen de medische wetenschap te bezitten;
men moet ook beheerschen de wetenschap, waartoe de zaak in kwestie behoort, d.i.
de logische kritiek. Aan dezen laatsten eisch voldeden de bestrijders niet.’ Veertien
dagen in het land der Pharao's III. (H. Wilbers). - Canisiana (L. van Miert.):
Canisius'bezoek aan Nijmegen in 1565; een onuitgegeven brief van 1570. - Uit de
Perse, belangrijk boekennieuws.
DE XXe EEUW, April 1908. - Vreemde Jacht (H. Heijermans): weeral een nieuw
tooneelspel van hem, ditmaal een stuk rijkerluileven. - Het ivoren Aapje (H. Teirlinck):
boeiend gaat hij voort, de Brusselsche roman. - De heilige Tocht (Ary Prins): weerom
een paar bladzijden proza-fijnproeverij. - De Louteringsberg (Dante, vertaald door
Dr Boeken): de prozavertaling van den XXen zang. - Moewe Jaren (Dr R. Aletrino):
men wordt er wel wat moe van. - Gedichten (P.P. Bontens): altijd aan bewijzen van
een zeer merkwaardige kunst. - Nederlandsche Letterkunde van den tegenwoordigen
tijd (L. Van Deyssel): lof voor Buysse en H. Van Booven, blaam voor van Eeden. Buitenlandsch Staatkundig Overzicht (Chr. Nuys).
VRAGEN VAN DEN DAG, April 1908. - Beteekenis der economische
Geographie voor het bestuur en het optreden in Nederlandsch Indië (Dr H. Blink):
de kennis dier wetenschap is voortaan van overwegend belang voor al de hoogere
bestuursambtenaren in Nederlandsch Indië. - Geschiedenis van het verdichten van
gassen en het helium (J. Clay): Tot nog toe was helium bij een temperatuur van 2650
nog niet in vloeibaren toestand gebracht, wat thans gelukte aan Pfr. Kamerlingh
Onnes, van Leiden. - Volkslegers (J. De Bruyne): wel belangrijk, deze studie, met
het oog op de huidige toestanden, vooral in ons land. - Onze gevleugelde
Noordzee-eilandenbewoners in Januari (J. Daalder Dz.): notenkraker, pestvogel,
appelvink, klapekster, wilde zwaan, eidereend, ijseend, zee-eend, zaagbek. - Een
merkwaardig zonnestelsel: Miza, van den grooten Beer, zou, volgens de
Yerke-sterrenwacht, Noord-Amerika. een reusachtig stelsel van zonnen vormen. Het bevriezen van planten (J. Hof. - In ‘Van Maand tot Maand’: Hugo Verriest over
Vl. taal en over Gezelle; Ch. Darwin en de beteekenis van zijn leer na 50 jaar (W.
Bölsche).
DE KATHOLIEK, April 1908. - Twee grondbeginselen van het modernisme
(J.M.L. Keuller) nl. het agnosticisme en de vitale immanentie. - Het ontstaan van de
Roomsch-Katholieke missie in Nederlandsch Indië (Dr A. Hensen). - Goede Vrijdag
(L.R.) verzen. - Letterkundige Kroniek (M. Poelhekke): Over en van Stijn Streuvels:
't boek van De Ridder, en de Vlaschaard. ‘Met de Vlaschaard heeft de dichter getoond
er te zijn. Hij beheerscht zijn stof en zijn kunst.’ Ook over Jef de Cock's: Ons Leven:
‘Er tintelt zooveel echt Vlaamsch leven, er roert zooveel Vlaamsch-roomsche
herwordingslust en strijdzucht in, dat ook veel Noord-Nederlanders het werkje met
plezier zullen lezen.’
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DE NIEUWE GIDS, April 1908. - Spreuken (G. Bolland: uit de 100 raap ik nr
73; ‘Koelbloedig is iemand, die oud is eer hij is afgeleefd’, dat schijnt me 't vatbaarste
uit de reeks. Over hoeveel afleveringen die serie nog strekken zal is niet uit te maken,
want, zegt nr 2 ‘Er is geen laatste woord in de wijsheid’ - Over de natuur (G. Bolland):
nog 50 professorale spreuken. - De Letterkunde en de School (J.B. Schepers) een
loopje met Buitenrust Hettema's Taal- en Dichterstudies. - Sentimenteele
Geschiedenissen (J. Steynen): twee schetsen erg gezocht. - Mijnheer Serjanszoon en
de Dood van Ieperen (H. Teirlinck): vol geest. - Het Hamlet probleem (H. De Boer):
De philologen hebben een raadsel gemaakt van dien Hamlet die in Shakespeare's tijd
een kas- en trekstuk mocht heeten. - Iets over nevrose in de Letteren (J. de Meester):
voortzetting van zijn studie over de Goncourt's. - David (J.R. van Stuwe): verzen. Verzen (W. Kloos). - De Schoone Kunst (Fr Mijnssen): dramatische studie in één
bedrijf van dezen merkwaardigen tooneelschrijver. - Literaire Kroniek (W. Kloos):
liever wijsgeerige, over Dr. M. Schoenmaekers' Geloof van den nieuwen mensch.
Alles langs om X-achtiger.
DE BEWEGING, April 1908. - Meditaties (Dr. M. Schoenmaekers) van
dienzelfden van daareven. - Amanië en Brodo (Nine van der Schaaff): 3e deel; zelfde
hoedanigheden als vroeger aangeduid. - Uit het Oosten (Jan Prins): schoone verzen.
- Bilderdijks Treurspelen (J. Koopmans), nu ook de tragieker redivivus. Wat heeft
Bilderdijk toch rare kwanten aan die modernen. Nu, afbreken en dan weer opbouwen;
er zijn menschen die hun tijd nog slechter gebruiken. - Zieletoespraak (Is. De Vooys),
in verzen, waarschijnlijk tot zijn eigen ziel, want 'k geloof niet dat éen andere in staat
zou zijn hen te antwoorden. - Indische Politiek (Mr. P. Brooshooft). - Sociale Hygiene
(Is. De Vooys): vooral over kindersterfte, volksvoedin, en vrouwenarbeid. Boekbeoordeelingen: o.a. iets over Alb. Rodenbach door M. Uyldert, een wanklank
in 't concert.
BOON'S GEILLUSTREERD MAGAZIJN, April 1908. - Een Tocht te paard
door de woestijn te Biskra in Algerië (A. van Bemmelen). - Sociaal-geneeskundige
Schetsen (Dr. B.): sport en kleeding. - Hoe men met paarden om moet gaan (Ericus).
- Ouders (N. Hoekstra-Kapteyn): een novelletje. - Verzen (Mr H. Van der Meij). Een Germaansche Volksvergadering (J. Kuipers): slot van die knittelverzen, den
Schoolmeester waardig. - De Honderdste Schimmel (C. Jahn), blijspel in één bedrijf.
DE NATUUR, April 1908. - Schetsen van de Canarische eilanden (Mimosa):
over peper. - Het Kryogeen Laboratorium te Leiden (Dr Bouman): over de
helium-verdichting, zie boven: Vragen v.d. Dag. - De Fotografie in natuurlijke
kleuren (F. Zemike): II. De Driekleuren-methoden, de chromoscoop. - Een nieuw
practisch noodverband (A. Feickens). - Op bezoek bij een drietal broedende
weidevogels (J. Daalder): ditmaal wulp en tureluur. - Bekendmachines (Dr H.
Huisken). - Over torsie (wrong) bij de boomen (A. van Schermbek). - Linolenm
(Stavorinus). - Iets over centrale verwarming (J.v.d. Breggen): n.l. lucht-verwarming.
- Wilde en gekweekte voorjaarsbloembollen.
REVUE DES DEUX MONDES, 15 mars 1908. - Mémoi-
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res de la Comtesse de Boigne - 1. L'Expédition de la duchesse de Berry en 1832. Les Origines du Culturkampf allemand: Les Crises intellectuelles (G. Goyau): wat
een prachtige studie! thans hoofdzakelijk over Günther en Döllinger. - L'Ombre du
passé (Grazia Deledda). - Le Lac de Trasimène (Ferd. de Navenne), reisbeschrijving.
- La Politique canadienne d'émigration française (L. Arnould). - Poésies Géorgiques
(Leonce Depont). - L'OEuvre de pénétration des Méharistes sahariens (Baron Hulst).)
Revue dramatique (R. Doumic) o.a. Pierre Loti's Ramuntcho. - Revues étrangères
(Th. de Wyzewa): Les Pèlerinages napoléoniens d'un pasteur anglais; over het boek:
Before and after Waterloo, letters from Edw. Stanley.
- 1er avril 1908. - Conspirateurs et gens de police (Gelb. Augustin-Thierry):
L'Aventure du colonel Fournier et la mystérieuse affaire Donnadieu: De roman der
werkelijkheid uit Bonaparte's tijd. Fournier was een satirenschrijver tegen den eersten
consul. - Mémoires de la Duchesse de Dino: Het leven in de Duitsche Klein-Staten
van de 18e eeuw. - L'Ombre du passé (Graz. Deledda): laatste deel van den roman,
die in Italië zooveel opgang maakt. - Esquisses contemporaines: Ferdinand Brunetiere
(II): La dernière incarnation: vooral de man van soc.-katholieke actie.
LE CORRESPONDANT, 25 mars 1908. - L'Enfance d'une grande dame. Mémoires inédits de la duchesse de Dino (Et. Lamy) ‘Slave d'origine, élevée en
Allemagne, mariée en France, elle appartint par le sang, par le goût, par le devoir, à
trois nations différentes.’ - L'Effort naval allemand (L. de St. Victor de St. Blancard).
- La Duchesse de Duras et Chateaubriand (G. Pailhès), d'après des correspondances
inédites: ‘Dans l'idéalité de son affection indéfinissable, elle ne surprenait rien qui
fût de nature à troubler sa délicatesse d'épouse, rien qui pût alarmer sa conscience
chrétienne.’ - Au Maroc (P. Delhaye) zeer levendig, door iemand die er geweest is.
- Le Cadet (C. Nisson), voortzetting van den roman. - Pour atteindre les poles (F.
Ricard): Nu denkt men er immers te geraken per automobiel. - L'OEuvre d'un
moine-ouvrier (H. de Boisneu): onze pater Rutten. - Bâle et ses peintres (A. Sainte
Marie Pérrin): over Holbein en Böcklin.
- 10 avril 1908. - Notes inédites de Napoléon I: dat zal dus nog een bundel worden
bij de 32 die thans al bestaan. - La Hollande politique (P. Verschave): vooral de rol
der Hollandsche Katholieken sedert tien jaar: te vgl. met de studie van Pfr Vliebergh
in D.W. & B. 1907. - Six lettres inédites de l'abbé Perreyre, den bekenden apologist.
- Au Maroc (P. Delhaye). - Le Cadet (C. Nisson): vervolg van den roman. - Le
Cardinal Richard (H. Odelin): een bewonderenswaardig leven. - L'Amérique de
demain (Fél. Klein): met het oog vooral op de opvoeding en de scholen. - Revue des
Sciences (H. de Parville). - Chronique politique (Aug. Boucher).
ÉTUDES 20 mars 1908. - L'Immaculée à Lourdes 25 mars 1858 (F. Jubaru):
gelegenheidsvers. - La Révélation du Fils de Dieu (Jules Lebreton): eigenlijk een les
van den jeugdigen en reeds zoo gunstig bekenden leeraar aan de Kath. Hoogeschool
te Parijs, een flinke les, stevig en helder. - La Cause de la Paix et les deux Conférences
de La Haye (M.A. Pillet): 't vervolgt. - Scolastiques et Modernistes (L. Roure): komt
tot het besluit dat de huidige scholastiek opbouwt terwijl de modernisten enkel
afbreken. - L'Angleterre religieuse. Les Catholiques devant le Parle-
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ment (J. Boubée): Wie wist hier te lande, buiten den kronieker van Hooger Leven,
dat ze zoo talrijk zijn, zoo eensgezind, zooveel gezag hebben in de beide Kamers,
onder de hoogere standen? - Madagascar. Le Pacificateur. Luttes confessionnelles
(Pierre Suau). - Bulletin social: Démographic; Mutualité; Coopération; Législation
sociale; Assistance des Vieillards; Retraites Repos dominical; Exploitation de la
Sueur (Ch. Auzias-Turenne): In 1906 werden in Frankrijk slechts 806.847 kinderen
geboren; 444 min dan in 1905; het laagste getal sedert 1800. Daarentegen 306.487
huwelijken: het grootste getal sinds 1873. Echtscheidingen: 10.573; 554 meer dan
in 1905.
- 5 avril 1908. - Une sainte Institutrice, avant et pendant la Révolution, la Vénérable
Marie-Madeleine Postel (Chanoine Caillard): den 17 Mei zal zij zalig verklaard
worden. - Expérience et Foi (Stéphane Harent): over tegenstrijdigheden bij de
Modernisten. - A Lourdes (Guy Jouanneaux): geestdriftig relaas der Jubelfeesten. Les Origines du christianisme en Arménie (Yves Droulet): voor niet-ingewijden een
inleiding tot een belangwekkend vraagstuk. De Armeniërs zijn immers de eersten
geweest om het Christendom openbaarlijk te belijden. En of zij geleden hebben! Hun
verdere geschiedenis heeft menig aanrakingspunt met het noodlottige Polen. - La
question Mandchou-Chinoise (Albert Wetterwald): brief van een missionaris over
den huidigen toestand in China. Om dat land tot een groot land te maken zou er
ginder meer dan ooit een stuurman noodig zijn. 't Schip laat zich afdrijven. De keizerin
is niet wat ze zijn moest. Hoe achterlijk en hoe kinderachtig haar bestuur! In 't
Staatsblad verschijnen dekreten waarbij het aan prins Tchang-tsai-li (den jongsten
broeder van Keizer Koang-su) toegelaten wordt om te paard de hoofdstad binnen te
rijden... - Bulletin d'Histoire moderne (Paul Dudon). - Revue des Livres.

Omroeper
VOLLEDIGE UITGAVE der werken van J.A. Alberdingk Thijm. - Bij de uitgevers
C.L.v. Langenhuysen en Martinus Nijhoff zal binnen kort de inteekening worden
opengesteld op een volledige uitgave der werken van J.A. Alberdingk Thijm,
verzameld door J.F.H. Sterck. Het geheel, omvattend Thijm's gedichten, artistieke
en archeologische studiën, verhalen, taal- en letterkundige verhandelingen, historische
opstellen, tooneelbeschouwingen, biografieën en vlugschriften, zal in ongeveer 20
deelen, elk van rond 320 bladzijden, royaal 8o compleet zijn, en worden voorafgegaan
door een uitvoerige biografie van Alberdingk Thijm, door Jan Sterck bewerkt, terwijl
aan elk deel een overzicht met bibliografische en historische aanteekeningen zal
worden toegevoegd.
DEN 5en MEI 1.1. stierf de beroemde aardkundige Alb. de Lapparent (1839) professor
aan 't Katholiek Instituut te Parijs. Meer over hem in eene a.s. Wetenschappelijke
Kroniek.
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Het huis op den hoek
Jaren en jaren had de reepel gronds op den hoek daar gelegen als morsige vlek
tusschen de eenvoudige, maar zindelijk-onderhouden burgershuizen. Nooit was het
in iemands denken gekomen dat hij voor iets anders dienen kon dan om de
stootwagens te bergen van Tist Korrel, die ze aan mosselleursters en voddewijven
verhuurde. Elken avond kwam hij aangesleurd, gevolgd door zijne zwartharige,
slonsige dochter, en samen schokten zij de ratelende voertuigen achter het wrakke
schutsel, waarop de plakkaten der verkoopingen verscheidenkleurig kleefden. Dan
trokken zij de scheefhangende deur dicht, wrongen moeilijk den verroesten grendel
toe, en gingen, na een praatje met Lies uit het winkeltje schuin daarover, trage terug
naar huis.
Het was dan ook eene ware omwenteling toen op zekeren dag een ploeg arbeiders
het vermemeld schutsel neersmakten, en vlijtig den grond begonnen uit te graven.
De vrouwen lieten hunne groenten voor 't middageten half bereid liggen, vergaten
hun kleinste dat ongetroost bleef schreien in de wieg, en troepten bijeen om elkander
te vragen wat ze nu toch van zin waren met den hoek.
Platte wagens, vol roode baksteenen geladen, schokten log door de zijstraten, en
bruin-geschroeide lossers, wier ruig-behaarde borst door het openplooiend, kleurig
hemd zichtbaar was, tastten de vrachten tot langen hoop die al maar zwaarder en
grooter werd. Halfronde mortelkarren, wier ijzeren bak te wiegelen hong tusschen
hooge, stevige wielen, werden ledig gekapt nevens het gaanpad, en de weeke,
smoezelige brei spatte sparkelend tot op de deur van Nelia de naaister. Blauw-grijzige
arduinen platen volgden na zware, dikke kepers; en toen de grondvesten voltooid
waren, toen de metsers al hooger en hooger stegen met hun klink-kletterend truweel,
en de dieners eindelijk langs lange ladders naar boven klommen, met den
opgetorenden mor-
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telbak of de drijhoekig getaste lading steenen op den schouder, waren de
ongeloovigsten toch ook overtuigd dat er een huis op den hoek zou komen.
Gedurende de eerste dagen was die gebeurtenis de spil, waarop ieder gesprek in
de buurt draaide. Langzamerhand werd men echter het nieuwe gewoon; doch wanneer,
na een paar maanden, de vervuilde vlaggen uit de dakvensters werden gestoken door
de metsers, om het in 't droog stellen van den bouw te vieren, daagde er een
belangrijke vraag op die den geest van al de vrouwen bekommerde:
- Wie zal er in komen?
Er werd gegist en verondersteld. Sofie beweerde dat het eene herberg zou worden;
dat was genoeg te zien aan de groote vitrien. Mina hield bij hoog en laag staan dat
het een magazijn van kruidenierswaren zou zijn. Ze wist dat uit goede bron, want
heur man werkte bij den schrijnwerker die de deuren moest leveren.
Toen Lies dit hoorde, werd haar hoekig gelaat nog stroever. Weeral een
mededinger. Had ze nog niet genoeg met ‘De Hesp’, achter den hoek, waar het volk
heenliep alsof ze daar alles voor niet gaven?
Anderen waren echter overtuigd dat er een ellegoedwinkel zou komen, of iets in
dien aard. Doch één punt was er waarop zij het allen eens waren: Het zou niet trekken,
't was gelijk wat er in begonnen werd. Dat was nu toch geen plaats voor een ‘affaire’.
Nieuwsgierig verwachtten zij dan ook de opening. Maar wanneer de laatste
werkman voor goed vertrokken was, en de overschot roode steenen en verkorste
mortel werd weggevoerd, zagen zij een geel plakkaatje voor het bovenlicht der
toegeluikte deur: Huis te huren.
't Was dus nog niet bestemd. De eerste week verliep, eene maand gleed voorbij,
't werd winter; en als de zomerzon weer gloeide op de kartelende daken, hong nog
altijd de huurbrief voor het vervuilde glas. De jongens teekenden met wit krijt
elkanders portret op de afgerolde beluikens, mannekens met grooten kop of langen
neus, en schreven er dan met hobbelige letters den naam onder van dengene waarop
ze wrokkig waren. Als de meisjes school speelden, diende de deur van den gebroken
hoek voor bord, en daarop
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merkte de opletster de goede of kwade punten; en iedereen wist dat het Piet was, die
met de groote slijkklodden naar de houterige krijten ventjes gesmeten had, zoodanig
dat de vuile brij in morsige sterren was uitgespat over 't bruin geschilderd houtwerk.
De buurvrouwen hadden sinds lang de gewoonte hernomen, welke zij vroeger een
tijdje gedwongen waren te onderbreken binst het bouwen, of als het huis daar nog
versch te wachten stond naar bewoners, en wierpen nu, gelijk voorheen tegen het
schutsel, hunne volle vuilnisbakken ledig tegen den muur, wanneer de kar van den
reinigheidsdienst soms wat lang wegbleef, of als zij het helmende bellen niet gehoord
hadden en de wagen reeds voorbij was. Niettegenstaande zijne nieuwheid, stond het
gebouw daar treurig en doodsch, als wrakkig en vervallen reeds in een midden waar
niemand er van wilde, en bij stormig weer woei de wind klagend door stukgeworpen
ruiten der nooit-ontsloten ramen. Droef bleekte des avonds de vale glans van de
gaslantaarn op den hoek over de bevuilde muren, en verlichtte wijfelend de gele
plakbrief boven de deur. Geweldige vlagen van vochtige lente hadden de zinken
afleidingsbuis van het dak verwrongen aan de voegen; en telkens nu de killige regen
neerstriemde, spatte het nat sprenkelend door de breede spleet, en dreef in breede,
glimmende streepen langs het rottend muurbezetsel.
Niemand wilde het dan ook gelooven als Lies uit het winkeltje vertelde dat het
huis verhuurd was, en binnen kort zou geopend worden.
- ‘Wie zou daar inkomen? Ge maakt ons wat vodden wijs. Tut, tut’, ontkende
Mina, en schudde heure vlakke hand weigerend weg en weer.
- ‘Ge vraagt me immers naar geen leugens’, weerde Lies, geprikkeld. ‘Ik heb de
eigenaar....’
- ‘Kent gij die?’
- ‘Wel schaap, ik heb hem dikwijls genoeg gezien, als ze nog aan 't bouwen waren.
Nu kwam hij met twee damen, een oude en een jonge, moeder en dochter, denk ik.
Ze zijn lang binnen geweest, en als ze buiten kwamen was het nog een heel
parlementeeren voor de deur.’
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- ‘Dat wil nog niets zeggen’, meende Bet, die met heur pak bloem in de hand nog
stond te luisteren, hoewel ze gejaagd had geroepen bij 't binnenkomen dat ze niet
veel tijd had, daar heur eten op het vuur stond.
- ‘Niets zeggen?’
Lies geraakte al meer en meer in vuur. Zij liet het kleine meisje, dat voor de derde
maal een vierdeel broodsuiker vroeg, ongeriefd staan, en kwam met de ellebogen op
de toonbank leunen.
- ‘Niets zeggen’, herhaalde zij nog eens, en heure spichte tong gleed snel langs de
dorre, dunne lippen; ‘hewel, dezen morgen in de vroegte is de eigenaar weer hier
geweest met een anderen vent, zeker een schilder, want hij had een witten kiel
opgerold onder den arm. En hij wees naar de muren en deur, net als om te toonen
dat alles moest gekuischt worden.
- ‘We zullen wachten en zien’, sprak Mina, nog ongeloovig. ‘Wie zou er in dat
kot willen wonen? Daar zal niets in trekken.’
In 't voorbijgaan bezag ze nog eens minachtend het huis van onder tot boven. Was
dat nu toch een bouw! Te groot voor een burgershuis, te slecht verdeeld voor een
winkel. Wie dat niet in de gaten kreeg, was ziende blind.
Dienzelfden dag nog kwamen echter werkelijk de schilders, en waschten met
overvloed van sparkelend water den besmeurden gevel en bestuifde vensters. Daarna
kreeg het houtwerk der ramen, evenals het rolbeluiken der vitrien en de dubbele deur,
eene glimmende laag bruine verf. Nieuwsgierig blikkend door de dikke spiegelruit,
zagen de geburen een werkvrouw ijverig schrobben op de blauwbebloemde
vloersteentjes.
- ‘Zou het dan tóch waar zijn?’
Nog geene week had de woel van 't werkvolk geduurd, en het voorheen zoo
ellendige huis had reeds een vroolijker, vlijtiger uitzicht gekregen. Helder glommen
de gereinigde ruiten in het opgefrischt houtwerk; in den winkel waren de gasplaatsers
bezig een groote koperen hanglamp met vier bekken te vestigen te midden van 't
sierlijk loofwerk aan de zoldering.
- ‘'t Is geen krot, Lies.’
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- ‘Ik wilde maar eens weten wat voor volk.... Wel menschen lief.... als ge van den
duivel spreekt.... Zie, Roos, daar zijn ze.’
- ‘Wie?’
- ‘De huurders.’
Twee vrouwen kwamen uit de straat, die schuin verliep over het huis, en naderden
langzaam, het oog op de bezig zijnde schilders. Grijzende haren krulden fijn onder
den zwarten, met enkele purpere bloemkens versierden hoed der eene, en heure ietwat
gebogen gestalte verdook in langen, donkeren overmantel. Mat stonden de blauwe
oogen in waterig waas, alsof een gedurige nevel van kommer er over dreef, en telkens
wilde uitvloeien in moeilijk weerhouden tranen. Over gansch heur bleek-geel, dor
gelaat lag een treurige klacht van ongesproken leed, gegroefd in diepe rimpels, en
heure bewegingen waren traag en moe, of ze afgemat was door den onbarmhartigen
strijd om het leven.
- ‘Maar Heere, Roos, wie is daar bij? Wat is dat voor iets? Is die geen el te lang?
Mensch lief toch!’
Naast de bejaarde dame ging een slanke jufvrouw die eenigszins buigen moest
om de andere aan heuren arm te leiden. Een licht-geel, fijn strooien hoedje met
neerhangende patrijzenveer stond sierlijk op den overvloed heurer zwarte haren, die
bevallig het regelmatig-lijnend gelaat omlijstten. Ondanks heur eenvoudig, weinig
versierd kleedsel van grijze stof, dat ze ophield met den greep heurer linke hand,
beduidden heure houding en gebaren sprekend dat ze beter gewoon was.
Een pooze spraken zij met den schildersbaas. Dan traden zij in de groote voorplaats,
bleven wat staan bij de gaswerkers, en verdwenen toen verder in het huis.
- ‘Wel, wel’, riep Roos, en zette de grove handen, wit en week van 't sop, in de
heupen. ‘Zoudt ge niet zeggen, ze zijn van de noblesse? Ze bezien ons nog niet?’
- ‘'t Is maar kale chik’, meende Dina, trok het deksel van heure geelhouten
snuifdoos en bood ze in den ronde.
- ‘Mijn gedacht is’, zei Lies gewichtig, ‘het is vreemd ras.’
- ‘En dat komt hier nestelen? Waarom blijven ze in hun streek niet?’
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Fien greep, al sprekend, in de aangeboden doos, en duwde dan behoedzaam de zwarte
stof op het platte van haren langbenagelden duim in den neus.
- ‘Ja, waarom blijven ze ginder niet’, herhaalde zij nog eens, en wreef met den rug
harer hand de klevende korrels weg.
- ‘Hun haring zal hier toch niet braden.’
- ‘Maar wat hebt gijlieden toch’, kwam Stien er tusschen. ‘Gij kent de menschen
van haar of pluim, en ge spreekt er over, net alsof gij er jaren lang mee in ruzie waart.’
- ‘Dat is gelijk’, weerde Lies bitsig. ‘Ge ziet wel, het is geen volk van onze soort.
En dat moet maar op een ander trekken.’
Zoo ging het voort. De eene maakte veronderstellingen, waarop de andere weer
nieuwe waarschijnlijkheden tastte, die ze eindelijk, door lang herhalen, voor waarheid
bevestigden. Ze hitsten elkander op tegen de indringers, wier zichtbare voornaamheid
ver boven hunnen gewonen trant stond, ondanks hun stil-burgerlijke kleeding. Ze
zouden niet vetvingeren van hunne centjes, daar konden ze op rekenen.
's Anderendaags kwam een opgetaste verhuiswagen traag door de zonnige straat
geschokt, en de voerman, hoog gezeten op 't smalle bankske, hield de twee magere
knollen met ruwen ruk van het leidzeel stil voor het hoekhuis. Het was even na den
middag, en in de buurt hadden de vrouwen werk genoeg in de keuken, waar ze met
open jak en korten rok stonden te blazen van de warmte voor de potbeladen stoof.
Maar Nelia, de fijnnaaister, die weemoedig jaar op jaar vruchteloos had gewacht
naar iemand die niet schrikken zou voor heure roodgerande oogen en besproeteld
gelaat, en nu, uit nood, berustte in het bewustzijn dat niemand nog heur veertigjarige
lente zou vragen, had kind noch kraai waarvoor zij middageten bereiden moest, en
had alles zien binnenbrengen, van naaldeken tot draadje.
- ‘'t Is wat te zeggen’, smaalde ze, neep de dunne lippen misprijzend opeen, en
riep ieder der omstaande vrouwen beurtelings toe: ‘'t Is wat te zeggen. Een boeltje
van de Vrijdagsche markt. Ge kunt 't gemakkelijk zien: 't Is van ik wil, en ik kan
niet.
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- ‘Hadden zij een piano’, vroeg Tilla van den baardscheerder, schijnbaar eenvoudig.
Heur dochtertje leerde piano spelen in de kostschool, en voor haar was het bezitten
van dit prachtstuk de toets van alle voornaamheid en welstand.
- ‘Piano? Wel, sukkel’, lachte Nelia. ‘Ze hadden nog geen fatsoenlijke kleerkas.
Ge hadt de rommel moeten zien. Wat mandjes, eenig beddengoed, een paar tafels,
wat stoelen, een print of drij vier, een houten en een ijzeren bed, en 't was amen en
uit. Ze zullen het daarbinnen ruim genoeg hebben; er zal niet veel in den weg staan.’
Ze vonden het allen dwaas van in zulk huis te komen wanneer zij niet beter voorzien
waren, en trokken daar een stellig bewijs uit dat het gelukzoekers moesten zijn, die
hier de menschen wilden pluimen.
- ‘Als 't van ons moet komen, zullen zij nog lang zitten koekeloeren.’
Tegen den avond daverde een wagen der spoorverzendingen over de hobbelige
kasseien; de besteller, die nevens den voerman zat, sprong af, en vroeg aan Lies, die
voor de deur van heur winkeltje stond te breien, waar Madame Dermonde woonde.
- ‘Madame Dermonde’, herhaalde Lies, kneep de oogen dicht en peinsde. ‘Is het
niet Vergoots?’
- ‘Neen, Dermonde’, verbeterde de man met zijne donkerblauwe klak, waarop een
koperen leeuwke erbarmelijk de pootjes uitstak; en, zoekend tusschen zijne ordelooze
papieren, haalde hij een vrachtbrief voor:
- ‘Madame Dermonde, modemaakster’, las hij, en bezag Lies dan weer vragend.
- ‘Wat nummer?’
- ‘Ja, als die er op stond’, lachte de bleeke vent, ‘ware ik er recht heen gereden.’
- ‘Er woont hier geen... Mie, kent gij een Madame Der... Del...’
- ‘Dermonde’, voltooide de besteller, en wendde naar Mie, welke met de ledige
petroolkan in de hand was genaderd.
- ‘Een modemaakster? Kent gij hier omtrent?... Ik weet er geen’, zei Lies
schokschouderend, en vond inner-
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lijk dat die ijzerenwegbedienden toch lompe kerels waren. Die kwamen zoo maar
aangebold zonder te weten van toeten of blazen.
- ‘Modemaakster’, sprak Mie, dubbend. ‘Neen, ik ook niet. Zou dit niet in de
Tolstraat?... Neen, die heet Goris. Dan kan ik niet.... Wacht eens!....’
Heur peinzend hoofd schokte op, en een blije lach van ontdekking verhelderde
heur maan-rond gelaat.
- ‘Wel’, zei ze, en klopte met den middelvinger op heure glimmende kan, ‘wel,
Lies, dat zijn zeker de nieuw van den hoek.’
En zonder eene bevestiging te wachten:
- ‘Zie’, ging ze voort tot den bediende, en trok hem bij de mouw, ‘dáár, op den
hoek, aan den overkant.’
- ‘Waar die gas hangt? Dat is een leêg huis. Ik ken dat van over lang.’
- ‘Nú is het bewoond. Bel maar, ge zult zien’, sprak Mie, overtuigend.
- ‘Dat is wat anders. Dank u wel, vrouwke.’
Hij stak zijn bundel papieren onder den arm, en wees den voerman naar den
nieuwen winkel.
- ‘Ginder, Peer, op 't hoekske.’
De beide vrouwen bleven nieuwsgierig staan, en zagen de werklieden na korte
wijl een paar koffers en eenige doozen afladen en binnendragen.
- ‘Een modemaakster. Hebt ge van uw leven? Ze waren gelijk gravinnen, de jongste
bijzonder’, meende Lies schamper.
- ‘Hebt gij gezien wat zweep zij is? Ik wist niet dat er zulke lange vrouwen waren.’
- ‘Een staak is het, een boonstaak.’
- ‘Die een ziet er maar sukkelachtig uit.’
- ‘Wie? De staak?’ lachte Lies.
- ‘Neen, de andere, de ouw.’
- ‘Ja, die hooger springt dan zijn stok lang is, valt op zijnen neus.’
- ‘Hier zullen zij het allemaal winnen.’
- ‘Daar moogt ge zeker van zijn’, spotte Lies, en ging met de ledige kan van Mie
naar den petroolketel in den hoek. - ‘Alsof ge geen keus genoeg hadt bij Tietz.
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Waarom moeten die winkeltjes er nog komen, als ge in zulk groot magazijn alles
profijtelijker krijgen kunt?’
- ‘Dat meen ik ook’, knikte Mie, bevestigend.
- ‘Alleen vind ik het overdreven’, ging Lies voort, ‘dat hij nu ook winkelwaren
verkoopt. Als ik er laatst geweest ben om mousseline voor het kleed van Leentje....’
- ‘Och ja, hoe is 't er mee? Ze heeft wat gesukkeld in den laatsten tijd?’
- ‘Wat beter.... Toch maar een krakende wagen. Ik heb dan bij Tietz.... Waarom
zoudt ge in kleine winkels gaan, als het daar voor een halven frank de el minder te
krijgen is?’
- ‘Dat spreekt. Ieder ziet naar zijnen zak.’
- ‘Ik zag toen dat hij ook alle winkelwaar verkocht. Wat ge maar kunt verdenken
stond daar. En dát gaat over zijn hout, vind ik. Waarom moet hij menschen gelijk
wij het brood uit den mond stelen? Daar moest de overheid tegen opkomen. Of
verdienen wij het niet zuur genoeg? En dan de lasten...’
- ‘Ja maar, die betaalt hij toch ook’, waagde Mie tusschen het radde geratel.
- ‘Veel te weinig, mensch, veel te weinig, geloof wat ik u zeg’, snapte Lies voort,
de volle liter petrool door den blinkenden trechter in de bruinverlakte kan gietend.
‘Zij betalen niet het vijfde, vergeleken bij ons. Ik heb dat eens hooren uitleggen door
Sus van den schoenmaker, die op de meeting van de neringdoeners geweest was.
Zijn dat wetten?’
Het mensch werd opgewonden, naarmate zij vorderde. Het was niet om te
verkroppen dat vreemde ratten hier met hun groot geld de deftige winkeliers kwamen
ten onder brengen, en dan nog minder lasten moesten dokken. Zij begreep niet waarom
het verkoopen van kruidenierswaren toegelaten werd. Meubelen en schoenen, lijnwaad
en al dat ander gedoen, dat was nu eenmaal zoo, en.... profijt is profijt. Maar eetwaren!
- ‘Ja, die vreemde vogels, ik moet er niets van hebben’, beweerde Mie, terwijl zij
de centen op den toog telde en de gevulde kan aannam; ‘die van den hoek zullen mij
ook niet snappen.’
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- ‘En mij nog minder.’
Gelijk het zonnelicht was het weldra doorgedrongen dat er een hoedenwinkel
kwam op den hoek. Eenparig oordeelden zij dat de menschen het niet lang zouden
kroppen, Hoe dwaas toch zoo iets te beginnen. Of waren er nog niet genoeg, zelfs
buiten de magazijnen van Tietz op de Melkmarkt en de Meir, de Louvre op de
Schoenmarkt, de Ville de Paris in de Leysstraat, en zooveel anderen die alles in het
groot opkochten en voor een spotprijs aan den man brachten?
Een paar dagen bleef de vitrien nog bedekt met groot bruin papier. De jongens,
die langs de gootbuis omhoog klaferden, zagen de jufvrouw bezig met het
rangschikken van hoeden en pluimen. Ze vonden heur een raar mensch met dat
vreemd opgewrongelde haar en dat bleek gezicht, en dan zoo lang! Piet was verschrikt
naar beneden gegleden toen zij even opzag, en hem met heure donkere oogen
verwonderd had bestaard; vrij geweldig kwam hij op den grond terecht, en zijne
ruige knie geelde door de breede scheur der bruine broek. Jammerend liep hij naar
huis, en hikte tegen zijne vragende moeder dat de jufvrouw van den hoek hem van
de buis had doen vallen.
- ‘Wat!’ bruiste Sofie op, en wilde reeds driftig heuren voorschoot aanbinden om
dat vreemde ras rekenschap te vragen. Doch zij vond hem niet, en viel dan nijdig
uit:
- ‘Die staak, die lange Wapper! ze mogen zich daar koes houden.’
Zoodra Piet hoorde dat het onweer van hem geweerd was en nu losbarstte boven
de jufvrouw, hield zijn zeurig schreien op, en ging hij terug bij Jaak en Fik en de
anderen, die voor de deur stonden te wachten, heimelijk hopend dat hij weer een
flinke rammeling zou krijgen, gelijk het dikwijls gebeurde.
- ‘Weet gij hoe zij heet?’ deelde hij vertrouwelijk mee. ‘De staak.’
- ‘De staak!’
Ze vonden het allen kostelijk, en Piet, om te toonen dat hij volstrekt niet bang was,
ging aan het sleutelgat der deur roepen: Staak! Staak! waarop allen ijlings in de poort
van den huurhouder liepen.
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Eindelijk stond op zekeren morgen de uitstalling te pralen achter het smetteloos
glimmend glas. Van de met spiegel bezette schutting kronkelden zijden linten sierlijk
bijeen naar het midden, waar zij, fijntjes geplooid, als verscheidenkleurige sterre
door elkander werkten. In smaakvolle keuze waren hier en daar, tusschen de witte
en roode rozen, de hemelsblauwe korenbloemen, de teere madeliefjes en vurige
kollebloemen, alle rakelings af op de natuur nagemaakt, glinsterend-koperen staanders
geplant, bekroond met handig afgewerkte hoeden. 't Was een keurige mengeling van
zachte en vinnige tinten, waartusschen soms een donkere veder vorstelijk hong, of
waarover de broze mist lag van luchtig gaas. Op een groen-zijden kussen staken, als
ordeloos, maar werkelijk in kunstig gekozen eenheid, lange hoedspelden, wier groote
koppen glinsterden van geslepen steenen, of bezet waren met wazig parelmoer, of
mat-goudig weerschenen in den spiegel, die de enge ruimte bedriegelijk vergrootte.
Maar wat vooral de oogen der verraste vrouwen verwonderd had doen staren, was
het rozig wassen beeld, dat in het midden troonde op donker fluweelen voetstuk. Ten
halven lijve als opgroeiend uit de zwierige omzwachteling van lichtblauw satijn,
scheen het op afstand als een levend mensch, zoo kunstig was het jonge vrouwenbeeld
dat daar gracelijk stond, den sierlijken zomerhoed met donzige violetten op het
fijn-krullend haar, wat overschaduwend de blauwe oogen die doken in de donkere
omranding van lange wimpers, om den kleinen, kersrooden mond een lieve lach, die
over gansch het aanvallig gelaat een tint van lokkende vriendelijkheid spreidde. Door
onzichtbare werking van verborgen tuig draaide het voetstuk langzaam op zichzelve
rond, en vermochten de nieuwsgierigen nauwkeurig de vorm en 't maaksel van den
prachtigen hoed te ontleden.
Ze gingen echter, na even gepoosd te hebben, als onverschillig voorbij. Geen
enkele wilde laten merken dat zij in de vreemde ratten belang stelde, of dat zij schoon
vond wat er ten toon werd gesteld. Ze gluurden sluiks naar het glanzende raam, en
pijnigden hun denken om iets te vinden waarop zij konden vitten. Als er soms een
onbekende voor de uitstalling bleef staan, beloerden zij heur
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nijdig, en werd ieder bewegen der onbewust-handelende vrouw angstvallig gevolgd;
en 't was hun eene kalmende vergenoeging wanneer zij verder ging, zonder in den
winkel te treden.
Ze weerden wat ze konden om toch dien dag maar gauw gedaan te hebben met
hunne bezigheid. Het was anders nog al druk, zoo in het begin der week. De meesten
hadden hunne handen vol met den wasch, en dat bracht een spannende gejaagdheid
bij, die al het andere gewoonlijk overstelpte. Nu echter stond Lies in den vooravond
reeds op heuren dorpel, als om te genieten van de zoele zomerlucht, die donzig frisch
was geworden na heeten zonnedag, maar werkelijk om gestadig te staren naar den
pralenden winkel. Innerlijk beet de wrok in heur afgunstig gemoed. De nieuwen
waren al zoolang hier, en ze hadden nog geen cent bij haar besteed. In den namiddag
was de bleeke jufvrouw voorbij gekomen met allerhande winkelwaar in volgepropt
draagnet, en aan den vorm en het drukwerk had ze van verre meenen te merken dat
het van Melanie kwam uit ‘De Hesp’. Dát moest er nu nog bijkomen. Die vreemde
ratten! Ze droegen het water naar de zee. Het volk stroomde in ‘De Hesp’, terwijl
bij haar enkel de klanten kwamen die niet anders konden, daar zij gebonden waren
door hun borgen met de week, of daar ze van Lies geld geleend hadden dat ze alle
veertien dagen met woekerintrest gedeeltelijk terug betaalden. Ze had al in stilte
berekend wat het haar zou opbrengen wanneer zij de menschen van den hoek, die
zeker grooten trant gewoon waren, op alles wat meer zou rekenen. Hier vijf centen,
daar drij. Ze zouden het nog niet voelen. Ook had ze toch, spijts heuren afkeer,
heimelijk op hunne komst in heur winkeltje gehoopt. Ze zagen er zoo voornaam uit,
en dan zou zij, al klappend, gauw het fijne van hun handel en wandel uitgevorscht
hebben.
Teleurgesteld, bleef zij nu loensch het huis bestaren. Zoohaast zij echter Sofie zag
aankomen keerde zij, als argeloos, naar den anderen kant, en volgde schijnbaar
aandachtig het gejoel der jongens en meisjes, die luid-lawaaiend katteken speelden.
(Vervolgt)
CONSTANT EECKELS.
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Over Alfred de Vigny
Graaf Alfred de Vigny werd geboren in 1797, stierf in 1863. Wat tijdperk in de
geschiedenis van Frankrijk en van de menschheid! Hij zag het Consulaat, het
Keizerrijk, de Restauratie, de regeeringen van Karel den Xe, van Louis-Philippe, de
2e Republiek, het 2e Keizerrijk en daartusschen de golving der gedachten, de
worsteling der stelsels, het rijzen en dalen der scholen, den op- en ondergang van
het romantisme. Hij was ‘pars magna’ in den grooten roemtijd der Fransche
letterkunde en was even als de Musset en de andere romantiekers een van die
vuurbergen, waardoor ‘de lava vliedt, die grollend in de harten der tijdgenooten
ziedt’.
De wereld baarde in bloedig wee al die kinderen, die genieën zouden worden.
‘La révolution satanique’, zooals de Maistre haar heette, werd gespannen in Cesar's
wagen, de ‘Corsikaan met platgestreken haren’ besprong het hunkerende ros dat zoo
vrijheidsdol hinnikte onder den gloed van Messidor's zon. De Châteaubriand en de
Maistre poogden wel de Christelijke gedachten op te wekken, maar de sluier der
valschheid verborg zoo dicht het gelaat van de kerk-bruid-van-Christus: Men had
haar bespuwd met Voltaire's spog, hare tempels onteerd, hare dienaars onthoofd of
verbannen: Zij had aangebeden gezien geile godinnen der rede op de altaartafels
waar vroeger het Allerheiligste had gestraald en gezien het huis des gebeds onteerd
tot een heksensabbat van gruwelen. Soldeniers dronken-van-bloed-en-wulpschheid
hadden haar gesleurd door schande en moorden, hare ooren onteerd door liederlijke
gezangen, voor hare oogen toegetrokken de heerlijkheid der gezichteinders
van-vrede-en-liefde. Ze hebben haar dan gesteenigd met de steenen dier kerken, die
heerlijke vaten van der vroegere eeuwen godsvrucht en lieten haar half-dood, bebloed
en beslijkt liggen op de baan: Een morgenbriesje kwam allengs verkwikken haar
matte voorhoofd, eenigen poogden hare wonden te reinigen, Napoleon vond dat ze
voor zijn hof een mooi sieraad zou geweest zijn. De bruid was niet dood maar
verbijsterd en zwijmelend: Altijd zag ze tumuli van doodshoofden veel hooger dan
degene welke Tamerlan opsloeg;
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zij hoorde niet meer het feestgelui der klokken die vroeger zoo heerlijk hadden
gejubeld toen de vernieuwde aarde onder den kus van haar eeuwig-ouden,
altijd-jongen Redder hare bruiloft had gevierd met haar Schepper. De lach van Voltaire
knarste steeds in haar oor.
De gebedenboeken der nieuwe wereld waren de ‘Dictionnaire de l'Encyclopédie’
en de ‘Kritik’ van Kant. De lievelingswerken der Kerk als de Summa Theologica
waren verscheurd.
De eik van Vincennes, waaronder Koning Lodewijk voor God en zijn volk recht
sprak, was een vrijheidsboom geworden, waarvan de vruchten, van buiten blozend,
van binnen stof en asch waren, als diegene welke groeien op de oevers der Doode
Zee.
Uitstekend wordt die tijd geteekend door twee onder zijne geniaalste kinderen,
door De Musset in Confession d'un enfant du siècle, door de Vigny in zijn Journal
en in Grandeur et servitude militaire:
‘Génération ardente, pâle, nerveuse; conçus entre deux batailles, élevés dans les
Collèges au roulement des tambours, des milliers d'enfants se regardaient entre eux
d'un oeil sombre en essayant leurs muscles chétifs....
Alors s'assit sur un monde en ruine une jeunesse studieuse....
Toute la maladie du siècle présent vient de deux causes: Tout ce qui était n'est
plus, tout ce qui sera n'est pas encore.’ (De Musset).
De Vigny (Journal d'un poëte, Ed. Levy, bl. 58) teekent als volgt zijne eerste
levensjaren: ‘Ik ben geboren te Loches, eene kleine stad in Touraine... Twee jaar oud
zijnde, werd ik naar Parijs geleid, alwaar ik tusschen vader en moeder, door hen met
eene weergalooze liefde werd grootgebracht. Zij hadden drie zoons gehad: Leo,
Adolf, Emmanuël. Ik bleef alleen over, de laatste en zwakste uit een oude, talrijke
familie van Beauce. Grootvader die uiterst rijk was, richtte met mijn vader en diens
zeven broeders groote wolvenjachten in. De omwenteling vernielde alles. Mijn vader
was de eenige die overbleef. Hij was weinig bemiddeld. Dit is een ongeluk dat geen
eerlijk mensch verhelpen kan.
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Mijn leven tot mijn dertigste jaar kan in twee deelen gesplitst worden: Het Keizerrijk,
De Restauratie.
Het eerste is dat mijner opvoeding. Het tweede dat van mijn militair en dichterlijk
leven.
De koele en ietwat sombere stugheid van mijn karakter werd mij niet aangeboren,
maar is uit mijne levenstoestanden gegroeid. Eene uiterst prikkelbare gevoeligheid,
terneergedrukt gedurende mijne kindsheid door m'n meester, in het leger door de
hoofdofficieren, bleef in het geheimste hoekje van mijn hart opgesloten.’ (Bl. 58-59,
Journal.)
‘Op het einde van het Keizerrijk, schrijft hij, was ik een verstrooide lyceum-leerling.
De oorlog stond recht in de school, de trommel roffelde de stem der meesters dood
en de geheimzinnige boekentaal sprak tot ons zoo koud en zoo pedantisch.
Logarithmen waren in onze oogen slechts sporten om te stijgen naar de ster van het
eerelegioen, de schoonste ster des hemels voor kinderen.
Een buitensporige zucht naar krijgsroem vervulde mijn hart juist toen Frankrijk
van die drift begon te genezen.’ (Grandeur et servitude militaire, Ed. Michel-Levy,
1869, bl. 14-15).
Krijgslauweren echter zouden nooit de Vigny's hoofd omkransen: als soldaat gaat
hij met Louis XVIII de baan van de vlucht op en ten gevolge van het afschaffen der
roode-wachtregimenten moet hij vaarwel zeggen aan zijn mooie uniform, aan zijn
paard en zijne toerusting. ‘(Paléologue, Alfred de Vigny. Paris, Hachette, bl. 15).
Toen werd het vrede en begon voor de soldaten te slaan de eentonige tik-tak van het
kazerneleven. Doch de Vigny zocht andere ruimten om erin te storten den overvloed
der werkkracht die kookte in hem. Hij begon dol-veel te lezen: vooral werken over
geschiedenis, den bijbel, de boeken van de filosofen uit de 18e eeuw, van de Grieksche
schrijvers, namelijk van Homeros, wiens Ilias hij uit het Grieksch in het Engelsch
vertaalde, zijne overzetting met die door Pope vergelijkende.’ (Paléologue, aangehaald
werk, bl. 17).
Den invloed van al die lezingen op de Vigny's werk bestudeerde men herhaaldelijk:
Ernest Dupuy, o.a. schreef
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in La Revue d'histoire littéraire de la France, (juillet-septembre 1903), een artikel
‘Les origines littéraires d'Alfred de Vigny’, dat wij beknopt zullen samenvatten:
‘De dichter heeft het a b c zijner kunst geleerd in de school van Delille, dien Dupuy
eenigszins in eer herstelt.’ (Bl. 7, overdruk).
Zekere kunstmatige verzen en koele beschrijvingen bewijzen dien invloed. Hier
en daar schoone regels dankt A. de Vigny aan Delille.
Ook met Millevoye bestaat verwantschap: (Men vergelijke ‘La Neige’ door de
Vigny met ‘Emma et Eginhard’ door Millevoye). Van Millevoye heeft onze dichter
geërfd zekere fletsche uitdrukkingen en omschrijvingen, zekere
beginnelingswendingen. Hij dankt hem toch weer zekere Grieksch-mooie verzen,
het stuk Symètha, waarschijnlijk het onderwerp van ‘Dolorida’.
De bijbelsche gedichten echter, welke de romantiekers schreven vinden hunnen
oorsprong in de werken van Châteaubriand.
Népomucème Lemercier werd door de Vigny fel genoten: diens ‘Panhypocrisiade’
werd gelezen door Hugo en de Vigny en hier of daar benuttigd.
Drie schrijvers vooral hebben dieperen en machtigeren indruk gemaakt op de ziel
van de Vigny, namelijk Châteaubriand, Milton en Byron.
Châteaubriand. Voorbeelden van navolging bij de vleet staan te lezen op bl. 20
env. van den overdruk: Vergeleken worden 12 aanhalingen uit ‘Helena’ door de
Vigny met de parallel-plaatsen in Châteaubriand's werk. De colibribeschrijving in
Eloa is samengesteld naar eene dergelijke beschrijving in ‘Attala’. Andere voorbeelden
zijn nog ‘La Fille de Jephté’, ‘La Maison du Berger’, de beroemde samenspraak
tusschen Napoleon en Pius VII uit Grandeur et servitude militaire. (La Canne de
Jonc) misschien ook het onderwerp van Eloa: alhoewel de naam uit Klopstock's
‘Messias’ komt, heeft de Vigny slechts eene gedachte uit dit gedicht overgenomen.
Veel meer ontleende hij aan Milton: ‘Paradise Lost’ was een in Frankrijk zeer bekend
werk: de Vigny las het voordat hij Eloa maakte.
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Hij onderging den invloed ervan en niet dien van Moore's ‘Liefden der engelen’(1).
Het wereldgroot vers:
‘monte au ciel aussi vite que l'éclair en descend’

doet denken aan een vers van Milton's Comus ‘Zoo snel als het gebliksem van het
getintel eener star daalde ik uit den hemel’. Ook ‘La Colère de Samson’ kan nuttig
vergeleken worden met Milton's ‘Samson agonistes’ (bl. 29-30).
Eene van de oorzaken van de Vigny's pessimisme is BYRON: Het eerste werk van
de Vigny is een artikel in proza over Byron's werken. De gedachte van ‘Moïse’ komt
van Byron: De teekens en de verzen: ‘Je vivrai donc toujours puissant et solitaire’
komen in Childe Harold's mond ‘I stand, and I stood alone’. ‘To be alone’, zucht
Manfred. ‘Not to slumber, not to die’. Zekere bijzonderheden werden ‘Manfred’
nageschreven. (Bl. 33) ‘Le Déluge’ werd ingegeven door Byron's Heaven and Earth.
‘La Mort du Loup’ door Childe Harold IV, 21. (Andere voorbeelden nog leze men
op bl. 35 env.)
De Vigny las grondig Dante, doch laat; met Ariosto dweepte hij vroeg: uit ‘Orlando
furioso’ vatte hij een treurspel op: Roland, waarvan slechts een vers werd behouden.
Rabelais kende hij ook opperbest.
Na de gedichten: Symetha(2), La Dryade(3),

(1) Over die zaak schreef Fernand Baldensperger een artikel: ‘Thomas Moore and Alfred de
Vigny,’ The Modern-language review, Juli 1906.
(2) Door de Vigny gedateerd 1815. Sainte-Beuve (Revue des deux Mondes, XXXIVe jaar, IIe
période, 15 août 1804, bl. 772-778) betwist dit en beweert dat de Vigny dit stuk geäntidateerd
heeft, opdat hij niet zou beschuldigd geworden zijn van navolging van André Chénier, wiens
gedichten in 1819 werden gepubliceerd. Hij beweert dat die stukken beter zijn dan Helena
dat slechts volgens Sainte-Beuve in 1821 kon geschreven zijn. Ern. Dupuy (op. cit.) weerlegt
de argumenten van Sainte-Beuve. Helena, zegt hij, werd in 1816 geschreven. Chénier was
bekend vóór 1819. De Vigny had er dus geen belang bij het jaartal te vervalschen. (Cf. ook
Paléologue op. cit. Nota op bl. 19). Die dagteekeningen en de vraag waarom de Vigny uit
latere drukken zijner werken ‘Helena’ wegliet en alles wat dit laatste werk betreft werd
grondig bestudeerd door Edmond Estève in Helena poëzie en trois chants réimprimé sur
l'édition de 1822 avec introduction et notes Paris 1907, Hachette.
(3) La Dryade is eene idylle in den trant van diegene van Theocrites, een gesprek tusschen
Ménalque aux noires tresses, die de zinnelijke liefde bezingt en Bathylle aux blonds cheveux,
die de reine, kuische liefde prijst. Brunetière (L'Evolution de la Poésie lyrique en France au
XIXe siècle, IIIe uitgave, II, bl. 4), schrijft over die eerste gedichten: ‘Chénier lui-même n'a
rien de plus grec - il n'a rien de plus vif, de plus voluptueux, de plus plastique que certains
vers de la Dryade’.
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Helena(1), Le Bain d'une Dame Romaine(2), Le Bal(3), La Femme adultère(4), Le
Somnambule(5), Le Malheur(6), La Neige(7), La

(1) Gedicht in 1816. Het gedicht gaf zijn naam aan den eersten bundel; de Vigny liet het weg in
de volgende uitgaven: ‘essai fait à dix-neuf ans’. - Il a un vice fondamental, c'est l'action du
poëme. (Journal d'un Poëte, bl. 278). C'est une aventure souillée par le fond du sujet (bl.
281 env.).
De inhoud is de volgende: Een meisje uit de Ionische eilanden werd door de Turken verkracht.
Haar minnaar weet het niet en voert haar mee aan boord van een Grieksch schip naar Athene.
Hij ziet haar steeds weemoedig, den dood betrachtende. Hij begeert de overwinning en dat
zijne verloofde daarbij aanwezig zijn zou. Hij spreekt haar over Griekenland. Athene wordt
aangevallen. In eene kerk zitten de laatste Turken ingesloten. Zij zullen verpletterd worden.
Helena werpt zich onder hen zeggende: ‘Hier sterf ik.’ - ‘Zonder uwen echtgenoot?’ ‘Dezezijn
mijne echtgenooten’, zegt zij, ‘ik sterf; mijne ziel is nog maagd.’ - De echtgenoot zegt spoedig:
‘J'aime mieux ta cendre encor qu'un tel bonheur.’
Eenige fragmenten van dit werk werden gedrukt in Journal d'un Poëte, bl. 281 env. Helena
werd in 1907 opnieuw gedrukt. (Zie, nota 2.)
(2) In 1817.
(3) In 1818, plastisch-schoon, doch gevoelloos.
(4) In 1819. Cf. Parisina door Byron. (Zie Dupuy, op. cil. bl. 30): ‘trame tissée de volupté et de
terreur.’ Lauwe zinnelijkheid in het Ie deel; heerlijke landschapsschildering als inleiding tot
het IIe; hartroerend het tooneel tusschen de schuldige en het kind van den bedrogen echtgenoot.
(5) In 1819. Uit de Grieksche tragiek.
(6) In 1820. Onder de ietwat troebele verzen van dit gedicht onthouden wij:
‘Ah, puisqu'une éternelle veille
Brûle mes yeux toujours ouverts,
Viens, o gloire, ai-je dit, réveille
Ma sombre vie au bruit des vers.
Fais qu'au moins mon pied périssable
Laisse une empreinte sur le sable.’
La gloire a dit ‘o fils de douleur,
Où veux-tu que je te conduise?
Tremble, si je t'immortalise
J'immortalise la douleur.’
(7) In 1820. Te bewonderen de plastisch-rijke historieschildering van ‘Karlemanje’.
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Fille de Jephté(1), Le Bain(2), La Prison(3) bewonderen wij het eerste grootsch
meesterstuk Moïse.
‘Daar is nooit meer zulk een profeet in Israël opgestaan als Mozes, dien de Heer
kende van aangezicht tot aangezicht, in al de teekenen en wonderdaden, welke hij
hem zond te doen in Egyptenland, aan Pharao en al zijne knechten en aan zijn gansche
land, en in al die sterke hand, en groote wonderen welke Mozes gedaan heeft voor
gansch Israël’, zegt de Schrift en inderdaad wie was als Mozes? De volken der oude
geschiedenis roemen hunne wijzen, hunne redenaars, hunne wetgevers, hunne dichters,
hunne veroveraars; zeven steden twisten over de geboorteplaats van Homeros, maar
wie heeft God gezien als Mozes, met Hem gesproken?
Mozes' gansche leven is één wonder: het groot wonder van het bestaan van Israël:
Zijn aangezicht straalt van de samenspraak met den Heer.
Het heffen zijner handen brengt zegepraal, het wijzen zijner vingers splijt en vult
de zeeën, zijn vaandel is de wolk- en vuurkolom, het regent manna om hem heen,
de rotsen worden zacht voor z'n blik. Hij zingt liederen zooals nooit Pindarus er zong,
en mee zongen de zee en het volk.
Geen redenaar kon opwekken zooals hij, geen staat had wetten zooals diegene
welke hij verkondigde. Hij droeg geen adelaar, maar was zelf de adelaar, drinkend
den gloed

(1) In 1820. Niet op de hoogte van het onderwerp: men vindt daarin akelige stopverzen en
gemeenplaatsen:
Elle était jeune et belle et la vie a des charmes.
Dit gedicht is een protest tegen de zoogezeide wreedheid van God. De Vigny legt zijne eigene
meening in den mond van Jephta: ‘Seigneur, vous êtes bien le Dieu de la vengeance.’
(2) In 1821. Fragment d'un poëme de Suzanne. Veel meer eene schildering van de schoone
Suzanna dan van de kuische.
(3) In 1821. Geschîedenis van ‘Le Masque de fer’, die leefde vreemd voor de aarde en
onboetvaardig stierf, niettegenstaande het welsprekend smeeken van een priester. Een vers
teekent weer de Vigny's godsbeschouwing:
‘Il est un Dieu, j'ai pourtant bien souffert.’
In dit stuk blijkt de meesterschap van den schrijver in de sa menspraak tusschen den gevangene
en den priester. (Cf. ook de meesterlijke dialoog tusschen de twee onschuldige slachtoffers
van den zondvloed in het stuk ‘Le Déluge’.)
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der godheid zelve. God doorkneedde zijne ziel, sprak door zijn mond.
Mozes' leven is een grootsch treurspel: het gaan door de woestijn naar het beloofde
land, het wijzen aan weigere menschenkudden van landen van honing en melk, en
het zien slechts van verre van die schoonheid, waarheen hij de anderen leidde:
‘Mozes ging dan uit de vlakke velden van Moab boven op den berg Nebo, op de
hoogte Phasga, tegenover Jericho: en de Heer toonde hem het gansche land van
Galaäd tot Dan toe en gansch Nephtali en 't land van Ephraïm en Manasses, en 't
geheele land van Juda tot aan de uiterste zee, ook de zuidzijde en de ruimte des velds
van Jericho, de palmstad; tot Segor toe. En de Heer zeide tot hem: Dit is het land,
waarover ik Abraham, Isaac en Jacob gezworen heb zeggende: aan uwe afkomst zal
ik het geven. Gij hebt het met uwe oogen gezien, doch gij zult derwaarts niet
overgaan.’ (Deuteronomium xxxiv).
Op dien stond schildert de Vigny Mozes of liever zich zelven, zijn hoogmoed,
zijne verzuchtingen onder de gedaante van Mozes: Het wezen van Mozes' leven
gelijkt opvallend op de essentie van het dichtersleven; dat ook is haken naar de verte,
zien van het beloofde maar wijd-liggend, ongenaakbaar land, spreken met den
verborgen God. Mozes te nemen als zinnebeeld van de dichters is uiterst natuurlijk.
- Mozes is wel de Vigny, de trotsche alleenstaande, opwaartsstrevende idealist, de
machtige met afgronddiep hart, de peiler van den hemel, dragend immer-gapende
onvoldaanheid.
Het gedicht begint met de beschrijving van het beloofde land: de omzetting in
verzen van den Deuteronomiumtekst. Mozes spreekt met God, doch bidt Hem niet
aan: de Vigny heeft nooit God aangebeden(1). Nooit bloeide het gebed op de rots
zijner ziel. Hij klaagt, hij verwenscht zijne roeping, zijn machtig-eenzaam-zijn en
bidt om te mogen slapen den slaap der aarde:

(1) Behalve onder eene omstandigheid, na den dood zijner moeder.
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Il disait au Seigneur ‘Ne finirai-je pas?
Où voulez-vous encor que je porte mes pas?
Je vivrai donc toujours puissant et solitaire?
Laissez-moi m'endormir du sommeil de la terre. Que vous ai-je donc fait pour être votre élu?’

Gansch het gedicht is de uitwerking dier twee denkbeelden: ‘puissant’ et ‘solitaire’
‘puissant’:
‘J'ai fait pleuvoir le feu sur la tête des rois;
L'avenir à genoux adorera mes lois;
Des tombes des humains j'ouvre la plus antique,
La mort trouve à ma voix une voix prophétique,
Je suis très grand, mes pieds sont sur les nations;
Ma main fait et défait les générations.
Hélas, je suis, Seigneur, puissant et solitaire;
Laissez-moi m'endormir du sommeil de la terre.’

En nu de eenzaamheid:
‘Sitôt que votre souffle a rempli le berger,
Les hommes se sont dit: ‘Il nous est étranger
et les yeux se baissaient devant mes yeux de flamme,
Car ils venaient, hélas, d'y voir plus que mon âme.
J'ai vu l'amour s'éteindre et l'amitié tarir,
Les vierges se voilaient et craignaient de mourir.
M'enveloppant alors de la colonne noire,
J'ai marché devant tous, triste et seul dans ma gloire.
Et j'ai dit dans mon coeur: ‘que vouloir à présent?
Pour dormir sur un sein mon front est trop pesant,
Ma main laisse l'effroi sur la main qu'elle touche.
L'orage est dans ma voix, l'éclair est sur ma bouche;
Aussi, loin de m'aimer, voilà qu'ils tremblent tous,
Et quand j'ouvre les bras, on tombe à mes genoux.
O Seigneur, j'ai vécu puissant et solitaire;
Laissez-moi m'endormir du sommeil de la terre.’

Laten wij in esthetisch-historisch opzicht onderzoeken die klacht en dien wensch.
De klacht is de stem der grooten: klagend giert de wind door de donkerheid der
wouden, klagen doen zee en orkaan, klacht is het bestaan der bergen, treurend omdat
ze nooit worden bezocht door lentemeisjes noch dartelende
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kinders, omdat ze nooit geliefkoosd worden door huppelwindjes. Logheid is hun
kracht: ze staan daar voor eeuwig gemetseld en de herder of de alpreiziger, wanneer
hij van ver hun dreigen ziet door de lucht, voelt stijver worden zijn bloed, slaat een
kruis en gaat voorbij; klacht tintelt in de eindelooze, oneindig-schoone
noorderijsvelden, in het diepflonkerend geblaak der sterren, in de koudblauwe
winterluchten. Het heimwee naar zuiderlanden en palmboomenloover vulkaant op
soms uit die eenzaamheden en weer wordt het eene klacht als deze van de Vigny's
‘Moïse’. De klacht is de zang van het ‘besoin d'aimer’ volgens de Musset het genie:
‘ce qu'on appelle génie n'est que besoin d'aimer’. Mozes is ook als de Musset's
Pelikaan ‘pêcheur mélancolique qui regarde les Cieux’. De wensch nu: ‘laissez-moi
m'endormir du sommeil de la terre’ is in de Vigny's mond misschien de kreet des
harten, maar in Mozes' mond onzin: Mozes trachtte naar het beloofde land en naar
het zien van God. ‘Toon mij uw aangezicht’. ‘Toon mij uwe heerlijkheid’, had hij
eens gesmeekt en dit moest de laatste gedachte zijn.
De wensch van de Vigny's ‘Moïse’ is die van een zelfzuchtige, van een boudhistisch
nihilist, niet van een mensch die zich heeft opgeofferd om op bevel van God vrijheid
en een vaderland te geven aan het bevoorrechte volk. In dit opzicht dus is verdiend
het verwijt door Longhaye (Dix-neuvième siècle: Deuxième période. Éd. 1901, bl.
253) gericht tegen den dichter dat deze den geest van den bijbel vervalscht. De klacht
evenwel zal blijven als een der heerlijkste brokken uit de wereldletterkunde, omdat
zij verzinnebeeldt een groot deel van het lijden des menschdoms, omdat zij is een
genster-bliksem geslagen uit de ziel der grootsten, de quis-liberabit-me-kreet van de
genieën.
Na even Le Trappiste te hebben gelezen, staan wij weer stil voor een meesterwerk
Eloa. De schrijver stort in dit gedicht een ander deel zijner gedachten neer: de
gedachte van het medelijden, van de opoffering uit liefde: Wat ‘Eloa’ te danken heeft
aan andere meesterstukken hebben wij reeds uiteengezet; toch is dit werk door de
strekking gansch eigen aan de Vigny: Eloa is een engel die uit medelijdende liefde
tot Satan dezen volgt in het ongeluk. ‘Je t'aime et je
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descends’, zou men als kenspreuk op dit gedicht kunnen stellen.
Eloa is een engel geboren uit een traan van Jezus, over Lazarus gestort. Hier volgt
hare beschrijving betooverendschoon na de meest-middelmatige verzen der inleiding:
‘Toute parée, aux yeux du Ciel qui la contemple,
Elle marche vers Dieu comme une épouse au temple;
Son beau front est serein et pur comme un beau lis,
Et d'un voile d'azur il soulève les plis;
Ses cheveux, partagés, comme des gerbes blondes,
Dans les vapeurs de l'air perdent leurs molles ondes,
Comme on voit la comète errante dans les cieux
Fondre au sein de la nuit ses rayons gracieux;
Une rose aux lueurs de l'aube matinale
N'a pas de son teint frais la rougeur virginale;
Et la lune, des bois éclairant l'épaisseur
D'un de ses doux regards n'atteint pas la douceur.
Ses ailes sont d'argent; sous une pâle robe,
Son pied blanc tour à tour se montre et se dérobe,
Et son sein agité, mais à peine aperçu
Soulève les contours du céleste tissu.
C'est une femme aussi, c'est une ange charmante;
Car ce peuple d'Esprits, cette famille aimante,
Qui, pour nous, près de nous, prie et veille toujours,
Unit sa pure essence en de célestes amours:
L'Archange Raphaël, lorsqu'il vint sur la terre,
Sous le berceau d'Eden conta ce doux mystère.
Mais nulle de ces soeurs que Dieu créa pour eux
N'apporta plus de joie au ciel des Bienheureux.’

Op zekeren dag wordt Eloa ingelicht over het bestaan van Lucifer:
‘On dit qu'il gémit, qu'il est seul, que personne ne l'aime.’

Eloa echter vervloekt hem niet. Zij begint te droomen en te mijmeren, zoekt de
eenzaamheid en zegt:
‘Aucun d'eux (engelen en seraphijnen) n'a besoin de celle qui console.
On dit qu'il en est un.’

Zij verlaat den hemel als een kolibrie (Ed. Delagrave, bl. 19, vermaarde beschrijving).
Zij komt tot aan de boorden van den Chaos: liefde komt terug waar zij voorbijvliegt.
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(Ie zang: Naissance). Satan (beschrijving bl. 25) komt haar te gemoet en spreekt
lokkend-mooie woorden:
‘D'où viens-tu, bel Archange? où vas-tu? quelle voie
Suit ton aile d'argent qui dans l'air se déploie?
C'est pour avoir aimé, c'est pour avoir sauvé
Que je suis malheureux, que je suis réprouvé.’

Eloa is betooverd:
‘Sous l'éclair d'un regard sa force fut brisée.’

De verleider gaat voort:
‘Je suis celui qu'on aime et qu'on ne connaît pas.’

en zegt dat hij de koning is van den nacht, de koning der liefde....
‘Ce méchant qu'on accuse est un consolateur.’

Eloa bloost driemaal: teeken dat ze bezweek (IIe zang: Séduction):
Eloa, sans parler, disait: ‘Je suis à toi.’
Et l'ange ténébreux dit tout bas: ‘sois à moi.’

enz. De Engel neemt den sluier weg van zijn hoofd en nadert haar.... Zij zegt:
‘Puisque vous êtes beau, vous êtes bon, sans doute;
Car, sitôt que des Cieux une âme prend la route
Comme un saint vêtement, nous voyons sa bonté
Lui donner en entrant l'éternelle beauté.
Mais pourquoi vos discours m'inspirent-ils la crainte?
Pourquoi sur votre front tant de douleur empreinte?
Comment avez-vous pu descendre du saint lieu?
Et comment m'aimez-vous si vous n'aimez pas Dieu?’

Werkelijk dat zijn woorden ‘forts comme l'innocence.’ Zij denkt ‘Gij zijt schoon,
dus moet gij goed zijn: Hoe kunt gij mij beminnen indien gij God niet bemint?’ Wij
droomen en zijn ontroerd: Hoe jammer dat het niet zoo is, dat zoovele zondige zielen
zijn gehuld in een goddelijkschoone kleed, dat op rotsen en dorren grond is
weggevloeid het bloed der liefde. Dat alles, kunst en letterkunde,
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spreken van liefde en de groote liefde meer om meer verloren gaat. O schoone tijden
zouden het zijn geweest ware het verband tusschen goedheid en schoonheid nooit
verbroken geweest, hadde Eloa de waarheid gezeid! Satan kan het niet uitstaan, hij
wil vluchten en gelijk de gekwetste adelaar, (hier komt de beroemde beschrijving en
het wereldenomvattend vers ‘Monte au Ciel aussi vite que l'éclair en descend’) door
het lood voelt hij zich door de wroeging getroffen, hij is bijna verrukt, voelt spijt,
zucht naar tranen, is op het punt terug ten hemel te gaan, maar dan wordt hij weer
de sluwe verleider en wetende waar hij Eloa treffen zal, weent hij. Hier volgt de
tweespraak:
(Eloa) - Que vous ai-je donc fait? Qu'avez-vous? Me voici.
- Tu cherches à me fuir et pour toujours peut-être.
Combien tu me punis de m'être fait connaître!
- J'aimerais mieux rester; mais le Seigneur m'attend.
Je veux parler pour vous, souvent il nous entend.
- Il ne peut rien sur moi, jamais mon sort ne change,
Et toi seule est le Dieu qui peut sauver un Ange.
- Que puis-je faire? Hélas! dites, faut-il rester?
- Oui, descends jusqu'à moi, car je ne puis monter.
- Mais quel don voulez-vous? - Le plus beau, c'est nous-mêmes.
Viens - M'exiler du Ciel? - qu'importe si tu m'aimes?
Touche ma main. Bientôt dans un mépris égal
Se confondront pour vous et le bien et le mal.
Tu n'as jamais compris ce qu'on trouve de charmes
A présenter son sein pour y cacher des larmes.
Viens, il est un bonheur que moi-seul t'apprendrai;
Tu m'ouvriras ton âme et je l'y répandrai,
Comme l'aube et la lune au couchant reposée
Confondent leurs rayons, ou comme la rosée
Dans une perle seule unit deux de ses pleurs
Pour s'empreindre du baume exhalé par les fleurs,
Comme un double flambeau réunit ses deux flammes
Non moins étroitement nous unirons nos âmes.
- Je t'aime et je descends. Mais que diront les Cieux?

De Hemelen antwoorden:
‘Gloire dans l'Univers, dans les temps à Celui
Qui s'immole à jamais pour le salut d'autrui.’
Les Cieux semblaient parler. C'en était trop pour elle.
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Dit is de geschiedenis van het zondenwee: Ik bemin en ik daal neer. De liefde heeft
ook twee burchten gebouwd: de eene heeft tot middenpunt de goddelijke drieëenheid:
de andere Satan. Tusschen die twee polenburchten heen loopen onze menschheid en
onze wereldgeschiedenis als een evenaar. Machtig trekken beide krachten de zielen
aan: 't is stijgen en dalen alles wat men ziet, alles wat men hoort. Wapenstilstand is
er nooit. De zon en de sterren branden als wachtvuren in den grooten kamp; orkanen
en zeegebulder zijn zijne bazuinen, het heelal is het slagveld.
Een vers dat gezichteinders opentrekt zooals het hier aangehaalde is eeuwig.
Het stuk eindigt met de volgende samenspraak die, naar onze bescheiden meening,
vlekt in het geheel:
‘Où me conduisez-vous, bel Ange? Viens toujours.
- Que votre voix est triste et quel sombre discours!
N'est-ce pas Eloa qui soulève ta chaîne?
J'ai cru t'avoir sauvé. - Non, c'est moi qui t'entraîne.
- Si nous sommes unis peu m'importe en quel lieu!
Nomme-moi donc encore ou ta soeur ou ton Dieu,
- J'enlève mon esclave et je tiens ma victime.
- Tu paraissais si bon! Oh, qu'ai-je fait? - une victime.
- Seras-tu plus heureux? du moins, es-tu content?
- Plus triste que jamais? - Qui donc es-tu? - Satan.

Satan wordt daarin hatelijk: hij mocht maar ongelukkig zijn. De Vigny immers haatte
Satan niet; hij was hem veeleer genegen, hij beschouwde hem als een slachtoffer van
God. Eloa blijft liefde tot op het laatste, maar is al te naïef en vraagt naar de haar
bekende waarheid. Niet naar geluk overigens vraagde zij: haar laatste gedachte is
‘Ik wil nog alles verdragen, maar zult gij gelukkiger zijn?’ en het antwoord is ‘neen’.
Eloa's medelijden is dus volkomen onnuttig. Om dit te verzachten, heeft de Vigny
altijd een vervolg daarop ontworpen. In het Journal d'un Poëte, bl. 274, staat het
plan van een gedicht Satan sauvé. Nadat Eloa in de hel was gedaald, was de nacht
er minder duister geworden. Telkens als er verdoemden aankomen weent Eloa. Satan
verliest zijn genot in het kwaad doen. Zij aanschouwt hem. Hij weent. Eloa glimlacht
en wijst met haren vinger naar den
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hemel. ‘Wat gebeurt er?’ vraagt Satan. Zij antwoordt: ‘Hoor, de tijd is gedaan. Gij
zijt gered’. Zij neemt hem bij de hand, de helgewelven gaan open om hen te laten
doorgaan. Eene plaats onder de engelen is ledig en eene stem spreekt: ‘Tu as été puni
pendant le temps; tu as souffert, puisque tu fus l'ange du mal, tu as aimé une fois,
entre dans mon éternité, le mal n'existe plus.’
Eloa werd druk bewonderd: Victor Hugo schreef er over: ‘Si jamais composition
littéraire a porté l'empreinte ineffaçable de la méditation et de l'inspiration, c'est le
Paradis perdu. Une idée morale qui touche à la fois aux deux natures de l'homme;
une leçon terrible donnée en vers sublimes, une des plus hautes vérités de la religion
et de la philosophie développée dans une des plus belles fictions de la poésie; l'échelle
entière de la création parcourue depuis le degré le plus bas; une action qui commence
par Jésus et qui se termine par Satan. Ève entraînée par la curiosité, la compassion
et l'imprudence jusqu'à la perdition, la première femme en contact avec le premier
démon, voilà ce que présente l'oeuvre de Milton, oeuvre simple et immense dont tous
les ressorts sont des sentiments, tableau magique qui fait graduellement succéder à
toutes les teintes de lumière toutes les nuances de ténèbres, poëme singulier qui
charme et qui effraye.’ In de eerste uitgaaf van dit artikel stond te lezen: ‘Eloa’ voor
le Paradis perdu en Alfred de Vigny in plaats van Milton’ (Brunetière: Evolution II,
bl. 6). Toen die tweede uitgaaf verscheen, was Hugo reeds nijdig tegen de Vigny.
Théophile Gauthier heette ‘Eloa’ le plus parfait poëme de notre littérature.
(Aangehaald in Paléologue op. cit.)
Longhaye (op. cit., bl. 254) oordeelt anders: ‘Pour Eloa, sous la parure littéraire
souvent fort belle, ce ne sera jamais qu'un caprice répugnant comme donnée première,
indécis et malsain comme dernière impression.’ Hij beweert verder, dat het boek
gericht is in naam van het gevoel tegen de eeuwigheid der straf en dat de schoonheid
besteed wordt aan ‘des jeux déraisonnables et, tranchons le mot, parfaitement
sacrilèges.’
In letterkundig opzicht, zegt Emile Faguet (Études littéraires sur le dix-neuvième
siècle, Paris 1887, bl. 144-
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145): ‘Satan wordt een gewone Don Juan en Eloa valt zooals men gewoonlijk valt.’
Reeds hooger wezen wij op de indruk-vernielende laatste verzen. De benaming
indécis is dus eenigszins gepast. Heeft Faguet nu gelijk? Over 't algemeen ja, toch
schijnt zijne uitspraak ons wat streng evenals diegene van Longhaye. De rede echter
van den katholiek is niet bevredigd, maar is de romantische dichtkunst niet voor een
groot deel de opstand van het gevoel tegen het verstand, en katholiek was die kunst
niet, zooals wij verder zullen zeggen. De indruk dien de Vigny wil teweegbrengen
of ten minste teweegbrengt is: ‘In Eloa zit veel meer goedheid, meer medelijden dan
in God.’ Verkeerd is de opvatting der hel, verkeerd dit ideaal van opoffering. De hel
immers is, zooals ik het onlangs nog las, niets anders dan het voortduren van den
staat van wanorde, waarin de zondaar zichzelf geworpen heeft (Tijdingen der
Hoogeschooluitbreiding, IIIe jaargang nr 8). Eene opoffering als diegene van Eloa
gaat overigens ook in tegen de orde: de mensch moet zijn eigen eeuwig geluk zoeken.
Onlangs schreef Pater van Mierlo Jun. (Jong Dietschland, 10e jaarg. nr 2) dat het
menschelijke voor alle volken en tijden van het treurspel ‘Lucifer’ hierin gelegen is
‘Lucifer is de schoonste ziel waarop Gods oog genadig viel’. In vollen adel verschijnt
hij ons, zonder lagere driften, afkeerig van logen en van geveinsdheid.... Hij wordt
gehouden in eene atmosfeer van verhevenheid, die zijn val te tragischer maakt.’
‘Zoo is Lucifer de val van een ziel.’
Met hier of daar een lichte wijziging is dit op Eloa toepasselijk: Hier minder
grootschheid dan liefelijkheid - meer het hart dan wel de verbeelding wordt getroffen
- en heel diep: Wie heeft niet den droeven indruk ondervonden wanneer men hem
berichtte eene zelfmoord of den slechten dood van een begaafd mensch! Veel sterker
pijnigt ons het lezen van ‘Eloa’: Geen val van Gretchen of Katuscha roert ons als
die val: want dat is er een uit de hoogste hoogte en allerdiepst. Dien indruk ongezond
te heeten is toch overdreven. De mensch is van natuur genadig voor de dwalingen
van het hart en Eloa dwaalt uit overdreven,
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onberedeneerde goedertierenheid: zij verdient dus medelijden of verkrijgt er toch
ondanks alle redeneeringen.
Eloa zal een onvergankelijke figuur blijven naast de andere heldinnen der
zelfopoffering en ik denk vanzelf op Elisabeth uit ‘Tannhäuser’, die gelukkiger dan
Eloa, haren Satan-Tannhäuser redt, en liefde-leliën uit een dorren staf doet groeien.
In 1828 schreef de Vigny nog Le Déluge(1) en Dolorida.(2)
(Vervolgt)
L. DOSFEL.

(1) Le Déluge is eene herhaling van de Vigny's lievelingsmotief: God is wreed ‘qui créa sans
amour fera périr sans haine.’ Eene maagd en een herder, zuiver als verschgevallen sneeuw,
beminnen elkander. zijn zondeloos maar vergaan zooals de zondaars. Mengeling van
echt-gouden en oude rommelverzen. Onder deze laatste b.v.:
........... ‘des nuages
semblaient y préparer l'arsenal des orages.
Le soleil dévoilant sa face agrandie.’
Kleur-en levenloos is de zondvloed-beschrijving. De slotsamenspraak is treffend:
........... ‘Emmanuel,
Avons-nous obtenu la clémence du Ciel?
J'aperçois dans l'azur la colombe qui passe;
Elle porte un rameau; Dieu nous a-t-il fait grâce?
- La colombe est passée et ne vient pas à nous.
- Emmanuel, la mer a touché mes genoux.
- Dieu nous attend ailleurs à l'abri des tempêtes.
- Vois-tu l'eau sur nos pieds? - Vois le ciel sur nos têtes.
- Ton père ne vient pas, nous serons donc punis.
- Sans doute après la mort nous serons réunis.
- Venez, ange du ciel et prêtez-lui vos ailes.
- Recevez-la, mon père, aux voûtes éternelles.
Weer dus omzetting van een liefdeboek door een hatende ziel en bijbelvervalsching.
(2) Dolorida is de geschiedenis van een bedrogene echtgenoote die haren gemaal vergiftigde en
zich zelve daarna. Echt-Spaansch, ziedend-driftig, koel-wreed. Sainte-Beuve (aangehaald
artikel, bl. 777-778) schrijft erover: ‘La forme si dramatique est pourtant bien cherchée, bien
compliquée et le dernier vers, qui est tout un drame, a été préparé avec un art infini mais un
peu prétentieux. Le sanctuaire tend à devenir un labyrinthe.’
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Pax....
Aan een modernen Werkman.
o, Voel hoe de opstand om uw lenden prangt
En dwangt, Onzaalge, als een gesmede kluister!
De storm steekt op. De tijden rijpen. Luister
Hoe 't knersend ijzer u den wil omvangt.
De tijden rijpen, bronzend in de zon
Als weelge peren die de tanden tarten...
En huilt 't orkaan, 't herlevent aan hun bron
Uw duizend zuchten en uw duizend smarten.
En huilt 't orkaan, de haat zwelt in uw longen
En spoelt zijn spog met warmen walm omhoog,
In vloek en gier en vlamme en vuurge tongen,
In wrok en wrevel wolkend uit de loog.
o, Voel hoe de opstand aan uw zijden smacht
En tracht naar 't bloedbad van uw wraak en wrevel!
Ik durf niet opzien naar uw mond die lacht
In grijns en grim, en gruwelzwangren nevel!
Ik durf niet denken meer!... Ik durf niet denken!
Uw wreede lach mij taal en teeken stremt!
Ik durf niet langer u te mijwaart wenken,
Onzaalge, dien geen liefdetoom en temt!
Ik zie met afschuw ál die zwarte drommen,
Die donkre mannen door de nachten gaan,
Die roode vlammen, vuurge rookkolommen
Die uit uw rangen in de luchten slaan.
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Ik zie den vloed van d'Opstand naderstroomen,
De dijken zwichten, breken, - doorgestormd,
De steden branden als vervloekte droomen,
En d'Eeuwenzuil bezwijken, - als doorwormd!
Ik zie de tempels door uw hand vernielen,
Ik zie mijn heilgen door uw arm geslecht,
Ik zie de vrouwen vóór uw voeten knielen,
Ik zie 't Genie door uwen wil geknecht!
Ik durf niet denken meer!... Ik durf niet weenen!...
Ik voel uw haat aldoor mijn harte slaân......
Ik ben de stille, zachte klacht der kleênen,
Die liefdepreevlend langs de wegen gaan!
Ik ben zóo arm als gij, en lijde ellenden
Door géenen troost gevoed, géen hart gestild.
Ik ben zóo droef als gij, zóo ziek, zóo tenden,
En voel hoe d'honger door mijn dermen rilt!
Ik ben 't geduldend wee, en wil niet velen
Dat op mijn pelgrimspij uw modder spat!....
Ik ben uw zwakker kind, en durf niet spelen
Aan vader's hand die 't moordtuig wreed omvat!
Ik ben zoo droef als gij, die roept en steigert.
Ik voel de nood door àl mijn stappen slaan,
Ik hoor den lach van wie mij liefde weigert,
En zie de weelden die in wellust gaan!
Ik zie mijn wil tot gulden geld gesmolten,
Ik zie mijn werk tot overvloed herleid,
Ik zie mijn zweet tot rijken tooi gestolten,
Ik zie mijn bloed tot voettapijt gespreid!
Ik zie mijn hart met wreeden wrok verstooten
En weet mijn kindren beedlend langs de baan!....
Ik ben den beker moê, van gal verdroten,
En vinde een kaargen troost in droef getraan!....

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1908

516
Ik ben zoo ziek als gij, zoo moê, zoo tenden!
Ik voel mijn armen, krachtloos en ontdaan
De smeekend' handen naar den Vrede wenden,
Die wacht ons, glanzend als een jeugd'ge Waan!....
Ik lijde als gij, en wil u Broeder! noemen,
U 't vredeteeken kussen op de wang,
Uw donker leven sieren met wat bloemen,
Uw donkre ziel verlichten met wat zang.
Ik ben uw broeder! Ik ben zwak en lijde!
Kom, laat ons de eigen wegen biddend gaan,
En 't harte in deemoed tot den Vreê bereiden
Die wacht ons, glanzend, als een jeugd'ge Waan!....
Kom aan mijn zij! Hier loeit geen rood orkaan,
Hier zijn geen wulpsche lust, geen bloedge feesten,
Hier zijn geen ketens met verguldsel aan,
Hier ment geen vrijgeest 't arme volk als beesten!
Hier is Vrede!......
In dezen tempel brandt
De godslamp stil haar pinklicht als een sterre....
Hier ligt de Macht geknield en overmand,
Hier is de Rijkdom arm en 't Onrecht vèrre!....
Ik ben uw broeder! Voelt gij wie ik ben?
Ik wil uw wreede schare in éen omarmen
Van liefde en hope, aan mijnen boezem warmen!
Ik ben uw broeder! Voelt gij wie ik ben?....
Ik wil den vloek der komende geslachten
Met zorgend' handen van uw hoofden slaan!
Ik heb u lief en blijve u biddend wachten
En eeuwentartend aan dees' Kruisweg staan.
Ik ben zoo moede als gij, met moede voeten
Die moede moeten stromplen ter Genâ.
Ik wil voor u als zoenend offer boeten!
Waar staat uw Kruishout? Wáár uw Golgotha?
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Ik wil voor u dat zoenend offer plengen!
Ik ben uw broeder, dien geen eeuwe en schen'......
Ik moete uw hart een blijde hope brengen,
Een blijde liefde!......
Voelt gij wie ik ben?......
Turnhout, Kerstdag 1907.
V. VOORDE.
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De vernieuwing van ons maatschappelijk leven (I)
(Slot)
Het liberalisme heeft gezorgd voor burgerlijk huwelijk en voor echtscheiding, het
socialisme zal ons de vrije liefde brengen. ‘Het huwelijk, schreef B. MALOU, den
27en Juli 1892 in Le Peuple, is een bespottelijke en onzedelijke instelling’. ‘In haar
liefdekeus’, zegt BEBEL over de vrouw, ‘is zij even vrij als de man; zij vrijt of laat
zich vrijen en sluit den band uit geen andere overweging dan hare neiging. Deze
band is een privaat-overeenkomst zonder tusschenkomst van eenigen functionaris.
De mensch moet in de gelegenheid zijn, over zijn sterkste drift even vrij te kunnen
beschikken als over ieder andere natuurdrift. Hij heeft daarvan niemand rekenschap
te geven, niemand behoeft zich ongeroepen daarmee te bemoeien. Inzicht, beschaving,
onafhankelijkheid zullen de juiste keus verlichten en leiden. Blijkt later
onverdraagzaamheid, ontgoocheling, afkeer, dan gebiedt de moraal, de onnatuurlijke
en daarom onzedelijk geworden verhouding te laten varen.’(1)
Het liberalismus heeft ons gezegend met de Staatsschool en wil door de school de
massa-inenting zijner theorieën in het gemoed der kinderen bereiken, door het
socialisme wordt het beginsel tot zijn uiterste gedreven en de onteigening der kinderen
voltrokken. ‘Men moet des te minder’, verklaart J.J. ROUSSEAU, ‘de opvoeding der
kinderen aan de gedachten en vooroordeelen der ouders overlaten, daar deze
opvoeding nog meer belang heeft voor den Staat als voor den ouder.’(2) En BEBEL
zegt: ‘Alle opvoedings- en leermiddelen, kleeding en onderhoud, door de maatschappij
ter beschikking gesteld, zullen den eenen

(1) Die Frau, bl. 342.
(2) Discours sur l'économie politique. Cité par TAINE. L'Ancien Régime, p. 323.
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leerling niet tegenover den anderen benadeelen.... De opvoeding zal voor beide
geslachten gelijk en gemeenschappelijk zijn.’(1) En het program van Gotta verlangt
uitdrukkelijk ‘algemeene en gelijke volksopvoeding door den Staat.’(2) Het is den
Staat niet genoeg dat hij de verpleging der schreiende vondelingen en der dolende
weesjes onttrekt aan de liefde onzer kloostervrouwen, de ouders zelven en al degenen
die zich geroepen voelen om zich aan de ontwikkeling der jeugd te wijden worden
afgewezen. De Staat zonder ingewanden en zonder opvoedkundig beginsel zal de
kinderen samendrijven in zijne doodsche scholen, hij zal hun geheugen opvullen met
onzijdigheden, hunne oogen verbijsteren met toekomstbeloften, met een schaduwe
van moraal en een zeer voelbaren policiedwang zal hij hunnen wil dresseeren op het
burgerlijk leven, maar niet een schijn van karakter, van overtuiging, van liefde en
van edelmoedigheid zal hij brengen in de harten.
Het individualisme en de Staatsvergoding zijn vijand van de beroepsgenootschap,
zooals ze in den christelijken Staat verlangd wordt. Voor het liberalisme bestaat het
zekerste middel van vooruitgang in de onbeperkte en onmeedoogende mededinging.
Het socialisme integendeel is schijnbaar de groote reorganisator van het beroepsleven,
en ontegensprekelijk is zijne vervaarlijke opkomst een der onweerstaanbaarste redenen
geweest tot heroprichting der vakvereenigingen, maar het doel dat de
sociaal-democraten beoogen is niet het onze. Niet het zuiver vakbelang en de
volksontwikkeling alleen willen ze baten, maar den klassenstrijd aanvuren en
organiseeren en een vasten ruggesteun vinden voor hun politieken invloed. De
beroepsvereeniging trouwens is niet voor hen een bestendige maatschappelijke
eenheid in en naast den Staat, maar hoogstens een voorloopig orgaan dat de
toekomende gelukstaat met genoegen ontberen kan.
Doch het hoogste voorwerp van hunnen familiehaat is ‘de Kerk’. De zonen der
vrije gedachte beroepen zich op gewetensvrijheid, maar ze halen onze kruisen neer,
ze bespot-

(1) Die Frau, bl. 324, 328.
(2) Zie: Godsdienst en sociaal-Democratie, bl. 14. Uitg. van het Kath. Soc. Weekbl.
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ten onze plechtigheden en het godsdienstonderwijs wordt den christenen kinderen
onthouden; de sociaal-democratie huichelt dat godsdienst privaat-zaak is, maar het
atheïsme is onloochenbaar zijn ideaal en door inbeslagneming van allen eigendom
maakt het den openbaren eeredienst onmogelijk. Hunne goddeloosheid is een laster
en hunne neutraliteit is een leugen; tegenover Christus en zijne Kerk blijft niemand
onverschillig. Want de Kerk kent haren plicht en zal hare zending niet miskennen;
zij zal de waarheid blijven verkonden en, in 't aangezicht der pharizeërs en der
heidenen, der geldgrooten en der dwingelanden het ongeloof en de zedeloosheid
blijven brandmerken. Zij zal zich niet verlagen en den satan haren knieval niet doen,
ook niet voor koninkrijken, en daarom zal ze eeuwig het voorwerp zijn van den haat
van hen die niets erkennen dan wisselvallige waarheden, die niets aanbidden dan
vergankelijke goden. En de afkeer van den enkeling gaat over op den Staatsgod, en
wat de eerste enkel haten kon, zal deze met geweld van dwangmiddelen bevechten,
onder 't nietig en zoo dikwijls te niet gedane voorwendsel dat de onafhankelijke en
algemeene Kerk een gevaar is voor de zelfstandigheid van het rijk; maar de weerlooze
Christi-Kerk zal nu als steeds zegevieren.
Ze zijn lijk een heir van dwergen, dat voor de eerste maal voorbijtrekt aan een
molen. Dat houten gebouw is ontzaggelijk in zijne grootte en zijn machtige wieken
zwaaien al zoevend door de ijle luchten, bewogen door een onzichtbare kracht. En
de dwergen slaan hunne handen aan hun hart, want zij die wroetelden in den grond
en niets kennen dan de kracht der aarde, ze zien de zeilen reeds verpletterd op hen
neerstorten; de schaduwen die loopen over 't land groeien lijk spoken onder hunne
oogen, en ze beramen in hunne onnoozelheid den ondergang van het reuzengevaarte.
Maar de molen draait voort, en zal voor dien dwergenovermoed niet wijken. Zoo
staan onze vijanden en vreezen onze Kerk. Hare rustelooze armen zijn de Paus, het
seculier priesterdom en de kloostergemeenten van beide geslachten; de adem van
den Geest Gods beweegt ze en ze malen het woord des Heeren dat het ware voedsel
der volkeren is; ze zijn boven den grond verheven, hunne
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werkzaamheid schijnt in strijd met de wetten der natuur en hun ijselijke val
onvermijdelijk, maar zij die zoo denken kennen niets dan de aarde, en weten niet dat
de geestelijke vlerken der Kerk vastgeschroefd zitten op de onbeweeglijke diamanten
as, die Christus zelf is.
Het materialistisch individualisme, gelijk een monster der oudheid, is dus
veroordeeld zich zelf op te vreten langs den staart zijner ellendige gevolgen, en uit
zijn lijk wordt de absolute staatsmacht geboren. Maar deze nieuwe god is niet, zooals
de onze, zonder maat van tijd noch ruimte, en onverandelijk in zijne wetten, maar
hij zetelt voor onze oogen in steenen paleizen en zijn wil is ongestadiger dan die van
vele enkelingen. De grondslag van den liberalen Staat is de oorspronkelijke gelijkheid
en het vrije verdrag waarin, zooals FICHTE het uitdrukt, de eene van den anderen
eischt: ‘Vreet me niet op, ik zal u ook niet opvreten.’ Zijn hoogste wet is niet de
volledige en onbereikbare eenstemmigheid zijner leden, maar de meerderheid van
de helft plus een, die onverantwoordelijke en daarom des te hatelijker dwingeland.
Het Staatsgezag is niet meer een ambt dat men voor Gods oog in geweten volbrengt,
maar de inzet om denwelken, in de politieke renbaan, de hoogmoed en de heerschzucht
malkander buiten adem loopen. En zij die het bewind voeren van den almachtigen
Staat, ze kennen geene heiliger zending dan het behoud van hunne eigene Staatskunst
en de middelen daartoe zijn de volksgunst, en de ontwikkeling van het beambtendom.
Om de volksmassa aan hunnen Staatswagen te binden verzadigden de Romeinsche
Keizers het volk met brood en spelen, wilde Bismarck de pensioenen der oude
werklieden, maar niet hunne organisatie; om wille van de volksgunst overbieden de
priesters van de Staatsalmacht malkander in beloften. Het laatste aanbod behoort
onbetwist aan de sociaal-democratie. Die zal het leven veranderen in een broederlijk
festijn, en bereidt nu reeds den werkman eenen voorsmaak van die vreugden door
het inrichten van danspartijen(1), maar niemand zegt ons wie daar zal zijn om dat feest
der rede te dienen. Deze opvatting van den Staat als onvermoeibare uitdeeler van

(1) Zinspeling op Kortrijksche gebeurtenissen.
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openbare mildheden is wellicht het verderfelijkste gevolg van de materialistische
Staatsleer, want in haar wordt langzaam het werk der verlaging voltrokken, dat
begonnen is met de kwijtschelding der familieplichten en de ontdoening van het
maatschappelijk verantwoordelijksgevoel. Want wanneer de kuddegeest ons geheel
zal bezielen en de Staat onze eenige herder wezen, dan zal de waardigheid van den
mensch op het laagste gezonken zijn.
Het materialistisch individualisme is dus de doodsvijand van het gezond en
natuurlijk maatschappelijk leven, en de almachtige Staat, die heerscht over de menigte
der onverbondene menschelijke eenheden, biedt geene zekerheid voor de toekomst
van het menschdom. Het is een bloot dak, zonder wanden, dat berust op ijzeren
zuilen, waarvan de fiscus, het leger, het beambtendom, de Staatsschool, de
voornaamste zijn. En het volk is verzameld op den blakken vloer. Stormwinden van
oproerige gedachten gieren rondom en het volk is niet beschut. De leeuwin van den
hoogmoed, de wolvin der hebzucht en de hyena der ontucht zwerven in den nacht
en de zwakken vallen hun ten offer, maar de sterken hebben zich in 't midden
gedrongen en de leiders zitten hoog in veiligheid.
Doch wij willen verwezenlijken het oorbeeld van den christelijken Staat, die welven
zal in de hoogte als een onvergankelijke vredebouw. Het familieleven, de
vakkorporaties zijn de hoofdbestanddeelen der stevige wanden, de zelfverloochening
is het portaal en de liefde de sluitsteen. En boven het Staatsdak uit, rijst op zijn
zelfstandige grondvesten de toren van onze Kerk, wiens klokke - de stem van
Christus-Stadhouder - den vrede en 't gevaar luidt over de landen. En binnen worden
de kinderen opgeleid door hunne moeders naar de catecheten, de dochters gesluierd
in zedigheid, verpleegd de kranken en de grijsaards, de behoeftigen worden gespijsd,
de droevigen getroost, en de mannen gaan uit en halen de rijpe vruchten van hun
velden, en 't woord van den priester wordt in deemoed aangehoord: dat het leed dat
we dragen de zwakheid is onzer vaderen en de schuld onzer eigene zonden maar dat
de rouw onzer harten voor God heeft genade gevonden en het einde onzer ellende
nabij is.
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Zóó moet de overheerlijke tempel van sociaal leven verrijzen, en de grondlijnen
liggen in ons Evangelie, maar, eilaas, de werkelijkheid van onze gemengde
maatschappij en zelfs van het Katholiek gedeelte derzelve beantwoordt niet getrouw
aan den geest der Christelijke leering. Maar de vruchtbaarheid van ons geloof is niet
in zijn kiem versmacht en wij willen niet langer door de onechtheid en de
onooglijkheid onzer werken de schoonheid en de zuiverheid onzer beginselen
beschamen. Rond het vaandel der Vrije Gedachte is uitdagend de strijdkreet opgegaan
van ‘Weg van Rome’; wij hebben ook onze leuze en die luidt ‘terug naar het
Evangelie’, wij ook hebben ons vaandel en dat is het Kruis en door de zegepoort,
die Christus is, zullen we ons volk in veiligheid brengen. Maar wij willen dan ook
niet dat de menigte langer in verlegenheid verkeere en klage: we zien twee vaandels
en beide zijn grauw; we hooren twee talen en beide zijn valsch; we erkennen twee
wegen en geen is recht: Waar zijn we zeker? Wij bezitten de waarheid en het leven,
en wij willen dat men ons erkenne aan onze daden. En daarom willen we de
vernieuwing van het maatschappelijk leven eerst en vooral bewerken door de
verbeteringen van ons eigen bestaan: door de hervorming van ons Staatkundig leven
- de Katholieke partij - en door de uitbreiding van onze sociale werkzaamheid.
Ons parlementair leven is geboren onder het gesternte van het liberaal
individualisme en al onze kiesstelsels zijn, min of meer uitsluitelijk, gebouwd op de
leer van den verdragstaat. Onze katholieke partij is ook een kind van dien tijd, en
gedurende heel de XIXe eeuw is het haar niet gelukt zich van de besmetting der
liberale grondbeginselen te reinigen. Zonder de grondige tegenstelling van ‘vóor of
tegen de Kerk’, die de eenige reden van ons bestaan en onze samenhang is, konden
we ons vermengen met de liberale fracties en gerust zijn dat niemand er ons zou
uitkippen. Ik weet het wel, niet wij, maar de onverdraagzaamheid en de Josephinische
bemoeizucht van het anti-clericalisme heeft de godsdienstvitterij tot voornaamste
parlementaire bedrijvigheid gemaakt en brengt ze te voorschijn tot in kwesties
van-waar-kom-je-vandaan. Tegenover dezen stelselmatigen aanval, zijn wij tot
gesloten weerstand gedwongen
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en 't ware tegen onze heiligste beginselen verraad plegen ons kop voor kop prijs te
geven aan de anti-christelijke partijen. Maar kaarsen aansteken is even weinig een
volledig staatsprogram als kaarsen uitblazen. Onze partij is de samenvatting van alle
standen en daarom de volledigste regeeringspartij. En eene heerlijke taak kan de
onze zijn en alles zet er ons toe aan: wij moeten de beroepsbelangen van ons volk
organiseeren en op de samenwerking derzelve den waren en levenden volksstaat
vestigen. Op dezen grondslag en in een christelijken geest moeten we dan een rijk
program van positieve werking opmaken, en het volk zal ons trouw zijn, niet uit
vrees alleen voor zijn godsdienstig geloof, maar uit liefde en dankbaarheid voor ons
staatsbeleid. Want zooals nu kan het niet duren. Het liberale parlementair stelsel, dat
nog steeds gehuldigd wordt, is de dwingelandij van de meerderheid der
onsamenhangende eenheden. Het landtapijt wordt blindelings in een zeker getal
stukken gesneden - die men arrondissementen noemt - en op elk wordt gespeeld.
Wien 't meeste stemmetjes van allen-door-mekaar te beurt vallen is gekozen. En dan
gaan ze ter kamer, die kinderen van 't goeie geluk, op hun waarde nog ongewogen,
ze scharen bij mekaar en knik- of schuddebollen volgens tijd en omstandigheden en
't getal zal beslissen: 't getal, de zoete meester! En als ze wat doen, de ongemerkte
nummers van het collectief getal, dan is 't om elkander af te liegen, af te vangen of
verstoppertje te spelen, en als ze spreken, dan is 't voor de galerij, want die zal 't
voortvertellen te hunnent. En zoo zijn we gekomen tot de politiek van uitwegen en
van bijbedoelingen, tot de rammelrhetoriek, die het heil is der moderne partijen en
veel meer zal het niet kunnen verslechten of het liberale parlementair stelsel zal van
zelfs uiteenvallen. Met die politieke opvatting willen we niet heulen, we laten ze
gerust over aan de zonen van het individualisme, in eersten en tweeden graad. En in
afwachting dat het onnatuurlijke stelsel geheel worde vervangen, moeten we met
ernstigen geest en goed-willen de huishoudelijke inrichting herzien van onze partij.
We willen ons verheffen boven alle enghartigheid en ons niet een afvaardiging
opzetten van boven-op lijk een hoed,wij willen ons niet aan de begoocheling overlaten
dat door beloften of
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mildheden geprikkelde volksgunst een vaste partijbasis uitmaken kan, maar door de
onmiddellijke aanraking met het volk willen wij de heelers zijn van zijne ware
behoeften door de vertegenwoordiging aller standen de volledige uiting van den
gemeenschappelijken wil, door de veelzijdigheid en de bevoegdheid onzer
afvaardiging een waarborg geven dat het evenwicht tusschen hare leden genoeg is
voor de doelmatigheid harer wetsbesluiten.
Doch met de verbetering van ons politiek leven is het niet gedaan; de politiek is
maar een klein gedeelte van ons maatschappelijk leven en het ligt niet op den weg
onzer wenschen haren invloed nog uit te breiden. De vernieuwing van het
maatschappelijk leven moet vooral de vrucht zijn van een algemeene ontwikkeling
en zuivering van de hoogere zielsvermogens der volksklas. Dan eerst zal de ware
lente komen in de getijden der menschheid, want de zon van de christene beschaving
heeft nog met hare volle hoogte bereikt.
Geen tijd was ongetwijfeld beter voorbereid op de ontvangenis van nieuw
geestesleven. Het verbreed volksonderwijs heeft de verstanden toegankelijk gemaakt
voor het geschreven woord, dat rondvliegt op losse bladen, en door de lichte aanraking
van populaire wetenschap is een groote begeerte in vele gemoederen ontstaan. Het
volk is vol verlangen naar verdere kennismaking, lijk een jonge vrouw na een eerste
ontmoeting. Daar heerscht een nieuwe honger naar allerhande wetenschappen die
de sluimer van de volksziel heeft gebroken en de meest begaafden schreien lijk
ontwakende kinderen.
Die toenemende drang naar verstandelijk bezit kan ons zeker niet bedroeven, want
wij weten dat de rijke niet is van een beter geslacht dan de arme en 't kan ons niet
verheugen dat zooveel aangeboren gaven nooit ontbolsterd werden tot heerlijke
bloemen van hooger leven. Maar veel weten alleen is niet altijd een zegen. De mensch
die zijn geleerdheid uitdraagt vóór zijne voeten lijk een dievenlantaarn is geene
weldaad voor de samenleving, want hij zoekt het lagere en de geest is niet de meester
maar de handlanger zijner zinnelijkheid, en langs den mond der zinnelijkheden alleen
is het menschdom onheel- en onverzaadbaar. We
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hebben dan ook meer noodig dan volksonderwijs en wetenschappelijke verlichting;
want zijn de behoeftigen van den geest zonder getal, de zedelijke noodlijders vervullen
de stegen. Wat onze maatschappij vooral behoeft is gezonde volksopvoeding, want
opvoeding is geleidelijke verbetering van den geheelen hoogeren mensch, zoo zedelijk
als verstandelijk. De beste volksopvoeding is de christelijke, want ze bevordert niet
enkel de harmonische ontwikkeling der natuurlijke gaven, ze wrijft de gezonde
organen in met de olie der bovennatuurlijke genade. Maar de groote christene
volksbeschaving, die we verlangen, kan niet worden opgebracht door de volksschool
en de kerkelijke leering alleen. De groote school van het leven is het leven zelf. Wij,
Katholieke ontwikkelden, dragers van de hoogere christene beschaving, wij, zonen
en dochters van een betere opvoeding en een vollediger onderwijs, wij moeten tot
het volk gaan, aan zijne werkbank of bij zijne huiselijke bezigheden met de weldaden
van onze christene liefdadigheid en onzen zachten raad, wij moeten den minderen
man verzamelen in onze volkshuizen, op de rustdagen, en hem de schatten openstellen
van onze geleerdheid. Het volk is het meel, wij zijn de deesem der christene
maatschappij. Zet de deesem naast het meel, daar zal geen brood uit worden; maar
verkneed ze beide zooveel ge kunt, de heffe zal het meel met zijne uitzettingskracht
doordringen in al zijne bestanddeelen en het zal zwellen tot brood en voedzaam
worden en niet verzuren. Het volk ook is de voedende massa van 't menschdom, niet
enkel naar het lichaam, maar ook naar den geest, want met zijn krachtigste elementen
verjongt het altijd weer de naar boven-toe wegkwijnende en uitstervende
scheppingskracht. Maar zoo wij het volk niet doordringen met den deesem der
christene wijsheid en het slechts bewerken laten met het koude water der ongeloovige
wetenschap, dan zal het schoone meel verstijven en beschimmelen, en de honden
der boosheid zal ten deel vallen, wat bestemd was voor het altaar des Heeren.
Wij zijn niet om het volk, en het volk is niet om onzent wil. Maar wij zijn allen
om den wil van denzelfden meester. De meester gaf ons ontwikkelden de opdracht,
de geestelijke rentmeesters over zijn volk te zijn en wij mogen onze
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schatten niet verborgen houden. Integendeel we moeten mededeelen zonder nazien,
want duizenden zullen we spijzen en ons niet verarmen. Onze geest zal anderen
vervullen en zelf niet ledig zijn, onze christelijke liefde zal de harten ontsteken en
zelf niet verkoelen. Neen, wij zullen stijgen immer hooger want de liefdadigheid zal
de ladder zijn van ons leven en de blijdschap zal de diepste lagen van ons wezen
beroeren. Want hij, die zich zelven geeft, hij neemt de anderen tot zich als waren 't
zijn kinderen; hij rilt van aandoening als hij het volk reikhalzen ziet naar zijn woord,
lijk de zwaluwe hare sperrebekkende jongetjes, en de vreugde der mededeeling zal
volledig wezen want hij voedt ze allen tegelijk door dezelfde Communie.
Indien wij, hoogere Katholieke standen, de volle verantwoordelijkheid beseffen
van onzen toestand onder ons volk, indien wij niet Christenen zijn met naam maar
heidenen in werkelijkheid, indien wij de liefde maken tot de hoogste wet onzer
samenleving, dan zal onze tijd met zijn pracht van verstand niet wezen als een
pronkzuchtige vrouw vol uitwendige bevalligheid maar innerlijk onvruchtbaar, dan
zal over onze hoofden weldra de morgen uitlichten van den lang verwachten
maatschappelijken vrededag, dan zal, door de barnkracht van ons levendig gelooven
en hopen beïnvloed, het volk zich getrokken voelen naar een hooger zieleleven, en
zich veilig weten in zijnen samenhang met Christus, die de onbeweeglijke pool blijft
in de vlucht der tijden.
PROF. FR. VAN CAUWELAERT.
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De brieven van koningin Victoria
(Slot)
De verloving tusschen Prinses Charlotte en Aartshertog Maximiliaan werd beslist,
en de verloofde bruidegom schijnt, bij nadere kennismaking merkelijk in de achting
en vriendschap van Koningin Victoria te hebben gewonnen.
‘Buckingham Paleis, 16 Juni 1857.
MIJN LIEFSTE OOM, - ... De kerstening onzer kleine Beatrice(1) is juist afgeloopen en
was prachtig. Het luncheon was aangericht in de weidsche balzaal, die er echt heerlijk
uitzag. De Aartshertog Maximiliaan, (die hier sedert Zondag avond verblijft) leidde
mij naar de kapel en ik zat tusschen hem en Fritz aan tafel. Ik kan niet zeggen hoe
gaarne wij den Aartshertog zien; hij is bekoorlijk; zoo verstandig, zoo natuurlijk,
zoo voorkomend en beminnelijk; zoo Engelsch in smaak en gevoelen en zoo
verlangend naar de beste verstandhouding tusschen Oostenrijk en Engeland. Hij is
mooi van uiterlijk, op uitzondering na van mond en kin, en ik geloof niet dat men
daarop de minste aandacht slaat, aangezien hij zoo lieftallig, verstandig en vroolijk
is. Ik wensch u oprecht geluk, liefste Oom, zulk eenen echtgenoot voor Charlotte
getroffen te hebben; ik ben zeker dat hij haar gelukkig zal maken, hij is harer
volkomen waardig. Hij kan en zal aan Italië grooten dienst bewijzen....’(2)

(1) Thans Prinses Hendrik van Battenberg, geboren 14 April 1857.
(2) De rampzalige afloop van dit huwelijk is genoeg bekend. Maximiliaan had de keizerlijke
kroon van Mexico aanvaard en werd in 1867, op bevel van president Jaurez voor den kop
geschoten. Zijne gemalin was, het jaar te voren, vruchteloos aan Napoleon hulp komen
vragen. De ramp krenkte hare geestvermogens.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1908

529
De volgende brief, dien ik overschrijf, geeft ons, naast de herinnering aan de
huwelijksplechtigheid, eene roerende penteekening van Victoria's liefde voor den
Prins Gemaal:
‘Osborne, 27 Juli 1857.
MIJN LIEFSTE OOM, - Op dit zelfde oogenblik wordt het huwelijk voltrokken - de
knoop gelegd welke uwe beminnelijke, zoete dochter verbindt aan een dòòr en dòòr
treffelijk echtgenoot, - en ik weet zeker dat gij zeer geroerd zult zijn. Dat alle
zegeningen haar vergezellen! Ik wilde dat ik tegenwoordig ware - doch de
tegenwoordigheid mijner beste Helft doet mij gevoelen alsof ik er zelf bij ware. Ik
tracht mij voor te stellen hoe alles gebeuren zal. Ik kon u geen grooter bewijs geven
mijner liefde voor u allen en van mijn verlangen u en lieve Charlotte genoegen te
verschaffen, dan door mijn welbeminden Albert aan te zetten er henen te gaan; want ik heb hem aangeraden en aangespoord te gaan - ofschoon gij u niet kunt
inbeelden combien cela me coûte en hoe gansch déroutée ik ben wanneer hij van
huis is, of hoe ik de uren aftel totdat hij wederkeert. Mijne talrijke kinderen tellen
als niets wanneer hij afwezig is; het is bijna alsof alle leven uit huis en home met
hem vertrekt. Wij doen al wat wij kunnen om dezen blijden dag op onze stille manier
te vieren. Wij zijn allen uit den rouw: de jongere kinderen krijgen een halven dag
verlof; Alice mag dezen avond, voor den eersten keer, met ons dineeren; wij zullen
op de gezondheid drinken van den Aartshertog en de Aartshertogin; en ik heb voor
onze dienstboden wijn, en voor onze matrozen grog doen bestellen om insgelijks te
doen.
Vicky (die in de aanpalende alkoof aan 't schilderen zit) doet mij alle lieve dingen
zeggen aan u en aan het lieve jonge paar: zeg, als 't u belieft, aan de lieve Charlotte
al wat wij hier gedaan hebben....’
Wonder genoeg, dat er in onze brievenverzameling niets vermeld wordt over het
huwelijk van Leopold, den Hertog van Brabant. Maar, in den volgenden brief
vernemen wij, niet alleen dat hij getrouwd is, doch reeds een kindje heeft.
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‘Buckingham Paleis, 23 Maart 1858.
MIJN LIEFSTE OOM, - ... Mijne beminde Marie(1) heeft mij nog niet geantwoord. Wil
zoo goed zijn het haar te herinneren. Ik heb haar gezegd dat ik hoopte, ter wille van
haar kindje, dat zij het niet langer voeden zou, vermits wij, Prinsessen, andere plichten
te vervullen hebben. Ik hoop dat zij niet geërgerd was, want ik meende enkel te doen
wat redelijk was, met haar dezen raad te geven...’
In het begin van het volgend jaar, schonk prinses Fritz (Vicky) het eerste kleinkind
aan Koningin Victoria.(2)
‘Buckingham Paleis, 2 Februari 1859.
MIJN LIEFSTE EN BESTE OOM, - Aanvaard mijn warmen dank voor uw
allerminzaamsten brief van den 28en. Ik weet hoe blijde gij zult zijn over de veiligheid
onzer welbeminde Vicky en over de geboorte van onzen eersten kleinzoon. Alles
loopt zeer voorspoedig af. Vicky herstelt zòò gezwind en zòò wel als ik het deed, en
het lieve baasken komt buitenmate bij en gedijt onder alle opzichten... Hier zijn de
belangstelling en de blijdschap bijna zoo groot als in Pruisen, en dàt is hoogst
verheugend...’
‘Buckingham Paleis, 1 Maart 1859.
MIJN LIEFSTE OOM, - ... Het gerucht loopt dat gij naar Berlijn zoudt gaan voor de
Kerstening, doch ik betwijfel het! O! liefste Oom, mijn hart breekt bijna omdat ik
ons eerste kleinkind niet kan zien doopen! Ik geloof niet dat ik ooit over iets zoo
bitter teleurgesteld was als over dit! De gelegenheid is daarenboven zoo verheugend
voor beide landen wijl ze hen zoo nauw vereenigt; daarom is mijn teleurstelling
bijzonder tergend. Ik moet zeggen, dat het eene domme wet in Pruisen is, die
nauwgezet is om 't kind

(1) Maria Hendrika, Hertogin van Brabant, later Koningin der Belgen. † 1902.
(2) Wilhelm, de tegenwoordige Keizer van Duitschland, geboren den 27 Januari 1859.
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zoo haastig te doen doopen. Doch het is nutteloos gekermd; een naasten keer, als 't
God belieft, zullen wij gelukkiger zijn! ....’
In den loop dezer familiegebeurtenissen broeiden er kwade beroerten en
schelmstukken op 't vasteland. Napoleon kuipte zonder verpoozen, heulde met de
Italiaansche muiters tegen Oostenrijk, en zocht door allerlei looze middelen Engeland
op zijnen kant te krijgen. Hij slaagde er gedeeltelijk in, de Engelsche ministers te
overhalen, doch hier had hij zonder de waardin gerekend. Koningin Victoria bood
onverzettelijk het hoofd aan de staatkundige roovers; en hare ministers ijverden te
vergeefs.
Hier zijn eenige staaltjes harer antwoorden:
Koningin Victoria aan Lord John Russell.
‘26 April 1860.
De Koningin heeft, daareven, den brief van Lord John ontvangen. Zij moet zeggen
dat zij het als de diepste verlaging voor dit Land beschouwen zou, ware zij gedwongen
te Parijs, op het Congres van den Keizer te verschijnen om er den roof des Keizers
te onderteekenen en te bezegelen...’
Koningin Victoria aan Lord John Russell.
‘Buckingham Paleis, 30 April 1860.
Geen gezaghebbende schrijver, geene volkenwet kan het zedelijk rechtvaardig heeten,
wanneer één Staat in een ànderen de omwenteling aanmoedigt, niet met het
belanglooze inzicht een verdrukt volk te verdedigen, maar om dien Staat te kunnen
vernietigen en er voor zichzelf voordeel uit te trekken...’
Met dergelijke vrijbuiterij kon de Koningin of de Engelsche Kroon geene betrekking
hebben. Zij wilde noch kon, derhalve, de brieven harer ministers aan de
Buitenlandsche woelmakers goedkeuren; ook zou zij, bij de eerste gelegenheid, aan
den Franschen Keizer haar hart rechtuit
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spreken. Deze had haar, op het einde van 't jaar, een zeemzoeten nieuwjaarsbrief
geschreven. Zij antwoordde als volgt:
‘Osborne, le 3 janvier 1861.
SIRE ET CHER FRÈRE, - Les bons voeux que Votre Majesté veut bien m'exprimer à
l'occasion de la nouvelle année me sont bien chers et je vous prie d'en accepter les
remercîments sincères, ainsi que l'expression des voeux que je forme pour le bonheur
de Votre Majesté, de l'Impératrice et de votre cher enfant; le Prince se joint à moi
dans ces sentiments.
Votre Majesté a bien raison si Elle regarde avec quelque inquiétude l'état agité de
l'Europe, mais je partage aussi avec Elle le ferme espoir que le mal peut être beaucoup
amoindri, tant que la France et l'Angleterre s'entendent et, j'y ajouterai, tant que cette
entente a pour but désintéressé de préserver au monde la paix, et à chaque nation ses
droits et ses possessions, et d'adoucir des animosités qui menacent de produire les
plus graves calamités, des guerres civiles et des luttes de races.
La bénédiction de Dieu ne manquera pas à l'accomplissement d'une tâche aussi
grande et sacrée....’
Toch blijft Lord John Russell in 't geniep kwaad vuur stoken en met den aartsdeugniet
Garibaldi onderhandelen. Dat verwekt den toorn der Koningin en geeft aanleiding
tot eene reeks vinnige protestbrieven die waard zijn gelezen te worden.
Dan zien wij Koningin Victoria gelijk ze in hare standbeelden gebeiteld staat, met
de kroon op het hoofd en den schepter gebiedend in de hand.
Den volgenden brief van Koning Leopold vraag ik oorlof in zijn geheel af te schrijven.
Hij is vol schelmsche zinspelingen:
‘Laken, 22 November 1860.
MIJN GELIEFDE VICTORIA, - ‘Ik moet u bedanken voor uw allervriendelijksten brief
van den 20en. Ik hoop dat gij
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de jonge en zeer lieve Keizerin van Oostenrijk(1) ontmoeten zult; wellicht hebt gij
reeds een uitstapje gedaan naar Plymouth.
Ik had en heb nog eene zware verkoudheid en was derhalve bevreesd haar, den
avond van den 20en, aan de statie af te wachten. Ik zond Marie en Philippe om de
Keizerin te ontvangen. Gisteren vòor den dageraad ging ik zelf naar Antwerpen.
Eerst bracht ik mijn bezoek aan de Keizerin, en leidde haar daarna naar uw prachtig
schip. Zij was er zeer door aangedaan; het was oprecht lief van uwentwege zoowel
als eene onschatbare weldaad voor eene zieke. Het bewijst, daarenboven, dat gij
belang kunt stellen in iets anders buiten Garibaldi en dien beminnelijken en
belangloozen Anzexander. Ik ontmoette de Keizerin wijl zij gekleed stond om te
vertrekken. Er is, mij dunkt, iets zeer eigenaardigs in haar, iets dat wonderlijk behaagt.
Arme ziel! het deed mij oprecht leed haar te zien vertrekken onder vreesbarende
omstandigheden, want zij hoest fel. Alhoewel er mijne kwade valling ongetwijfeld
door verergerd is, zou ik toch groot spijt gehad hebben, had ik haar niet helpen
inschepen. Het was een heerlijke dag; doch dezen nacht is het beginnen te waaien
uit het West-Zuid-Westen en dàt, vrees ik, zal Westwaarts eene zee verwekken.
Het moet u groote voldoening verschaft hebben uwe zonen rondom u te zien.
Bertie(2) heeft zijne oprechtgeduchte omvaart met glans afgelegd. Ik denk wel dat het
uitwerksel ervan op de Amerikanen een heelen tijd duren zal. Het verwondert mij
dat de hertog van Newcastle zonder ongevallen teruggekeerd is. Affy heeft iets
bijzonderaantrekkelijks in hem en is een lief kapoentje.
De reis van Eugenie(3) is iets verbazends. Zij ook heeft een zwaren hoest, doch ik
heb nooit geweten dat Schotland aanbevolen werd voor winterreisjes. Zij was zeer
choquée,

(1) Keizerin Elisabeth was op weg naar Madeira met een schip dat haar door Koningin Victoria
aangeboden was.
(2) Prins Albert (nu Koning Edward VII) had eene reis gedaan door Canada en Amerika, in
gezelschap van den Hertog van Newcastle.
(3) De Fransche Keizerin deed om gezondheidsredenen een reisje door Engeland en Schotland,
na de dood harer zuster, de Hertogin van Albi.
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zoo 't schijnt, omdat zij in Afrika aan het dansen was terwijl hare arme zuster op
sterven lag. Benevens dit, schijnt er tusschen haar en haren Meester een verschil van
zienswijze te bestaan omtrent den Paus. Gij zult u nog wel herinneren hoe de
geestelijken aan Napoleon onloochenbare diensten bewezen tijdens dezes verkiezing.
Zelfs twijfel ik of hij zonder hunne medehulp zou aangesteld zijn. En nu slaat hij de
bijl in den wortel der heele Katholieke Kerk door den Paus te verdelgen, en hij doet
het zonder de minste uitdaging, enkel ten bate der omwenteling en des
révolutionnaires.
Ik blijf steeds, mijne geliefde Victoria, uw toegenegen Oom
LEOPOLD R.’
Nog eene schets van het zalige familieleven aan het Engelsche Hof:
‘Buckingham Paleis, 12 Februari 1861.
MIJN LIEFSTE OOM, - Menige, menige dankbetuigingen voor uw lieven brief van den
8en. Sedert eergisteren hebben wij opnieuw winterweer; verleden nacht hadden wij
zeven graden vorst. Verleden Zondag vierden wij, met diepe erkentenis en liefde,
den een-en-twintigsten verjaardag van ons gezegend huwelijk: een dag die aan ons,
en ik durf er bijvoegen, aan de wereld in 't algemeen onschatbare weldaden gebracht
heeft! Zeer weinigen kunnen met mij zeggen, dat hun echtgenoot, na een-en-twintig
jaren niet alleen nog vol is van de vriendschap, de genegenheid en de liefde welke
ieder oprecht-gelukkig huwelijk medebrengt, doch dat hij nog overloopt van dezelfde
teedere liefde der allereerste dagen van ons huwelijk.
Wij misten lieve Mama en drie onzer kinderen(1), doch hadden zes geliefden rondom
ons - en 's avonds verzamelden wij de leden van ons huishouden die nog overblijven
van hen die toen bij ons waren.

(1) De Hertogin van Kent was te Frogmore; de Kroonprinses Victoria te Potsdam; de Prins van
Wallis aan de Universiteit van Cambridge en Prins Alfred aan boord der ‘Euryalus’ te
Plymouth.
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In het Parlement gaat het nu rustig toe; en iedereen hoopt een korten zittijd.
In het betrouwen dat deze regelen u in goede gezondheid zullen vinden, blijf ik
steeds uwe verkleefde Nicht
VICTORIA R.’
Kortelings na deze blijde feestviering viel de eerste zware beproeving. Den 16en
Maart stierf de Hertogin van Kent, moeder der Koningin en zuster van Koning
Leopold.
‘Frogmore, 16 Maart 1861.
MIJN ZEER GELIEFDE OOM, - Vandaag, op den rampzaligsten dag mijns levens, schrijft
uwe verpletterde dochter slechts éénen regel van liefde en verkleefdheid. Zij is dood.
Die dierbare, zeer beminde, teedere moeder - waarvan ik nooit langer dan weinige
maanden gescheiden was, - zonder dewelke ik mij het leven niet inbeelden kan, is
van ons weggerukt! Het is te vreeselijk!.... Doch zij is in vrede, - in rust; haar
schromelijk lijden is voorbij! Haar einde was gansch vrij van pijn - alhoewel ik
getuige was van schrikkelijke, hartverscheurende zieltogingen. Ik hield hare dierbare,
lieve hand in de mijne, tot op het laatste, en hiervoor ben ik inderdaad dankbaar!
Doch het was gruwelijk, dat kostbare leven te zien wegebben! En dan, zij herkende
mij niet meer! Hierdoor, echter, bleef haar de smart der scheiding gespaard! O! wat
zal dit u grieven en bedroeven! U, die voortaan aan ons dubbel dierbaar zijt.... Bertie
en Linchen zijn nu ook hier - allen diep aangedaan - zij hebben haar in haren rustigen
eeuwigen slaap aanschouwd! Mijn welbeminde Albert is deerlijk overmand - en met
reden, want zij aanbad hem. Nu ben ik waarlijk verwaist. God zegene en beware u.
Steeds uwe verkleefde en oprecht ongelukkige Nicht en dochter
VICTORIA R.’
Na de lijkplechtigheden:
‘Buckingham Paleis, 30 Maart 1861.
MIJN ZEER GELIEFDE OOM, - Het is troostelijk aan u te kunnen schrijven en ik hoop
dat gij ook gaarne verneemt van uwe arme moederlooze Dochter.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1908

536
Het is vandaag reeds twee weken, en mij dunkt dat het slechts gisteren voorviel Alles staat mij klaar voor, en nochtans schijnt alles, alles volstrekt onmogelijk. De
ijlte, de verlatenheid, de gruwzame en ijselijke Sehnsucht und Wehmuth komen met
verdubbelde hevigheid terug, en de tranenvloed, welke mij dag na dag ontlasten
komt, is mijne grootste verlichting.
Wij hebben oneindig veel werk te verrichten - alhoewel alles in de grootste orde
is; doch het openen harer kasten en schuiven om al hare dierbare juweelen en
kleinooden na te zien en op te nemen, is als een heiligschennis en soms lijd ik alsof
mijn hart vaneen gerukt werd. Zoo menige herinneringen mijner kindsheid worden
opgeroepen, en deze stomme gedenkenissen, welke zij droeg en bezigde en die thans
de droeve overblijfselen zijn van hetgeen wij zoo zeer en hartstochtelijk beminden,
roeren snaren in hart en ziel die allersmartelijks en toch ook aangenaam zijn. Wij
hebben menige hoogst innemende en kostbare brieven gevonden - waarvan ik het
bestaan niet vermoedde - en die, geloof ik, met de brieven van Papa moeten
weergekomen zijn, nl. brieven van mijn vader zaliger om de hand van liefste Mama
te vragen, - en er een uwer brieven bijzendend, waarin gij hem aanmoedigt om haar
te vragen....’
Arme Koning Leopold! ook zijne brieven zijn vol weedom; doch, wat elke zinsnede
balsemt is zijn vast betrouwen op Gods vaderlijke voorzienigheid, zijne onwrikbare
hoop in het eeuwig leven en zijn kalme gelatenheid in den wil des Heeren.
Het stoffelijk overschot der Hertogin van Kent werd begraven te Frogmore (nabij
Windsor) waar zij gestorven was.
‘Osborne, 20 Aug. 1861.
MIJN GELIEFDE OOM, - .... Dien namiddag (van den 16en), gingen wij naar Frogmore
en bleven er vernachten. Die eerste avond was vreeselijk teisterend en, ik beken het,
overweldigde mij teenemaal voor eenigen tijd; alles scheen te leven, en nochtans,
zij was er niet. Doch ik werd kalmer.
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Het feit zelf, dat wij omringd waren door al wat zij beminde, en dat het lieve, dierbare
huis opnieuw bewoond was, schonk ons voldoening; de volgende morgen was heerlijk,
en na het ontbijt gingen wij met bloemenkronen naar het praalgraf en traden den
grafkelder binnen; deze is à plain pied en zòò mooi, zòò luchtig, zòò grootsch en
eenvoudig dat, met al de diepe ontroering, er geene foltering of bitter leed uit ontstaat,
enkel kalmte en rust. Wij legden onze kronen op de prachtige granieten grafstede en
gevoelden dat enkel het aardsche kleed, dat wij zoozeer beminden, hier begraven
lag. De reine, teedere, minnende ziel die ons zoo lief had, is hierboven - mint ons en
bidt voor ons, vrij van smart en wee - ja, dat is troostelijk; die eerste geboortedag
in het ander leven moet voorzeker veel blijder geweest zijn dan welk een in de droeve
wereld hier beneden! Nu heb ik enkel spijt dat wij zoover van Frogmore weggaan,
want ik verlang er terug te keeren...’
Het eerste bezoek, waaronder Koningin Victoria zoo zwaar leed, was enkel eene
voorbereiding tot de groote beproeving die nakende was; want het stond geschreven,
dat het jaar 1861 het rampzaligste wezen zou van heel haar leven.
Albert, haar aangebeden Gemaal, werd rond het einde van November ziekelijk.
Den 26en schrijft de Koningin aan haren Oom:
‘Albert is een beetje jichtig; 't is een plaag - doch op dezen tijd van 't jaar, met zijne
schielijke veranderingen van luchtgesteldheid, is 't zeer moeilijk niet aan 't een of
ander van dien aard te lijden: Unberufen, unberufen is hij, dezen winter, veel beter
dan hij in vorige jaren was....’
De kranke verergerde; weldra was zijn toestand onrustbarend en dreigend. De
Koningin nochtans kan niet aannemen dat een noodlottige afloop mogelijk is.
‘Windsor Castle, 11 Dec. 1861.
LIEFSTE OOM, - Ik mag weer bericht geven over een goeden nacht, geen krachtverlies
en aanhoudende gunstige
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verschijnselen. Meer durven wij voor eenige dagen niet hopen. Niet achteruitgaan
is vooruitgaan, nu meer dan ooit.... De beproeving is in elk opzicht teisterend, want
ik ben tijdelijk mijnen leidsman, mijnen steun, mijnen al kwijt - want wij kunnen
hem niets vragen noch hem iets mededeelen....’
‘Windsor Castle, 12 Dec. 1861.
MIJN LIEFSTE OOM, - Weer kan ik een gunstig verslag geven over onzen
allerdierbaarsten kranke. Hij houdt goeden stand - had weer een zeer goeden nacht
- neemt overvloed van voedsel en geeft teeken van buitengewone levenskracht. Ik
ben gedurig in en uit zijne kamer, doch, na de eerste vier gruwelijke nachten van
verledene week, eer men verklaard had dat het typhoïde koorts was, waak ik 's nachts
bij hem niet meer, daar ik hem toch niet van nut kan zijn en er geene reden tot vreezen
is....’
Twee dagen later, den 14 December, viel de onverhoedsche donderslag en Koningin
Victoria was weduwe.
In de drie volgende brieven, die ik in hun geheel afschrijf, staat de troostelooze
echtgenoote treffend afgebeeld:
‘Osborne, 20 Dec. 1861.
MIJN EIGENE, LIEFSTE VADER, - Want als dusdanig heb ik u steeds bemind! Het
arme vaderlooze wichtje van acht maand is thans de gebrokene verplette weduwe
van twee en veertig jaar! Mijn leven, zoover geluk er mee verbonden is - is te niet.
Voor mij is de wereld vergaan. Indien ik het leven voort moet zetten (en ik zal niets
doen om mij ongelukkiger te maken dan ik ben) zal het voortaan gewijd zijn aan
onze arme vaderlooze kinderen, - aan mijn deerniswaardig Land, dat in hem zijnen
al verloren heeft - en het zal enkel beoogen te doen wat ik weet en gevoel dat hij
wenschen zou, want hij is in mijne nabijheid - zijn geest zal mij geleiden en bezielen!
Helaas! in den bloei des levens te worden afgesneden - ons rein, gelukkig, vreedzaam
huiselijk leven, waarin alleen ik kracht vond om de lasten van mijnen ongeregeerden
Staat te dragen, dat leven
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te zien AFSNIJDEN op twee-en-veertig-jarigen ouderdom - wen ik met ingegevene
zekerheid hoopte dat God ons nimmer scheiden zou, maar ons samen laten oud
worden (al sprak hij ook dikwerf van den korten duur des levens) dàt is al te vreeslijk
en al te wreed! En 't moet nochtans voor zijn goed, voor zijn geluk wezen! Zijne
onschuld was te groot, zijne betrachting te verheven voor deze arme ellendige wereld!
Nu eerst geniet zijne edele ziel dàt wat zij waardig was. Ik zal hem niet benijden slechts bidden dat mijn leven er door verbetere en geschikt worden om eeuwig met
hem vereenigd te worden; en naar dien gezegenden stond verlang ik vuriglijk. Liefste,
liefste Oom, hoe minzaam het is, van uwentwege, te willen naar hier komen! Het zal
voor mij een onuitsprekelijke troost zijn en gij vermoogt zooveel om menschen aan
te zetten hunnen plicht te doen. Wat mijne eigene, mijne brave persoonlijke dienaren
aangaat - de arme Phipps in 't bijzonder - niets kan hunne gehechtheid evenaren diep-neerslachtig als zijn - en hunne eenige bezorgdheid is, te leven gelijk hij het
wilde.... De 26e voegt mij voortreffelijk. Steeds uwe toegenegene en ongelukkige
Dochter
VICTORIA R.’
‘Osborne, 24 Dec. 1861.
MIJN GELIEFDE OOM, - Alhoewel ik u, als 't God belieft, weldra zien zal, moet ik u
toch deze enkele regelen schrijven om u voor te bereiden op het vervelend, droevig
leven dat gij hier zult aantreffen bij uwe arme ongelukkige en verlatene dochter, die
een moedeloos en vreugdeloos leven sleept! En ook ben ik angstvallig u opnieuw
één ding te herhalen; en dat ééne is mijn vast voornemen, mijn onwederroepelijk
besluit, nl., dat zijne wenschen - zijne plannen - aangaande alles, zijne zienswijze
aangaande wat ook mijne wet zullen zijn! En geen menschelijk geweld zal mij doen
afwijken van hetgeen hij besliste en wenschte. En ik reken op u om mij hierin te
steunen en te helpen. Ik pas dit voornamelijk toe op hetgeen onze kinderen betreft.
- Bertie enz. voor wier toekomst hij alles zoo zorgvuldig afgeteekend had. Ook ben
ik besloten, dat geen enkel mijner dienaren - hij weze
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dan nog zoo goed en nog zoo verkleefd - mij leiden of besturen, of aan mij gebieden
zal. Ik weet dat hij het af zou keuren. En met hem en voor hem zet ik mijn leven
voort; want ik ben, in der waarheid, slechts uiterlijk van hem gescheiden en dàt
slechts voor korten tijd.
Niemand kan u beter onderrichten over mijne gevoelens of u kennis geven van
een aantal roerende voorvallen dan onze uitmuntende Dr Jenner, die mijn grootste
toeverlaat geweest en nog is, en dien ik u smeek te willen bezoeken en ondervragen
vòòr gij iemand anders bezoekt. Doe dit, ik bid u, want ik vrees ten zeerste dat anderen
zullen trachten u eerst te zien om zaken te bespreken en te wenschen waarin ik niet
zou toestemmen.
Al ben ik deerlijk zwak en gansch gebroken, toch stijgt mijne drift wanneer ik
denk dat een zijner wenschen of plannen zou aangeraakt of veranderd, of dat ik zou
gedwongen worden, wàt ook, te verrichten. Ik weet dat gij mij in mijne volslagene
duisternis bij zult staan. Het is slechts voor korten tijd en dan ga ik om nooit, nooit
meer te scheiden! O dat zalig, zalig gedacht! Hij schijnt zoo dicht en bij te zijn: hij
is gansch mijn eigendom voortaan, en mijn dierbare lieveling! God zegene en
bescherme u! Steeds uwe ongelukkige doch verkleefde Dochter
VICTORIA R.
Welk een Kerstmis! Ik zal er niet op denken.’
Lady Canning, de vrouw van den toenmaligen Governor General van Indië, was in
Calcutta gestorven en de weduwnaar had zijn pijnlijk verlies met den aard en den
loop harer ziekte aan de Koningin meegedeeld. Deze antwoordt er op in den volgenden
brief, waarmede de verzameling sluit:
‘Koningin Victoria aan Lord Canning.
Osborne, 10 Januari 1862.
Lord Canning dacht niet, wanneer hij zijn minzamen en roerenden brief van 22
November schreef, dat deze aan de Koningin zou toekomen wanneer zijzelve geraakt
was en neer gebogen onder eene ramp gelijk aan deze welke hij
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beschrijft en, wonder om zeggen, door eene kwaal die zeer overeenkomt met die
welke aan hem alles ontrukte wat hij meest beminde.
In het geval van haar aanbeden, dierbaren, volmaakten en verheven echtgenoot,
haar lieven Heer en Meester, - wien dit Land meer verschuldigd is dan het ooit ten
volle kan weten - in zijn geval, nochtans, hield de koorts een allergunstigsten loop,
tot op den dag vòòr de vreeselijke ramp, en toen was het eene verstopping der longen
en eene verslapping van den bloedomloop, welke op dit hachelijk oogenblik (het
was inderdaad enkel twee uren vòòr God hem riep) dezen verschrikkelijken afloop
teweeg bracht.
Zijnen levensgenoot te verliezen is, zooals Lord Canning weet, gelijk de helft van
zijn lichaam en zijne ziel verliezen - met geweld er af gescheurd - en dierbare Lady
Canning was zulk eene lieve, waardige, toegewijde huisvrouw! Voor de Koningin
echter - voor eene arme hulpelooze vrouw - is het meer dan dat; het is de berooving
van stut, steun en troost. Voor de Koningin is het gelijk dood in leven! Niets - ernstig
of onbeduidend - werd verricht zonder zijn raad of minzame hulp, - en thans bevindt
zij zich alleen in de wijde wereld, met een aantal hulpelooze kinderen (de
Kroonprinses uitgezonderd) die op hare bescherming rekenen, - nu wanneer zij
ternauwernood met haar eigen rampzalig bestaan worstelen kan! Hare ellende - hare
volstrekte vertwijfeling - kan zij niet beschrijven! Haar eenige steun, de eenige straal
vertroosting, die zij voor korte oogenblikken geniet, is de vaste overtuiging en de
zekerheid zijner nabijheid, zijner onsterfelijke liefde en hunner eeuwige hereeniging!
Zij verlangt gedurig en smacht naar dit laatste, met een ongeduld dat zij niet
beschrijven kan. Met Lady Canning, zal de lieveling der Koningin in éene gaarde
rusten, te Frogmore, in graftomben welke de Koningin voor hem en voor haar gaat
oprichten.
De Koningin kon haar dierbaren Engel - alhoewel hij ziek was - van Lord Canning's
verlies onderrichten, en hij was er diep door aangedaan en kwam er meer dan eens
op terug, zeggende ‘Wat een verlies! Zij was zulk eene voorname vrouw!’
Moge God Lord Canning sterken en vertroosten; hij
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denke in zijnen rouw, aan zijne beroofde en geknakte Souverein, ter aarde gedrukt
onder het zwaarste van alle menschelijke onheilen en ongelukken. Zij leefde slechts
voor haren echtgenoot!
De deelneming der menige duizenden mijner onderdanen, doch vooral hun spijt
en hunne bewondering voor hem zijn zalvend voor haar doorstoken en bloedend hart!
Ofschoon hij soms ijlde, was toch de dierbare gemaal der Koningin bewust tot op
het einde toe, en herkende en kuste haar één uur vóór zijne reine ziel henenvlood
naar hare welverdiende eeuwige woonst.’
Hier eindigt de Brievenlezing lijk eene roerende roman. Ik durf er enkel eenige
regelen van mijn eigen tot slot bijvoegen. Al warende door de drie lijvige boekdeelen
heb ik nu hier, dan daar, stilgehouden om, naar eigen gril en grillige voorliefde, de
aangehaalde uittreksels af te schrijven. Doch er staan honderd andere bladzijden,
even aantrekkelijk en veel belangrijker wellicht, in die kostelijke bundels
Koninginnebrieven te lezen.
Wat ik aan mijne lezers mededeelde, zal meer dan volstaan om het innige leven
van ‘Victoria de Goede’ te doen waardeeren en hoogachten en zal eveneens de
bewondering heropwekken voor den ‘Wijzen Vorst’, den eersten Koning der Belgen,
want de lofspraak van Koningin Victoria over haar ‘dierbaren Engel’ mag met reden
overgedragen worden op Leopold I, ‘wien dit Land meer verschuldigd is dan het ooit
ten volle weten zal.’
J. FESKENS.
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Een jong boek
't Is lente; de natuur viert het feest van herleving en blijdschap: het ongetaande groen
lacht de oogen tegen, de vogelen zingen de wonne der liefde; in de kerken prijken
de versierde Maria-beelden; de luister der Verrijzenis is nog niet verdwenen uit
liturgie en tempelsieraad.
't Is lente, 't is Mei - het
... wunderschöne Monat Mai,
Als alle Knospen sprangen,
Da ist in meinem Herzen
Die Liebe aufgegangen.

Ook in een ander jeugdig gemoed is de liefde opgeblaakt, maar niet Heine's profane,
vergankelijk aardsche liefde; neen, het hart dat zijne zangen de reine lentelucht
inzendt, is wel een opgetogen dichterhart, maar tegelijk een priesterhart, vurig en
vrij.
Verzen van Jan Hammenecker(1) - ter goeder ure komen zij, met het herleven der
natuur, met het kwetteren der vogelen, met de belofte der bloemen, want ook zij
geuren, zingen, brengen belofte en bede, boodschappen hoop, herleving en vreugd.
Hoort liever den jongen dichter:
... ‘Ik treur om u, mijn onvoltooide toren,(2)
en denk, om U, met hartverscheurend leed,
aan Vlaanderen, dat Gothisch-schoon te voren,
met vreemde leelijkheden staat gekleed!
Met hope treur ik toch om 't duurbaar Vlaanderen;
want wij, die wroeten vol van jonge kracht,
wij zullen wel dien vreemden blaai veranderen,
en weer het tooien in zijn eigen pracht!

(1) Bij Juul Van Lantschoot-Moens, Dendermonde.
(2) St. Romboutstoren, te Mechelen.
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O, mochten wij dien blijden dag eens vieren,
dat wij met lossen, kinderlijken trots
ons heilig Vlaanderen eens mochten sieren
met zijne kroon en 't pralend kruise Gods!’(1)

Jonge kracht, jonge fierheid, een vast-beslist, geestdriftig opgaan naar 't ideaal, zingt
in deze verzen, mannenmoed nevens nederig dienstdoende vereering. Soms smeekt
de kinderlijke bede. - ‘Ik ben een kind in 't diepst van mijn gedachten’, suist
Hammenecker Kloos' trotsche verwaandheid toe - maar waar het geldt zijn
priestergeluk te bezingen, daar is de dichter nooit uitgegalmd, daar ruischt en bruist
het heerlijkste van zijn lied, daar rilt en trilt het innigste van zijne jongelingsziel, en
maagdenblank, lelie-rein rijzen de beelden:

‘Allerheiligen
Och, begenadig, Jesus, uw diaken,
opdat om mond en hart hem moge blaken
de gloed van Isaïas' zuivervier!
Omglorie, God, met pracht en praal van zonne
den jongeling, die treedt vol hooge wonne
den outer af met gratievollen zwier.
Diaken, houdt u slank gelijk een lelie,
En zing met klare stem het Evangelie,
dat Jesus uitbazuinde in 't bergsermoon...’

En
‘Hoe zal dat zijn, als gij zult stappen
in blankheid van gewaad en deugd
op 't groen tapijt van outertrappen
Tot Hem, wiens gunst uw jonkheid heeft verheugd.
Hoe zal ik op die dagen meenen
naast u te staan met offerwijn;
hoe zal mijn oog van blijdschap weenen,
Als Gij den heiligen kelk zult heffend zijn.
Hoe zal ik knielend angstig beven
vóór 't zoete Lam dat, door uw hand
ten eeuwigen Vader opgeheven,
zal zijn de zondendragende offerand.

(1) In een Album.
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Hoe zal dat zijn als uwe handen
breed zullen slaan het kruisgebaar?
Hoe zal mijn ziele slaan haar wanden,
Komt ze U te zien als nieuwen zegenaar!
Wie kan die groote dingen denken,
als hij maar diaken is?
Ik kan alleen de Toekomst uwaarts wenken
en 't geluk lachend nog in geheimenis.

Nu zal ik nog wel durven
Ik heb door 't consecratiewoord
't Calvariedrama weer herhaald,
en, zij 't mystiek, Gods Hart doorboord!
Ik huiver voor mijn durven!
O, Woord, dat 't schuldelooze Lam
vol roode wonden hebt gemaald,
Verbazing slaat mijn leden stram
voor mijn te stoute durven!...
Maar nu dit Lam van liefde bloedt,
en mij zoetlachend tegenstraalt
met gulden glans van liefdegloed,
nu juich ik om mijn durven!
Maar nu, al slachtte ik 't reine Lam,
het in mijn ziele nederdaalt,
en mij verteert met liefdevlam
nu zal ik nog wel durven!

En die reine eerste-communie rijmen:
'k Heb 't brood der engelen mogen smaken,
en 't groot geluk, dat mij doet blaken,
wil zangen smijten in de winden!
waar zal ik luide woorden vinden?
O Jesus, 'k ben vóor U zoo schamel,
en wat ik spreek is arm gestamel,
al is mijn ziel tot aan de boorden
vervuld met warme liefdewoorden.
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'k Vermag die woorden niet te spreken,
maar tranen uit mijn oogen breken,
als ik bedenk hoe God bemint!
Ik wil Hem ook mijn liefde wijden,
en door mijn leven vroom belijden
dat ik zal blijven Jesus' kind!
Mijn Jesus kwam me rammen
met zijne liefdevlammen,
Hij deed mijn zieledijken
voor zijne liefde wijken!
Nu ben ik een ciborie
der goddelijke glorie:
'k Voel Jesus' liefde branden
in mijne zielewanden.
Wat kan ik nog verlangen,
nu 'k Jezus heb ontvangen
die alles heeft en geeft;
tenzij door alle tijden
te blijven in 't verblijden
van God die in mij leeft.

Hoe heeft hier alles toch een eigen mystieken toon, verwant misschien aan den toon
van Gezelle door zijne innigheid, door zijn diep vroom-zijn; maar eerst en vooral
toch oorspronkelijk en doorvoeld.
Andere stukken zijn vol stouten durf, vol eigenaardige beelden - De Kinderen van
den Winter, Kortrijk, Mijn Hoovaardij - anderen ook zijn met te lichten en te lossen
trek geteekend, eerder schetsen die in de schuif nog wat hoefden te slapen; maar uit
het geheel waait een verkwikkende geur van gezonde jonkheid en kracht.
Jan Hammenecker, eene blijde belofte brengt uw bundel. Mogen Gods lieve engelen
waken over uw blank priestergemoed, over uw ontkiemende dichtergaven, en het
sluimerende zaad daar diep binnen bevruchten ten glorievollen, zonnegouden oogst!
17 Mei 1908.
M.E.B.
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Over letterkunde
(Vervolg en slot)
Van inkeer is nog lang geen sprake bij de schrijfster van ‘Absolvo te’. Weinig namen
zijn er thans in de Europeesche roman-letterkunde die zoo hoog een klank hebben
als ‘Clara Viebig’. Maar 't is niet vermetel te beweren dat alle elementen in den glans
van haar faam - en de schelste vooreerst - niet even duurzaam zullen blijken.
Laat ons te dezer gelegenheid de heele Clara Viebig eventjes inleiden.
Voor haar latere ontwikkeling is al heel wat gezegd met de bijzonderheid dat ze
werd geboren te Trier (1860) ‘waar christendom en heidendom malkander op de
teenen trappen’. In 't Augusta Trevirorum speelde 't kleine meisje op de puinen van
't amphitheater en van 't keizerlijk paleis, en in de eerbiedige huivering bij al wat
groot is en oud en toch nog levend, wiegde haar geest zijn eerste droombeelden onder
de Romeinsche Porta nigra en in de Roomsche kerk, die zestien eeuwen op haar
grondvesten draagt.
Toch hadden maar amper die grootsche voortijden haar kindergemoed beroerd,
toen ze al heenmoest: haar vader, ambtenaar bij de rechterlijke macht, werd benoemd
te Düsseldorf. Een verhuizing in den sterksten zin van 't woord: Uit de stad van grijze
stilte waar zonder stoornis de steenen fluisteren van heidensche en heilige dingen
werd het kleine meisje verplant in een van die splinternieuwe Duitsche ‘villes
tentaculaires’, die meteoren der moderne ontwikkeling. Deze vooral, de
geïmproviseerde Noorderhoofdstad van 't rijke Rijnland, het kunstmidden van
West-Pruisen, de groote kolonie voor muziek, schilderkunst en letterkunde, moest
de kleine Clara zeer bevallen. Onder de ambtenaars, de officiers en de artisten die
haar vaderhuis bezochten, zigzagde 't bakvischje haar eerste schooljaren door, even
ziende in 't verschiet het lustig-verfijnde leven der aristocratenstad.
Gelukkig, eer de schittering van dit midden, zoo verleidelijk maar zoo ontzenuwend
voor jonge geesten, haar wezen
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doortrokken had, vond vader het goed zijn dochter, ter voltooiïng van haar opvoeding,
naar de geboortestreek te zenden. Ze ging in den kost bij rechter Mathieu, in een
intellectueele Hugenootsche familie. De Düsseldorfsche wuftheid was gauw uit haar
kleeren - al mocht men vermoeden dat er smetzaadjes dieper waren gedrongen, die
later allicht ontkiemen konden. Ze kwam althans in dit streng-ernstige midden tot
het besef dat ze haar dagen besteden kon aan duurzaam genot: Onder de leiding van
Mathieu en zijn vrouw ging ze aan de wereldliteratuur en doorwandelde ze den Eifel.
Clara's vader stierf, en meteen was de prachtige leertijd uit. Zuinigheid werd in 't
huisgezin Viebig de leus, en Clara ging inwonen bij familie van haar, langs den
anderen kant van Pruisen, op een afgelegen landgoed in Posen. Weer een heel andere
wereld van natuur en van menschen: wijd en zijd niets anders dan 't land, - het
vruchtbare land, met zijn zon en zijn wind en zijn regen, dat door enkelen gevoed
wordt en zoovelen voedt, - waar 't leven dag in dag uit door de aarde zelf wordt
meegeleefd, met die stoere Poolsche boeren, wier hoeven ze draagt als zingende
eilanden in een ruischende zee van velden; een dier plekken op aarde waar 't geluk
nog kon groeien uit den grond, ware 't niet dat naast de ploeg van den landbouwer
daar sinds jaren een andere ploeg haar voren trekt: de ploeg van Bismarck's
staatkunde, die snijdt dwars door 't lillende hart van 't oude Polen. - Maar laat ons
wachten tot later om te zeggen hoe Clara Viebig haar Polen heeft gezien.
Nu kwam de tijd dat het meisje een juffrouw geworden was, die een levensvak
moest kiezen: de voorliefde van haar twintig jaar ging naar de toonkunst, en zoo
kwam ze te Berlijn op de Königliche Hochschule für Musik. Dit was nu haar vierde
midden, volkomen verschillend van de andere drie, - en verschillend in zijn nadeel,
vond Clara Viebig. In den ernst waarmee ze 't eigen bestuur van haar leven aanvaardde
zag ze in deze parvenu-hoofdstad beter dan waar ook dat niet alles goud is wat blinkt.
Daarbij stond ze voor geldnood in haar studie, en om wille van den broode ging ze
't wagen te werken voor tijdschriften: De rijke afwisseling van haar leven had nevens
haar muzieklust ook letterkundige neigingen aangekweekt, die 't leven haar praamde
te beproeven.
Dat was in 1894. Naarmate ze schreef, werd haar echte roeping haar duidelijk, en
de revue-bestuurders aarzelden niet haar met hun munt te overtuigen dat ze verder
zou komen met letterkunde dan met muziek. Stillekens aan bleef ze uit de Königliche
Hochschule weg.
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In 1897 verscheen haar eerste boek: Kinder der Eifel. 't Was al te zien waar ze op
haar jongen, rijk-geschakeerden levensweg het beste van haar hart had gelaten. Dat
bewees nog 't zelfde jaar Rheinlandstöchter, en 't volgend jaar Vor Tau und Tag, en
ook weliswaar op een zonderlinger wijze, Das Weiberdorf. Haar verteltalent bleek
terstond ongewoon te wezen, ofschoon wat kort van adem, en nog zoekend in de
eerste bundels naar vastpersoonlijke uiting, naar kleur, naar stijl.
Wijl haar ‘Kinder der Eifel’ aldra werd herdrukt, waagde ze zich bijvalsdronken
op een terrein dat ze beter nooit had betreden: ze ging om kunstbeginselen bij Zola.
Dat stak de oogen uit in haar eerste groot succes: voornoemd Weiberdorf, 't welk
een vijftiental uitgaven beleefde. Het Eifel-gehucht werd door Clara Viebig zoo
gedoopt wijl daar niets anders wonen dan vrouwen, kinderen en oudjes. De mannen
werken in de fabrieken der verre steden en komen enkel naar huis twee keer 's jaars:
met Kerstdag en met St. Pieter. Wat Zola zou hebben gemaakt van die verlofdagen
heeft de fijn-beschaafde Duitsche vrouw niet geschroomd er van te maken. Het
Weiberdorf heeft dan ook de eerste gelegenheid te baat genomen om haar zeer
eigenaardig zijn dank te betuigen. Op een harer jaarlijksche Eifelreizen met
boekhandelaar Cohn (haar man) en haar zoontje, vereerde de schrijfster een bezoek
aan het dorp dat haar zijn wereldbekendheid te danken heeft. Aan den ingang vond
ze een afvaardiging die haar met heusche vormen verzocht voortaan geen voet in 't
Weiberdorf te zetten.
In 1899 gaf ze: Das tägliche Brot. Hier wijdt ze haar schildersgaven aan de
Berlijnsche dienstboden-wereld, maar de invloed van Zola heeft er weeral voor
gezorgd dat we figuren krijgen die in ‘La Terre’ mochten ingeburgerd worden. Even
naturalistisch in de beschrijvingen en even fatalistisch in de zielkunde blijft haar later
werk: Die Wacht am Rhein (1902), spelend in Düsseldorf, Naturgewalten en Vom
Müller Hannes, twee Eifel-historiën, en Einer Mutter Sohn, het tragische leven van
een Eifelkind dat te Berlijn wordt opgevoed.
Zoo komen we aan de laatste werken van Clara Viebig, die aan Polen zijn gewijd.
Het hedendaagsche Poolsche vraagstuk heeft haar ongetwijfeld de overtuiging
ingegeven, dat ze met haar verbeelding naar heur derde vaderland moet, wil ze verder
aan haar boeken genoegen beleven.
En wezenlijk, ook uit zuiver letterkundig oogpunt, is Das schlafende Heer van
haar beste. 't Berust op de legende, dat in zekeren berg een machtig leger verscholen
ligt, bestemd om op te staan als 't uur der Voorzienigheid stormluiden zal, en om in
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heldentocht een nieuwen koning te leiden naar den ouden troon. Clara Viebig houdt
het anders niet met de Polen; ze verclericaliseeren immers haar Ostmark die kost
wat kost ontroomscht moet worden. Wat er van zij, ‘Das schlafende Heer’ speelt op
een zeer verheven reliëf, op de hoogten waar twee rassen het uitvechten op leven en
dood.
't Was dan ook met gespannen verwachting dat we de aankondiging lazen van
‘Absolvo te’, weer een roman uit Posen die over Polen ging vertellen. Hoe men met
een haastigen koop-op-annonce doorgaans bedrogen uitkomt blijke hier eens te
meer.(1)
Wilt ge vooreerst vernemen wat er te lezen is in dezen ‘Poolschen’ roman?
Een Roomsche boerendame, vrouw Tiralla, legt het er op aan om onder de hoede
van Maria en van al Gods heiligen haar man te vergiftigen. Zoo kwaad juist is Tiralla
niet, maar langs om sterkeren tegenzin wekt hij in zijn vrouw. Een keer heeft ze
rattenkruit in zijn eten gemengeld, en een anderen keer heeft ze hem duivelsbrood
voorgezet, wijl hij zoo doodgraag kampernoelies eet. Maar Tiralla is een vent als
een boom; hij slaapt enkel die keeren wat langer dan gewoonlijk en staat dan weer
op, frisch man. Wat jammer! Maar op den duur zullen de heiligen toch wel meewillen.
Tiralla, die zijn vrouw in een zoutsteen van ongevoeligheid ziet veranderen, zoekt
versmoring voor zijn drift in zijn kelder: eerst bier, dan wijn, dan snaps; en hij verbeest
zich zoodanig dat hij slechts bij gratie-toeval uit zijn zatte oogen kan zien hoe
schoolmeester Behnka met vrouw Tiralla in de armen staat. Hij hangt zich op, maar
zijn vrouw - wat spijt het haar dadelijk nadien! - hakt in tijds den zakdoek door,
waarmee hij zich wilde verwurgen. Levend rot hij voort wijl zijn doorzopen hersens
nog even vatten dat zijn vrouw ‘es mit dem Becker hält’, een vriend van zijn zoon.
Eindelijk valt de bliksem in de ruïne: Tiralla slokt het vergift op, dat hij voor den
moordgreep van zijn vrouw had weggestopt, en de meid vindt hem dood bij de beesten
in den stalbeer.
Onder 't geflakker der gewijde kaarsen smeekt vrouw Tiralla haar minnaar om
blijvende liefde: maar Becker, door de zalige gedachtenis aan zijn moeder beschermd,
vlucht heen uit het huis van schande.
Het dochtertje der Tiralla's gaat naar 't klooster. 't Meisje zal boeten voor haar
vader, en nog meer voor haar moeder,

(1) Egon Fleischel & Cie, Berlin 1907, 393 blz.
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want zij weet wie van beiden 't meest het ‘Absolvo te’ noodig heeft.
Clara Viebig's laatste boek is een slecht boek. Niet zoozeer in dezen zin dat het
schrijven van dit boek op zichzelf een positief zondige daad mag heeten, rechtstreeks
ingaand tegen een der geboden van God of zijn Kerk, maar in dezen bijna even ergen
zin dat de aard, het wezen zelf van dit boek door en door ongezond is, dat de opvatting
van dit gegeven bepaald berust op een gewetensvervalsching, die neerkomt op
a-moraliteit.
Laten wij ons vooral niet bedotten door die laatste rechtgeloovige bladzijde,
prachtig verzonnen en geschreven: die enkele eerlijke bladzijde dekt er 390 andere,
laag-voornaam, verfijnd-gemeen en schijnheilig-artistiek. En evenmin als we zullen
zeggen: wij hebben een schoone wandeling gemaakt, als we door slijk en stank
uitkomen op een wonderbloem, even zoo weinig kunnen we zeggen: ‘Absolvo te’
is een goed boek.
En daar het boek van nature zoo is, kan het ook zuiver-letterkundig niet zijn een
schoon boek. Zeker, wij blijven bij niemand achter in bewondering voor het ontzaglijk
talent dat er is besteed aan de samenstelling van dit boek en van vele andere van
Clara Viebig. Weinig romanschrijvers op dit oogenblik zijn in staat om zoo
stevig-beredeneerd en toch zoo verleidelijk-boeiend en zoo bevattelijk-helder een
vertelling ineen te zetten, juist in de maat verhalend en beschrijvend, en hun
verbeelding te laten putten in een leven zoo rijk geschakeerd met statigen ernst, met
kloeken natuurzin en ook, helaas, met wufte lichtzinnigheid; maar ditmaal heeft ze
haar gaven besteed aan 't bouwen van een zielkunde zoo karikaturaal-anticlericaal
dat ze letterlijk onmogelijk wordt. De gegevens waarmee vrouw Tiralla is opgezet
zijn gehaald niet uit Polen maar op den Brocken, want zoo 'n schepping is
heksenkeukenwerk in plaats van socio-literatuur. Zeker heeft Clara Viebig voor haar
leger lezeressen een zeer prikkelend nieuwtje gevonden: Vrouw Tiralla is devotelijk
Roomsch en als zoodanig de draagster van de ergerlijkste mystiek, die wellicht ooit
werd uitgedacht. Ieder van haar moordplannen is omlijst met schietgebeden, en over
haar ontaarde zinnelijkheden roept ze de bescherming van alle heiligen in, bij zoover
dat haar bid-voor-onzen eigenlijk niets anders dan in stijlmooi verdunde vloeken
zijn.
Daarover liefst niet langer. Maar ik beweer dat iemand die dingen verzint als 't
geen hier volgt, geen hoogen eerbied koestert voor zichzelf en voor zijn lezers:
Da schenkte sie selber ihm das Glas voll bis an den Rand,
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und als er noch immer nicht trank, nicht einmal die Hand ausstrekte, das
Glas zu erfassen, nahm sie es, tat einen Schluk und schob es dann ihm
wieder zu, ihm fast zwischen die Finger: ‘Prosit, wohl bekomme es dir!’(1)

Als sie seine (Becker's) heiszen Lippen... fühlte, hielt ihre Zurückhaltung
nicht mehr stand, mit beiden Armen ihn an sich pressend, rief sie laut
jauchzend, dass es über die nächtliche Felder hallte: ‘Jesus Christus sei
gepriesen und seine heilige Mutter Maria - ich liebe dich, ich liebe dich!’(2)
En Herr Tiralla zelf die door een vijftal stadiums van aap tot zwijn en op den duur
tot een wegterende schaduwe van die beide vervalt; en de geile Marianna, de meid,
en de ritsige schoolmeester Behnka, en al de herbergvrienden van rondom de hofstee
die met hun tong uit hun mond hangen als maar even de naam van ‘die schöne Frau
Tiralla’ vernoemd wordt, tot de pastoor zelf die zich door de schoonheid van zijn
godvruchtige biechtelinge bedwelmen laat: wat een boel schurft!
En denk niet dat het hier een contrastenspel geldt met een betere helft van 't boek:
Tiralla's meisje, Rozinska, en zijn zoon Mikolaï, en Becker zelf konden gezondheid
brengen en blijheid in dit verpeste midden; ook dat niet: Rozinska's kinderdeugd
ontaardt in kwezeldom en haar vizioenen zijn aanvallen; Mikolaï, de frissche
landsjongen, van wie zus toch zoo houdt, komt uit de kazerne met verlof bij de meid,
en Becker vindt eerst weer zijn geweten terug als 't onder zonden bijna ligt versmacht.
Zoo heeft Clara Viebig dees treurige boek voor elk ziertje blijheid gesloten.
Aan enkele detail-schoonheden zijn we trots alles niet ongevoelig: het bal in 't 5e
hoofdstuk b.v. en de prachtvondst van vader Tiralla's en dochter Rozinska's laatste
samenzijn; maar die geven ons geen anderen indruk dan die van verleidelijke
dwaallichtjes boven een stinkend moeras.
Hoewel ik daareven de straffe samenstelling mocht prijzen van 't verhaal in se valt
er ook uit het oogpunt van enkele factuur in sommige nevenzaken onwaarheid te
laken: Zoo b.v. ‘Ihre (Frau Tiralla's) Brust hob sich und senkte sich rasch’

(1) Bl. 289.
(2) Bl. 294.
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terwijl we even te voren vernamen dat de meid de lamp had laten vallen en dat ze
beiden ‘standen im Stockfinstern’! - Mikolaï, die vrijt met de meid, verneemt niet
eens van haar losse tong 't geen ze afweet van de giftgeschiedenissen. En wat voor
oogen heeft die soldaat dat hij niet ziet wat er omgaat tusschen zijn stiefmoeder en
vriend Becker?
Gelukkig krijgen we de deur van dat huis al eens open op den Posenschen buiten,
en kunnen we eventjes diep gaan adem halen in de reine, ruw-gezonde lucht.
Een zeer treurige ontgoocheling, dit boek. Want Clara Viebig had ons het recht
gegeven, te hopen op een roman zooals men hem thans verstaat: een beeld van onzen
tijd door de schildering van buiten- en binnenwereld in een typisch gekozen kring.
En wijl ze ons een boek over Oost-Duitsche toestanden liet aankondigen hadden we
gedacht in de kunst van deze begaafde opzijn minst een echo te krijgen van 't geen
er omgaat in de gemoederen van 't Posensche en 't Silezische Polen, een naklank van
die Poolsche beweging, die kost wat kost een ras wil opheffen uit zijn verval en die
de asch van Kosciuszko wil verzoenen met den bodem waarin zij rust. Wij dachten
iets te vernemen van dien bewonderenswaardigen middenstand, die beseft dat het
achterlijke Polen veel beschaving moet inhalen, en die beter dan de Poolsche adel
in zich de kracht voelt om het volk op te stooten daar waar het wezen moet, op éen
geestelijk reliëf met de Westersche naburen, en in zijn eigen vooruitgang hooghoudend
de zelfstandigheid, zooniet van zijn land, dan toch van zijn godsdienst, van zijn taal,
tegen Pruisische bureelerij. Wij hadden gedacht dat we in dit boek van 1907 de kreten
gingen hooren van een vaderlandsliefde die eindelijk besloot geweld te gebruiken
tegen 't geweld dat germaniseeren en ontpoloniseeren wil; of 't geschrei der Poolsche
kinderen die liever ineenkrimpen onder de stokslagen dan 't recht te verzaken om te
bidden in hun taal.
Nu de crisis dreigender dan ooit is geworden, nu de doctrinaire politiek met haar
onteigeningswet tot het uiterste ging, mochten we hooge verwachtingen koesteren
van 't geen Clara Viebig ons in den roman uit haar derde vaderstreek ging vertellen:
want voor Duitschland zoowel als voor Polen zijn deze dagen zwaar van verre
gevolgen.
Gematigd objectief heeft Fürst Radziwill enkele maanden geleden den toestand
voor 't Herrenhaus aangeklaagd: ‘In materieller Beziehung heben die Herren immer
hervor, welche Wohltaten die Preuszische Administration (den Polen) gebracht hätte,
und in der Beziehung begegnen Sie allerdings unserer
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Anerkennung. Wir leugnen gar nicht, dass die preuszische Verwaltung in
wirtschaftlicher Beziehung diese Landesteile gehoben hat; aber hier möchte ich an
das Wort der Schrift erinnern: Nicht vom Brote allein lebt der Mensch, sonder von
jedem Worte, das aus dem Munde des Herrn kommt. In der Beziehung habe ich
allerdings ... eine schwere Anklage gegen die preuszische Verwaltung dahin zu
richten, dasz sie für die kulturelle Hebung dieses Volksstams in dessen speziell
nationalen Bedürfnissen im ganzen Jahrhundert seit der Besitzergreifung der
Landesteile durch Preuszen nicht das Erforderliche in richtiger Weise getan hat,
sondern im Gegenteil ihre ganze administrative Kraft dafür eingesetzt hat, dass die
geistige Entwickelung der speziellen nationalen Bedürfnisse dieses Landesteils
möglichst hintangehalten wurde.’
Maar de Poolsche geestelijkheid heeft er zich mee gemoeid. ‘Der polnische Klerus
zegt de zoon Spahn in zijn Hochlandartikel(1) over Polenpolitik, ist der Hauptträger
des polnischen Geisteslebens; er ist am tiefsten, innerlichsten von der nationalen
Sehnsucht ergriffen und am wenigsten durch wirtschaftliche Interessen von ihr
abgelenkt. Er hat anderseits Auszerordentliches im letzten Menschenalter für die
Erziehung der Bevölkerung zur Arbeit getan; sie ist durch ihn nüchterner geworden,
sie hält ihre Sinnlichkeit einigermaszen im Zaum, sie ist fleiszig und sparsam.’ Ge
ziet, heel wat anders dan dat herberg-pastoorstype uit ‘Absolvo te’.
Zeker, men kan vóór of tegen Polen zijn, en dat goede Duitsche vaderlanders er
tegen zijn, dat brengt de zuiverste politiek nu eenmaal mee, maar die juist moesten
er voor zorgen dat hun regeering de Duitsche Polen anders behandele, dat ze niet
langer nationale krachten verwoeste, dat ze meehelpe waar een ras zijn eigen
ontwikkeling wil bevorderen in eigen geest, eigen godsdienst, eigen taal, dat ze geen
brutaal geweld van verduitsching plege zooals nu door de onteigeningswet, en dat
ze niet langer door haar dwingelandij de Polen doe walgen van hun nieuw ‘vaderland’
en niet schreiend reikhalzen doe naar vóór 150 jaar. Is 't geen hachelijk feit ‘dat de
Koning van Pruisen met millioenen van zijn onderdanen op voet van oorlog leeft’
en gaat er geen wezenlijke huivering voor de toekomst door de woorden van graaf
Praschma: ‘Uns bangt für unser geliebtes preuszisches Vaterland, uns bangt für unser
preuszisches Volk, uns bangt für unser preuszische Königtum’?
En op zulk een oogenblik is Clara Viebig daar met zulk een

(1) April 1908.
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boek. Dat wordt geheeten een roman over Polen. Waar de tijden een nieuw tooneel
brengen, harten en nieren doortrillend, van een eeuwenlang geschiedenis-drama,
waar met ieder uur nieuwe ontroering opborrelt uit Polen, daar amuseert zich deze
schrijfster met een speculeering op de nieuwsgierigheid van een lezerspubliek, dat
geboeid wordt door de vraag of dat wijf haar man zal vergiftigen. Ja, ook in de kunst
van Clara Viebig is something rotten.
De roman heeft bijval natuurlijk. En 't is juist wijl zelfs katholieke tijdschriften
klakkeloos de bewonderings-orakelen napraten, die door lawaaierige reclame worden
uitgeflapt, dat we ons veroorloofden wat breedvoerig te zijn over dit boek. Maar als
Clara Viebig de dertig jaar, die ze nog mag te schrijven hebben, vult met dergelijke
dingen, dan zal ze eenmaal op haar laatste levenshelft, ondanks al haar bijval, met
bitter weinig gewetensvoldoening terugzien. Was ik van Clara Viebig, 'k had liever
geen talent, dan bij God en de menschen te moeten verantwoorden voor boeken als
‘Absolvo te’.
*

**

Een les in stevigheid van karakter, om zich niet door uitgeversbijval te laten verleiden,
had Clara Viebig kunnen nemen bij den anders weinig orhodoxen Wilhelm Holzamer,
die pas 37 jaar oud is geworden. De jongen heeft zich dood gewerkt; met studievlijt
wilde deze onderwijzer aanvullen wat hem aan oorspronkelijkheid ontbrak. Van
nature had hij een gevoelig hart en zijn wilskrachtige ernst dwong zijn gedachten tot
diepe navorsching in 't leven. Zijn ‘Hessenland’ heeft hij bewonderenswaardig flink
bestudeerd en hij deed zijn uiterste best om zijn opmerkingsgave tot kunst te kweeken
in zijn novellistisch werk, dat meetelt onder 't beste van jong Duitschland en dat
volwassenen in geruste genieting kunnen lezen; zijn kleinere novellen: ‘Auf staubigen
Strassen’ en ‘Im Dorf und Draussen’ en 't laatst zijn fijnen roman: ‘Peter Nockler’.
De heele Hessenwereld weerspiegelt er in: boeren, knechten en meiden, pastoor,
leeraar en organist, en ook het lief-dichterlijke Hessenlandschap. Zooveel te
weemoediger stemt die vroege dood, wijl hij zijn vrienden in een van zijn laatste
verzen het treuren verbood:
Wenn ich tot bin, sollst du mein Gedächtnis feiern,
froh mit Liedern und mit frischen Blumen,
froh mit tausend seligen Gedanken,
nur nicht weinen sollst du, nur nicht traurig sein,
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froh sein dasz ein Irrender den Hafen,
dasz ein Leidender den Frieden
und ein Suchender die Ruhe fand.
*

**

Ook voor de Engelsche letterkunde vallen twee dooden op te teekenen: een vrouw
van veel lawaai en een man van geen.
De vrouw heet Ouida. Ze werd in Italië, waar ze sinds meer dan 30 jaar woonde,
begraven met veel persgerucht. Daarvoor had ze 't in haar leven ook bont genoeg
gemaakt. Geboren te Bury St. Edmunds in 1839, begon ze op haar tien jaar
vertellingen te schrijven. Zes jaar nadien vond ze plaats in een magazine en juffrouw
Louisa de la Ramée, dochter van Louis Ramée, werd bekend. Ze teekende Ouida,
zooals een kindje van de familie haar heette éer het een l en een s kon uitspreken.
In haar eerste jufferjaren trok Louise Ramée met haar ouders naar Parijs, maar
vader schijnt onvoorzichtig te hebben gespeculeerd, en Louise kwam erg berooid
naar Londen terug met haar moeder.
Toch waren die Londensche jaren wel prettig: de leest zoowel als de geest van
Louise bracht haar in fijn gezelschap: zelfs Longfellow en de Burton's kwamen haar
bezoeken.
Met haar Strathmore kwam ze op 't spoor van haar wereldfaam die haar veertig
jaar lang trouw zou blijven. Een dertig tal romans haalde ze zoo maar voor 't pakken
uit haar onverpoosd spinnende fantasie, en ‘Under two flags’, ‘Pascarel’ enz. waren
een tijdlang wellicht de meest gelezen en drukst vertaalde Engelsche boeken.
Louise Ramée werd schatrijk en om de jaren '70 ging zij naar Florentië wonen.
Enkel de stad der marmeren paleizen was waardig van de moderne fee. Dagelijks
deed ze door de hoofdstraten een rit, gedost in oranjekleeren met zwart zijden mantilla,
en haar koets was beboord met turkoos-blauw leder. Ouida was de gouden ster van
Italië geworden; zelfs bij koningin Margaretha werd ze ontvangen.
Onder den zwerm van vereerende ridders, die gedurig gonsde rondom haar, was
er toch plaats voor het ongeluk: Louise Ramée leed onder miskende liefde. Haar
uitverkorene ging heen omdat hij hoorde van dingen die zij laster noemde. Sedert
werd ze langs om raarder in haar levenswijze.
Met ouder te worden werd Ouida ook arm. Ze had verteerd naarmate 't haar boeken
hadden gewonnen, en nu was 't uit, niet met schrijven maar met geld verdienen. Eens
te meer was de literaire zon een vallende ster geworden.
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Nu betrok Ouida een landhuisje te Lucca, later te Viareggia. Eerst daar bij de boeren
smaakte zij een beetje geluk, en haar leste en beste liefde was voor honden en
bloemen.
Men zegt van Ouida's romans dat ze als vertelkunst buitengewoon boeiend zijn,
maar 't boeiende is veelal van dat soort waarvan iemand die zichzelf eerbiedigt weinig
weten wil; vandaar haar populariteit. In haar minder beruchte novellen toont ze, naar
't schijnt, een levendige zin voor natuurschoon en veel dramatisch talent in de
schildering van 't menschelijk lijden.
Van Ouida las ik zelf nooit een boek; enkel ter gelegenheid van haar dood heb ik
uit een lees-bibliotheek gehaald datgene waarop thans het beste van haar faam berust:
‘Two little wooden Shoes’. 't Is een boekske, idyllisch-rein vertellend van een
lief-naïef Brabantsch meisje dat op de Groote Markt te Brussel bloemen verkoopt
en als model wordt opgemerkt door een Parijsisch schilder, die per uitzondering dit
meisje met haar engelen-oogen zoo ongerept laat als de bloemen uit haar hof. Bebée
raakt verliefd op den schilder, die in 't winterseizoen weer heen trekt naar Parijs.
Bebée verneemt uit een stuk gazet dat hij, voor wien ze haar dagen en haar nachten
verdroomt, doodziek ligt ginder ver. Ze trekt heen op haar holleblokken, en ze vindt
het kwartier waar de lijder met een troep vrouwen rondom zich champagne zit te
drinken.... Bebée vlucht weg met een schrei, en als ze weer thuiskomt te Laken gaat
ze naar 't beekje, waar ze tusschen lisch en waterlelies werd gevonden zestien jaar
vroeger.... Enkel haar ‘two little wooden shoes’ blijven over: vóór ze naar 't beekje
ging had zij ze hem naar Parijs opgestuurd.
't Boekje is wel wat gerekt, maar 't is uitstekend ineengezet en 't natuurschoon dat
leeft buiten en binnen Bebée is dooreengeweven op geniale wijze.
*

**

Nog iemand anders ging heen uit de Engelsche letterkunde. Uit de
standaard-tijdschriften en uit de Zondag-illustraties die 't zoo druk hadden over Ouida
kon men 't niet vernemen, en toch laat hij die zoo stil verdween een veel grooter
leemte dan de beroemde romanschrijfster, toch is onder de hedendaagsche Engelsche
dichters een der luisterrijkste verschijningen weg: Francis Thompson.(1)

(1) Nu deze Kroniek verschijnt komt me 't Mei-Juni-nummer van ‘De Katholiek’ onder oogen.
Daarin staat het 1e deel van een betere en breedere studie over Thompson dan ik hier vermocht
te geven.
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Veel heeft hij niet geschreven: enkel vier bundels: Poems, Sister Songs, New Poems
en Health and Holiness.
't Was een gevoelsdichter van wondere teederheid, een Gezelle-natuur, maar
melancholischer van ziel en niet zoo schatrijk in woord-schilderkunst. Melodisch
zong of liever fluister-neuriede hij uit zijn zacht-fijne aandoeningen onder het zien
van 't wordende leven bij kinderen, en 't stervende leven bij grijsaards; midden
daartusschen stond hij die in den bloei van zijn jaren een martelaar was van datzelfde
leven en die een gelukskind had kunnen zijn.
Dat heeft zijn lot niet gewild. Hij was uit een gegoede familie. Zijn kinderjaren
werden aan een verzorgde opvoeding besteed. Maar Francis was een vreemde jongen,
zoo menschenschuw dat hij voor zijn naaste verwanten een zwijgend raadsel werd.
't Kwam zoover dat hij vluchtte van huis; en hij zocht een zonderlinge afzondering
in 't rumoer van Londen: Hij werd Bohemer; en toen er op den duur tot zijn schaarsch
onderhoud geen geld meer kwam van huis, moest hij bedelaar worden. Hij die
waardiger dan Austin den mantel en de kroon van poet laureate had gedragen, stond
in de winterkou bibberend onder zijn lompen op een Londenschen straathoek met
lucifertjes.
En, nu komt het ergste: de enkele pennies die hij kreeg van die wereld aan welke
zijn genie weldra schatten zou gooien, gingen op in laudanum. 't Werd een drift. Hij
moest zijn maag die hongerde en zijn hart dat schreide doen slapen met opium....
Misschien was er uitkomst met verzen te maken: Enkele stukjes, die hij had
gepotlood op 't papier dat hij opraapte in Covent-Garden, waar hij veelal heensloop
's nachts om uitgeput neer te hurken achter een of anderen pijler - zond hij naar 't
katholieke tijdschrift Merry England, maar vruchteloos ging hij dagelijks maanden
achtereen om antwoord naar 't kantoor der postliggende stukken.
Uitgehongerd bood Thompson zich bij een schoenmaker aan, maar daar kon hij
niet blijven, want de dichter-straatlooper wist nooit hoe laat het was en kon maar
niet beseffen dat hij op vaste uren in zijn dienst moest wezen. Toch voelde hij aan
dien schoenmaker dat er onder al wat hem voorbijjachtte in Londen, ook menschen
waren. Nog twee andere keeren voelde hij dat: eenmaal toen Ferdinand Rothschild
hem een florijn in de handen duwde, een andere maal, toen een arm straatmeisje hem
in medelijden meevoerde naar heur zolderkrotje, en met hem haar eten deelde.
Verder bekommerde zich geen schepsel om den vagebond,
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die zijn edel-godsdienstige ziel in zijn verzen liet schitteren, maar ze voor de wereld
onder steenen des aanstoots begroef.
Eindelijk bereikte hem de brief, waarbij de uitgever Meynell hem te zijnent
verzocht: na lang uitstellen was het handschrift op Covent-Garden-papier toch
onderzocht geworden, en Thompson werd gedrukt; 't was een openbaring voor heel
Engeland.
Nu was de schrikkelijke schooierstijd uit. Door de zorgen van Mr Meynell die
Thompson's Maecenas werd, opende 't Capucienen-klooster te Crawley zijn poort
voor den zieken dichter, die in zijn korte vleugjes van herstel weer naar Londen
kwam, maar telkens terug op zijn kloosterkamer moest, langs om erger. Zoo stierf
zijn lichaam stilletjes voort twintig jaar lang, terwijl zijn geest zijn prachtige
oorspronkelijkheid en zijn mimosa-aandoeningen tot het einde toe gaaf bleef bewaren.
Van zijn heele werk blijven zijn kindergedichten het beste: Zij die eenmaal voor
den sukkelaar haar middagpotje had geleegd, kreeg nu tot belooning de Beatrice van
zijn poëzie te worden. 't Is in een van die lieve versjes dat hij uit de speelschheid der
kindertaal een schrikkelijk beeld ophaalt van den dood.
His lips
Uttering their native earthquake and eclipse,
Could never so avail,
As when his terrible dotage to repeat
Its little lesson learneth at your feet;
As when he sits among
His sepulchres to play
With broken toys your hand has cast away,
With derelict trinkets of the darling young.

Ook zijn ‘Anthem of Earth’ en zijn ‘Hound of Heaven’ worden door fijnproevers
zeer gesmaakt, terwijl zijn ‘Dead of Cardinal Manning’ door 't katholieke Engeland
indrukwekkender klonk dan al 't begrafenisklokgelui over den grooten doode.
Al heeft zijn familie zich weleens - met reden - over den zonderlingen jongen
geschaamd, nooit moest het zijn bewaarengel doen: de katholieke Thompson is met
een ziel zoo rein als die der kindertjes, die hij bezong, door 't leven gegaan. 't Speet
hem lang dat hij zijn ouders zooveel verdriet had berokkend, maar hij meende dat
hij allicht in zijn leven voor zijn fouten genoeg had geboet. En daarom dacht hij later
met blijdschap terug aan zijn poenitentie-nachten in Covent-Garden:
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Once - in that nightmare wich still doth haunt
My dreams, a grim unbidden visitant,
Forlorn, and faint, and stark
I had endured through watches of the dark.
The abashless inquisition of each star,
Yea, was the outcast mark
Of all those heavenly passers' scruting,
Stood bound and helplessly
For time to shoot his barbed minutes at me;
Suffered the trampling hoof of every hour
In night 's slow-wheeled car.

Hij stierf, in vrede met de menschen zoowel als met God, in St. John's hospitaal te
Londen den 10en November 1907.
Mijn bladzijden zijn vol. Over de Amicis, die ook dood is, later dus. Onnoodig hier
Halévy en Coppée te gedenken. De dagbladen gaven over die beiden genoeg.
Maart, 1908.
J. PERSYN.
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Alfons Moortgat
Voor wie meedeed aan muziek en bijzonder aan kerkmuziek, aan kunstcritiek en
letterkunde, is de naam van Alfons Moortgat geen onbekende meer.
Het recht op onze bijzondere aandacht en waardeering heeft deze toondichter
sedert lang verworven; om te bewijzen dat zijn kunst niet stuitte op onverschilligheid
en koud toezien, besloten we tot 'n bondige studie over dezen man, om tevens door
waardeering zijn ootmoedige, zuivere kunst te verwarmen, te doen leven en bloeien.
Alfons Moortgat werd te Opdorp, in Oost-Vlaanderen, geboren op 8 September
1881. Zijn humaniora-studies voltrok hij op 't College te Thienen. Nog student bij
de Rethorika, verscheen van hem een bundel verzen, die wel eens gehekeld werd tot
schande van hen die een opschietend talent met zoo weinig genegenheid bejegenden.
De toonkunst lag hem aan 't hart; en na zijn humaniora is hij, om aan de
voorschriften van zijn bisdom betrekkelijk de orgelisten te voldoen, het
daartoe-bevoegde diploma gaan halen aan de Normaalschool van St. Niklaas.
Gedreven om dieper in te dringen in de toonkunde, volgde hij daarna de lessen aan
de Kerkmuziekschool te Mechelen. - Maar zijn eigen persoonlijkheid kon geen
strenge banden verdragen, en na een jaar hard werken verliet hij de school, en werd
orgelist te St. Genesius-Rode. Daar werkte hij voort op eigen krachten, tot hij vóór
drie jaar tot kapelmeester benoemd werd aan de O.L. Vrouw-kerk te Halle, ter
vervanging van wijlen Emiel Houssiau.
Hij is een uitstekend bestierder, alhoewel soms wat overdreven voelend. Onder
zijn leiding evenwel komen de kunstbrokken in hun fijnste bijzonderheden tot volle
waarde.
Van het tijdstip dat hij te St. Genesius-Rode verbleef, dagteekenen zijn eerstelingen:
eenige losse liturgische gezangen en liederen, waaronder mogen onderlijnd, om hun
eenvoudig-vrije declamatie, Appelbloemen en Komt, op woorden van Guido Gezelle.
Zijn ideaal althans eenigszins voor 't voetlicht gebracht door die brokkelingen,
lijnde hij aldra klaar af in dat diepdoordacht, juist-opgevat en door waarheid gelouterd
artikel over
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Het Geestesvoedsel van ons volk(1), dat hij vóór drie jaar, als tolk van de volksliefde
die in zijn ziel leeft, neerschreef in Dietsche Warande. 't Geen hij dáar schreef met
zoo'n vasten pennentrek en zoo'n breedgeschoeide overtuiging, bestreeft hij in al zijn
werken. Heel zijn streven leeft van die volksminnende ziel; en hierom ook gaf hij
weldra een Geestelijke Liederkrans uit, vrucht van zooveel taaie wilskracht. Voor
wie den man niet van naderbij kent, en dit boek openslaat en doorleest, getuigt het
van mannenmoed en zwaren arbeid. Maar duidelijk valt, bij de lezing ervan, u op de
zuivere christen kunstsmaak van den schrijver, alhoewel nog voor loutering vatbaar.
Dit werk heeft recht op onze waardeering; en in de huidige omstandigheden bijzonder,
nu onze kerkelijke volkskunst aan 't herleven gaat, moeten we dien schat van
geestelijke liederen, die in dat werk ons wordt aangeboden, openleggen en overstorten
in de volksziel. Die eerste bundel, en ook de tweede, die pas verschenen is en
kortelings zijn tweede uitgave gaat beleven, zouden moeten het ‘Vade-Mecum’ zijn
in al de congregatiën en geestelijke genootschappen. Dáárin ten minste vindt men
echt christene kunst, bevattelijk voor ons volk; en 't is hoofdzakelijk langs het
volkslied dat we ons volk zullen optillen en doen herworden het echt Germaansch,
het groot Nederlandsch volk met zijn eigen kunst, eigen christelijk wezen, eigen taal.
Met veel belangstelling zagen we den jongen kunstenaar de eerstelingen van zijn
scheppend brein in 't licht brengen. En dadelijk ook is de kunstcritiek aan 't pennen
gegaan: een talent haalde ze op uit die eerste gewrochten van religieuze muziek; en
dat talent wou ze zien ontwikkelen ten bate van de verhevene kerkkunst...
Intusschen werd Moortgat benoemd te Halle, en dáár, na die jongste werkjes, legde
hij zijn persoonlijke christen kunstopvattingen neer in een twee-stemmige Missa
Prima. Gretig werd dit werk gezocht en uitgevoerd en beluisterd. Deze mis, een
weerschijn van Moortgat's losse techniek, met opzet geschreven voor een koor van
middelmatige elementen, werd ook heel gunstig begroet door de beste kunstcritiek.
Onze Meester Edgar Tinel zelf onderschreef het werk als volgt: ‘Votre Missa Prima
ne vise point à l'effet, et est fort musicale. C'est un mérite. En outre tout en étant
liturgique, d'un bout à l'autre, elle est écrite pour des moyens d'exécution restreints.
C'est un autre mérite, et celui-ci sera tout particulièrement apprécié par les petites
scholae des campagnes, que les compositeurs de talent doivent

(1) Dietsche Warande, 1905.
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bien se garder de négliger. Vous leur donnez le bon exemple et je vous en félicite
cordialement.’
Moortgat droeg dus de hoogste waardeering weg van den man die hier in België
en elders 't grootste gezag voert in zake toonkunst...
Immer werkt hij voort aan 't verwezenlijken van zijn ideaal. En wijl hij onverdroten
voortwrocht aan 't tweede deel van zijn ‘Geestelijke Liederkrans’, verrijkte hij de
liturgische toonkunst met een Missa Secunda in hon. Sti. Alphonsi Mariae de Liguorio.
De mis is geschreven voor drie gelijke stemmen met orgelbegeleiding.
De losse tekstdeclamatie, onderlijnd door de gepaste uitdrukking ervan, doen den
lezer vriendelijk aan bij 't lezen van 't werk. Breed-vloeiend heeft de melodie haren
vrijen loop, zonder ooit te stuiten op gezochte formulen. Kristalhelder welt ze uit 's
toondichters ziel, waar het liturgisch voelen zijn opvatting en vertolking loutert.
Den liturgischen tekst weet hij te omkleeden met eene melodie die, ondanks hare
vrije rythmeering en breeden omvang, der liturgische wetten gestand blijft.
Geheel het werk dóór voelt ge die gemakkelijkheid van melodischen gang der
stemmen. Iedere stem zegt er het hare om de uitdrukking tot haar hoogtepunt te
brengen.
Is het Kyrie niet een juiste opvatting van een smeekgebed, met de volle rust die
dezen liturgischen tekst past? En nochtans komt iedere stem tot een degelijke waarde.
Breedvloeiend ontwikkelt er de dichter het ‘Christe eleison’ in groote-terts-toon, om
langs een rustvolle orgelbegeleiding weer te komen op zijn begin-klein-terts-motief
‘Kyrie eleison’.
Het Gloria is een trouwe tekstdeclamatie, die haar kleur en leven krijgt door 't
breed-opgevat stemmenweefsel, met hier en daar een juist-gevoelde unison. Soms
voelt men wel eens, - 't geen een groote verdienste is, - een nagalm van een
Gregoriaansche melodie....
Diezelfde spanning en klimming in voelen wordt doorgevoerd tot op 't einde van
‘Gloria.’
Nog vrijer en breeder en zelfstandiger loopen de stemmen in het Credo, zonder
nochtans den liturgischen tekst te verhakkelen... Het Incarnatus est krijgt er zijn
volle hoogte-declamatie, die geschoeid staat op den Gregoriaanschen melodiebouw.
De dichter phraseert met nauwkeurige tekstlezing, zonder ergens zijn
uitdrukkingskracht te laten verzwakken. Kundig weet hij zijn stemmen te voeren tot
een motief uit 't begin van ‘Credo’, dat hij nu aanpast op ‘Amen’, en het ‘Credo’ -
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als in onze Gregoriaansche Credo's - nog samenvat in een vrijomschreven beginmotief.
Het groote-terts-inzet-motief van ‘Sanctus’, dat in de drie stemmen wordt
omschreven, herinnert aan het kleine-terts-motief uit ‘Kyrie.’ Rustig wordt de melodie
aangeleid op den liturgischen tekst. Eigenaardig om zijn kleuring is de opvatting van
‘Pleni sunt Coeli... Hosanna...’, en doet wel eens denken aan een Mis van den
machtigen Hollandschen toondichter Philip Loots, - niet om de melodie, maar om
de kleuring. - Het ‘Sanctus ook, - zonder echter 'n kopij ervan te zijn, - herroept vóór
den geest de gevierde Missa Tertia van den Duitschen Meester Haller’. Dit doe 'k
opmerken, omdat voor mij het werk er nog bij wint zelfstandig die meesters nabij te
komen.
Eenvoudig, maar heel esthetisch en logisch, en tevens heel los van melodievorm;
is de ontwikkeling in Benedictus. De stemmen sluiten harmonievol in malkaar met
'n sentimentaliteit die nochtans de palen van het godsdienstig voelen niet te buiten
gaat.
Ernstig en juist gevoeld, is het Agnus Dei weergegeven met heel sobere en tevens
schoone harmoniekleur. Het slot ‘Dona nobis pacem’ dunkt mij hier minder goed
geslaagd.
Echt en juist-godsdienstig voelen dóórademt geheel het werk, en we zien er wel
eens het hoog-gemoedelijke van Haller aansluiten bij het meer vrij ontwikkelen van
Stehle, maar tevens in stevige zelfstandigheid. Bovendien vergt die mis geen grootsche
uitvoeringselementen en hierom nog te meer heeft Alfons Moortgat een verdienstelijk
werk voortgebracht, omdat hij zijn talent weet te gebruiken voor onze nederige, soms
verwaarloosde dorpsoksalen.
De orgelbegeleiding moet evenmin de orgelisten afschrikken. Schoon is zij en wel
verstaanbaar. Doorgaans loopt ze heel onafhankelijk. Zelfstandig steunt ze de
stemmenpartituur. Evenwel hadde ik hier en daar nog wat meer zelfstandigheid
gewenscht, om de stem tot haar volle recht te laten komen.
De Missa Secunda verdient ook een eereplaats op meer ontwikkelde oksalen.
Dit alles ingezien, kan ik dit verdienstelijk werk, dat bij de kunstcritiek ongetwijfeld
veel sympathie heeft gevonden, niet genoeg aanbevelen.
In den loop dezer studie gewaagde ik van zijn 2en ‘Geestelijke Liederkrans’ dien
hij nu ruim vóór vier maanden in 't licht gaf. 't Verschijnen ervan was 'n blijde
zonnestraal over 't gebied van 't geestelijk volks- en kunstlied. Hij heeft ons daarmeê
een
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schat toegeworpen ter geleidelijke opleiding van den volkssmaak, en tevens een
nationaal, ja, een internationaal werk geleverd.
Een eigen, zelfstandige Vlaamsch-nationale kunst waait ons vaderland dóór, en
bezingt de schoonheid, de moreele grootheid, het eigen leven, den zuiver-christen
zin van ons Nederlandsch volk. Maar de massa is nog voor 't groot deel onbewust
van dat frisch-bloeiend nationaal kunstleven, omdat ze niet genoeg in voeling komt
met de openbaringen ervan.
In Moortgat's Liederkrans staat onze nationale kunst breed vertegenwoordigd, en
daardoor ook zal ze - als die bundel toegang krijgt tot de genootschappen en college's,
- rondgedragen worden bij ons volk, en de verkwikkende uitboezemingen ervan
neergelegd op de lippen van 't volkskind. Met hem zullen onze nationale
volkstoondichters bij ons volk doordringen.
Internationaal is het werk, omdat ook de gedachtenrijke kunst van onze
Noord-Nederlandsche en Duitsche broeders ons eruit tegenklinkt.
In dezen liederbundel staat Moortgat's gezonde opvatting van 't echt godsdienstig
volks- en kunstlied klaar-opvallend afgelijnd. Hij tast niet meer; maar met vasten
voet betreedt hij het terrein.
Een pereltje van volkskunst is het Kerstlied van Joachim; 't schittert in dezen
monumentalen krans als 'n diamant om zijn zoet-rustige, vrije rythmeering.(1).
Aan 't profane volkslied ook heeft Alfons Moortgat mêegedaan. Zijn Liedjes voor
't volk - die hij uitgaf toen hij nog orgelist was te St. Genesius-Rode, - zijn voor een
ruim deel goed geslaagd; maar toch weet hij daarin dien echten volkstoon niet aan
te slaan die in Wierts' of in Hullebroeck's liederen zoo gestadigeigenaardig doorklinkt.
Hoogst loffelijk evenwel is zijn pogen om langs dien weg ook meê te werken aan 't
heropbeuren van 't Vlaamsche Volk.
Naar ons bescheiden oordeel echter, ligt zijn gemoed meer open voor de geestelijke
volkskunst; daar voelt hij dieper en juister; daar vloeit hem de melodie veel rijker
uit de pen...
Om zijn onverpoosd medeijveren aan 't herleven der ware kerkkunst, heeft Z.H.
Pius X hem onlangs het eereteeken Pro Ecclesia et Pontifice toegekend. Hierom
brengen we onze hartelijke gelukwenschen aan den jeugdigen en volkslievenden
toondichter, die zijn breed-geschoeid talent grootendeels openlegt voor

(1) Een breedvoeriger ontleding over dezen tweeden ‘Geestelijke Liederkrans’ schreven we neer
in ‘Hooger Leven’ van 23 Februari.
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zijn volk, voor Gods tempel; - die zoo jong en als een persoonlijkheid daar staat in
de tweeledige moderne muziekbeweging, wars van alle navolging, wars van allen
dwang. Zijn kunst is hoogst humaan zonder ooit jacht te maken op bloote
harmonie-effekten.
Eenvoudig en waar is ze, en diepgevoeld en frisch en zuiver, vol nieuw en
beschouwend leven.
Met de jongere school meê, en tevens zelfstandig voert hij op tot het ware volkslied.
Moge zijn kunst zóo voortbloeien in dien diepgaanden eenvoud ten bate van 't
Vlaamsche Volk. Hooger vlucht vragen we van hem niet, maar volksch zijn en
blijven!
Vooruit, Alfons! onze hoop voor de toekomst onzer kerkmuziek rust ook op U.
Halle.
ALF. VAN DER MUEREN, PR.
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Boekennieuws
Herders Konversations Lexikon, 3e Auflage, reich illustriert durch
Textabbildungen, Tafeln und Karten. Herdersche Verlagshandlung,
Freiburg in Breisgau, 1907. Pr. M. 100.
We zijn thans aan den 6en band. Recto tono lofspreken moet op den duur vervelend
klinken. Maar men zal wel toegeven dat het niet aangaat dien toon te laten zakken
als 't voorwerp zich langs om waardiger toont van dien lof, en ter meerdere afwisseling
veelkleurige vuurpijlen van lyrisme afschieten waar het geldt een zeer positief
wetenschappelijk compilatiewerk, dat zou toch ook wat mal staan.
Dus op 't saaie af een relaas van ons kuier-kiekje in dit 6e deel. Om hun stoffelijke
uitbreiding die bij Herder altijd een waarborg is van wetenschappelijke verdieping
door meesters in 't vak, vallen op, bij 't eerste gezicht, de artikelen: Moral, Musik,
Mythologie, Pädagogik, Pastoraltheologie, Patrologie, Philologie, Philosophie,
Paläogeographie, Paläographie, Paläontologie, Petrographie, Physik, Physiologie.
Zorgvuldige overzichten van geschiedenis, taal- en letterkunde en kunst krijgen
we bij de artikelen Neugriechische, Niederländische, Norwegische, Persische,
Polnische Literatur u. Sprache; Nordische Sprache, Orientalische Sprachen, Nordische
u. Persische Kunst, Phönikische Kunst.
Op zich zelf heel leerrijke en prachtig uitgevoerde verluchtingen illustreeren de
bijdragen Mond, Mosaïk, Mühle, Müllerei, Molche, Moose, Muscheln, Münzwesen,
Muskel, Musikwerke, Motorwagen, Nähmaschine, Nase, Nahrung, Nerven, Niere,
Olympia, Ornament, Ohr, Olkraftmaschinen, Obst, Orchideën, Okapi, Orgel,
Pantheon, Panzer, Palmen, Papier Pflanze, Pflanzenverbreitung, Pfauen, Pergamon,
Perpendikularstil, Perspektive, Peterskirche, Pfallbauten, Pferde, Pilze, Photographie,
Phototherapie, Polarisation, Pompeï, Planeten.
Betrekkelijk breedvoerige biografische bijzonderheden vinden we bij: Mirabeau,
Mohammed, Molière, Molkte, Mommsen, Montalembert, Mörike, Th. Morus, Mozart,
Murillo, Napoleon, Newman, Nietzche, O'Connell, Otto, Overbeck, Pascal, Peabody,
Perfall, Perthes, Pestalozzi, Peter, Petrarca, Pius, Platen, Pombal, Pompadour.
Voor de verschillende vertakkingen der rechtswetenschappen vinden we
hoofdzakelijk: Namen, Patentrecht, Person, Pfand, Pflehschaft, Pflichtteil,
Mitteleuropäischer Wirtschaftsverein, Mittelstand, Musterschutz, Mutterschutz,
Norddeutscher Lloyd, Notenbanken, Notstandarbeiten, Obdachlosenfürsorge, Offene
Handelsgesellschaft, Pacht, Panamerikanismus, Pangermanismus, Panslavismus,
Papiergeld, Parlament, Patronage, Patronat, Pension, Politik, Polizei.
De aardrijkskunde prijkt weeral met een luister van kaarten: München,
Nord-Amerika, Neuyork, Osterreich, Ozeanien, Paris,
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Palästina, Persien, Platastaaten und Chili, Polarländer, Polarforschung.
Me dunkt, men moet geen optimist wezen om dèn tijd te zegenen waarin wij leven,
al ware 't maar o.a. hierom dat hij zooveel van het utile en dulce weet samen te
schenken voor weinig kosten.
J.P.

De ontwikkelingsgang der Nederlandsche letterkunde, Prof. Dr Jan te
Winkel.
Met de 4e aflevering van dit werk, waarover een breedvoerige bespreking in 't
Februari-nummer van Dietsche Warande, is het eerste deel thans volledig. 't Verscheen
bij de Erven J. Bohn, te Haarlem, pr. fl. 7.50, geb. fl. 8.50.

Nog slaven, I. de Vreese, Gent, A. Siffer, 1908, 158 blz.
Nog een reeks ‘Slaven’ na die van verleden jaar. De ondertitel zegt dat ze ‘naar 't
leven geteekend zijn’; en die ondertitel liegt niet: met een kloeke pen, die breede
strepen maakt, zonder verfijnde stijlkronkeltjes, maar ook zonder spatten, zijn ze
getrokken, die lijnen ‘teekenend’ de silhouetten van zooveel Vlaamsche jongens
‘naar het leven’ helaas, hun leven verslaafd aan den drank.
Wat ons vooral in deze korte verhalen bevalt: 't is dat de schrijver telkens ontsnapt
aan het recto tono der preek, met op 't gepast oogenblik nu eens de stem te laten
zakken in een trilling van ontroering, dan weer ze schel te laten opklinken in een
humoristischen zet. Wat anders voor de letterkunde verloren zou gaan als eenvoudige
lesjes-spellerij, wordt zóó bepaald geadeld tot kunst, wel van een bescheiden soort,
maar eerlijk-echt genoeg om er duidelijk een hart in te hooren kloppen, een echt goed
menschenhart, dat zijn volk, zijn arm verslaafde volk innig liefheeft, en dat, met een
krachtigen wil ter verbetering van 't lot der alcohol-ellendigen, zijn misereor super
turbam slaakt.
Wel ontsnapt den h. de Vreese in zijn schrijven hier en daar een
beeldspraak-haastigheidje: zoo spreekt hij in éen adem van ‘gewoonten die diep in
de menschelijke natuur zijn ingeroest en moeilijk tot den wortel uit te roeien’; en
even daarna nog van: ‘wetenschap en ondervinding geven elkander de hand om de
schrikbarende gevolgen van het drankmisbruik te doen zien.’ Maar dat gebeurt den
nauwgezetten, eenvoudigen volkschrijver zeer zelden. Overigens was 't hem ook
ditmaal niet in de eerste plaats te doen om iets schoons te geven, maar wel iets goeds.
Zij die vergeten boeken als dit den weg naar de openbare Vlaamsche boekerijen te
openen, of zij die nalaten het onze jongens als prijsboek mee te geven naar huis,
verzuimen, me dunkt, een zeer ernstigen plicht.
J.P.
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De navolging Christi van Thomas à Kempis uit het Latijn door Mr Frans
Erens. Amsterdam, S. Van Looy, C.L. Van Langenhuysen, 1907.
Er bestaat een ware drang om dit oude eenvoudige boekje van Thomas à Kempis
aan onze moderne menschen diets te maken. Twee, drie jaar geleden was het de
vertaling van Pater
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Bouman, nu is het die prachtuitgave, vertaling van Frans Erens. Eenige weken geleden
was het de vertaling van den ongeloovigen Kloos in de Wereldbibliotheek. Erens is
een modern katholiek letterkundige en deze zinsneden uit zijne voorrede schetsen
wel den geest van zijn werk: ‘Alhoewel het boek niet kan gerekend worden tot de
eigenlijke mystieke litteratuur, waarin de woorden naar ons toe in de diepte
nedervallen als balast geworpen uit een luchtballon, zoo beweert toch de auteur dat
hij de toestanden van het hoogere leven gekend heeft.... De mystieke litteratuur is
zeker de hoogststaande van alle soort van letterkunde indien men ze tot de letterkunde
mag rekenen. Zoo staat ook een dialoog van Catharina van Genua of Catharina van
Siena boven een drama van Shakspeare en bij ons Ruysbroek boven Vondel en Van
Deyssel; alhoewel deze laatste, buiten de mystiek om, in sommige van zijne bladzijden
met bloot menschelijke en natuurlijke middelen eene hoogte bereikt heeft die der
mystiek zeer nabij komt, maar die toch, geloof ik, essentieel verschilt van den met
goddelijk genadelicht doordrenkten mystieken toestand. Dit licht is dat van een andere
orde... Het alleenig streven naar zuivere schoonheid, menschelijk bereikbare
schoonheid, kan niet bereiken, wat God geeft aan de zijnen die hem alleen dienen
en zoeken, dat met de abdicatie van het eigen ik beginnend wordt gedragen naar voor
den normalen mensch hier op aarde niet denkbare toestanden. Men wachte zich dus
bij de groote mystieken in de Imitatie, zooals de heer Acket, hoofdzakelijk schoonheid
te zoeken, den wereldschen klank van het mooie, de wereldsche muziek der
welluidende phrase... Schoonheid houdt gevangen en kortwiekt de vlucht naar God
in den hooge. Dat was het princiep der vaders in de woestijn en later van Franciscus
van Assise. De auteur der Imitatie versmaadt dan ook den schoonen volzin, maar
bereikt hem somtijds tegen zijnen dank omdat ook hij het beginsel volgt van die
heiligen.’
Over het uiterlijke van het boek zullen we zeggen dat het een prachtwerk is: Schoon
papier en wonderschoone druk, en over de vertaling zal de lezer best oordeelen uit
de volgende vertaling van het IVe hoofdstuk van het eerste boek die we hier
overschrijven:
‘Men moet niet gelooven ieder woord of opwelling des gemoeds, maar omzichtig
en langzaam moet een ding worden gewogen, volgens God. Ongelukkig! Dikwijls
wordt gemakkelijker kwaad dan goed van een ander gedacht en gezegd. Zoo zwak
zijn wij.
Maar volmaakte mannen gelooven niet licht iederen verteller, omdat zij kennen
de menschelijke zwakheid, geneigd tot het kwaad en licht struikelend in woorden.
Een groote wijsheid is het, niet voorbarig te zijn in zijn daden, en niet hardnekkig
te volharden bij het eigen gevoelen.
Daarbij behoort ook, niet alle woorden der menschen te gelooven en het gehoorde
of het geloofde niet terstond aan anderen over te brengen.
Beraad u met een wijs en gewetensvol man; en tracht u eerder door een beteren
te laten onderrichten dan uw eigene bevindingen te volgen.
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Een goed leven maakt een mensch wijs volgens God en bedreven in veel.
Hoe meer iemand nederig is in zich zelven en meer aan God onderworpen des te
meer zal hij in alles zijn wijzer en rustiger.’
E.V.

Beknopt leerboek der staathuishoudkunde door Ch. Gide voor Nederland
bewerkt door C.R.C. Herckenrath, Wolters, Groningen, 1907. Pr. fl. 3,90.
Het leerboek van staathuishoudkunde van Ch. Gide is overbekend. Men kan wel
opwerpen dat het niet altijd diep genoeg ingaat op sommige vragen der
staathuishoudkunde, en ze niet altijd oplost in een katholieken zin, doch het is ook
maar een beknopt leerboek van 670 bladzijden en het heeft de groote gave van zeer
klaar te zijn. Wij kennen geen handboek van algemeene staathuishondkunde dat zoo
helder is en methodisch; als handboek voor beginnelingen is dit natuurlijk een
allerbeste hoedanigheid.
De bewerking van Herckenrath is naar de 10e Fransche uitgave. Is dit voor het
werk van Gide niet de beste aanbeveling? En als we er nu bijvoegen dat die bewerking
voor Nederland van Herckenrath reeds aan de 3e uitgave is, dan zal men ook moeten
besluiten dat ze verkocht wordt. Ze verdient dat ten andere en wij zouden gaarne
zien dat die bewerking ook in Belgie meer ingang vond. Over het algemeen zijn wij,
Belgen, met de Fransche toestanden beter bekend dan met de Nederlandsche en
daarom reeds alleen is eene bewerking voor Nederland met inlichtingen over
Nederlandsche wetten en toestanden hier van groot gewicht. We mogen erbij voegen
dat de bewerker meer dan eens in nota zegt waar hij in meening verschilt met Gide
en we bekennen het graag, meest altijd moeten wij den bewerker gelijk geven.
Kortom, een zeer goed boek, allerbest geschikt voor de Vlamingen die zich willen
inwijden in de staathuishoudkunde en voor de studenten aan de hoogeschool die in
het Vlaamsch die hoogst praktische kennis willen opdoen.
E. VL.

Bijzondere plantenteelt door J.Z. Ten Rodengate Marissen, leeraar aan
de Rijkslandbouwschool te Wageningen. Groningen, J.B. Wolters. 4 deelen,
in linnen band, elk meer of min 160 blz. Pr. per deel fl. 0,90.
Dit werk bestaat uit vier boekdeelen. De schrijver handelt: in het eerste, over de
meelvruchten: granen, kanariezaad, boekweit;
in het tweede, over de peulvruchten: veldboon, erwt, wikke, linze, enz.; en over
de groenvoedergewassen, onder andere de verschillende klavers, de serradella, de
luzerne, de esparcette, de spurrie, enz. enz.;
in het derde, over de hakvruehten: a) Knolgewassen (aardappel, aardpeer), - b)
wortelgewassen (mangelwortel, suikerbeet, gele wortel, pastinaak, enz.), - c)
bolgewassen (ajuin, sjalot), - d) andere hakvruchten (glaskoolraap, sluitkool,
voederkool);
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in het vierde, over de handelsgewassen: oliezaden (kool-, raap, dederzaad, radijs,
mosterd, maanzaad), - verfplanten
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(meekrap), - specerijgewassen (karwij, koriander, venkel, dille, anijs, komijn, hop).
Dit beknopt overzicht der behandelde stof doet besluiten dat wij hier te doen
hebben met een zaakrijk, volledig werk, dat wezenlijk een schat van kennis bevat.
Het heeft des te meer verdienste dat het volgens een onberispelijk plan, begrijpelijk
voor iedereen, is opgesteld en daarbij nog door welgeslaagde gravures is opgeluisterd
en verduidelijkt. Zeggen wij maar vlakaf dat het ons, in België, aan een dergelijk
werk mangelt en dat het besprokene derhalve, alhoewel geschreven met het oog op
Hollandsche toestanden, bij de Vlaamschsprekende landbouwers weer welkom zal
zijn. Wij kunnen het hun niet genoeg aanbevelen. Zij die het zich aanschaffen kunnen
alle andere werken over plantenteelt missen.
FRANS HERMANS.

Geschiedenis onzer staatsregeling, een overzicht voor H.B. scholen,
gymnasia, kweek- en normaalscholen en candidaat-hoofdonderwijzers
door T. Pluim, hoofd eener school te Baarn. 1908. P. Noordhoff,
Groningen. Prijs fl. 1.25, geb. fl. 1.50.
Dit is voornamelijk een boek voor Nederland, maar ook in België, waar we toch zoo
weinig over Hollandsche toestanden weten zal het boek welkom zijn. De
geschiedkundige inleiding is misschien een beetje lang: 130 bldz. om te komen aan
't begin der 19e eeuw. Het tweede deel van 't werk legt de hedendaagsche
Staatsinrichting uit, geeft een overzicht der grondwet, zegt wat er te zeggen valt over
den Koning, de staten generaal, de provinciale staten, het bestuur der gemeenten, het
rechtswezen, de godsdienst, het geldwezen, de verdediging van Nederland, de
waterstaat, het onderwijs en het armbestuur. Dus werkelijk een algemeen overzicht
en dat wordt allegaar klaar-weg gezeid. Er zijn natuurlijk hier en daar wel zaken,
voornamelijk in het geschiedkundig overzicht, waar de lezer een andere meening
kan hebben dan de schrijver, maar dit boek in handen van Vlamingen kan hun leeren
wat ze over Holland dienen te weten.
J.V.

Zielkunde en algemeene onderwijsleer. - Een studieboek voor
Candidaat-Hoofdonderwijzers, door B. Laarman, Hoofd eener school te
Groningen. - 2de druk. P. Noordhoff, Groningen.
De titel is sprekend: in dit boek, breeder van omvang dan een gewone onderwijsleer,
is ook aan de zielkunde een betrekkelijk groote plaats gegund. Redematig is deze
opvatting, want de onderwijsleer of ‘de stelselmatige leiding der geestelijke
ontwikkeling van het kind’ zal uit de aansluiting met de zielkunde geen gering
voordeel trekken. Wetenschappelijker, en dus veiliger en treffender zullen hare
leermethoden wezen. En de h. Laarman brengt den onderwijzer duidelijk in aanraking
met de veelzijdige en ingewikkelde zielsbedrijvigheid. Uitgaande van het eenvoudigste
element onzer zinnelijke kennis: de gewaarwordingen, klimt hij op tot de
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waarnemingen en voorstellingen, tot het phantaseeren en denken, en sluit zijn eerste
deel met een kort overzicht over het gevoel en de wilsakten.
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De andere helft van het boek wordt door de uiteenzetting der algemeene onderwijsleer
in beslag genomen.
Onwillekeurig zal menigeen zich de vraag stellen: welk is de wijsgeerige en
godsdienstige strekking van het werk? Trachten wij deze in het boek zelf op te sporen.
In zijn inhoud noemt de schrijver het verstand: ‘een zielkundige term’. Blijkbaar
schrikt de naam van zielsvermogen hem af, en klinkt het woord hem in de ooren als
een scholastische entiteit of als een ledig concept waaraan niets in de werkelijkheid
beantwoordt. Anders verstaan wij niet hoe de h. Laarman in zijn critisch overzicht
der ‘oude’ psychologie tegen de deugdelijke opvatting der zielvermogens verzet
aanteekent; en hoe hij uit diezelfde leer antipedagogische gevolgstrekkingen tracht
te trekken, die er niet uit te trekken of aan heel andere oorzaken te wijten zijn. Zoo
b.v. volgt uit ‘de vermogenstheorie’ om dit woord van den h. Laarman over te nemen,
dat de keus der leerstoffen onverschillig is? In het geheel niet; elke leerstof heeft
haar eigene waarde en dus ook haar eigene ontwikkelingskracht, evenals de
verschillende lichaamsoefeningen op verschillende wijze onze physische krachten
ontwikkelen.
Daarbij hindert het ons dat de h. Laarman van het essentieel onderscheid tusschen
zinnelijke en afgetrokken kennis, geen gebruik maakt, om de geestelijke natuur en
het hooger wezen onzer ziel in het licht te stellen.
Ook het objectief element van het essentieel verschil tusschen goed en kwaad
brengt de h. Laarman niet aan; en de metafyzische godsdienstige grondslag der
zedenleer blijft te veel in de schaduw. Godsdienst en Zedenleer zijn zoo nauw aan
elkaar verbonden dat ze niet te scheiden zijn. Wat is goed en kwaad? Dat is geen
‘gedetailleerde vraag’, zooals de h. Laarman dat noemt, maar wel eene hoofdvraag,
waarop elk die goed te doen en kwaad te vermijden heeft, een beslist antwoord eischt.
De wil, blind vermogen, moet door de rede voorgelicht worden; en het goed is voor
ons hetgeen in overeenstemming is met den wil van God, hetgeen ons, hetzij
rechtstreeks of onrechtstreeks, tot het eeuwig geluk brengt.
Men ziet het dadelijk in, schrijvers standpunten liggen in geen metafysische
wijsbegeerte; en voor hem is de zielkunde een loutere techniek of om een barbaarsch
woord neer te schrijven eene ‘phenomenologie’. En niet christelijk genoeg is de
opvoeding die hij aanbeveelt; hetgeen nog bevestigd wordt door zijn pleidooi ten
voordeele eener voor allen gemeenschappelijke school. Nochtans goed geslaagde
ontledingen en op ervaring steunende aanwijzingen en ophelderingen ontbreken niet.
Belangrijk is de uiteenzetting der voorstellingsleer van Herbart; uiterst leerzaam de
ontleding der apperceptieleer, ‘waardoor, gelijk de h. Laarman zich uitdrukt, ‘de
oude eisch: sluit aan bij het bekende - meer klem (heeft) gekregen’. Wel is waar ook
de theorie der apperceptie is doordrongen ‘van Herbart's onjuiste zienswijze over de
vermogens der menschelijke ziel. Derhalve is de grondslag zelf der theorie valsch,
maar zijn praktische raadgevingen berusten op gewisse ervaring, en verdienen dus
in aanmerking genomen te worden’.(1)

(1) Habrich. Pedagogische Zielkunde, uit het Duitsch vertaald door Siméons, bl. 143.
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Fijn en scherp is ook het critisch oordeel van den h. Laarman over het
concentratiesysteem. ‘Breng ter juiste plaatse, - tusschen de verschillende leervakken
- dwarspaadjes aan’, zegt hij. ‘Daardoor toch wordt de natuurlijke samenhang der
leerstof ten zeerste bevorderd.’
Hier willen we ook het volgend eigenaardig uittreksel meêdeelen dat betrekking
heeft op de ontwikkeling van het zedelijk bewustzijn. Niet dat wij zoo hevig tegen
belooningen en straffen ten velde willen trekken, gelijk de h. Laarman het schijnt te
doen, maar deze regels kunnen toch met vrucht overwogen worden:
‘Bij de opvoeding hebben we op het... lust- en leedgevoel uitdrukkelijk de aandacht
te vestigen. Is het eerste overheerschend (of alleen reeds bij het ontbreken van het
tweede), dan hebben we een toestand van gemoedsrust of zielevrede en dezen hebben
we den leerling voor te houden als de belooning voor het willen het doen van het
goede. Overheerscht in den doorloopenden toestand van iemand het leedgevoel, dan
spreekt men van wroeging of zielekwelling en deze moeten we leeren beschouwen
als de straf voor het willen en het doen van het kwade.
Deze belooning en straf zijn geheel iets anders dan de bekende belooningen en
straffen, waarvan de opvoeding in huis en school nog al gebruik maakt, en die door
Jan Ligthart in School en Leven VI, nr 36, zoo teekenend speculaties worden genoemd
op de lusten en neigingen die we moeten bestrijden. Beloont men b.v. de vlijt met
lekkernijen, dan voedt men de neiging tot zinnelijk genot, en - in dienst van het goede
wordt dus een slechte neiging aangekweekt.’
Het boek van den h. Laarman is in menig opzicht goed bestudeerd, getuigt van
veelzijdige kennis en van rijpe ondervinding. Daarom ook hebben wij het met
aandacht gelezen, en hebben wij niet geaarzeld eenige bedenkingen tegen zijne te
ver gaande onzijdigheidsstrekking in te brengen, en de behoefte aan een vasten
metafysischen grondslag te doen gevoelen. In sommige kringen zal men het boek
heel en al welkom heeten; ons kan het slechts ten deele voldoen. En de reden? - Onze
grondbeginselen verschillen nog te veel, en zoo ook liggen onze standpunten te ver
van elkander.
D.S., S.J.

Schoolboeken
Leerboek der land- en volkenkunde, P.R. Bos, herzien door J.F. Niermeyer.
Groningen, J.B. Wolters. 484 blz. Pr. fl. 2,75.
Een leesboek eigenlijk, waaruit de jongens van ons middelbaar onderwijs veel, zeer
veel, kunnen leeren. Het werk is rijkelijk geïllustreerd en is reeds aan zijn zesde
uitgave. Zij die dit boek gelezen hebben zullen niet alleen een klare opvatting hebben
van de verschillende landen der wereld maar ook weten wat er van den dampkring
is, van zijne hoogte en samenstelling, van de winden en van het klimaat, van de
landoppervlakte en de aardkorst, van aardkundige tijdvakken, van aardbevingen, van
grondwater en bronnen, enz. Verder zullen zij vertrouwd geraken met allerhande
wetenswaardigheden over de
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zee, de diepte der zeeën, de golfbewegingen, de zeestroomingen enz. Ook met de
nuttigste planten en dieren zullen zij kennis maken, en evenzeer met de delfstoffen.
Werkelijk een boek waar voor onze jongens zeer veel uit te leeren is: in België hebben
wij niets van dit slag... Elke gevorderde Vlaamsche leerling moest dit werk onder
handen hebben en geen enkel man van beschaving mag het missen in zijn boekerij.
't Is een kostelijk boek voor ernstige studie, en 't is een pret voor 't prentjeskijken in
't luieruurtje.
J.V.

Beknopt handboekje der classieke mythologie. De voornaamste sagen der
Grieken en Romeinen door Dr. C.L. Jungius, leeraar aan het Gymnasium
te Goringhem. Groningen, J.B. Wolters, 1908.
‘Daar dit handboekje bestemd is om uit te leeren, evengoed als om uit te lezen, heeft
de schrijver getracht een beknopten vorm te vinden zonder aan de leesbaarheid te
kort te doen.’
Zoo begint de schrijver het voorbericht van zijn 35 bladzijden groot werkje en
werkelijk het zal nut stichten bij onze studenten uit de humaniora. Het is zeer leesbaar
en geeft een goed algemeen overzicht.
J.V.

Ingekomen boeken ter bespreking:
ALEX. M. LÉPICIER C.S.M.: De Ongeziene Wereld, eene uiteenzetting van de
leer der katholieke Theologie in betrekking tot het Moderne Spiritisme, voor
Nederland bewerkt door J. Waterreus, aflev. 3. Utrecht, wed. Van Rossum,
1907, 193-288.
PATER LINNEBANK: Van Nederlandsche Letteren, V. Delille, Maldeghem, nr
65 der Duimpjes uitgave, 202 blz. Pr. fr. 2,00.
EDW. DE SAEGHER PH.S.S.T.D.: Schetsen van Voordrachten over
Geloofsverdediging, 2e reeks, Jul. De Meester, Rousselare, 82 blz.
KAREL VAN DE WOESTIJNE: Janus met het dubbele Voorhoofd, A.J. Van
Dishoeck, Bussum, 310 blz. fl. 2,90.
J. GEYENS M.S.C.: Tullius, drama in 3 bedrijven uit de 2e groote
Christenvervolging.
J.E. JANSEN: Pieter Corbeels, Jos. Splichal, Turnhout. 23 blz.
J.E. JANSEN: Oude Zegels van Herenthals, Jos. Splichal, Turnhout, 15 blz.
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G.v. NEUBOURG: Het onze Vader, in 8 verhalen, voor de katholieke jeugd, 2e
herz. druk, De Nederl. Boekhandel, Antwerpen, 91 blz. Pr. Jr. 0,65.
J. VAN MAURIK: Papieren Kinderen, De Ned. Boekhandel, Antwerpen, 5e dr.
143 blz. Pr. fr. 0,75.
G. VAN BLEYSWIJK SOMBEEK: Vragen en Opgaven van Boekhouden, P.
Noordhoff, Groningen, 107 bl. Pr. fl. 1,00.
FERN. DONNET: Het Jonstich Versaem der Violieren, geschiedenis der
Rederijkkamer De Olijftak, sedert 1480, met geschied-
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kundige aanteekeningen, Antwerpen, J E. Buschmann, Gent, Ad. Hoste, 's
Gravenhage, Martinus Nijhoff, nr 23 der Antwerpsche bibliophilen, 672 blz.
KAN. Dr CH. CAEYMAEX: Wijsheid, drie Sermonen uitgesproken te Leuven voor
het St. Thomasgenootschap der Studenten van de Katholieke Hoogeschool, den
10en, 11en en 12en Maart 1908, Gent, A. Siffer, 1908, 70 blz. Pr. fr. 1.00.
KAN. AM. JOOS: De uiterlijke willekeurige Bewegingen, nr 103 der
Verhandelingen van de Algemeene Kath. Vl. Hoogeschooluitbreiding, 22 blz.
Pr. fr. 0,25.
KONINKL. HOOFDREDERIJKKAMER HET KERSOUWKEN; LETTERKUNDIGE
BIJDRAGEN: Kamerjaar: Februari 1907-1908. A. Meulemans-De Preter,
Muntstraat Leuven, 55 blz.
C. SENTROUL: La Vérité dans l'Art, Louvain, Institut supérieur de philosophie,
62 blz.

Uitgaven van J.B. Wolters, Groningen:
DR C.G.N. DE VOOYS: Historische schets van de Nederlandsche Letterkunde,
voor schoolgebruik en hoofdacte-studie. 204 blz. Pr. fl. 1,75.

J.B. Wolters' Serie kinderboeken voor de lagere school:
I. JAN LIGTHART en H. SCHEEPSTRA: Pim en Mien, 4 deeltjes, 2e druk, elk fl. 0,30.
II. JAN LIGTHART en H. SCHEEPSTRA: Nog bij Moeder, geïllustr. met zwarte en
gekleurde plaatjes, 4 deeltjes, 6e druk, elk fl. 0,35.
III. JAN LIGTHART en H. SCHEEPSTRA: Dicht bij huis, geïll. met zwarte en gekleurde
plaatjes, 4 deeltjes, 7e druk, elk fl. 0,35.
IV. JAN LIGTHART en H. SCHEEPSTRA: De wereld in, geill. met zwarte en gekleurde
plaatjes, 1e serie, acht deeltjes, resp. 10e, 9e, 8e, 7e, 6e en 4e druk, elk fl. 0,40.
V. JAN LIGTHART en H. SCHEEPSTRA: De wereld in, geïll. met zwarte en gekleurde
plaatjes, 2e série, 4 deeltjes, elk fl. 0,40.
VI. JAN LIGTHART en H. SCHEEPSTRA, Van Planten en Dieren, geïllustreerd met
zwarte en gekleurde plaatjes, 4 deeltjes, resp. 3e en 2e druk, fl. 0,35.
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VII. H. SCHEEPSTRA en W. WALSTRA: Natuurkennis voor de volksschool:
geïllustreerd met zwarte en gekleurde plaatjes, 5 deeltjes, resp. 8e, 7e, 5e en 3e
druk, elk fl. 0.35.
VIII. J. RITZEMA BOS: Schetsen uit het Dierenrijk: geïllustreerd met zwarte en
gekleurde plaatjes, 4e druk, 164 blz., fl. 0.40.
IX. H. WAGENVOORT: In ruimer kring, leesboek voor de hoogere klassen der
christelijke scholen. 1e stukje. met zwarte en gekleurde plaatjes, 2e druk, 124
blz., fl. 0,40.
J. WORP: De zingende Kinderwereld, Kinderliedjes voor een of twee stemmen
met piano-begeleiding, woorden van J.J.A. Goeverneur, L. Leopold en W.
Reinkingh. Illustr. van C. Jetses.
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Inhoud van tijdschriften
ONZE KUNST, Juni 1908. - De Collectie Six en de aanwinst eruit door het
Rijksmuseum (W. Steenhoff). - K.P.C. de Bazel (C.W. Nijhoff). - Elberfelder Batiks
(J.A. Loeber Jr.). - Kunstberichten uit Amsterdam, uit Rotterdam, enz. Kunstveilingen.
VERSLAGEN EN MEDEDEELINGEN DER KONINKLIJKE VLAAMSCHE
ACADEMIE, April 1908. Verslag der April-vergadering. - De Germaansche Ballade
(Om. Wattez), zeer merkwaardige studie over haar ontstaan en hare beteekenis, en
nadere beschouwingen bij enkele Nederlandsche, Engelsche, Duitsche, Scandinaafsche
modellen; ten slotte een overvloed van biografische aanduidingen.
DE GIDS, Mei 1908. - Een Huis vol menschen (C. en M. Scharten-Antink): dat
wordt zeker een van de heel merkwaardige romans uit dezen laatsten tijd. - De
persoonlijke dienstplicht der vrouw (H.P. Staal): nevens de nieuwe rechten der vrouw
nu deze plicht, niet om te helpen dooden, maar om gewonden en zieken te helpen
verplegen. - Hedendaagsche Engelsche Dichters (Edw. B. Koster): ditmaal over Th.
Watts-Dunton en Robert Bridges. - Aulard tegen Taine (H.T. Colenbrander): Aulard
die zich volstrekt wil beroemd maken ten koste van Taine, wordt hier toegeduwd:
‘Een Taine wordt geoordeeld door grooter geesten dan hij’. - Lenteverzen (H.
Lapidoth-Swarth): niet bijzonder ditmaal. - Taalpsychologie (N. Van Wijk), ten slotte
een compliment voor J. Van Ginniken. met zijn ‘Principes de Linguistique
psychologique’. - Een kwarteeuw constitutionneel Koningschap (H.T. Colenbrander):
korte bespreking der ‘Brieven van Koningin Victoria’. - Aubrey Beardsley (G.H.
Marius): waardeerende bladzijden over dien katholiek-geworden teekenaar. - Een
centraal tijdschrift voor Nederlandsche Kunstgeschiedenis! (Jan Veth): Zoo schoon
dat het denkbeeld wel een droombeeld zou kunnen blijven. - Dramatisch Overzicht
(J.N. Van Hall): o.a. zaakrijke bespreking van ‘L'Evolution du théâtre contemporain’
't boek van Seché en Bertrant. - Parlementaire Kroniek. - Buitenlandsch Overzicht.
DE XXe EEUW, Mei 1908. - Over de Geschiedenis der Academie van beeldende
Kunsten te Amsterdam en hare beteekenis voor onzen tijd. (Prof. A.J. Derkinderen)
van 1650 tot nu: eerst stads-teekenacademie, tot op 't einde der 18e eeuw, de
Koninklijke Academie van beeldende Kunsten na 1817 en eindelijk de
Rijks-Academie sedert 1870. Veel werd gedaan, veel moet nog worden gedaan niet
alleen voor het kunst- maar ook voor het ambachts-onderwijs. - Gemma Bellincioni
(Frans Mijnssen) een ‘kunstenares die ons tot een zeldzame hoogte der tooneelkunst
heeft opgevoerd’; schrijver bestudeert haar meest in verschillende groote rollen en
vindt de Italiaansche kunstenares grooter dan Eleonora Duse,
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Louis Bouwmeester, Mounet Sully. - Het ivoren Aapje (H. Teirlinck), 3e gedeelte
van den roman: begint met een schitterend avondfeest bij Milly d'Orval. - Moewe
Jaren (A. Aletrino). - Nederlandsche Letterkunde van den tegenwoordigen tijd (L.
Van Deyssel) een fijn complimentje voor Top Naeff met een tikje ongunstige critiek.
- Over Katholicisme (F. Erens). Weerom een paar edelstevige bladzijden levensleer
van dien schranderen geest; bij zijn laatste drie uitspraken kunnen we ons echter niet
neerleggen. - Gedichten (S. Bonn): enkele flikkeringen tusschen veel matheid. - De
Louteringsberg van Dante Alighieri (proza-vertaling van Dr Boeken) onder die
prachtvertaling een kemel-nota van belang: ‘de regenboog, die op aarde steeds
tusschen zon en toeschouwer staat’! - Staatkundige Kroniek.
DE KATHOLIEK, Mei-Juni 1908. - Francis Thompson (H. Wismans): cfr. ‘Over
Letterkunde’ in dit nr. - De bronnen over den moord op Hypatia (Dr L. Sicking): de
voornaamste zijn Socrates en Suidas. ‘Socrates beschuldigt Cyrillus niet als aanlegger
en opstoker van den moord; hoogstens verwijt hij den bisschop het niet uitroeien van
onchristelijke neiging tot geweld bij zijn onderhoorigen’. - Maria Beatrice van
Modena (slot) M.S. - Cyrillo-Methodiana (Jos. Schrijnen), zeer merkwaardige studie
over die beide heiligen die nog steeds het middelpunt vormen der Oudslavische
filologie en geschiedenis. - Het vraagstuk der menschelijke zekerheid: ter inleiding
een polemiek tusschen J. Beysens en P. Ermers. Verder een onderzoek over de
betrouwbaarheid van het verstand in het vormen der begripsoordeelen: namelijk of
die betrouwbaarheid a priori moet worden aanvaard, dan wel moet bewezen worden
(Dr J. Van Beurden). - Over het wezen van het gezag (Th. Ten Have): om uit Pascendi
dominici gregis de weerlegging te halen van de bewering der modernisten, als zou
het gezag met het streven naar vooruitgang niet vereenigbaar zijn. - Paschen, verzen
van L.R. - Geschiedkundig nieuws. - Sociologisch Overzicht.
ONZE EEUW, Mei 1908. - Ida Westerman (Ger. Van Eckeren): daar komt
bepaald spanning in van gezonde soort. - De beteekenis van de tweede
Vredesconferentie (Jhr. J. den Beer Poortugael): het internationaal Prijzenhof, de
Oorlogsverklaring, de dwang tot landverraad en om den vijand tot gids te dienen, de
oorlog ter zee, rechten en plichten der neutralen, het bombardement van den Haag.
- Meester Maarten Vroeg (J.M. Acket), studie over Jacob Vosmaer's bekend boekje.
- De nieuw-geïllustreerde Bijbel (Just Havelaar): de Statenbijbel, in drie folio-deelen,
versierd met 100 platen en koperdruk naar teekeningen van de bekendste
hedendaagsche schilders en met bladversiering van Walter Crane (pr. fl. 200 en fl.
260, bij Van Holkema en Warendorf). Schrijver vindt het werk zoo rijk aan
verscheidenheid dat het een chaos wordt. - Het Pelgrimsleven in Japan (Dr M. De
Visser): bestudeering van dien zonderlingen vorm van 't Sintoïsme aan de hand van
Percival Lowell's werken en na eigen waarneming. - Het Sprookje van de booze Fee
(J. Van der Waals). - Verzen (H.E.V.).
STUDIEN, Deel 69, Aflev. 4. - I.F. DE BRUYN, Het Ombilin-Kolenveld: te
Sumatra nl., en zóó geheeten naar den naam
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eener rivier. Ten minste 200 millioen ton kolen van uitstekende hoedanigheid liggen
daar voor 't grijpen niet diep onder den grond. Maar de vervoermiddelen?... - II. R.
DE GRAVE, Een Roman over Katholieke sociale actie: schrijver bedoelt le Blé qui
lève den jongsten roman van Bazin, zegt er niets dan goed van, en laat ons
verwachtend uitzien naar eene studie van hem over Bazin zelf, - III. F. STRäTER, De
ontwikkeling der Stelkunde II: bewonderend en dankbaar wordt hier van de Stelkunde
en hare beoefenaars afscheid genomen met de beamenswaardige bemerking: ‘Hoeveel
zaken zijn nu voor ons eenvoudig van begrip, gemakkelijk in de behandeling, die
onze voorvaderen met veel moeite hebben gevonden!’ - IV. H. BOLSIUS, Sober en
kristalhelder Betoog: we meenden dat het gedaan was, en 't gaat nog altijd voort over
De Rudder's genezing en een paar misvattingen van de opponeerende katholieke
artsen. - CH. RAAYMAKERS, Het R.K. Kiesrechtrapport: een flinke rede uitgesproken
te Amsterdam, den 19 Maart ll., bij de bespreking van het rapport, dat door de R.K.
Kiesrechtcommissie werd uitgebracht. Spreker had het over de hoofdbeginselen der
meest wenschelijke regeling voor de Tweede Kamer. Te inhoudsrijk om in een paar
regelen te worden samengevat.
JONG DIETSCHLAND, Paaschnummer 1908. - Vondel en het Gezelschap Jesu:
een bijdrage tot de geschiedenis onzer letterkunde (J. Salsmans, S.J.). Deze jonge
geleerde heeft van nu af stellig zijn plaats onder onze beste Vondelkenners. Bij de
bewijzen van Allard voegt hij er thans nieuwe om de rol in 't licht te stellen die de
Jezuieten bij Vondel's bekeering hebben gespeeld. - Goede verzen van Fleerackers
en V. Voorde. - Uren bewondering voor goede kunstwerken (J.V.H.): lofzangen in
proza voor St. Pieters-koepel, voor de Sistina-kapel, voor Mozes en voor St.
Pieters-zuilengang. - Aan mijn gedachten (Aug. Van Cauwelaert): een zwiering van
gevoelvolle rhythmen. - Het Kruiske (H. Broeckaert): een diep ernstig vers van den
liefspeelschen dichter. Muzieknieuws (L. Lambrechts). - Verzen van Jef van Woude
en Jef Van Lindeghem. - Degelijk boekennieuws en overzicht van tijdschriften.
DE BEWEGING, Mei 1908. - Amerikaansche Filosofie (T.J. De Boer): het
pragmatisme, zooals James het nu predikt. - De Encycliek (Dr Frank Weber): een
die zich katholiek noemt, maar den Paus verkettert. Men moet een sul zijn of een
ploert om 't volgende te schrijven: ‘Zo heeft de Roomsche kurie voor kort nog het
ongelofelike dekreet uitgegeven dat men, om zich Maria's schutse te verzekeren,
Mariaprentjes, die in water geweekt zijn, inslikken mag. En zo 'n dekreet wordt dan
uitgegeven met de hoogplechtige beginwoorden: ‘Statuimus et declaramus auctoritate
apostolica....’ - Amanië en Brodo (Nine van der Schaaf): 't Slot van dezen
merkwaardigen vreemdsoortigen roman. Op de groote verbeeldingskracht, die zich
hier uit, wezen we vroeger al. Wat verder de bedoeling is van de schrijfster - want
ze heeft er bepaald eene buiten het zuiver letterkundig verbeeldingspel om - komt
vooralsnog niet duidelijk voor: zulke romans laat men best wat bezinken. - De zestig
Minuten van het Geluk (M. Uyldert): Uyldert is voorzeker een der beste jongeren in
Holland, maar in zijn langere stukken als deze
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is 't wel wat intermitteerende poëzie. - Eenheid en verandering in de sociaal
democratie (Is. P. De Vooys): zeer degelijk overzicht van wat er in de laatste maanden
over socialisme verscheen. - Boeken, Menschen en Stroomingen (Alb. Verwey) over
schilder Jan Edw. Karsen; onbeholpen lijnen, maar zeer suggestieve gevoelskunst.
- Boekbeoordeelingen.
DE NIEUWE GIDS, Mei 1908. - Spreuken (G. enz. Bolland) nr 5: ‘Zuivere
vroomheid is gezuiverde domheid’; nr 68-69: ‘Een echt Roomsche wordt alleen voor
de leus meerderjarig, hij denkt niet voor en handelt niet uit zichzelven; als lid van
de middeleeuwsche gezag- en gehoorzaamheidskerk begeert hij eigenlijk niet eens
te weten, wat er werkelijk voorvalt’. Geen centenbladjespraat, a.u.b. maar dixit
philosophus. Waarom gaan mijn oogen nu eventjes terug naar nr 65? ‘Honderd
duizend schapen laten te zamen nooit iets anders hooren dan een overweldigend Bê!’
- De Ahasverieden (Alfr. Verreyn) een ferme stylist, maar geen kinderspel om
schrijvers ideeën te achterhalen. Afschrikkend luidt het in nota: ‘Wat hier volgt,
vormt 'n tweetal hoofdstukken van 'n roman, die door de eischen welke hier worden
gesteld aan kunstige-stichtelijkewijsgeerige zegging, eerst veel later kan verschijnen.
- Over Pieter Bruegel den Ouden (P.H. Van Moerkerken Jr) merkwaardig, een
samenvatting van Van Bastelaer's boek onlangs bij Van Oest te Brussel verschenen:
Peter Bruegel l'Ancien, son oeuvre et son temps. - Verzen (Marie Metz-Koning) zeer
zangerig. - Iets over Nevrose in de Letteren (J. De Meester), ditmaal over Zola's
‘l'OEuvre’. - De ware God (W. Kloos). Kloos' godsdienstiger stemming brengt in
zijn poëzie een nieuwe lente en een nieuw geluid. - Boekbespreking (Dr H. Réthy)
over ‘De Natuur’ een nieuwe lichtbaak in papier door G. enz. Bolland gebouwd. De Watermeulen van Deurne (Karel Van den Oever) zeer eigenaardige,
antiek-kunstige novelle. - Literaire Kroniek (W. Kloos) weer een eitje te pellen met
hem die in 1886 was ‘onze grootste Nederlandsche poëet’ en die in 1897 was ‘een
ellendig knoeier met Hollands taal’. Nu is hij voor Kloos een respectabel dichter,
maar met Machiavelistische streken in zijn mouw. Deze kroniek is toch weer een
schoone brok proza van Kloos, wiens prachtige gaven zich overigens in zijn kronieken
maar zelden verloochenen.
DE NIEUWE TAALGIDS, 3e aflev. 1908. - Een ‘kleine Zuiveraar’ (J.J. Salverda
de Grave): Schrijver laakt de overdreven taalzuiveringsijver van dit boekje dat tegen
de vreemde woorden te velde trekt. - Het wezen van de ‘Aufklärung’ (J. Koopmans):
onze letterkunde omstreeks 1800. - Nieuwe wegen? (Dr C. De Vooys): vervolg van
de merkwaardige taal-paedagogische bijdrage. - Boekbeoordeelingen.
VRAGEN VAN DEN DAG, Mei 1908. - De economische Beteekenis van de
heideontginning (H. Werkman): o.a. het aanleggen van weilanden, groenbemesting,
boschbouw. - Haringvisscherij (P. Hoogland). - Theorieën over het ontstaan der
eigenaardige bodemformaties der maan (J.J.V.): hypothesen van Alsdorf en Gilbert,
van Laplace, van Darwin, de botsing-hypothese. - Toestanden in den Kaukasus (F.H.
van der Kop). - Mauthner over
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taal (P.L. Van Eck): verband tusschen taal en zeden, waarom een wereldtaal
onmogelijk is. - De Nederlandsche taal op de benedenwindsche eilanden (F.
Agterberg) - Bibliographie.
DE NATUUR, 15 Mei 1908. Een vreemde Plant (J. Sturing): een appelboom
met bossen mistletoe erin. - Misthoorn aan den Hoek van Holland (J.M. Kleiboer).
- Onze Hand (J.C.C.): wat men van de hand al zeggen kan zonder in cheiromantie
te vervallen. - Iets over centrale verwarming (J. van der Breggen). - Kunnen wij de
aantrekkende hracht der zon rechtstreeks meten? (J.A. Kerkhoven): Ontkennend
antwoord. - Onze arbeid als fietsrijder (Dr Z. Bauman). - Nieuwe banen in de
metallurgie (Dr A. Snijders): de electrische gewinning van ijzer en staal. - De
Fotografie in natuurlijke kleuren (F. Ternicke): de methode Joly-Lumière. - De
Trinil-expeditie (W. Oppenoorth): de fossiel-opgravingen in Java. - Siderische,
tropische en burgerlijke jaren (Dr H. Onnen). - Het optisch vermogen van den
verrekijker (Dr R. Rijkens).
ÉTUDES, 20 avril. - I. Deux orateurs politiques: Mgr. Freppel et le Comte Albert
de Mun. (Georges Longhaye): een kloeke redenaar, de eerste, een sterke kop, een
sterk karakter, van wien Mgr. Baunard terecht zegde: ‘Celui-là, c'est l'homme fort.’
De tweede wordt genoemd: ‘champion aussi généreux qu'un Freppel et un
Montalembert, orateur plus complet que le premier et, si je ne me trompe, égal au
second.’ - II. Expérience et Foi. A propos de la récente Encyclique (Stéphane Harent):
over katholieke en modernistische opvatting der Openbaring. - III. Les Ecoles d'Orient
et M. Aulard (Henri Riondel): een verdedigingsartikel tegen den partijgeest, de
moedwillige verblindheid en den laster van hem, die van staatswege met een
onderzoek gelast, durfde besluiten: ‘Mieux vaut pas d'école du tout qu'une école où
on apprend aux jeunes Orientaux à haïr nos institutions’, versta: die geen haat
inboezemt tegen den godsdienst. - IV. Les Diamantaires d'Amsterdam (A. Malet):
over de werking eeniger vakvereenigingen, in 't bijzonder De Algemeene
Nederlandsche Diamantbewerkersbond (8670 leden) en 't katholiek syndicaat Sint
Eduardus, dat 259 leden telt. - V. Bulletin de Morale (Lucien Roure). - VI. Mélanges:
1. Les Tribulations d'un vieux chanoine (Alexandre Brou): een antwoord aan Kanunnik
Léon Joly, die een lijvig boek schreef (316 blz.) om drie artikels van P. Brou te
weerleggen. Hij verwijt aan de missionarissen dat ze geen inlandsche priesters genoeg
gevormd hebben in Japan. - 2. La Science séismologique (B. Berloty).
- 5 mai, 1908. - I. Qu'est-ce que le Modernisme? (Xavier Moisant): de vraag is
niet nieuw en evenmin het antwoord. 't Komt hierop neer: dat de Modernisten het
Credo blijven meêzingen, maar het valsch zingen; dat ze onder dezelfde woorden
niet meer hetzelfde verstaan. - II. - Madagascar. La Laïcisation (Pierre Suau): 10e
artikel en 't is 't laatste niet. - III. Le vénérable P. Jean Eudes et la dévotion au saint
Caeur de Marie (Jean-V. Bainvel): binnen kort wordt hij waarschijnlijk gelukzalig
verklaard, en 't verspreiden dier godsvrucht is zijn eeretitel. - IV. Les saintes Hosties
de Faverney (H. Prélot): eerstdaags viert men de 300e verjaring van dat wonder, dat
in zijn soort wellicht het best voldoet aan al de eischen der kritiek. - V. Le troisième
Centenaire de la Fondation de Québec, 3 juillet 1608-

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1908

581
1908 (J. Lionnet) pleit voor het goed recht van Frankrijk - het eerste moederland in de aanstaande herinneringsfeesten. - VI. Gerbe mariale (Adhémar d'Alès): 't
bekijken overwaard, die bloemen, door een geleerde geplukt, in een aantal jongst
verschenen boeken over de H. Maagd. Een wijs woord o.a. over de Lorettovraag.
STIMMEN AUS MARIA-LAACH, April 1908. - P. Rudolf Cornely, S.J. † (A.
Baumgartner), een laatste hulde aan den wijzen werker, den hoogleeraar der
‘Stimmen’, den stichter van het tijdschrift ‘Die katholische Missionen’, den
vermaarden schrijver-stichter van het reusachtig ‘Cursus Sacrae Scripturae’. - Jesus
Christus, Gottes Sohn und Erlöser (Jul. Beszmer) eeuwig en ervig de weerlegging
der moderne stellingen, hoofdzakelijk zooals ze te vinden zijn in Loisy's ‘Autour
d'un petit livre’. - Die sozialen Klassen (H. Pesch): een stukje vulgarisatie daarover
aan de hand van Schmoller en Van Overbergh. - Methoden der chemischen Forschung
(H. Kemp): namelijk de proefondervindelijke en de onderstellende; en onder deze
laatste als typen: a) de onderstelling der electrolytische ontbinding; b) de
arbeidshypothese; c) de ontwikkeling der onderstelling tot wet der massa-werking.
- Zur Schulaufsichtsfrage in Preuszen (V. Cathrein): ‘Die Kirche musz eine wirksame
Beaufsichtigung der Volksschule als ihr unverauszerliches Recht fordern.’

Omroeper
BELGIË EN HOLLAND beide hebben de verhooging van toelage voor het groot
Woordenboek der Nederlandsche taal goedgekeurd. België geeft voortaan per
aflevering 1500 frank in plaats van 1000, en Holland 1500 gulden in plaats van 1000.
Daarmee staat het groot woordenboek als financieele onderneming wat minder
wankel. Die verhooging was vooral noodig, zooals Volksvertegenwoordiger Juliaan
Vander Linden het aangaf in onze Kamer, sinds de 250 pond sterling jaarlijksch
hulpgeld van president Krüger worden gemist. Laat ons hopen dat nu dit reuzenwerk
van wetenschap en stambelang beter vorderen zal. De 1e aflevering verscheen in
1882, thans hebben we er 115, nog niet de helft.
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Inhoudstafel voor het eerste halfjaar 1908
I
Verhandelingen & verhalen
Belpaire, M.E. Het Zieleleven in
Beethoven's leven

20

Coppieters, H. Over Modernisme

1

Id. Id. (Slot)

97

de Cock, Joz., Paardengedachten

233

De Kock, Dés. Caroussel

146

D'Hose, O., m.S.C. De Spaansche
Jacobus-legende

399

D.M. Een Kijkje in de Microbenwereld 437
Dosfel, L. Over Alfred de Vigny

497

Drijvers, F., pr. Eenige Gedachten uit de 193
christelijke Staatsleer bij de
Congo-naasting
Eeckels, Constant. Het Huis op den Hoek 485
Feskens, J. De Brieven van Koningin
Victoria

244, 333, 420, 528

Hermans, Godfr. Kruis- en Mariabeelden 50
Janssens, P. Petrus M., Ord. Praed. Het 289
Fatum in Stijn Streuvels' Opvatting en
Werken
Mees, Dr Jules. De Hervorming van het 135
Middelbaar Onderwijs
Struyf, Ivo, S.J. Uit den Kunstschat van 61, 119, 313
Kikongo
212

van Berkel, C.W. Katholieke
Tendenzkunst

Van Cauwelaert, Fr. De Vernieuwing van 385, 518
ons maatschappelijk Leven
Van Nuffel, J. Nieuwe Liederen

269
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Verzen
Bertrand, P., ord. cap. Op het Hof.

416

De Laey, Om. K. Van Lichten

332

Eeckels, Constant. Verzen. Het Wrak

221

Fleerackers, E., S.J. Zusterke-Begijn

59

Id. Tryptiek

311

Fr. D. Heimwee

242

Hermans, Godf. Kind

209
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Van Cauwelaert, Aug. Van de lieve
Doode

132

Verheyen, A. Deus nobiscum,
Eerste-Communie-zang

397

Voorden, V. Gebed

18

Id. Pax....

514

Zeemeeuwe. Uit lyrische Gedichten over 115
de liefde

Kronieken
Fierens, D. Alfons. Historische Kroniek 149
Meulemans, Arthur. Muzikale Kroniek

154

M.E.B. Een jong Boek

543

Persyn, J. Over Letterkunde

315, 547

Sanders van Loo, A.W. Kunstkroniek

257

Van der Mueren, pr. Alfons Moortgat

561

II
Naamlijst der schrijvers
die in het eerste halfjaar 1908 medewerkten
H. Baert

F. Hermans

M.E. Belpaire

Godfr. Hermans

P. Bertrand, ord. cap.

Hub. Jageneau, pr.

H. Coppieters

P. Petrus M. Janssens

Arth. Coussens

J. Mansion

Fl. De Cuyper

Jules Mees

Frans Delbeke

Arthur Meulemans

O. D'Hose, m.S.C.

E. Pâque, S.J.

Joz. de Cock

J. Persyn

Dés. de Kock

A.W. Sanders van Loo
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O.K. De Laey

Ivo Struyf, S.J.

L. Delporte, S.J.

J. Stuyck

P. De Mey

A. Taelman, S.J.

Dosfel, L.

C.W. van Berkel

Gust. Doussy

Aug. Van Cauwelaert

Drijvers, F., pr.

Fr. van Cauwelaert

A. Dupont, pr.

Van der Mueren, pr.

Constant Eeckels

Van Nuffel, J.

K. Elebaers, pr.

Verheyen, A.

J. Feskens

E. Vliebergh

A. Fierens

V. Voorden

E. Fleerackers

Zeemeeuwe
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III
Boekennieuws
Lijst der boeken in het eerste halfjaar 1908 besproken
E. Bauwens, S.J., Modernen, Bloemlezing 372
uit de hedendaagsche Zuid- en
Noordnederlandsche schrijvers (Arthur
Coussens)
Bibliotheek van Russische Literatuur, Nrs 369
5, 6 en 7. - Nr 5 Toergenjef: ‘Klop, Klop,
Klop.’ Nrs 6-7 Maxim Gorkij:
‘Zonnekinderen’ (K.E.)
J.J. Boelen, S.J., Vondel-studiën door (L.R.)

371

R.P. Bos, Leerboek der Land- en
Volkenkunde, herzien door J.F.
Niermeyer (J.V.)

573

Dr Vitus Bruinsma, Frisch en Gezond
(Gust Doussy)

179

Dr A.J.M. Carjeanne, Kern der
Dierkunde (R.V.M.S.J.)

180

H. De Boer, Romantische
Voordrachtkunst (J.P.)

173

Ed. De Jonghe, Les Sociétés secrètes du 471
Bas-Congo (Dr J. Mees)
Arm. De Lattin, Berusting (J.P.)

468

Iv. De Vreese, Nog Slaven (J.P.)

568

Frans Drijvers, pr., De ware Godsdienst 177
opnieuw bewezen en toegelicht, 2e
uitgave (E.V.)
Maria Du Caju, De Degelijke Huisvrouw, 473
5e uitg. De Jonge Huishoudster, 2e uitg.
-; P.H. Sreuder en Mej. N. Carnot, Ons
Huis, 2e druk, door - (X.)
M. Emants, Fantasie (Over Letterkunde) 359
Dr J.E. Enklaar, Grondbeginselen der
Chemie (A.P.)

88
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Mr Frans Erens, De Navolging Christi 568
van Thomas à Kempis uit het Latijn door
E.H. Feskens, Op een troepschip naar
Indië (L. Dosfel)

84

86
Gedenkboek van de Katholieke
Vlaamsche Hoogeschooluitbreiding van
Antwerpen (J.P.)
Ch. Gide, Beknopt Leerboek der
Staathuishoudkunde, door - (E. Vl.)

570

Hammenecker, Verzen

543

H. Heijermans, Uitkomst (Over
Letterkunde)

358

Paul Henkens, S.J., Lectures allemandes, 87
ouvrage refondu par Werner von und zur
Mühlen, S.J. (L. Dosfel)
Herders Konversations Lexikon (J.P.)

80, 167, 271, 368, 567

H. Heukels, Schoolflora voor Nederland 89
(E. Pâque, S.J.)
P. Albanus Heysse, minderbr., De
Katholieke Kerk in Congo,
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1495-1905, door -, naar het 469
Fransch van P. Eucherius
De Roy, der zelfde Orde
(A.V.)
Prof. D. Huizinga, Uitstapjes in het rijk der Natuur
(D.S.S.J.)

180

176
Kan. Am. Joos, Aanschouwing en Begrip. De
Verbeelding in de eerste letterkundige Oefeningen (Dr
K.E.)
G.M.A. Jansen, Perspectief, leerboek en het aanhangsel 475
met ‘Vragen en Vraagstukken’ door - (Floris de Cuyper)
Raymond Janssens (Discours prononcé par): Philippe 177
Wielant et l'Instruction criminelle (E.V.)
Johannes Jörgensen, Den Yndigste Rose (D.M.)

472

Dr C.L. Jungius, Beknopt handboekje der classieke
Mythologie. De voornaamste sagen der Grieken en
Romeinen door - (J.V.)

574

G. Kalff, Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde, 465
3e deel (J.P.)
Dr K. Kuiper, Grieksche landschappen (Jos. Mansion) 81
375
J. Kok, Handleiding bij het onderwijs van Land- en
Tuinbouw-wintercursussen, III Bemestingsleer door 4e herziene druk (F. Hermans)
B. Laarman, Zielkunde en algemeene onderwijsleer. - 571
Een studieboek voor Candidaat-Hoofdonderwijzers,
door - (D.S., S.J.)
Dr E. Lauwers, Koning Lear, van Shakespeare, (uit het 168
Engelsch vertaald door - (J.P.)
75
Alfons Lehmen, S.J., Lehrbuch der Philosophie auf
Aristotelisch scholastischer Grundlage (Dr A. Dupont)
Kath. Leopold, Zeggen en Zingen in School en Huis,
Gelegenheidsverrjes, door - (J. Stuyck)

475

Liederen voor ons Volk

372

Dr Theo Malade, De Hulpprediker, door - roman uit
het Duitsch vertaald door J. Fabricius Jzn. (E. Vl.)

472

Kan. J. Muyldermans, Afrikaansche Schetsen (H.J.)

177

W. Paap, Grachtidylle (Over Letterkunde)

360
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T. Pluym, Geschiedenis onzer Staatsregeling, een
overzicht voor H.B. scholen, gymnasia, kweek- en
Normaalscholen en candidaat-hoofdonderwijzers door
- (J.V.)
H. Pirenne, Histoire de Belgique, 3e deel (Hist. Kroniek) 150
172
J.K. Rensburg, De Goddelijke Komedie van Dante
Alighieri, II, De Louteringsberg (vertaald door - (J.P.)
Ad. Retté, Du Diable à Dieu (Letterkunde)

363

W.H. Riehl, Neuere Proza mit Erläuterungen und
Hilfsbuch (L.D.)

374
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Joseph Schrijvers, Manuel d'économie
politique (J.V.)

84

Dr Thomas Specht, Die Lehre von der
Kirche nach dem H. Augustin (Dr A.
Dupont)

365

H.C. Spruyt, Altes und Neues (L.
Delporte, S.J.)

88

Dr J. te Winkel, De Ontwikkeling der
Nederlandsche Letterkunde (J.P.)

169, 568

J.Z. Ten Rodengate Marissen, Bijzondere 570
plantenteelt (Frans Hermans)
A.Th.C. Thompson, Papieren Idealen.
(J.P.)

173

C.L. Thompson and J.B. Gellon,
Illustrations of English Literature, by (V.W.)

474

C.G. Tromp, Frohe Stunden, Deutsches 373
Lesebuch für Holländische Lehranstalten
von - (L. Delporte, S.J.)
374
W. Uittenbogaard, Sammlung der
Examenaufgaben Deutsch-Niederländisch
für das Elementardiplom, aus den Jahren
1893-1907, herausgegeben von - (L.D.)
H.G. Van Alphen, (Uitgegeven door)
Geloof en Wetenschap. Studiën voor
onzen Tijd (V.W.)

85

Prof. J.J. Van Biervliet, Handleiding voor 174
het aankweeken van het geheugen (Frans
van Cauwelaert)
Frederik Van Eeden (Brieven van).
Fragmenten eener briefwisseling uit de
jaren 1898-1899, uitgegeven met
toestemming van den schrijver (J.P.)

82

Fr. van Eeden, Minnestral (Over
Letterkunde)

360

Ger. Van Hulzen, Zwervers II (Over
Letterkunde)

351

Justus van Maurik, Burgerluidjes,
Novellen en Schetsen door - 6e druk
(L.D.)

371
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F. Van Rijsens, Historische Lectuur door 374
- districtsschoolopziener te Alkmaar
(L.D.)
H. van Treslong, Civitas, eene Inleiding 272
tot de Philosophie der Gemeenschap (H.
Baert)
P. Bartholomaeus Verelst, O.F.M.
Zumarraga, eerste bisschop en
Aartsbisschop van Mexico, of eenige
bladzijden uit de Geschiedenis van
Nieuw-Spanje (Fr. Stanislas, O.F.M.)

178

Clara Viebig, Absolvo te (Over
Letterkunde)

547

J.C. Vierhout und Lector Ch. Altena,
Unterrichtsbriefe der niederländischen
Sprache nach der Methode
Toussaint-Langenscheidt zum
Selbststudium von - (Jos. Mansion)

476

Supplement Vivat's geïllustreerde
Encyclopedie, afl. 107

372

164
Erich Wasmann, S.J. Instinct und
Intelligenz im Thierreich (Dr A. Dupont)
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[Deel 2]
De Arameesche papyrus-oorkonden van Elefantine
Elefantine, het oud-Egyptische Jeb, is een eiland in den Nijl dicht bij den eersten
stroomval, metende 1500 m. in de lengte en 400 in de grootste breedte. De bodem
van het eiland schiet zuidwaarts naar omhoog. Op de zuidelijke spits was de stad of
vesting gelegen van denzelfden naam. Tegenover Elefantine, aan den rechter oever
van den stroom, ligt de stad Assoeân, het Syene van weleer.
Beide plaatsen hebben in den laatsten tijd de belangstelling der geleerden gaande
gemaakt door de hoogst merkwaardige vondsten die daar gedaan werden. Eeuwenoude
oorkonden kwamen onverwachts te voorschijn van onder het puin en maakten voor
de eerste maal bekend dat reeds in de zesde eeuw vóór Christus, in het uiterste
zuidelijk Egypten eene nederzetting bestond van Joden die te Elefantine of Jeb een
prachtig heiligdom hadden, gewijd aan Jahô, den God van Israël. Jahô of Jehova,
met slachtofferanden vereerd te Elefantine, het eiland van Khnoeb, den Egyptischen
ramgod, die daar sedert onheugelijken tijd op zijn tempel roemde en zijne priesters
had! Een verrassende openbaring voorwaar.
De documenten zelven, zeer goed bewaarde papyrusstukken, zijn afkomstig uit
de vijfde eeuw vóór onze tijdrekening. Buiten de drie allergewichtigste, die
rechtstreeks betrekking hebben tot het heiligdom van Jahô, zijn er meer andere, die
ook afzonderlijk gevonden werden, waaruit wij zeer aardige wetenswaardigheden
vernemen omtrent het burgerlijk en maatschappelijk leven der Joden te Jeb en te
Syene, hunne gebruiken en bezigheden, hun huishoudelijken toestand en hun verkeer
met de omgevende bevolking. Zij waren daar de eenige vreemdelingen niet.
Babyloniërs
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en Perziërs worden er ook aangetroffen. Onze oorkonden zijn in het Arameesch
opgesteld, eene taal zeer nauw verwant met het Hebreeuwsch en waarin ook enkele
deelen van de boeken Daniël en Ezra overgeleverd zijn in den Joodschen
Bijbel-Kanon(1). De Jahô-vereerders zelven, die overigens echt Hebreeuwsche namen
dragen, werden te Jeb en te Syene onder de Arameeërs geteld en zoowel Arameeërs
als Joden genoemd.
Tot vóór eenige jaren had Egypten's bodem maar een zeer karigen oogst opgeleverd
aan Arameesche opschriften en oorkonden. Voor andere talen had men daar een
overvloedigen voorraad opgedaan van papyrus-handschriften; maar in dit opzicht
bleef het Arameesch bedeeld met een tiental meest wanstaltige brokstukken, in zeer
slechten staat en moeilijk om lezen. Uit hetgeen zij ervan meenden te kunnen verstaan,
overeenkomstig ten andere met wat men wist van de geschiedenis der Joodsche
nederzettingen in Egypten, besloten de geleerden dat deze papyri, die moesten van
Joodschen oorsprong zijn, herkomstig waren ten allervroegste uit het tijdvak der
Ptolomeeërs. Clermont-Ganneau nochtans beweerde dat zij veeleer te verwijzen
waren naar den tijd der Perzische heerschappij en wel tot de regeeringen der koningen
Darius, Xerxes en Artaxerxes(2). Te recht mocht de Fransche geleerde er met zichtbaar
zelfbehagen aan herinneren, in een verslag dat hij schreef in het dagblad Le Temps
van 29 Oct. 1907, dat de meening,

(1) De benaming Arameesch is eenigszins onbepaald en wordt eigenlijk gebruikt om een
aanzienlijke groep van Semitische talen aan te duiden, die vooreerst verdeeld wordt in
Oost-Arameesch (waartoe namelijk het Syrisch behoort) en West-Arameesch. Tot dit laatste
moet het bijbelsch Arameesch, zoowel als dat van de Egyptische oorkonden gerekend worden.
Het oorspronkelijk gebied der West-Arameesche dialekten strekte van den opper-Euphraat
tot aan de Middellandsche zee, benoorden Phenicië, en tot over Damaskus. Van daar drong
het West-Arameesch Palestina binnen en eindigde met zelfs in Judea het Hebreeuwsch geheel
en gansch te versmachten, wat nochtans maar voltrokken werk was ten vroegste twee eeuwen
vóór Christus.
(2) Hiervoor kon toch dienen tot aanknoopingspunt de Sakkara-stele (ontdekt in 1877), met haar
tweetalig opschrift, Egyptisch en Arameesch, gedateerd van het vierde jaar van Xerxes (482).
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welke hij gesteund had op zeer scherpzinnige waarnemingen en vergelijkingen,
eerlang op glansrijke wijze bewaarheid werd.
De opkomst van het Perzische rijk had voor Egypten, evenals voor het Joodsche
volk, een diepen ommekeer in het nationaal bestaan te weeg gebracht, - maar in
tegenovergestelden zin. Toen Cyrus, in 538, den genadeslag had toegebracht aan het
Babylonische rijk en de Perzische heerschappij in Azië gevestigd, gaf hij aan de
Joden, die vijftig jaar voordien, in 586, door Nabukadnezzar in ballingschap
weggevoerd geweest waren, oorlof om naar hun land terug te keeren en te Jerusalem
den tempel van Jehova weder op te bouwen. Met Egypten ging het slechter. Cyrus'
zoon en opvolger Kambyses overweldigde het en bracht het onder het Perzisch
bewind in 't jaar 525. Het Perzisch tijdvak(1) der Egyptische geschiedenis duurde,
alhoewel niet ononderbroken, tot aan de veroveringen van Alexander den Groote.
Na diens dood (323), bij het verbrokkelen van zijn wereldrijk, viel Egypten te beurt
aan Ptolemeus, zoon van Lagos (322), die in 305 den titel nam van koning. Zoo
begon in Egypten's geschiedenis het Hellenistische tijdvak of dat der Ptolomeeërs.
Elefantine was in vroeger tijden de bakermat geweest van het VIde Egyptische
koningshuis. Maar zijn blijvende beteekenis voor Egypten had het, zoowel als Syene,
vooral te danken aan zijne ligging, in het verre Zuiden, tegen de grens. In beide
plaatsen lagen bezettingen om het land te behoeden tegen vijandelijke invallen uit
Ethiopië. Herodotus (II, 30) weet te berichten dat namelijk onder Psamitik I (664-616)
een garnizoen lag te Elefantine, wat nog het geval was, voegt hij er bij, onder de
Perzische heerschappij te zijnen tijde; onder de Ptolemeeërs en tot in den Roomschen
tijd bleef het nog immer zoo. Velen zijn van meening dat de groote hoop ten minste,
onder de Joden alsook onder de andere vreemdelingen, te Elefantine en te

(1) Perzische koningen: Cyrus (538-529); Kambyses (529-522); Gaumàta (Pseudo-Smerdis)
(522-521); Darius I (521-485); Xerxes (485-465); Artaxerxes I (465-424); Xerxes II, Sogdian
(424-423); Darius II (423-405); Artaxerxes II (405-358); Artaxerxes III, Ochos, (358-337);
Arses (337-335); Darius III (335-330).
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Syene gehuisvest, deel uitmaakte van de Perzische bezetting. In de nieuw gevondene
oorkonden komen termen voor, en worden toestanden beschreven, die schijnen best
te kunnen verklaard worden door de onderstelling dat wij hier inderdaad te doen
hebben met ingewekenen die, tegen zekere voorrechten, zich hadden laten inlijven
in Egyptischen krijgsdienst. Daarbij nochtans zal men moeten aannemen dat die
huurlingen, in vredestijd, en wanneer zij aan de dienstbeurt niet waren, met hunne
gezinnen hun eigen huizen bewoonden en als andere burgers voorspoed en aanzien
betrachtten door het uitoefenen van hun handelsbedrijf.
De Arameesche oorkonden te Elefantine gevonden moeten, naar hun inhoud en
tevens naar de omstandigheden der ontdekking, ingedeeld worden in twee groepen,
de eerste groep bevattende stukken die het bijzonder leven der Joodsche ingezetenen
betreffen, de tweede daarentegen stukken van staatszakelijken aard.

I
In 1901 had Sayce naar Oxford drie papyrus-strooken overgebracht en drie ostraka(1),
met Arameesch beschreven, welke de Oxforder professor te Elefantine in zijn bezit
gekregen had. A. Cowley, ook een Oxforder geleerde,

(1) Ostraka zijn scherfstukken van aarden potten of vaten waarvan men zich als schrijfmateriaal
bediende. Men zou ze kunnen briefscherven of scherfbrieven noemen, naar gelang men het
materiaal of het opschrift als de hoofdzaak beschouwt. Een groote hoeveelheid van zulke
scherfoorkonden werd in Egypten gevonden. Clermont-Ganneau beschouwt de briefscherven
als zijnde het gewone schrijfmateriaal geweest onder de lagere standen, waar papyrus als te
duur gold (Revue biblique, 1908, p. 263), al erkent hij zelf dat zij ook bij anderen in gebruik
waren, wel voornamelijk, volgens eene bemerking van Lidzbarski (Ephemeris für semitische
Epigraphik, II, 228), om in korte bewoordingen zaken te bespreken waarover reeds vroeger
door de correspondenten gehandeld werd. Tusschen de Joden van Syene en Elefantine werden
scherfbrieven zeer druk gewisseld. Meest schijnen de ostraka aan de bolzijde beschreven
geweest te zijn, soms toch bij voorkeur aan de holzijde. Lidzbarski teekent er een aan waar
het opschrift aan de holzijde begonnen op de bolzijde voortgezet wordt; een ander waar aan
de bolzijde het antwoord geschreven werd uit Syene, op hetgene aan de holzijde was bericht
geweest uit Elefantine.
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erkende de drie papyrus-schrooden, thans berustend in de Bodleiaansche bibliotheek
te Oxford, als brokken van één geheel. Uit de vergelijking met andere reeds bekende
ostraka, bleek dat het wel te Elefantine was dat de Sayce-papyrus oorspronkelijk t'
huis hoorde. Cowley bezorgde er een eerste uitgave van in 1903(1). Het is eene
schuldbekentenis over eene leening van duizend seqel zilver, tegen een kroos van 2
hallûr zilver per seqel en per maand, zoodanig dat de kroozen gezamenlijk beloopen
tot 2000 hallûr per maand. Indien voor eene maand de interest niet betaald werd, zal
hij bij de hoofdsom geslagen worden en insgelijks verkroosd, enz. De namen van
den uit- en van den ontleener, evenals de opgaven van plaats en datum, zijn
verdwenen; alleen is op de eerste reek overgebleven de toenaam zoon van Jathma;
maar of die zoon van Jathma de schuldeischer of de schuldenaar was, is niet uit te
maken. Getuigen waren: Uqbân, zoon van Semesnuri(2), Qazari, zoon van Jehohadari(3),
Mahseja, zoon van Jedonja(3) en Melakhja, zoon van Zekharja(3). De schuldbrief werd
opgesteld door den schrijver Gemarja, zoon van Ahijo(3). - Indien men den hallûr,
volgens opgave van andere oorkonden, rekent als het 40ste deel van den seqel, dan
zou de kroos in den schuldbrief bepaald beloopen hebben tot 60%! Doch
Clermont-Ganneau deed opmerken dat hier niet uitdrukkelijk spraak is van koninklijke
munt; wellicht was de bedoelde hallûr gelijk te stellen met een χαλκους = het 192ste
deel van den seqel(4), wat als uitslag zou opleveren een kroos van 12 1/2%(5).
*

**

De oorkonde door Cowley uitgegeven in 1903 was als de vóórboodschap van wat
nu zou aan het licht komen.

(1) Some Egyptian aramaic documents (Proceedings of the Society of Biblical Archaeology,
1903, p. 202-208, 264-266, 311-314). - Vgl. Lidzbarski, Ephemeris... II, 223 vv.
(2) Babylonische naam (?).
(3) Hebreeuwsche namen.
(3) Hebreeuwsche namen.
(3) Hebreeuwsche namen.
(3) Hebreeuwsche namen.
(4) Fl. Josephus Arch. III, 8, 2.
(5) Vgl. L. Desnoyers, Bulletin de litt. Ecclésiastique, 1907, p. 138.
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In de lente van 1904 werd te Assoeân eene verzameling papyri, bevattende tien stuks,
nog opgerold en verzegeld, te koop geboden. Was de vondst gebeurd te Elefantine
of te Assoeân? In het eerst zegde men: te Assoeân, en zoo heet het nog in de uitgave
die er later van verscheen. Maar waarschijnlijk hadden het de veilers aldus
voorgegeven om de belangstellenden van het spoor te houden. Uit een bericht door
Dr Rubensohn medegedeeld(1) vernemen wij dat aan dezen vorscher zeer stipt het
punt aangewezen werd te Elefantine, waar Sebachdelvers den papyrusbundel
ontdekten, geborgen in een aarden vat. Sebach noemt men ginder eene soort aarde,
dienstig als meststof, welke de fellachs tusschen de puinen weten op te graven. Te
Elefantine wordt aldus de Kôm of puinheuvel die de overblijfsels der oude vesting
bedekt, sedert lange jaren uitgebaat. 't Was in het westelijk gedeelte van bedoelden
puinheuvel dat de delvers op den kostelijken schat te recht gekomen waren. - Zoohaast
het nieuws van wat te Assoeân op handen was hem bereikte, snelde de heer R. Mond,
een Engelschman, die alsdan te Thebe werkzaam was, daarheen, en kocht zes der
stukken met het inzicht ze af te staan aan het British Museum; de vier andere werden
gekocht door Lady William Cecil. Door tusschenkomst van den toeziener der
oudheden van Opper-Egypten werden evenwel de oorkonden, inmiddels erkend als
Arameesche, geschonken aan het Museum te Kaïro. De heer Mond had metterdaad
maar 5 1/2, en Lady Cecil 3 1/2 der oorspronkelijke papyri verworven; zij werden
immers elk met eene helft van één geheel in den hun toegewezen koop bedeeld.
Zoodanig dat de tien stukken te Kaïro nedergelegd eigenlijk maar negen oorkonden
uitmaken. Doch een tiende papyrus, blijkens den inhoud tot dezelfde verzameling
behoorend, nam, langs Parijs, waar hij eenigen tijd verbleef, den weg naar Oxford
en kwam daar op de Bodleiana te recht.
R. Mond bekostigde een voortreffelijke uitgave van den papyrusschat, met taalen oudheidkundige verhandelingen, vertaling, aanteekeningen, woordenboek, enz.
en 27 platen

(1) Bij Sachau, Drei aramäische Papyrusurkunden aus Elephantine, 1908 (aanhangsel bldz.
45).
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in similigravure. De uitvoering ervan werd toevertrouwd aan Sayce en aan Cowley,
- die er verre het meeste aan deed of liever bijna alles verrichtte, - onder medewerking,
voor twee bijzondere bijdragen, van Spiegelberg en Seymour de Ricci(1). Onze tien
papyri zijn in de uitgave gerangschikt naar chronologische volgorde en aangewezen
door de tien eerste hoofdletters van het ABC; de oudste, A, is de oorkonde die te
Oxford berust; de negen andere, B-K, zijn deze van Kaïro. Onder letter L wordt
verder opnieuw uitgegeven de Oxford-papyrus, reeds vroeger, in 1903, door Cowley
bekend gemaakt en waarvan de inhoud hierboven aangegeven werd. Nog andere
oorkonden worden den lezer voor oogen gelegd. In het vervolg zullen hier de
aanwijzingen behouden worden, door middel van de hoofdletters, in de Engelsche
uitgave gebruikt.
De verzameling in 1904 te Elefantine gevonden bestaat uit akten betreffende
verscheidene aangelegenheden van burgerrechtelijken aard. De huizen of erven,
waarover gehandeld wordt, alle gelegen te Jeb of Elefantine, alhoewel sommige der
akten te Syene opgesteld zijn, worden nauwkeurig beschreven naar de aanpalende
eigendommen, zoodanig dat men de samenstelling kan opmaken van een blok huizen(2)
te rechter en te linker zijde van de ‘Koninklijke

(1) Aramaic papyri discovered at Assuan, edited by A.H. Sayce with the assistance of A.E.
Cowley, and with appendices by W. Spiegelberg and Seymour de Ricci. London, Alexander
Moring, 1906.
(2) Men neme nochtans in acht dat de beschrijving in B verschilt van deze in D en J. Volgens
D lag het huis van Mahsejabar-Jedonja zuid tegen Dargman's, noord tegen Qonja's, oost
tegen Jezanja's en west tegenover Espemeth's (zoon van Peft'onith). B spreekt anders;
Mahseja's huis zou gelegen hebben: oost tegen Dargman's, west tegen Qonja's, noord tegen
Jezanja's, zuid tegenover Espemeth's. Men wil hierin eene verwarring zien, begaan door den
schrijver van B. Maar misschien zou men beter rekening houden met eene mogelijke afwijking,
in de schikking der huizen, van de vier hoofdpunten, zoodanig dat het huis van Qonja b.v.,
palende N.W. aan dat van Mahseja, nu eens als ten noorden, dan als ten westen gelegen kon
beschreven worden. De zuidelijke hoek van Qonja's huis, waarvan spraak is in A, is dan ook
veel duidelijker te bepalen. Deze bemerking is toegepast in de hierbij gevoegde teekening.
't Is uit A dat wij weten dat Peft'onit's (later Espemeth's) huis van Qonja's en Mahseja's huizen
gescheiden was door een weg.
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straat’. Meer dan eens, namelijk in E en J, wordt daarbij gewag gemaakt van het
heiligdom van Jahô, waarover wij verder meer zullen vernemen; het was aan den
oostkant der Koninklijke straat gelegen. De namen der getuigen, onder aan de
oorkonden, zijn eigenhandig geteekend. De oorkonden vormen een oprecht
familie-archief, dat bewaard en overgeleverd werd onder de kinderen en kleinkinderen
van Mahseja-bar-Jedonja. Wat de waarde er van grootelijks verhoogt is dat zij
zorgvuldig gedagteekend zijn naar dag en maand en jaar. De maanden worden
genoemd en berekend vooraan naar den Babylonischen, daarna volgens den
Egyptischen kalender; de Babylonische maandnamen zijn deze die, gelijk men weet,
na de ballingschap ook onder de Joden in Palestina allengskens in 't gebruik kwamen.
Het oudste stuk is van 't jaar 471 vóór Christus; het jongste van 411. Sommige
schrijvers achten het waarschijnlijk dat de schuldbrief hierboven besproken, aangaande
de leening van 1000 seqel (bij Sayce-Cowley L), zou aan te brengen zijn omstreeks
het jaar 450; wij weten niet waarom. Weliswaar verschijnt daar onder de getuigen
een Mahseja-bar-Jedonja. Maar niemand kan zeggen of die Mahseja dezelfde was
als deze wiens familiezaken in onze oorkonden uiteen gedaan worden. De namen
Mahseja en Jedonja waren onder de Joden te Jeb en te Syene niet zeldzaam. Ook in
de oorkonde
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van 411 staat een Mahseja-bar-Jedonja als getuige, en deze was toch dezelfde niet
die reeds in 471 met Qonja-bar-Zadoq in onderhandeling was.
In de akte A, van 471, is spraak van het volgende. Er was een Qonja-bar-Zadoq wiens
huis, in de vesting Jeb, gescheiden was van Mahseja-bar-Jedonja's door eene streep
grond, naar alle waarschijnlijkheid toebehoorend aan Mahseja, waarlangs in alle
geval Mahseja een uitgang had naar den weg links, loopende tusschen het huis van
Peft'onîth ter eene, en de huizen van Qonja en Mahseja ter andere zijde. Qonja had
van Mahseja oorlof gekregen om op de streep grond die beider huizen van elkander
scheidde te bouwen, om er namelijk, zoo het schijnt, een dakwerk boven op te richten;
misschien wilde hij daardoor het platform boven zijn eigen huis vergrooten. Nu moest
er voor gezorgd worden dat door het oprichten van dat dakwerk Mahseja's recht of
vrijdom niet bedreigd werd. Dat is wat onze oorkonde bedoelt. ‘Den 18de van Elûl(1),
d.i. den 28ste van Pachons(2), van 't jaar 15 van koning Xerxes (= 471).
Qonja-bar-Zadoq, Arameeër te Syene(3), van de afdeeling Warizath(4), sprak tot
Mahseja-bar-Jedonja, Arameeër te Syene(3), van de afdeeling Warizath(4), aldus:

(1) Babylonische maand.
(2) Egyptische maand.
(3) De benaming Arameeër wordt altijd gebruikt wanneer de bedoelde personen voorgesteld
worden als verbonden met Syene; dezelfde lieden heeten ook Joden zoowel als Arameeërs,
wanneer zij voorgesteld worden als gevestigd te Jeb. Misschien was de benaming Arameeër
de ambtelijke en daarom alleen in gebruik voor de zetelplaats van het openbaar bestuur. Dat
dezelfden nu eens als te Syene, dan weêr als te Jeb verblijvend schijnen, zal men gereedelijk
verklaren door de hierboven geopperde beschouwing, dat zij behoorden tot de krijgsbezetting
en aldus van verblijfplaats konden veranderen, ofwel beurtelings volgens hunne werkelijke
verblijfplaats in den krijgsdienst en volgens hunne burgerlijke huisvesting in aanmerking
kwamen. De huizen hier besproken waren gelegen te Jeb of Elefantine.
(4) Warizath is een perzische personennaam, aanduidend den tegenwoordigen overste der
afdeeling, of wellicht de afdeeling zelve naar den naam van een voormaligen Perzischen
bevelhebber. De afdeeling Warizath bestond nog te Syene in 411 (K). Er worden in onze
akten vermeld de afdeelingen Warizath, Artabanu, Athropadan, Haumadata en Iddin-Nabu;
de vier eerste zijn Perzische namen; de vijfde een Babylonische. Dezelfde lieden worden nu
eens tot de eene, dan weer tot de andere afdeeling gerekend; veranderden zij van afdeeling,
of bestond er afwisseling voor de oversten zelven?
(3) De benaming Arameeër wordt altijd gebruikt wanneer de bedoelde personen voorgesteld
worden als verbonden met Syene; dezelfde lieden heeten ook Joden zoowel als Arameeërs,
wanneer zij voorgesteld worden als gevestigd te Jeb. Misschien was de benaming Arameeër
de ambtelijke en daarom alleen in gebruik voor de zetelplaats van het openbaar bestuur. Dat
dezelfden nu eens als te Syene, dan weêr als te Jeb verblijvend schijnen, zal men gereedelijk
verklaren door de hierboven geopperde beschouwing, dat zij behoorden tot de krijgsbezetting
en aldus van verblijfplaats konden veranderen, ofwel beurtelings volgens hunne werkelijke
verblijfplaats in den krijgsdienst en volgens hunne burgerlijke huisvesting in aanmerking
kwamen. De huizen hier besproken waren gelegen te Jeb of Elefantine.
(4) Warizath is een perzische personennaam, aanduidend den tegenwoordigen overste der
afdeeling, of wellicht de afdeeling zelve naar den naam van een voormaligen Perzischen
bevelhebber. De afdeeling Warizath bestond nog te Syene in 411 (K). Er worden in onze
akten vermeld de afdeelingen Warizath, Artabanu, Athropadan, Haumadata en Iddin-Nabu;
de vier eerste zijn Perzische namen; de vijfde een Babylonische. Dezelfde lieden worden nu
eens tot de eene, dan weer tot de andere afdeeling gerekend; veranderden zij van afdeeling,
of bestond er afwisseling voor de oversten zelven?

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1908

10
Ik ben gekomen tot u en gij hebt mij afgestaan een ingang van uw huis om een
dakwerk(?) te bouwen aldaar. Dat dakwerk is het uwe, dat vast is aan mijn huis, aan
den hoek ervan, zuidwaarts(1). Dat dakwerk dat vast is aan de zijde van mijn huis, van op den grond tot er boven, van aan den zuidelijken(1) hoek van mijn huis tot aan
het huis van Zekharja, morgen of een anderen dag zal ik niet vermogen u te beletten
te bouwen tegen dat dakwerk van u. Zie, als uwe waarborg sta ik u toe 5 kbs(2) zilver,
koninklijk gewicht, geijkt zilver. En het dakwerk is het uwe, voorzeker. En indien
Qonja sterft, morgen of een anderen dag, een zoon (van hem) of dochter, broeder of
zuster, naaste of verre(3), zal niet vermogen Mahseja of een zoon van hem te beletten
te bouwen tegen dat dakwerk van hem. Wie van hen hem zou beletten zal hem het
zilver geven hierboven beschreven. Het dakwerk is het uwe voorzeker. En gij zijt
gemachtigd er tegen te bouwen tot er boven. En ik zal niet vermogen te spreken tot
Mahseja aldus: deze ingang is de uwe niet en gij zult niet uitgaan langs den weg die
loopt tusschen ons en het huis van Peft'onith(4) den schipper. Zie als uwe waarborg
sta ik u toe het zilver hierboven beschreven. En gij zijt gemachtigd dezen ingang te
openen en uit te gaan langs den weg die loopt tusschen ons(5). - Opgesteld door
Pelatja-bar-Achijo(6) den schrijver, naar de verklaring van

(1) In den tekst eigenlijk: opwaarts, opwaartsch. Deze benaming voor het zuiden zal niet
noodzakelijk uit te leggen zijn, zooals door sommigen gedaan wordt, door de omstandigheid
dat de bodem van Elefantine zuidwaarts naar omhoog steeg; maar veeleer door de richting
in den loop van den stroom.
(1) In den tekst eigenlijk: opwaarts, opwaartsch. Deze benaming voor het zuiden zal niet
noodzakelijk uit te leggen zijn, zooals door sommigen gedaan wordt, door de omstandigheid
dat de bodem van Elefantine zuidwaarts naar omhoog steeg; maar veeleer door de richting
in den loop van den stroom.
(2) Eene munt waarvan de naam niet zeker te lezen is; gelijk met 10 seqel.
(3) Bloedverwant; misschien zijn de benamingen broeder of zuster even ín dien zin te verstaan,
zoodat de bijvoegel. naamw. naaste of verre op de naamw. broeder en zuster zouden slaan.
(4) In het vervolg, reeds in B, staat dat huis bekend als bewoond door Espemeth, Peft'onîth's
zoon, den schipper der ‘moeilijke wateren’, d.i. der Katarakte.
(5) Mahseja behoudt het recht om, onder het dakwerk heen, gebruik te maken van den uitweg
tusschen zijn en Qonja's huis.
(6) Hebreeuwsche naam.
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Qonja. Getuigen: Mahseja-bar-Jeschaja(1), Satibarzanes(2)-bar-Atharili(3),
Schemaja-bar-Hoschea(1), Fratafarnes-bar-Artafarnes(2), Bagdates(2)-bar-Nabukudurri(4),
Nabuili(4)-bar-Darga, Bentirasch-bar-Rahamra, Schalloem-bar-Hoschaja’(1).
*

**

Eenigen tijd nadien ontstond tusschen Mahseja en zijn gebuur Dargman een geschil
nopens den eigendom van den grond waarop Mahseja's huis gebouwd was. Den
afloop van het geschil vernemen wij uit oorkonde B, gedagteekend van den 18den
Kislev, d.i. den 7den Thot, van 't jaar 21 van Xerxes, 1 van Artaxerxes (465):
‘Dargman-bar-Charschin(2) de Chorazmeeër, wiens woonplaats(?) is in de vesting
Jeb, dienend in de afdeeling Artabanu, sprak tot Mahseja-bar-Jedonja, Jood,
woonachtig in de vesting Jeb, van de afdeeling Warizath, aldus: gij hebt mij den eed
gezworen bij Jahô den God in de vesting Jeb, gij en uwe vrouw en uw zoon alle 3,
nopens den grond van mij wegens denwelken ik u betrokken heb vóór Damidatha(2)
en zijne ambtgenooten de rechters; en zij hebben u voor mij den eed opgelegd te
zweren bij Jahô....’ Het is merkwaardig dat Dargman, blijkens naam en toenamen
een Perziër, den eed aanvaardt bij Jahô, den God der Joden. De Egyptenaren, zooals
wij later hooren zullen, schijnen min inschikkelijk geweest te zijn. Dat strookt ten
andere volkomen met wat in 't algemeen door onze oorkonden, namelijk door deze
der tweede groep, bevestigd wordt aangaande de betrekkingen tusschen deze
verschillige volksgemeenten; van de drie kwamen in godsdienstzaken Perziërs en
Joden best overeen. Dargman verklaart dus dat hij, ten gevolge van den afgelegden
eed, afstand doet, voor hem en zijne erfgenamen, van alle aanspraak op den betwisten
grond en stelt als waarborg eene geldsom vast te betalen door gelijk wie, in Dargman's
naam, Mahseja's recht zou bestrijden. Zooals hierboven reeds aan-

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

Hebreeuwsche namen.
Perzische namen.
Arameesche naam.
Hebreeuwsche namen.
Perzische namen.
Perzische namen.
Babylonische namen.
Babylonische namen.
Hebreeuwsche namen.
Perzische namen.
Perzische namen.
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gemerkt is, wordt Mahseja's erf beschreven volgens zijne ligging tegenover de
aanpalende huizen. Qonja vinden wij te dier gelegenheid vermeld als een ‘Jood van
de afdeeling Athropadan’, dus anders dan in A. Laat ons nog bemerken dat onder de
getuigen van Dargman's afstandsbrief er een voorkomt met een Hebreeuwschen naam
wiens vader een Egyptenaar was of althans een Egyptischen naam draagt:
Hoschea-bar-Patkhnoem(1).
*

**

Mahseja had eene dochter met name Mibhtahja(2), die voortaan op den voorgrond
treedt. Zij ging een eerste huwelijk aan met Jezanja-bar-Urija. Een onzer papyri (D),
gedagteekend van ‘den 21sten Kislev, d.i. den eerste van Mesore, van 't jaar 6 van
Artaxerxes’ (459), is de oorkonde waarbij haar vader Mahseja-bar-Jedonja, hier
genoemd een ‘Jood, eigenaar in de vesting Jeb, van de afdeeling Haumadata’, aan
zijne gehuwde dochter den eigendom overmaakt van het erf en het huis waarover
vroeger het geschil werd beslecht met Dargman, en waarvan de afmetingen waren,
in de lengte van zuid tot noord 13 ellen, in de breedte van oost tot west 11 ellen. De
lezer weet alreeds dat de ligging der aanpalende huizen volgens de windstreken in
dit stuk anders is opgegeven dan in B. Het bewijsschrift van afstand, eertijds van
Dargman verkregen, wordt Mibhtahja ter hand gesteld en de blijvende eigendom
voor haar en hare kinderen gewaarborgd.
Een ander stuk (C), van de eigenste dagteekening als het voorgaande, omschrijft
de rechten van Jezanja, ‘van dezelfde afdeeling’ als Mahseja, op het eigendom,
‘gelegen ten westen van zijn huis’, dat zijne vrouw Mibhtahja van haar vader
ontvangen heeft. Jezanja heeft het gebruik ervan, maar mag het niet vervreemden;
na den dood der echtgenooten gaat het over tot de kinderen uit hun huwelijk gesproten.
Verder worden schikkingen getroffen, met het oog op de waardevermeerdering van
het erf door toedoen van Jezanja te verwezenlijken, voor het geval dat de echt-

(1) Geschenk van Khnoem (of Khnoeb).
(2) Ook gespeld: Miftahja.
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scheiding zou gevorderd worden door Mibhtahja of dat Jezanja haar zou verlaten.
Van dat recht, ook voor de vrouw, om echtscheiding te vragen, zullen wij later nog
hooren. De schrijver, die oorkonde C opstelde, is dezelfde als voor D; ook de getuigen
zijn allen dezelfde, maar in eenigszins verschillende volgorde gerangschikt.
*

**

Het gebeurde wel eens, zooals Dargman de Perziër het ons heeft laten hooren, dat
Mahseja vóór de rechtbank moest verschijnen; straks zal ook Mibhtahja door een
Egyptenaar aangeklaagd worden en later zullen hare zonen in aanraking komen met
het gerecht. Maar vooreerst vernemen wij nog hoe het er toe ging tusschen vader en
dochter. Deze hielden onder malkander nog al nauwe en strenge rekening in
geldzaken. Van ‘den 3den Kislev, d.i. den 10den der maand Mesore, van 't jaar 19 van
koning Artaxerxes’ (446), komt thans eene oorkonde (E) aan de beurt waarbij
Mahseja-bar-Jedonja aan zijne dochter Miftahja het huis overmaakt waarvan
Meschullam-bar-Zakkur-bar-Ater hem eens schriftelijk den eigendom had afgestaan.
Ik geef u het huis, zegt Mahseja aan zijne dochter, tot vereffening ‘voor de goederen
die gij mij gegeven hebt toen ik ingesloten(?) was in de vesting. Ik heb die....., en
vond geen zilver noch goederen om u te betalen. Diensvolgens geef ik u dat huis,
voor deze goederen van u, ter waarde van 5 kbs zilver. En ik geef u den
oorspronkelijken brief dien vóórnoemde Meschullam voor mij geschreven heeft....’
Het eigendomsrecht van Mibhtahja wordt met nadruk bevestigd en gewaarborgd, en
de ligging van het huis beschreven: ten zuiden ervan het huis van Je'or-bar-Penulja;
ten noorden het heiligdom van den God Jahô; ten oosten het huis van
Gadol-bar-Oschea met een weg tusschen beide; ten westen het erf van...(?)-bar-Paltu,
priester der goden Khnoem en Sati. - Uit deze akte leidt men af dat Mahseja,
genoodzaakt zijne dochter een huis af te staan tot vereffening zijner schuld, zeker
tegenslagen ondergaan had en dat het met zijne zaken maar deerlijk kon gesteld zijn.
Dat is mogelijk, maar waarschijnlijk achten wij het toch niet. Wij zouden
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beter ingelicht zijn indien de beteekenis kon vastgesteld worden van het werkwoord
dat wij onvertaald gelaten hebben. Doch de omstandigheid alleen dat Mahseja daar
iets zegt omtrent het gebruik dat hij gemaakt heeft van de goederen of waren hem
door zijne dochter bezorgd, verwekt bij ons het vermoeden dat wij hier te doen hebben
met eene handelsverrichting waarbij vader en dochter beide hun voordeel zullen
gevonden hebben. Indien Mahseja alleen uit oorzaak van werkelijk gebrek gedwongen
was geweest een huis over te laten aan Mibhtahja, mocht hij best zwijgen over wat
hij deed met hetgene zij hem had voorgeschoten. Wellicht had Mahseja, toen hij aan
de dienstbeurt was in de vesting, gelegenheid gevonden om onder zijne betrekkingen
zijn eigene beschikbare waren, en daarbij wat hij van zijne dochter krijgen kon, aan
den man te brengen mits den verkoopprijs te laten schuldig staan aan een loonenden
interest. Wij vernemen verder (oorkonde G), dat in 440 Mibhtahja bij haar vader
inwoonde.
***

Mibhtahja was niet minder bedrijvig dan haar vader. Zij had, - zeker wel toen haar
huwelijksleven met Jezanja reeds een einde genomen had, - eene handelsverbintenis
aangeknoopt met een Egyptischen bouwmeester, Pî, zoon van Pachi. De twee
vennooten geraakten in geschil. Een rechtsgeding werd gehouden te Syene, de
maatschappij ontbonden en de gemeenschappelijke inleg, bestaande uit geld, koorn,
kleederen, koper, ijzer, - alle waren en goederen - verdeeld. In eene akte (F),
gedagteekend den 14den Ab, d.i. den 19den van Pachons, in 't jaar 25 van Artaxerxes
(440), bestatigt Pî, zoon van Pachi, sprekende tot Mibhtahja, dochter van
Mahseja-bar-Jedonja, Arameeër te Syene, van de afdeeling Warizath, dat, ten gevolge
van het rechtsgeding te Syene gevoerd, zij in verdeeling gekomen zijn van het geld,
het koorn, enz., en dat hij daarover een kwijtbrief geeft. Hij herinnert eraan dat
Mibhtahja den haar opgelegden eed gezworen heeft bij de godin Sati en dat hij
daarmeê tevreden was. Hij houdt haar voortaan vrij van alle schuld. Indien zij ooit
lastig gevallen werd om de goe-
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deren waarover zij den eed aflegde, zullen haar door hem, Pî, of door zijne kinderen,
als vergoeding 5 kbs zilver betaald worden. - Wat hier bijzonder op te merken valt
is dat de Jodin Mibhtahja voorgesteld wordt als hebbende den beslissenden eed
afgelegd bij Sati, de Egyptische godin! Men mag daaruit afleiden dat sommige der
Joodsche ingezetenen van Elefantine en Syene, al hadden zij hun heiligdom van
Jahô, niet al te nauwgezet waren in zake van verdraagzaamheid ten opzichte van
hunne heidensche geburen. Dat zal te min verwonderen als men bedenkt hoe de
profeet Jeremias (XLIV) aan zijne landgenooten, in Egypten gevestigd, de afgoderij
verwijt waaraan zij zich plichtig maken. Toch moet ingezien worden dat de
Egyptenaar Pî, daarin min toegevend dan de Perziër Dargman zich getoond had,
waarschijnlijk den eed verlangde bij de door hem vereerde godheid en dat Mibhtahja
misschien wel niet verder kon, wilde zij hare zaak niet prijsgeven, dan, vóór den
rechter, den eed af te leggen die van haar geëischt werd. Deze omstandigheid
vermindert alleszins de beteekenis welke men anders aan hare daad zou kunnen
hechten. Laat ons nog aanstippen dat noch de schrijver die het stuk opstelde, noch
één der getuigen Joodsche namen dragen(1).
*

**

In dat zelfde jaar 440 hertrouwde Mibhtahja. Was haar eerste man Jezanja gestorven
of was zij van hem gescheiden? Daarover krijgen wij later wellicht iets te raden.
Oorkonde G, van den 26sten Tischri, d.i. den 6den Epiphi, van 't jaar 25 van koning
Artaxerxes (440), is het huwelijkscontract van Mibhtahja met Ashor-bar-Zecho, een
bouwmeester des konings. De naam Ashor(2) ziet er Egyptisch uit eerder dan Semitisch.
In twee latere stukken (J van 417, en K van 411) staat echter de man bekend onder
den naam Nathan. Daaruit wil men opmaken dat de heidensche

(1) Schrijver: Patisi-bar-Nabunathan. Getuigen: Naburoï-bar-Nabunathan, Luhi-bar-Mannuki,
Odnahar-bar-Dûma, Naburoï-bar-Ostan.
(2) Ens-Hor(?) = toebehoorig aan Hor.
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Egyptenaar zich, na zijn huwelijk met Mibhtahja, tot het Jodendom bekeerd had.
Nochtans is dit voorbeeld van vroegtijdig proselytism nog zoo zeker niet. Vooreerst
zou men kunnen vragen of Nathan, een naam die op zijn Joodsch genomen de
verkorting is van Jonathan, of Nathanel (= Jehova of God gaf), in onderhavig geval
niet kon eene verkorting zijn van Hornathan (= Hor gaf); wij hebben even, onder de
getuigen in oorkonde F, tot tweemaal den naam Nabunathan aangeteekend, waar het
Hebreeuwsch werkwoord nathan samengesteld is met den Babylonischen godsnaam
Nabu. Hornathan zou dan de volledige Hebreeuwsche naam geweest zijn van
Mibhtahja's heidenschen echtgenoot. Doch men moet bekennen dat Nathan,
alléénstaande, moeilijk anders kan opgevat worden dan als de zeer gewone Joodsche
naam. Omgekeerd dus betwijfelen sommigen of Ashor wel een Egyptische naam
was(1). Maar wie dat toegeeft zal vooral te bedenken hebben dat het hoegenaamd niet
ongehoord noch vreemd moet schijnen dat een Jood, bijzonderlijk wanneer hij een
openbaar ambt bekleedde in een heidenschen staat, er een tweeden naam op nahield,
die wel te stade kwam in de betrekkingen met 's lands bestuur. Dit gebruik was ook
in voege in Egypten onder de Perzische heerschappij, zooals blijkt uit het tweetalig
opschrift van de Sakkara-stele (482), waar een vader en zijn zoon beide onder twee
namen aangeduid zijn, een Egyptischen en een Arameeschen (Desnoyers, l.c.). Men
neme nu in acht dat in eene volgende akte van 't jaar 420, waarin ondersteld wordt
dat Mibhtahja's tweede echtgenoot reeds dood is, hij nochtans voort ter sprake komt
onder den naam Ashor-bar-Zecho; Nathan was dus voor hem geen nieuwe naam
geweest die den dezen van Ashor zou verdrongen hebben. De meening dat
Ashor-Nathan een echte Jood was wordt sterk aanbevolen door de wijze waarop hij,
in het huwelijkscontract, zich het recht voorbehoudt om tegen zijne vrouw de
echtscheiding te vorderen in de 'ēda, d.i. in de vergadering der Joodsche gemeente;
hij spreekt net als een lid tot deze gemeente behoorend. De schrijver der oorkonde,

(1) Desnoyers, l.c. p. 148.
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evenals de getuigen, zijn, blijkens de nog leesbare namen, allen Joden.
Het huwelijksverdrag is opgesteld in den naam van Ashor. ‘Ik ben tot uw huis
gekomen, zegt hij aan zijn schoonvader, opdat gij mij uwe dochter Miftahja geeft
ten huwelijk; zij zal mijne vrouw zijn en ik haar man voor altijd. Ik heb u het mohar(1)
gegeven van uwe dochter Miftahja (in zilver) 5 seqel, koninklijk gewicht. Gij neemt
aan en uw hart is voldaan....’ Daarop volgt eene opsomming van het uitzet der bruid.
In geld telt zij 1 kbs, 2 seqel (d.i. samen 12 seqel). Daarbij ‘een wollen kleed, nieuw,
geborduurd, geverwd op beide zijden, 8 ellen lang op 5, ter waarde van 2 kbs, 8 seqel,
koninklijk gewicht; een geweven doek, nieuw, 7 ellen lang op 5, ter waarde van 8
seqel....; een ander wollen kleedingstuk, 6 ellen lang op 4, ter waarde van 7 seqel; 1
bronzen spiegel, waard 1 seqel 2 d.(2); een bronzen schotel, waard 1 seqel 2 d.; 2
bronzen bekers, waard 3 seqel; een bronzen schaal, waard 2 d....’; nog andere
kostbaarheden worden vermeld onder dewelke men meent te erkennen: ‘... 1 ivoren
doos voor blanketsel, nieuw’. Na dat alles te hebben opgenoemd, verklaart Ashor:
‘ik neem aan en mijn hart is voldaan’. De bepaling van het successierecht wil dat,
zoo Ashor de eerste sterft, Mibhtahja ‘het huis’ erft van Ashor, ‘zijne goederen, have
en hoegenaamd alles wat hem toebehoort op den aardbodem’; bij vóóroverlijden van
Mibhtahja erft Ashor ‘de goederen en have’ zijner vrouw. Nog eens wordt hier het
recht om bij de gemeente de echtscheiding te vragen, niet alleen aan den man, maar
ook aan de vrouw uitdrukkelijk toegekend. De scheiding door de vrouw te vorderen
was ook als gebeurlijk voorzien in oorkonde C, betreffend de rechten van den eersten
echtgenoot Jezanja op het huis aan Mibhtahja geschonken door haar vader. Van zulk
een recht voor

(1) Prijs door den bruidegom betaald aan de ouders der bruid, als schadeloosstelling voor het
verlies harer diensten. Het mohar is hier zeer gering; misschien omdat Mibhtahja sedert lang
het ouderlijk gezag ontgroeid was.
(2) Welke de naam was of de juiste waarde van het onderdeel van den seqel in onze oorkonden
aangewezen door letter d (of r?) weet men niet zeker.
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de vrouw is in de Wet noch in de oud-testamentische gebruiken der Joden geen spoor
te vinden. Het gedrag van Salome, de zuster van Herodes den Groote, die aan haren
echtgenoot Costabaros den scheidbrief zond, wordt door Fl. Josephus (Arch. xv, 7,
10) geschandvlekt als een misbruik tegenstrijdig met de Wet. In deze zaak hadden
de Joden van Syene en Elefantine ongetwijfeld de Egyptische zede aangenomen.
Wie van de twee echtgenooten de echtscheiding vroeg, verloor het mohar. Indien
Mibhtahja scheidde, moest zij dus aan Ashor zijne 5 seqel teruggeven; maar zelfs
dan mocht zij, naar den natuurlijken zin der bewoordingen, meênemen alles wat zij
ingebracht had, wat haar eigen was. Indien Ashor zijne vrouw en de kinderen verliet,
- versta zonder wettelijke scheiding, - moest hij haar 20 kbs (= 200 seqel) als
schadeloosstelling betalen.
***

Uit het huwelijk van Ashor en Mibhtahja waren twee zonen geboren: Jedonja en
Mahseja. Na den dood van hun vader werden deze verantwoordelijk gesteld voor
eene schuld eertijds door hem gemaakt. Ashor had immers van een zekeren
Schelomîm-bar-Azarja allerlei goederen in ontvangst genomen, en had die nooit
teruggegeven (noch betaald). Daarvoor werden Jedonja en Mahseja aansprakelijk
gemaakt en door Menahem en Ananja, zonen van Meschullam en kleinzonen van
Schelomîm, te Jeb betrokken voor de rechtbank van Widarnag, overste van het leger.
Ashor's zonen erkenden hunne schuld, zooals blijkt uit den kwijtbrief (oorkonde H),
die hun gegeven wordt door Menahem en Ananja en die gedateerd is uit de maand
Elûl, d.i. Phâni, van 't jaar 4 van koning Darius (420). De omstandigheden der
vereffening worden in den kwijtbrief uiteen gedaan.
***

Mibhtahja, de lezer heeft het niet vergeten, was een eerste maal getrouwd geweest
met Jezanja-bar-Urija. Het huis van Jezanja was op haar overgegaan en van haar op
de twee zonen die zij had van haar tweeden
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man. Hoe de gansche zaak zich toegedragen had weten wij niet. Maar het
eigendomsrecht van Ashor's zonen werd betwist door een neef van Jezanja. Deze
werd evenwel met zijn eisch afgewezen. Hij ziet af van alle aanspraak op het huis
in de volgende oorkonde (J), waarin, gelijk reeds hierboven aangemerkt werd, Ashor
al met eens Nathan heet: ‘Den 3den Kislev van 't jaar 8, d.i. den 12den Thot van 't jaar
8 van koning Darius (417). Alsdan, in de vesting Jeb, sprak
Jedonja-bar-Hoschaja-bar-Urija, Arameeër der vesting Jeb, vóór Widarnag, overste
van het leger te Syene, tot Jedonja-bar-Nathan en Mahseja-bar-Nathan zijn broeder,
wier moeder is Mibhtahja, dochter van Mahseja-bar-Jedonja.... aldus: Ik zie af tegen
u van het huis van Jezanjabar-Urija, waarvan de palen zijn als volgt: ten zuiden(1) het
huis van Hoschea-bar-Urija, er aan palende; ten noorden(2) het huis van
(Haphnul)-bar-Zekharja er aan palende....; ten oosten het heiligdom van den God
Jahô, met de Koninklijke straat tusschen beide; ten westen het huis van Miftahja,
dochter van Mahseja, dat Mahseja haar vader haar gegeven heeft, er aan palende.
Dat huis, waarvan de palen hierboven beschreven zijn, behoort toe aan ul., Jedonja
en Mahseja, beiden zonen van Nathan, voor altijd, en aan uwe kinderen na ul., en
aan wie het ul. zal believen het te geven. Ik zal niet vermogen, ik, Jedonja, noch
mijne kinderen, noch vrouw noch man tot mij behoorend, ik zal niet vermogen tegen
ul. pleit of geding in te spannen; noch zullen wij vermogen te vervolgen zoon of
dochter van ul., broeder of zuster, vrouw of man tot ul. behoorend, of iemand aan
wie gij dit huis zoudt verkoopen of aan wie gij het uit mildheid zoudt schenken....
En indien ik, Jedonja, ul. vervolg, of indien ul. zou vervolgen zoon van mij of dochter,
vrouw of man, in mijn naam of in den naam mijner kinderen, - met voorbehoud ten
aanzien van zoon of dochter van jezanja-bar-Urija, - of zou vervolgen zoon of
dochter, vrouw of man tot ul. behoorend, of dezen aan wie gij zoudt verkoopen of
aan wie gij uit mildheid zoudt schenken dit huis, indien gelijk wie u rechtelijk
vervolgt, zal ik ul. geven eene ver-

(1) In den tekst eigenlijk opwaarts.
(2) Neêrwaarts.
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goeding van 10 kbs zilver.... koninklijk gewicht. En het huis behoort ul. toe voorzeker,
voor altijd, en aan uwe kinderen na ul., - met voorbehoud ten aanzien van kinderen
van Jezanja-bar-Urija, - zonder rechtsgeding.’
(Daarna de handteekeningen van den schrijver en van de getuigen, allen zuiver
Hebreeuwsche namen).
De eischer, Jedonja-bar-Hoschaja-bar-Urija, die het recht van Nathan's zonen
bestreden had, was, zooals hierboven aangegeven is, een neef van Jezanja-bar-Urija;
ongetwijfeld is het om die bloedverwantschap aan te toonen dat niet alleen zijn
vader's, maar nog zijn grootvader's naam, Urija, bij den zijnen gevoegd wordt. Het
was ook allerwaarschijnlijkst in zijne hoedanigheid als Jezanja's neef, dus steunend
op grond van zijn erfrecht, dat hij als klager opgetreden was. Maar in de oorkonde,
gelijk wij die elders vertaald gevonden hebben, zou gewaagd worden van een zoon
en eene dochter van Jezanja, wier recht uitdrukkelijk voorbehouden wordt! Waarom
hadden deze twee, aangezien hun recht moest in aanmerking genomen worden, zich
niet verzet tegen de inbezitneming van hun vader's huis door Nathan's zonen? Hoe
kon het erfrecht van den neef ooit den minsten schijn van grond hebben nevens dat
der eigen kinderen? En waarom was het noodig dat hun recht door Jezanja's neef
buiten spel gehouden werd? Alles wel ingezien houden wij het er voor dat hier geen
spraak kan zijn bepaaldelijk van eenen zoon en eene dochter, reeds aanwezig en
gekend als de kinderen van Jezanja; maar, zooals in bovenstaande vertaling beteekend
wordt, in onbepaalde bewoordingen van zoon of dochter van Jezanja, d.i. van kinderen
wier bestaan kon ondersteld worden zonder met zekerheid gekend te zijn. Deze
opvatting wordt ten andere gevergd door den verbuigingsvorm der woorden in 't
arameesch. Een vermoeden dat zich aanstonds opdringt is dat Jezanja zijne vrouw
Mibhtahja verlaten had. Deze hertrouwde in 440 met Ashor (Nathan). Jezanja was
mogelijks vertrokken. Zijn huis zou metterdaad vervallen zijn aan de verlaten vrouw,
misschien door haar opgeeischt als schadeloosstelling. Dat aan haar eigendomstitel
iets scheelde zou als verklaring dienen om het verzet van Jezanja's neef gemakkelijker
te laten begrijpen. Wat was
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er van Jezanja geworden? Was ook hij hertrouwd? Had hij na zijne uitwijking, uit
een tweede huwelijk kinderen gewonnen, ‘zoon of dochter’, die later konden opdagen
om in het bezit van hun vader's nalatenschap hersteld te worden? Men verstaat waarom
tegenover de twee zonen van Nathan, het recht der ergens misschien levende kinderen
van Jezanja voorbehouden werd. Vergelijk daarbij art. 133 van ons burgerlijk wetboek.
***

Mibhtahja moet gestorven zijn kort vóór, of in het jaar 411. Wij besluiten het uit
eene akte van verdeeling (K), waarbij hare zonen, Mahseja-bar-Nathan en
Jedonja-bar-Nathan, elk eenen der twee slaven overnemen toebehoord hebbende aan
hunne moeder: ‘Den 24sten Schebat van het jaar 13, d.i. den 9den Athyr van 't jaar 14
van koning Darius, in de vesting Jeb. Mahseja zoon van Nathan en Jedonja zoon van
denzelfden Nathan(1), beiden Arameeërs te Syene, van de afdeeling Warizath, spraken
aldus: Wij zijn overeengekomen te zamen en hebben verdeeld onder ons de slaven
van Mibhtahja onze moeder. En zie, dat is het deel dat u toekomt in de verdeeling,
u, Jedonja: de genaamde Pat-Osiri, wiens moeder is Tebo, slaaf, wien een 1 jod(2)
ingebrand is op zijn hand, te rechterzijde van het brandmerk luidende, in 't arameesch,
aldus: aan Mibhtahja. En zie, dit is het deel dat mij toekomt in de verdeeling, mij,
Mahseja: de genaamde Belo, wiens moeder is Tebo, slaaf, wien 1 jod ingebrand is
op zijn hand te rechterzijde van het brandmerk luidende in 't arameesch aldus: aan
Mibhtahja....’ Wat verder lezen wij: ‘Er zijn nu nog de genaamde Tebo, moeder
dezer twee jongelingen, en Lilo haar zoon, welke wij nog niet onder ons verdeelen.
Wanneer het tijd zal zijn, zullen wij die verdeelen onder ons, en wij zullen elk zijn
deel in bezit krijgen en onze verdeelingsakte onder ons zullen wij schrijven, zonder
rechts-

(1) In den tekst wordt hier Nathan's naam gevolgd van een schuinstaande streep, d.i. het talmerk
1. De beteekenis daarvan is:... Jedonja zoon van éénen Nathan, = van denzelfden Nathan.
(2) De letter j?
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geding. - Opgesteld door Nabutukulti-bar-Nabuziribni, den schrijver, in de vesting
Jeb, naar de verklaring van Mahseja en Jedonja, zijn broeder. Getuigen:
Menahem-bar-Gadol, Hanan-bar-Haggaï, Nathan-bar-Jeho'adar,
Schalloem-bar-Nathan’. Opschrift: ‘Verdeelingsakte aangaande den slaaf Pat-Osiri,
geschreven door Mahseja-bar-Nathan voor Jedonja-bar-Nathan zijn broeder.’
(Slot volgt).
Prof. A. VAN HOONACKER.
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Laus Mediocritatis
Pas op, m'n lieve vriend, pas op!
pas op en wees verlegen:
Ge houdt - pas op! - ge houdt te zeer
van ongebaande wegen!
Ge durft somtijds aan 't schiften gaan
en uitzien naar gebreken,
en waar het nacht en donker is,
'n oordjeskaars ontsteken.
Ge kent uw wereld niet - pas op! ge zijt 'n boekenvreter,
ge denkt en voelt ‘op eigen hand’:
Communia dicere is beter!
Ge zegt - als iemand vleugels heeft dat wolken noch dat winden
het hem beletten zullen eens
den hemel blauw te vinden!
't Kan zijn. Toch ken ik menigeen
die loopend op z'n sokken,
te lande hier - veel veiliger ad astra is getrokken.
19/2-08.
OM. K. DE LAEY.
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Het huis op den hoek
(Vervolg)
- ‘Al gedaan met den wasch?’ vatte Sofie aan, nog vóór ze was bijgekomen.
- ‘Och ja. Ik was al vroeg te poot; en mijn goed stond van gister in 't water.’
- ‘Ik ben er ook van af’, zei Sofie met een zwaren zucht, alsof er een drukkende
last van heure borst gleed. ‘Het is ook nog al eten, als ge zulk regiment hebt. 't Is
elken keer voor negen man, moet ge weten.’
- ‘Ja, dat kan nog al tellen’, antwoordde Lies, verstrooid.
Ze brandde van begeerte dat Sofie toch iets zou zeggen over den winkel. Maar de
andere scheen als onwetend, en wilde reeds naar den overkant.
- ‘Hebt ge 't al gezien?’
- ‘Wat?’
- ‘Ginder. 't Is open.’
- ‘Och ja, zoo eens in 't voorbijgaan. Het schijnt nog al geen krot te zijn.’
- ‘Veel geschreeuw en weinig wol. Wat oogenverblinding. Er is niet veel
bijzonders’, zei Lies minachtend, kneep de dunne lippen misprijzend opeen en
schokschouderde.
- ‘Ik vind het nog al netjes, vooral die buste. 't Is een prachtig hoedje dat er op
staat. Maar achttien frank... Wat denken ze?...’
- ‘Achttien’, onderbrak Lies snel, ‘achttien? 't Is schande. Wie zegt dat?’
- ‘Wel het staat geteekend, mensch.’
- ‘Dezen morgen, toch niet.’
- ‘Dat kan; maar nu steken er overal prijzen op. 't Riekt naar den peper, Lies.’
Kato kwam van achter den hoek met den voorschoot vol mastetoppen. Heur korte
baaien onderrok, grauw
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verkleurd, reikte slechts tot aan heure enkels, en uit de opgesloofde mouwen der
bleek-blauwe katoenen jak staken de dikgepeesde, man-struische armen. Heur
kwabberig gelaat, fel verhit door het urenlange bukken over het dampend sop, glom
gloeiend onder de haastig vastgespelde haren, waarvan korte klisjes warrig wiebelden
om heure gezwollen wangen. Ietwat waggelend naderde zij, en proestte reeds uit de
verte:
- ‘Seemenis, wat ben ik blij dat het gedaan is. Ik heb vandaag al een druppel zweet
gelaten!’
- ‘Is 't nu uit de voeten, Kato?’
- ‘Het zou dienen, hijgde zij. Van dezen morgen vijf uren ben ik al in de weer.
Maar ik had ook een zeu! Een vol koffer van onzen Fik. Toekomende week moet hij
al terug. Hij heeft gister gemonsterd. Toekomende week...’
- ‘Op de Red-Star?’ vroeg Sofie.
- ‘Neen, een ander schip. De... de... hij heeft het genoemd...... Vergeten! Zie,
mensch, als mijn kop niet vaststond....’
- ‘Wij hebben schoon geburen gekregen’, merkte Lies op, bedwongen spottend.
‘Ziet eens.’
In den hoedenwinkel werd het licht ontstoken, en de vinnig-witte klaarheid der
Auerbekken kletste door de zuiver-glimmende vitrien in de avonddonkere straat. De
joelende kinders vergaten een pooze hun krakeelend spel en drongen voor het raam
bijeen, elkander geniepig wegduwend.
- ‘Het zijn goei menschen, meen ik’, betuigde Kato, terwijl ze vruchteloos poogde
met heure dikke vingeren de fijne haakjes heurer losse jak vast te hechten. Goei
menschen....’
- ‘Waarom?’
- ‘Wel, ik weet zoo al niet. Dáárom, Lies. Het ziet er braaf volk uit. Die oude
moeder bijzonder. En de jufvrouw toch ook. Braaf volk ziet het er uit.’
- ‘Ja, zoo braaf, dat ze de kinderen een ongeluk zouden doen’, zei Lies, heftig. ‘Ze
heeft Piet gister van 't venster gegooid, dat het weinig scheelde of hij had arm of
been gebroken. Niet waar Sofie?’
- ‘Zoo? Kom, kom, Piet is ook geen beeldeke. Hij
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zal wel weten waarom hij wat kreeg. Ze zien er uit om geen hond kwaad te doen,
die menschen.’
Kato bukte om de enkele mastetoppen, die uit heuren voorschoot gegleden waren,
op te rapen.
- ‘Neen, geen hond’, herhaalde zij.
- ‘Ik zou het anders niet mogen zien dat zij er een hand naar uitstaken’, dreigde
Sofie, en zag uitdagend naar den hoek.
- ‘Ze zullen mij in alle geval toch niet hebben’, snauwde Lies bitsig. ‘Die vreemde
ratten. Wie weet van waar komen ze overgewaaid. Ik ga nog liever naar Tietz.’
- ‘Is dat een van hier?’ vroeg Kato, onnoozel weg.
- ‘Dat kan me niet schelen’, antwoordde Lies geërgerd. ‘Daar ten minste wordt ge
niet gestroopt, gelijk ginder. Achttien franken voor eenen hoed. Zijn ze niet
beschaamd! En wat hebben ze? Niets dan vodden. Er is geen keus.’
Zij taterde alles snel achtereen, lekte bijwijlen met heure spichte tong over de
bespeekselde lippen, en zag herhaaldelijk kwaadaardig naar den helverlichten winkel.
- ‘Och’, schokschouderde Kato, ‘het schijnt dat ge een pik tegen die menschen
hebt. Wat leggen zij in onzen weg? Laat ieder zijn broodje verdienen.’
En zonder antwoord te wachten, schokkelde zij verder, wiegelend met heur
zwaaruitgeleed lijf, en verdween in de gang nevens het vischhuis.
- ‘Een goei ziel, die Kato’, lachte Sofie.
- ‘Veel te goed is allemans' zot’, beet Lies, en ze was rooder nog geworden van
ingehouden spijt. ‘Een huishoudend mensch zorgt voor zijn profijt, 't is gelijk van
waar het komt. Mijn Rozeke heeft een zomerhoed noodig; welnu, ik zie naar mijnen
zak, en ga naar Tietz.’
Ze kletste met den rug der eene hand in den palm der andere, en bezag Sofie
uitdagend.
- ‘Overschot van gelijk’, bevestigde deze, verzoenend. Innerlijk dacht zij gelijk
Kato. Maar die was niet gebonden, die had een ruim inkomen van haren man en twee
groote jongens, en moest bij niemand schoone woorden geven om geld geleend te
krijgen. Die kon dan ook vrij en vrank heur gedacht zeggen. Maar van de dertig
franken, welke Lies haar, na lang pramen, met Paschen
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had neergeteld, moesten er nog vijftien betaald worden, ongerekend den dubbelen
intrest. Ze mocht dus de jaloersche vrouw niet tegen heur opjagen, en vervolgde dan
ook, toegevend:
- ‘Wanneer gaat ge? Ik heb ook wat noodig, garen en nestel, en kan het even
goed...’
- ‘Beter, mensch, beter,’ onderbrak Lies overtuigend. ‘Donderdag namiddag?
Goed? Want dan is er altijd een goeie slag te slaan. Nu bijzonder zullen er de
occasietafels staan, en voor een appel en een ei koopt ge iets, dat gij in winkels gelijk
ginder peperduur betaalt. Waarom moet dat klein gerij hier nog komen, als er zulke
magazijnen bestaan?’
- ‘Ja, 't is onnoozel’, knikte Sofie, toestemmend. ‘Ze moesten dat ook begrijpen.’
- ‘Er is maar één ding dat ik niet lijden kan’, ging Lies voort, en heur vrekkig
gelaat, dat een stonde was opgehelderd bij 't vooruitzicht der goede kans, versomberde
weer. ‘Waarom laat de stad toe van daar eetwaren te verkoopen? Zie, dat vind ik
schande. Hij doet de winkeliers concurrentie, en wij betalen lasten op lasten, terwijl
die vreemde sloeber er met een kleinigheid van af is.’
- ‘Ja, mensch lief, die rijk is heeft veel te zeggen.’
- ‘Ge weet ook....’
Juist kwam Wieske van Marie om fijn olie. De flesch stond boven op het schab,
en Lies moest de ladder halen van de achterplaats.
- ‘Ik ben weg’, zei Sofie, blij dat ze heen kon.
- ‘Tot Donderdag dan’, riep Lies haar nog achterna. ‘'s Namiddags, rond vier uren.’
- ‘Ge moogt er op rekenen.’
Gansch den avond stond Lies aan de deur, gedurig het oog op den verlichten
winkel. Als zij even binnen moest om kalanten te bedienen, geriefde zij haastig, en
hervatte dan weer heure bespiedingsplaats.
Als argeloos wende zij opeens de blikken naar een voorbijrollenden wagen. De
jufvrouw was buitengekomen, In schijn onverschillig, keerde zij het hoofd naar het
andere einde der straat.
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Een kriewelende verrassing bekroop haar echter. Kwam de Staak niet naar den
winkel? Ja.... Neen.... Ja tóch....
Versteld ging Lies in huis, nam zonder reden eene koekjesdoos, zette ze weer
terug, en stond bedremmeld voor de binnengekomen jufvrouw.
- ‘Hebt gij ook suiker... poedersuiker, madame’, vroeg deze vriendelijk.
- ‘Ja.... jawel.’
Lies ging haastig achter den toog, en greep driftig de bokaal van het schab. Ondanks
heure besuisdheid, voelde zij toch eene groote vreugde welke zij moeilijk verbergen
kon. Zij kwamen dus tóch hier.
IJverig nam zij het glazen deksel af.
- ‘Hoeveel zou er u believen, jufvrouw’, sprak zij, en neeg met het hoofd vooruit,
terwijl zij kruipend- gedienstig glimlachte. ‘Goed weer, niet waar, jufvrouw. Wat
belieft, jufvrouw?’
Ze zei dat zoetsappig, vleiend, met onmatige gebaren, om te doen zien dat zij ook
goed was opgebracht.
- ‘Een half pond. Wacht eens... Hebt gij soms geen lichte? Bijna wit? Deze is
bruin, zie ik.’
- ‘Neen’, antwoordde Lies, teleurgesteld, lichte heb ik niet.’
- ‘Spijtig’, meende de jufvrouw. ‘Maar mama eet niet gaarne bruine suiker.
Anders....’
- ‘Hij is toch even goed’, sprak Lies, opeens stroef en snibbig. ‘Beter nog.’
- ‘Dat geloof ik’, meende de jufvrouw inschikkelijk, ‘Doch als ge anders gewoon
zijt. 't Is spijtig. Dag Madame.’
Vriendelijk groetend met het hoofd, verliet zij den winkel. Tusschen de potten
loerend die voor 't venster stonden, zag Lies dat ze verder de straat doorging. Zeker
naar ‘De Hesp’; want een pooze later keerde zij terug met een pakje.
Nijdig oogde Lies heur na. Nog scherper sneed de afgunst nu door heur wrokkig
hart; en het deed haar innerlijk deugd als rond tien uren het licht werd uitgedraaid,
en zij zeker meende te mogen zijn dat er geen kalant bij de vreemden was geweest.
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- ‘Die ratten!’
Met elken dag, die daarna verging, voelde zij langsom meer de hoop verdwijnen
dat de jufvrouw nog in heuren winkel zou komen. Die enkele keer was zeker toeval
geweest, zoo maar een inloop welke zij niet meer herhalen zou. 't Was ongetwijfeld
een vaste kalant voor ‘De Hesp’. En heur heimelijke afkeer groeide naarmate zij het
bedacht.
Het was dan ook met onverholen genoegen dat zij Donderdags vertelde aan Sofie,
terwijl zij naar het magazijn van Tietz gingen op de Meir:
- ‘Als het zoo blijft gaan, zullen zij niet veel in hun pap te brokken krijgen. Ik
geloof, er is nog geen levende ziel binnen geweest om iets te koopen.’
Zij lachte tevreden. De Staak, die het beter vond naar ‘De Hesp’ te loopen, mocht
wel wat zuur brood eten.
- ‘Er staat anders een fijn hoedje, gelijk voor ons Tilleke. Zeven frank. Maar net,
oprecht.’
- ‘Voor dien prijs vind ge overal iets goeds. Het is nog al geld ook’, weerde Lies.
- ‘Ja, en het groeit niet op mijnen rug. Want zoo 'n huishouden!’ kloeg Sofie, en
zuchtte.
't Werd moeilijker, hoe meer zij de Meir naderden, om naar lust te babbelen. Ze
moesten telkens mijden om verder te geraken, en werden gestadig van elkaar
gedrongen. Het volk zwermde over de gaanpaden in onverbroken rangen, alsof het
Zondag was, en de menschen in luierend nietsdoen genoten van het warm-zomerig
weder. De wit-gouden zon blakerde vinnig in glad-blauwe lucht, tintelde op de
vergulde siersels der zwaar-granieten gebouwen, die daar kunstig bebeeldhouwd
rezen als vorstenpaleizen langs beide kanten der krombuigende Leysstraat. Heur
trillend licht kletste op den breeden balk der telefoondraden, die gelijk reuzige
spinnerag boven de heuvelende daken dweerste, en deed elke draad bevend glinsteren,
of er gesmolten goud over vloeide. En lager danste heur blije glans op de wemelende
menigte die vroolijk-rumoerend bewoog langs de prachtige winkels, voor wier
kostbare uitstallingen de nieuwsgierigen bewonderend verdrongen, langs de
pronkerige koffiehuizen waarvoor hoogborstige officieren, met
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bloedrijke wangen en uitgestreken, opkrullenden knevel, keurig gekleede heertjes
wier geel-geglaceede handen jufferachtig rustten op de zilveren kruk van hunnen
zwart-glimmenden wandelstok, en zwaarlijvige beursmannen, met zware gouden
kettingen op stijfgespannen, witte ondervest, gemakkelijk zaten in de rieten armstoelen
voor het ronde, witmarmeren tafeltje, nu en dan eens slurpend aan hunnen
oranjekleurigen bock of lichtwalmenden koffie, wijl de kaalhoofdige en gladgeschoren
bedienden ijverig weg en weere dribbelden, de witte handdoek en blanke voorschoot
schril aflijnend op hunne rouw-zwarte kleeding. Rijkgekleede, plakkerig bepoeierde
damen, met den parelmoeren handbril dansend op hunnen schoot bij iederen stap,
eenvoudige burgersvrouwen wier breed-rond gelaat glom van voldaanheid,
kindermeiden die moeilijk tusschen den drom laveerden met hunne wagentjes, waarin
het dik-blozend hoofdje van den zuigeling rozig uitbloemde tusschen ragge kanten,
drieste jongens in kranige matrozenkleeding, de naakte, ietwat gebruinde beenen
gezondvol rondend uit korte broek, slanke meisjes in luchtigen zomerdos, het
geel-strooien hoedje met zwierenden sluier lief-achteloos op losdartelend haar, dat
breed neergolfde op hunnen rug, en fijn-roode mond als rijpe kriek in het leliedons
van hun zacht-beroosd gelaat, állen wemelden snaterend dooreen in traag-vorderenden
gang, lachten en klapten en riepen, bleven bewonderend voor eene uitstalling staan,
wandelden weer voort, en genoten zichtbaar van de zon en den zomer en het nietsdoen.
- ‘Heere lief, wat volk! Zie eens, Lies. Ge kunt er niet in of uit.’
Van verre zagen zij reeds de menigte opeengedrumd voor den grooten ingang van
het magazijn. 't Was een warrend gewemel van moeders en meisjes, jufvrouwen van
den gegoeden stand, met sierlijken hoed en keurige kleederen, welke hebzuchtig
drongen naast vinnige naaistertjes die, ondanks het kundig nagemaakte hunner bloezen
en rokken van oppervlakkig schoone, maar goedkoope stof, gesneden naar de patronen
van het laatste modeblad, toch het voornaam uitzicht niet hadden dat zij betrachtten,
en door het kokette vertoonen van blikkerende fantasie-juweeltjes
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popachtig-belachelijk stonden in hunne gekunstelde dracht, die luid riep dat zij ergens
in achterbuurt of op kwartier woonden, dat vader soms zwoegde in gelapten kiel aan
de natie en moeder met katoenen voorschoot uit werken ging, dat de andere kinders
misschien met gebarsten schoentjes naar de school liepen, en dat het eten dikwijls
uit hunnen mond werd gespaard om de pronkzucht te voeden. Oude damen stonden
er tusschen, verlept gelijk de vergane rozen op hunnen wonderlijk verwrongen,
afgedragen hoed, maar nog behaagziek, opgesierd met schel tegen elkaar
schreeuwende linten en voddige snuisterijen; werkmansvrouwen, die voor de
gelegenheid eens netjes opgeschikt waren, het vet-glimmende, platgestreken haar
zuiver gescheiden in twee gelijke deelen door een wit wegeltje, dat midden het
voorhoofd begon en verloren liep in de saamgeslingerde haardot, het volle, gezonde
gelaat blakend van verwachting en gejaagdheid om binnen te zijn. Het was een
hijgend duwen en dringen van lijven, schouders en armen, een roepen en gillen van
kinders die de hand hunner moeder hadden gelost, en nu niet wisten waarheen,
meegedragen als zij werden door den onweerstaanbaren drang dier menschenzee.
De policieagent aan den ingang had eindelijk het nuttelooze begrepen van zijn pogen
om alles ordelijk te regelen, en stond, zweetend en afgemat, machteloos te staren
naar het onbedwingbaar geweld.
En gedurig kwamen er bij. De reuzige letters der venstergroote plakkaten, die van
over dagen reeds de vitrienen bedekten en op alle hoeken en schutsels der stad waren
gevestigd, ja zelfs op wagentjes door de straten werden gereden, hadden het
gewenschte uitwerksel verkregen. Bij het zien der massa vóór de deur dachten de
nieuw-bijkomenden dat zij mogelijk geen kans meer zouden hebben, dat anderen
met de schoonste koopjes weg zouden zijn, en begeerig om ook nog een goeden slag
te slaan stuwden zij al driftiger de voorsten vooruit, en wroetten met de ellebogen
zonder acht te geven op het pijnlijk roepen of het bitsig dreigen. Het uitgestrekte
magazijn, dat ze door de breedopen deur gedeeltelijk zagen, lokte hen verleidend
met het vele en de verscheidenheid zijner voorwerpen, met het kunstig geschikte der
uitstalling en het in 't oog springend
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staan der goedkoope waren, als een ontzaggelijk monster waarheen ze door hunne
hebzucht gedreven werden, en dat hen allen slokte in nooit-verzadigden muil. In het
diepe, waar zelfs bij hellen zonnedag nog schemerdonker dreef, hingen de groote
arklampen te gloeien, en hun mat-wit licht vlekte flets op de hobbelende
hoofdenwemeling der saâmgepakte menigte.
- ‘Sofie.... waar zijt ge,’ hijgde Lies, en wrong een mager juffertje op zij. ‘Sofie!’
- ‘Hier.... Is me dat een leven! Had ik het geweten’, zuchtte Sofie, die vruchteloos
poogde heure losgescheurde jak toe te houden. ‘Ze trekken de bullen van uw lijf.’
- ‘Houd mijn arm, zóó... Dan blijven we bijeen.’
Ze stonden opeengetast in de smalle gang tusschen de toonbanken. De afdeeling
der ellegoederen was, behendig berekend, aan den inkoom geplaatst, en groote, vette
getallen schreeuwden van op de witte kartons de menschen uit de verte reeds de
spotprijzen toe der waren. Handdoeken van eenige centen, gordijnen, keurig bebloemd,
vier ellen voor een frank, zakdoeken van dertien centiemen, slaaplijven, lakens,
overtrekken voor kussens, al wat een huishoudende vrouw zorgzaam vergaarde in
welvoorziene linnenkast, lag daar als waardeloos te koop voor belachelijken prijs.
Ook was 't er een gestuw en gewring, een roepen en krakeelen der driftige vrouwen,
afgunstig op elkaar om gedanen koop, dat de bedienende jufvrouwen niet meer wisten
waar zich eerst te wenden, en soms suf en ontdaan een oogenblik het volk zijn gang
lieten gaan in het betasten en overhoop woelen der goederen, overstelpt door dien
vloed van begeerige drift. Werktuigelijk schreven ze den prijs van het gekochte op
het gele scheurblaadje, waarmede de koopsters dan, triomfantelijk om het eindelijk
verkrijgen van hun lang betwist recht, naar de dichtbijstaande kas gingen om te
betalen.
Daarnevens lagen de fijne modeartikels, kanten kragen netjes uitgespreid als
vezelteer geweef van spinne, met liefontplooide bloemkens, hangend verloren in het
doorzichtig rag. Lange borduursels slingerden van koperen staaf naar staaf in zwierige
kronkels, en witte, gele, roode, purpere gazen weefsels lagen luchtig naast zijden
middelbanden, kunstig bewerkt met plooien en stiksels en paarlen.
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Dan volgden de reukwerken, donker en helkleurig vocht, koel verfrisschend in
geslepen fleschjes, pommadedoozen met gouden opschriften, allerhande zeep,
verscheiden van vorm en kleur, toiletspiegels, tandenborstels, alles zoo smaakvol
gerangschikt tot lokkend geheel, dat gansch die overladen uitstalling van
nietigheden-op-zich-zelven als ongemeen kostelijk voorkwam.
- ‘Ik geloof... de hoeden... boven’, hijgde Sofie, en wenkte Lies met het hoofd.
Het was echter onmogelijk naar goeddunken zich te wenden; ze moesten maar
meegaan met den saamgestuwden stroom, die traag dreef door de smalle wegelkens
tusschen de toonbanken. De voortbrengsels van alle nijverheden waren hier opgehoopt,
en stonden daar verleidelijk voor de gretige blikken der krioelende menigte.
Glimmende uurwerken, sierlijke pijpen, het gewoonste en het duurste rookgerief,
handschoenen, schrijfbehoeften, ondergoed, van het eenvoudig grove rokje tot het
fijne, met kant en zijde opgesmukte keurslijf, fotograaf-toestellen, reiskoffers, kleine
olielampjes en prachtige gasluchters, tabak, sigaren, regenschermen, zijden stoffen,
al wat kon komen in 's menschen gedachten, al wat hij mocht behoeven voor
dagelijksch gebruik of buitengewone omstandigheden was hier bijeengehoopt. In
het diepe stond zelfs een boekerij, waar de laatstverschenen straatromans prijkten,
zwaar-dikke boeken van vier- tot zes honderd bladzijden soms, gehuld in
schelkleurigen omslag waarop golven bloed plasten van ijselijke misdaad, en in
groote letters de dubbelzinnige titel, welke iets verduft, iets gemeen- bedorven liet
vermoeden. Vijf en zestig centiemen! 't Was gemakkelijk onzuivere kost te proeven.
Gansch het gelijkvloers was opgepropt met de dringende menschenzee, en in het
midden der zaal stond het volk op de breede trappen, welke leidden naar de verdiepen.
Doch daar ook bewogen reeds honderden, en tot op de hoogste gaanderijen was het
een koortsig druk gewoel. Over heel die deinende hoofdengolving dreef een
fijn-mierelend, gelig stof, dat dwarrelend wentelde in het felle zonnelicht, schuin
bundelend door de matte ruiten. Er hing een benauwende, hijgend-duffe warmte in
de wijde ruimte, een gore
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lucht, verdorven door de eigenaardige uitwasemingen der verscheidene koopwaren
en de adems der menschenmassa, een lauwe, walgelijk-hittige atmosfeer, als
doortrokken met plakkerig zweet en jagende koorts. Een ontzaggelijke roezing van
stemmen gonsde gelijk verdoofde donder overweldigend omhoog uit de zwoegende
scharen, en zwoelde tot zware wolk van onduidelijk geluid bijeen onder den hoogen
glazen koepel, die de zaal overwelfde.
Opeens klonk tusschen het razen een trippelend gedeun. Het symfonisch orkest
speelde in den tuin, en een vroolijke wals huppelde met luchtige tonen over de
menigte. In het voorbijdringen zagen de beide vrouwen door de open glazen deur de
muzikanten op lage stoeltjes zitten achter hunnen lessenaar, en op een klein verhoog
stond de bestuurder, slungelig mager mannetje, 't bleeke gelaat omlijst door
onregelmatig gewassen, zwarten baard, en het haar artiestachtig lang in groote
glimmende klissen, opzettelijk verward hangend in den nek. Geweldig zwaaide hij
zijn zwarten maatstok, en zwierde met den anderen arm wijde luchtkronkels in het
ijle om grooter breedheid van spel te beduiden, of boog, als op de teenen getrapt,
angstig neer, het verwilderd hoofd gedoken tusschen de opgetrokken schouders, en
liet de handen traag-bedwingend op en neer gaan tot verzachting van driftig-jagenden
marsch.
- ‘Hebt ge geen trek, Sofie, voor een polka?’ lachte Lies.
- ‘Polka? Heilige deugd’, zuchtte Sofie, en vaagde met heure mouw nog eens het
klammige zweet van 't gloeiend gelaat. ‘Konden wij hier maar uit.’
- ‘Seffens zijn wij er’, suste Lies; ‘en als wij hebben wat we willen, trakteer ik
met een glas wijn, ginder, aan het buffet’, beloofde zij vrijgevig.
- ‘Wijn? Hebben zij dat hier ook al?’
- ‘Hier?’ antwoordde Lies, bewonderend. ‘Ge kunt niets verdenken of ge vindt
het. Gij hebt maar te kiezen: wijn, bier, koffie, thee, melk, en eten daarbij: broodjes
met hesp, gerookt vleesch, kaas, haring... Ge zult eens zien hoe aardig dat gaat. Ge
steekt een nikkeltje van vijf centen in een slip, ge trekt, en roef! Daar staat het voor
uwen neus, zonder dat gij aan iemand iets moet vragen.’
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- ‘Ze moeten het toch bijbrengen’, beweerde Sofie, frutselend aan heure gescheurde
jak. ‘Zie maar eens na’, kloeg zij. ‘En geen overschot daarvan hebben.’
- ‘Bijbrengen,’ lachte Lies fijn, beter wetend. ‘Wel sukkel, dat gaat van zelf, met
het machien. Wacht maar eens... Langs hier... eindelijk.’
Ze stonden op den trap, en klaferden langzaam met den vloed naar de eerste
verdieping. Op het portaal hing een muurgroote schilderij, banaal dekoratief, met
ziekelijke boomen tegen verwaterde lucht en suffende schapen in plodderig gras: De
Lente.
Langs de trapleuning bogen langbladerige palmen verlept en treurig, kwijnend in
die atmosfeer, vreemd door hunne natuurlijkheid bij al dat nietig kunstmatige; het
zonnelicht, dat op hunne bestuifde blaren kletste, scheen ze onmeedoogend te
verschroeien.
Boven waren de gemaakte kleederen te koop gesteld. Jongens- en manskostumen,
stijf op houten stellen gespannen, vrouwenkleederen, zijden bloezen, nederig katoenen
voorschooten en anderen met kostbaar-fijne kanten bezet, witte en kleurige
onderrokken, vlokkig zacht, grove lijnwaden hemden en anderen in sneeuwig batist,
kousen, truien, álles.
- ‘Als gij hier binnenkomt, naakt gelijk een pasgeboren kind, kunt gij er weer uit
gelijk een prinses’, sprak Lies opgetogen.
Sofie nam een onderrok vast, beduimelde de stof en hing hem tegen heur middel.
- ‘Is hij lang genoeg? Ziet eens, Lies.’
- ‘Maar zeker, kind. Ge kunt er zelfs nog een plooi in leggen.’
Begeerig staarde Sofie naar het stuk. Het lokte danig met zijn roode en blauwe
streepen, door elkander kruisend in bonte mengeling, met groene bollen er tusschen
gezaaid, en kleinere sprankels als wegspattend daarrond. Dan zag ze nog eens naar
het bord, waarop de prijs stond en aarzelde.
- ‘'t Is half voor niet, vijf frank’, stookte Lies op. ‘Had ik er een noodig, ik zou
niet lang dubben.’
- ‘Vier en half’, bood Sofie aan de jufvrouw, die juist het briefje schreef voor een
andere koopster.
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Het bleeke meisje bezag haar verwonderd met bruinomrande oogen, die kwijnend
glommen in 't moede, vroeg verouderd gelaat. De omstanders lachten heimelijk.
- ‘Hier kunt ge niet afbieden’, fluisterde Lies verlegen in haar oor. ‘Koop hem.’
- ‘Ja maar... 't is... de centen, ziet ge’, lachte Sofie gedwongen. ‘Ik moet zoo wat
rijden en omzien.’
- ‘Kom, kom, dan leen ik nog een briefke bij het andere.’
- ‘In dat geval...’
Haar gelaat verhelderde. Een pooze hield zij den rok nog opgeheven voor zich,
en zegde dan eindelijk dat zij hem maar nemen zou.
De eerste koop was gedaan, en had als 't ware den weg vrij gemaakt voor den
langbedwongen lust. Nog geen half uur daarna droeg zij bij het eerste pak nog een
paar sloeffen, een koepon flanel en een blauw-verlakten melkpot met roode
bloemkens. Lies vorderde angstvallig met twee porceleinen vazen, en pruttelde
gedurig tegen de dwaze menigte die maar driest voortdrong, zonder acht te geven
op heur geroep; en toen zij ten laatste voor de modeartiekelen stonden, droeg ze nog
een opgerold tapijtje onder den arm. Ze hadden dat wel niet noodig, maar wie kon
er nu toch zulke gelegenheid laten voorbijgaan?
- ‘Zie eens wat keus’, toonde Sofie bewonderend, en wees met den melkpot naar
de uitstalling.
Hier was het gedrang nog grooter dan op de andere plaatsen. Bejaarde damen,
jonge vrouwen, zelfs enkele meisjes, nog kinderen, wrongen elkaar opzij, om weer
door anderen weggeduwd te worden. Op hoogstaltige koperen staanders prijkten
verleidelijk de hoeden met schelkleurige bloemen, roode, gele en witte rozen, blauwe
vergeet-mijnietjes, donker fluweelige viooltjes, afgewisseld met bosjes groen en
luchtig plooiend gaas. In groote bakken lagen de afzonderlijke stukken volgens
waarde, gewone en kostbare pluimen, zijden lint in alle tinten, fijn-spichtige aigretten,
gespen, spelden, alles wat een modemaakster wenschen kon. In bonte wanorde lagen
de hoedenvormen kaal-armzalig in hunne nuchtere naaktheid, en het donker groen
der nagemaakte palmen, prijkend achter de uitstalling, gaf een
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bespottelijk-gekunstelde schijn van frischheid aan de verwelkte dingen.
- ‘Kom, willen we gaan’, hijgde Sofie, en kreeg na een paar snokken heur arm
vrij, die geprangd was tusschen den hoop. ‘Kom. We worden hier verpletterd.’
- ‘Wacht eens, een minuutje maar, paaide Lies. ‘'t Is voor den hoed van Rozeke
dat ik gekomen ben. Houd eens vast.’
Ze laadde heure vazen op de armen van Sofie, die nu hulpeloos tegen de trapleuning
bleef staan zonder te durven roeren; telkens er iemand dwaas kwam aangedrongen,
stak zij angstig heur voet vooruit, en zij voelde het klamme zweet krieuwelend
glibberen langs heure gloeiende kaken zonder het te kunnen afdrogen.
Lies was tusschen den drom geworsteld, en het duurde wel een kwaart uurs eer
ze langs den anderen kant terugkwam.
- ‘Is me dat een leven’, pufte zij, en hield voorzichtig een samengetrost papier
buiten den onachtzaamstuwenden woel.
- ‘Eindelijk. Pak gauw vast’, morde Sofie wrevelig. ‘Mijn arm is gebroken, geloof
ik.’
Moeilijk sukkelden zij naar beneden. Overladen en bang voor het pletten of breken,
gaven zij geen acht op de prachtige en eenvoudige meubels, op de groote, glanzende
spiegels die het omringende weerkaatsten en het ontzaggelijke magazijn nog
dubbelden in hunne bedriegelijke diepten, op de kinderrijtuigen, het bureelgerief,
het gedreven koperwerk, de naaimachienen, het speelgoed, de gereedschappen, noch
op de manden en korven of schouwgarnituren. Ze luisterden zelfs niet naar den
spelenden fonograaf, uit wiens glimmend koperen hoorn, die als reuzige bloem
openkelkte, de verminkte barytonstem van Noté ‘Le Crédo du paysan’ in de ruimte
galmde. Ze laveerden maar voorzichtig door de menigte, haastig om weg te zijn,
zonder op de jufvrouwen te letten die bij iedere afdeeling stonden, meestal met bleek,
afgemat gelaat, dat schril uitloste op hunne donkere kleeding, gelijk droeve bloemen
van kommer, gebloeid op zwarten zorgplant. Hunne blij-voortsnellende jeugd was
hier plots gestuit in die eeuwig-benauwde
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ruimte, en hunne matte oogen schreiden, onbewust, zonder tranen, om 't verloren
leven van vroeger in zon en lucht, in vrijheid.
Alleen voor de uitstalling der heiligenbeelden en prenten bleven de beladen
vrouwen nog wat staan, en blikten bewonderend, met heimelijk verlangen, naar het
lokkende schoon. Bloedend hing de gekruiste Christus aan het schandhout, maar in
hunne eenvoudigheid merkten zij niet het leelijke der grove vormen of het
gemeen-schreeuwende der schildering. Het hoofd hing met plompen, dubbeldikken
hals vast aan 't mismaakte lijf, en de houterige voeten vouwden, vastgenageld, in
onmogelijke houding op den blok. Een heilige Antonius, met het kindje Jezus op
den arm, geleek, met zijn onmatig groot, geschoren hoofd, zijne scheef-gelijnde
oogen en onnoozelen lach op een idioten Chinees, terwijl het wezen van den heiligen
Jozef, meer dan de helft te lang, als een uitgerokken zichtbeeld was in bolle spiegels
van een foorkraam. Heel de reeks tentoongestelde zaligen stond daar als een groep
figuranten van kermistooneel, potsierlijk gehuld in schelkleurige kleeren, waarop
vuil goud overvloedig was geklad, lachwekkend en toch droef, of ze treurden om
het verlagende waartoe hebzuchtig winstbejag hen vervormd had.
- ‘Lies, zie eens dat heilig hart dáár. Ik wilde dat het op mijn schouw stond.’
Ze bleven beiden op het beeld staren, dat in het midden troonde op fluweelen
voetstuk. Met onnatuurlijk-langen, groven wijsvinger der plompe hand toonde de
Christus zijn hart, geheel verguld, omringd met gouden vlammen, die als spaken
rond een wiel-as er ingeplant waren. Onder de plooien van zijn grauw-blank kleed
staken de voeten ruw-gevormd uit, rustend op bruine sandalen, waarvan men de
riemkens vergeten had te schilderen. Hoekig, alsof er een houten geraamte onder
stak, hing de roode overmantel neer, met groene kwispels beboord. Het bruin-ombaard
gelaat was op de jukbeenen overmatig rood geverwd, als ware er proeve op genomen
met vermiljoen voor kokette vrouwen, en dit onnatuurlijk gloeien stak schril af tegen
het ziekelijk-gele van 't magere gezicht. Zoo stond Hij daar, midden dat rumoerend
volk, bijna gelijk vroeger, over heel lang, toen
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Hij gebracht werd uit den killigen kerker, toen Hij geplaatst werd, spotkoning, met
purperen mantel en doornen kroon en rieten schepter op het verhoog, en een lafaard
tot het huilende grauw zegde: Ecce Homo.
- ‘Kom door, Sofie, noopte Lies. Ze verkroken mijn hoed. Ik ben bang voor de
pluimen.’
Voorzichtig hief zij het samengeplooid papier buiten den drang.
- ‘Langs hier. Dan zijn we seffens buiten.’
Ze gingen voorbij de openstaande deuren van de verbruikzaal; het volk stond
opeengepakt rond de groote, witmarmeren kas, welke langs heure acht zijden was
doorboord met kraantjes, die bij 't steken van een vijfcentenstuk in smalle sluif,
zelfwerkend velerlei dranken schonken, of schuifjes, die spitsvondig bewogen,
broodjes met kaas, visch of vleesch voorbrachten. Doch zij waren te overlast om
daar nog acht op te geven, en kwamen eindelijk in de zijgang.
Over het bezweet gelaat van Lies lijnde opeens een nijdige wrevel. Hier werden
de eetwaren verkocht, van 't gewone keukenbrood tot de fijnste taarten, koffie en
thee, suiker en rijst, peperkoek, chocoladen, oliën, azijn, opgelegde groenten, wijn
en likeuren, kaas, álles, de keurigste specerijen en de meest gebruikte
kruidenierswaren.
- ‘Is 't geen schande’, morde zij tusschen de gramopeengeklemde tanden. ‘Waarom
laten zij dat toe! Moeten al de klein winkels dan ten onder?’
- ‘Dat moest verboden worden’, bewilligde Sofie toegefelijk, denkend aan de
schuld die nu bijna gedubbeld was.
- ‘Niet waar? Ze moesten... Wel hebt ge van uw leven’, borst zij onverwacht los,
‘is dat Lena niet, die daar koffie?... Hoe langer hoe schooner.’
Zij drong, onachtzaam voor het kreuken van den hoed, tot bij de toonbank.
- ‘Dag Lena’, zei ze plots, en ging vlak voor de argelooze vrouw staan. ‘De koffie
ziet er goed uit’, lachte zij, valsch-gedwongen. ‘Beter dan de mijne, he?’
En zonder het antwoord der verblufte vrouw af te wachten, ging ze voort, rooder
nog van kwaadheid.
- ‘Help dan al menschen in den nood’, viel zij
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bitsig uit tegen Sofie, zoodra zij buiten waren. ‘Dat poeft maar voor drij en veertig
frank als heur vent zonder werk is, en, eens de roê van hunnen rug, loopen ze op een
ander. Maar dat steek ik in mijn mouw, hoor. Er kunnen nog andere tijden komen.’
Den ganschen weg jammerde zij over de onverschilligheid der menschen, die
liever een millionnair nog rijker maakten en arme winkeliers lieten ten onder gaan,
alleen omdat het een paar centen goedkooper was; en daar kregen zij immers toch
maar wat uitschot, iets dat een fatsoenlijk mensch niet zou willen, oudbakken goed,
half bedorven. Ze wist het van iemand die het ondervonden had, loog zij driest-weg.
Zoo raasde zij voort, altijd grammer, zichzelve ophitsend door gedurig herhalen,
van tijd tot tijd beaamd door Sofie, die zweetend sleurde met hare vracht.
- ‘Het schijnt dat Kato nog al zin heeft in de Staak’, spotte zij, bij het naderen
hunner straat. ‘Ze staat ginder weeral met heuren neus voor de vitrien.’
Van verre zag Sofie inderdaad de zwaarlijvige vrouw voor den winkel, zoo
aandachtig turend naar de uitstalling dat zij niet eens de bijkomenden merkte.
- ‘Kunt ge uw goesting vinden?’ begon Lies, stekend. ‘Daar is anders niet veel
bijzonders’; en misprijzend zag ze schuin naar binnen.
- ‘Niet veel? Ik meen van wél’, weerde Kato, gestoord. ‘En dan, voor een begin...
De menschen moeten niet hooger springen dan hun stok lang is. Daarbij ik vind het
fijn, dat hoedje daar, en ginder....’
- ‘Wel, koop het dan’, beet Lies kwaadaardig.
Het ziedde nog in haar binnenste om het geval met Lena, die bij Tietz koffie kocht.
Nu zij tegengesproken werd, en dan nog voor die vreemde indringers, vloog opeens
het deksel van den langgesloten ketel waarin heure gramschap kookte.
- ‘Dat gaat mij aan’, snauwde Kato heur driftig tegen. ‘Als ik daarvoor goesting
heb.... Of denkt ge soms dat ik het voor u zou laten?’
Heur kwabberig gelaat verpurperde. Ze had reeds lang een stillen wrok tegen het
boosaardig wijfke dat iedereen
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beklapte welke niet in heuren winkel kwam. Was zij het niet die rondgestrooid had
dat haar goud in den Berg stond? Zij, Kato, die liggende geld had, zou naar den
Berg?.... Maar dat ging over zijn hout! Ze was verleden Zondag wel opgepronkt uit
geweest, met heure lange gouden bellen bengelend aan de dikvleezige ooren en de
glinsterende halsketting met bepareld medaillon op het zwart satijnen lijf, en heure
vier bediamanten ringen, die ze na eindelooze inspanning toch aan de gezwollen
vingeren had gewrongen. Maar ondanks dit vertoon meende zij te merken dat de
twijfelende menschen nog niet gansch overtuigd waren. Mina had heur heel
vertrouwelijk meegedeeld, dat Lies had verzekerd:
‘'t Is nog maar van gisteren gelost. En ge zult zien, het zal gauw terug in de
Venusstraat zijn.’
- ‘Zeg, denkt gij dat ik het voor u zou laten’, herhaalde zij nog eens, meer en meer
opgewonden, plantte heure gespreide handen op de breed-uitledende heupen, wierp
het opgedrongen hoofd tartend achterover en wiegelde uitdagend het logge lijf weg
en weer.
- ‘Wel bijlange niet, bijlange niet’, antwoordde Lies, wat onthutst door den
onverwachten uitval. ‘Doe wat ge wilt, mensch. Maak zelfs uw bed bij de vreemde
ratten. Wat kan mij dat schelen!’
- ‘Ik kan 't betalen, hoor’, ging Kato heftig voort, en klopte met den rug der eene
hand kletsend in den palm der andere; ‘en daarvoor moet ik geen goed in den Berg
zetten’, voegde zij er smadelijk bij, terwijl ze schudde met heuren blauwen rok dat
het losse geld er in rinkelde.
- ‘Zooveel te beter’, lachte Lies gedwongen, en ging behoedzaam achteruit. ‘Ge
moet daar zoo geen keuken over maken. Maar ik zou wel weten mijn geld bij
vreemden te dragen.’
- ‘Ieder zijn goesting.’
- ‘Wel, doe wat ge niet laten kunt.’
En, gevolgd door Sofie, die beteuterd had gestaan gedurende dat onverwacht
krakeelen, keerde zij naar huis, terwijl Kato haar tartend nalachte.
(Vervolgt.)
CONSTANT EECKELS.
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Over Alfred de Vigny
(Vervolg)
Het was toen in Frankrijk een tijdperk van ongewone bedrijvigheid. Een groep
jongelingen, op zoek naar nieuwe wegen, vergaderde regelmatig en gaf eerst een
halfwekelijksch blad uit ‘Le Conservateur littéraire’, daarna een maandschrift: ‘La
Muse Française’, waaraan medewerkten o.a. Victor Hugo, Soumet, Guiraud, de
Saint-Valry, Emile Deschamps en Alfred de Vigny. De leus ervan was ‘Jam redit et
virgo, Jam nova progenies coelo demittitur alto.’ De innigste vriendschap verbond
weldra Hugo met de Vigny: Bij Hugo's huwelijk was de Vigny getuige, Hugo
bezorgde de uitgaaf van ‘Eloa’, want de jonge luitenant, tot kapitein bevorderd, was
op weg naar Spanje, alwaar de oorlog was losgebroken. Nochtans zou hij nog geene
krijgslauweren plukken; zijn regiment moest de Pyreneeën niet over. Beter dan eene
zegekroon bracht hij mee namelijk de opvatting van het gedicht. LE COR, dat echter
slechts in 1825 werd voltooid te Pau. Het hooren van den hoorn 's avonds in het woud
wekt in des dichters gemoed de herinneringen op aan de oude paladijnen en vooral
aan Roeland.
In 1826 verschijnt het boek: Cinq-Mars, ou une Conspiration sous Richelieu. Het
verhaalt de samenzwering van Henri de Saint-Eflat tegen Richelieu: Henri de
Saint-Eflat wilde in het rijk de grootste worden om te kunnen huwen Marie de
Gonzague, door het hof en Richelieu als toekomende koningin van Polen aangeduid.
De jongeling sterft, twee en twintig jaar oud zijnde, op het schavot.
De bijval van het werk was overgroot, en geen wonder. Alles waarop de
romantiekers verslingerd waren kwam daarin: afwisseling in tooneel, oorlog, opstand,
pijnbanken, brandstapels, jacht- en liefdetooneelen; allerhande personen:
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bedriegers, krankzinnigen, sluwe en ook bovenaardschedele figuren. Richelieu is de
hoofdpersoon om wien alles heengaat. de Vigny heeft hem voorgesteld als een
duivelschgeniaal man, die met Père Joseph en de Lanbardeur samenstellen een
satanische drievuldigheid. Louis XIII is wel het eeuwig beeld van den zwakkeling,
die misselijk wordt zoodra hij te werken heeft en nooit tot een besluit komen kan.
Ideale figuren zijn Cinq-Mars, een Wallenstein in het klein, Marie de Gonzague,
alhoewel er weinig wilskracht in zit, De Thou, de voorbeeldige vriend, Grandchamps,
de goede oude dienaar. Toch midden het oorverdoovend loforkest was hier en daar
een wanklank te vernemen. Sainte-Beuve bekwam den vuurdoop der letterkunde in
een strijdartikel tegen het werk. (Zie Sainte-Beuve op. cit. bl. 778). In 1864 schreef
hij erover: ‘Le roman de “Cinq-Mars” est tout à fait manqué en tant qu'historique et
pour tout esprit ami de la vérité, il ne saurait se relire aujourd'hui.’(1)
Lanson in zijne ‘Histoire de la Littérature Française’ (Paris, Hachette, 1899) is
nog strenger: ‘Cinq-Mars a bien vieilli et poussé au mélodrame, les caractères
historiques, dont les originaux sont trop voisins et trop connus, sont d'une fausseté
choquante, les intentions sentimentales et philosophiques jurent avec la date et le
costume du sujet; les inventions pathétiques sont outrées et grimaçantes, le style est
trop appliqué et ronflant, de qualité médiocre au fond sous l'éclat travaillé des images.
C'est l'oeuvre la plus manquée d'Alfred de Vigny.’ Lanson kan gelijk hebben, toch
zijn er toestanden, die zoo treffen en zoo diepgaande gedachten dat wij om het
sympathieke der spelen, van dien jongeling vooral, dien geboren adelaar, wiens
koningsvlerken worden omprangd, het ietwat schetterachtige der schermen vergeten
en midden al het geronk en het gekletter hooren wij soms zulke zoete woorden
weergalmen uit liederen vol eeuwige schoonheid, dat wij het werk liefhebben, zooals
wij van Schiller's Raüber houden, spijt al het bombast.
*

**

(1) de Vigny zelf beweerde: ‘Ce qui fait l'originalité de ce livre c'est que tout y a l'air roman et
que tout est histoire.’
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Door al die werken stond de Vigny aan de spits der letterkundige beweging in
Frankrijk, maar zijn stoffelijke toestand in het leger voldeed hem niet. Te vergeefs
had hij lauweren en bevordering verhoopt. In 1827 zond hij zijn ontslag uit het leger.
In 1828 huwde hij een Engelsche: miss Lydia Bunbury. Het was een correct-goed
huwelijk, doch de vrouw was te veel beneden het geestespeil van haren beroemden
echtgenoot (Paléologue op. cit. bl. 38). - Zijn eerste liefde was geweest voor juffer
Delphine Gay. (Men leze erover Paléologue, bl. 34 env. - Sainte-Beuve artikel, bl.
779-780).(1)
Rond dien tijd begon de verovering van het tooneel door de romantiekers(2).
Den 24 October 1829 werd Le More de Venise opgevoerd. Belangrijker dan de
vertaling zelf is, met het oog op de geschiedenis der letterkunde, de inleiding. Het
is de brief aan Lord ‘... sur la soirée du 24 octobre 1829 et sur un système dramatique’,
een strijdartikel zooals de inleiding tot Cromwell er een was. Nu kunnen wij niet
meer vatten dat zulk geweld en zulke papiervracht noodig zijn geweest om de

(1) Over de verhouding van de Vigny tot de vrouwen spreken wij later naar aanleiding van ‘La
Colère de Samson’.
(2) Lanson (op. cit. bl. 957) geeft de volledige lijst van de voorloopers der romantische
tooneelletterkunde:
1809: B. Constant.
1813: Me De Staël: Allemagne II, ch. XV-XXVI.
1820: Remusat: La Révolution du Théâtre.
1821: Shakespeare de Guizot et le Schiller de Barante, Notice de Guizot sur Shakespeare.
1823: Fauriel: Traduction du théâtre de Manzoni, contenant un article de Goethe, un article
de Visconti sur l'unité de temps et de lieu, une lettre de Manzoni sur le même sujet.
1824: de Vigny: Muse française.
1825: Mérimée: Le Théâtre de Clara Gazoul.
1826: Brugnière de Sorsum, chefs-d'oeuvre de Shakespeare, tr. conformément au texte
original en vers blancs, en vers rimés et en prose.
1827: Dittmer et Cané: Les soirées de Neuilly, esquisses dramatiques et historiques par M.
de Fongeray.
1827-1829: Les Barricades. (Préface intéressante de la 4e édition 1830).
1827-1830: Loeve-Vennari: Scènes contemporaines et scènes historiques par le vic. de
Chamilly. (Lire le 18 Brumaire).
1828: Mérimée: la Jacquerie.
Het le romantisch stuk dat opgevoerd werd was Henri III et sa Cour door Alexandre Dumas.
(11 Februari 1829).
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zaken, welke wij thans voor glashelder houden, te doen doordringen.
Het stelsel van de Vigny is het volgende:
Une simple question est à résoudre. La voici: La scène française s'ouvrira-t-elle
oui ou non à une tragédie moderne produisant: dans sa conception un tableau large
de la vie au lieu du tableau resserré d'une catastrophe, d'une intrigue, dans sa
composition des caractères, non des rôles, des scènes paisibles sans drame mêlées à
des scènes comiques et tragiques; dans son exécution un style familier, comique,
tragique et parfois épique.
Eerst spreekt hij over ‘la composition’ en breekt de wet der drie eenheden af.
De mensch zal in het nieuw tooneelspel als individu getoond worden ‘den mensch
te toonen zooals hij is, is reeds ontroeren.’
De stijl vooral onderscheidt het nieuw stelsel van het oude. Vroeger was alles
hoftaal: woorden als espion, mariage, assassiner waren verboden, men moest stellen:
mortel dont l'état gage la vigilance, hyménée, immoler en vooraleer het woord
mouchoir te durven gebruiken heeft de Fransche muze acht en negentig jaar geaarzeld!
het gebruik van dit woord was de groote gebeurtenis van de opvoering van Othello.
De Vigny wilde niets anders dan een ‘oeuvre de forme’ voortbrengen en Henri
Heine prijst hem hoog (aanhaling Paléologue, bl. 46). In 1829 schreef de Vigny de
volgende gedachte over het spel in zijn ‘Journal’ (Journal d'un Poëte, bl. 41): ‘Ik
wil steeds het lot en den mensch vertoonen, zooals ik ze opvat, het eene hem
meerukkende als de zee, en den anderen groot omdat hij het voorgaat of eraan
weerstaat’.
De Vigny heeft nog voor het tooneel geschreven: Quitte pour la peur, Shylock
naar Shakespeare en La Maréchale d'Ancre die slechts voorbijgaanden bijval hadden;
Chatterton maakte dieperen indruk, maar eerst nog eenige woorden over Stello en
Grandeur et Servitude militaires, werken in proza.
‘Stello’ heeft als bijtitel: La première Consultation du docteur noir. - Die zwarte
doktor, zegt hij in zijn ‘Journal’, is het leven. ‘Wat het leven wezenlijks, droe-
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vigs, wanhopigs heeft, moet worden voorgesteld door hem en door zijne woorden,
en altijd moet de zieke zoover boven hem staan als de dichtkunst staat boven de
droeve ons omprangende waarheid-wezenlijkheid, maar deze rede, volgens het leven
moet het gevoel altijd tot zwijgen brengen, en de stilzwijgendheid zal de beste critiek
van het leven zijn.’ De eerste raadpleging verhaalt in soms heerlijken vorm hoe altijd
en overal de macht en de kunstenaars-dichters tegenover elkander stonden. Plato
reeds bande ze uit zijne republiek. De dichters zijn ongelukkig. Sedert Homeros' tijd
tot op onze dagen zijn zij een ketting van roemrijke bannelingen, moedige vervolgden,
denkers uitzinnig van ellende, krijgslieden bezield in het kamp, matrozen hunne
lieren uit den Oceaan, maar niet uit de gevangenis reddende. Zie Tasso, Milton,
Camoëns, Cervantes, Corneille, Dryden, Spenser, Vondel, Samuël Royer enz. (Ed.
Ch. Delagrave, bl. 272-273).
Uitvoerig worden verhaald de geschiedenissen van Gilbert, Chatterton en André
Chénier. Het voorschrift van den zwarten doktor luidt als volgt: I. Geef aan den
Keizer wat hem toekomt. II. Volg vrij en alleen uwe roeping. III. Vermijd den zieken
en vluchtigen droom en wend al uwe wilskracht aan om niet te zien naar de
gemakkelijke ondernemingen uit het werkelijk leven. IV. Gedenk altijd de voorbeelden
van Gilbert, Chatterton en Chénier (op. cit. bl. 286 env.) Verdere raadplegingen gaf
de Vigny niet uit alhoewel hij er nog ontwierp.
De tweede raadpleging zou geweest zijn over den zelf-moord, met voorbeelden
van allerhande zelfmoorden, met ontleding hunner oorzaken en 's schrijvers gedachten
over het leven, o.a. dit: ‘Alle schelmstukken en ondeugden komen uit de zwakheid
voort en verdienen dus niets dan medelijden.’ (Journal d'un Poëte, bl. 29-30 enz.)
De derde was Over het gebrek der wetten ‘Habeas Corpus’. De zwarte doktor
toont aan een advocaat, trotsch over zijne bekwaamheid als rechtsgeleerde, de
boosheid der wetten door het voorbeeld van een armen onschuldige, die na negen
maanden onverdiend vóórarrest in de gevangenis sterft. Verder zou zij handelen over
de politieke mannen (Journal d'un Poëte, bl. 67-72).
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De vierde raadpleging gaat over de gedachte van liefde, die zich uitput om de
eeuwigheid van het genot en de aandoening te zoeken.
Het beste prozawerk van de Vigny is echter de novellenbundel Servitude et
Grandeur militaire, waarvan het laatste deel in 1835 werd geschreven. ‘Servitude et
Grandeur militaire maakt met “Cinq-Mars” en “Stello” het epos uit van de
ontgoocheling aangaande de maatschappelijke zaken.’ (Journal d'un Poëte, bl. 77).
De Vigny had wel die ontgoocheling ondervonden, zooals wij het hooger zeiden.
Drie novellen werden onder den voormelden titel uitgegeven: Laurette ou le Cachet
rouge(1), La Veillée de Vincennes(2), Vie et mort du capitaine Renaud ou la Canne de
Jonc(3). Dit is sobere, getemperde kunst, ‘beschränkt’, klassiek-schoon, eenvoudig
maar oppermachtig, puur-bevallig, vol ingehouden Romeinsche geestdrift in een
Grieksche inkleeding; zelden bracht de novellenkunst iets zoo degelijks voort. Door
de Vigny's werk, evenals door dat van alle grooten, loopt ééne gedachte: Bij hem is
het de bewondering voor de zelfopoffering, en de novellen zijn de ophemeling van
het eergevoel van ‘la religion de l'honneur’, die is (Journal, bl. 96) ‘la poésie du
devoir’. In ‘Stello’ had de Vigny den dichter getoond, in ‘Grandeur et Servitude’
bracht hij den tol van de bewondering voor den soldaat, dien

(1) De eerste gedachte kwam bij den schrijver reeds in 1824 op. (Zie Journal, bl. 26-27): Inhoud:
Een scheepskapitein maakt kennis op zee met een opvarende voor wien hij weldra de grootste
vriendschap koestert. Hij heeft bij zich een brief dien hij slechts op een bepaalde plaats
openen mag. Het is het doodvonnis van zijn vriend. Dezes vrouw wordt krankzinnig. De
kapitein, nu in het leger te lande, voert haar met zich mede en verpleegt ze. Het laatste woord
van het verhaal is ‘J'ai fait abnégation’.
(2) Inhoud: Een oud soldaat verhaalt aan de Vigny zijn huwelijk en vooral hoe zijn bruidje door
haar zangtalent haren bruidschat wint. Het eindigt nogmaals somber. De oud-soldaat sterft
in eene ontploffing.
(3) Inhoud: Kapitein Renaud is een soldatenzoon, die als page bij Napoleon dient, later gevangen
genomen, innige vriend van vlootvoogd Collingwood wordt, in 1814 in den oorlog een jongen
Rus doodt en zelf toevallig door een marmel van een kind wordt gedood. In die IIIe novelle
zijn heerlijk-schoon het gesprek tusschen Napoleon en Pius VII (Ed. Levy 1870, bl. 240-266)
en de karakterteekening van vlootvoogd Collingwood.
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anderen paria, wiens grootheid ligt in zelfverloochening en berusting ‘Le Capitaine
Renaud’, zegt hij, ‘is het typebeeld van ‘l'officier éclairé actuel comme il doit être.’
*

**

De grootste zegedag uit de Vigny's leven was de dag der opvoering van het treurspel
Chatterton (12n Mei 1835). Reeds in zijn ‘Stello, la première consultation du docteur
noir’ had de Vigny, op zijn wijze - wij weten hoe hij met de historie omsprong - de
in-droeve geschiedenis verhaald van dien ongelukkigen jongeling, een wonder van
vroegrijpheid. Elf en half jaar oud zijnde, leest een zwijgend, in schijn onbekwaam
kind in de liefdadigheidsschool te Bristol een hekeldicht in verzen voor. Hij maakt
treurdichten, heldenzangen, lyrische gedichten, hekelverzen, een zang naar Ossian's
trant. Op veertienjarigen leeftijd had hij reeds drie boeken uitgegeven. Hij verzint
dan Rowley en verschuilt zich achter dien deknaam om in oud-Saksisch uit te geven
z'n ‘Slag bij Hastings’, (epos), zijn hoofdwerk; ‘Oella’, episch treurspel; Goddwyn
enz. Uitgeput door de ellende, vergiftigt hij zich.
De laatste dag van dien jongeling is het onderwerp van het treurspel: De weinig
bemoedigende kenspreuk is aan Shakespeare ontleend en luidt ‘Despair and die’. De
geschiedenis is het van een mensch, die 's morgens een brief geschreven heeft en op
antwoord wacht. Het komt en veroorzaakt zijnen zelfmoord.
‘Dit streng werk’, getuigt de Vigny, ‘werd voltooid in de stilte en het werk van
zeventien nachten; de laatste was diegene van 29 tot 30 Juni 1834. Wat in “Stello”
en “Chatterton” werd uiteengezet is ‘de eeuwige martelie, de voortdurende moord
des dichters - het levensrecht dat hij had - het brood, dat men hem niet geeft, de dood
dien hij gedwongen is zich toe te brengen’ (sic). De inleiding is een prachtstuk proza,
waarvan wij het essentiëele vertalen. Het schijnt ons de moeite waard.
‘Laatste nacht van arbeid van 29 tot 30 Juni 1834.
Dit is de vraag.
.... Nu het werk voltooid is, sidderend nog van de
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weeën, welke het mij veroorzaakte, en ingetogen als bij het gebed, beschouw ik het
met weemoed en ik vraag mij af of het onnuttig zijn zal ofwel door de menschen
beluisterd. Ik schrik in hunne plaats bij de beschouwing hoeveel tijd wordt vereischt
opdat de eenvoudige gedachte van één zou doordringen in ieders hart.
Reeds twee jaren geleden zeide ik door ‘Stellos’ mond wat ik door dien van
‘Chatterton’ zeggen zal(1) en wat goed heb ik gedaan? Velen lazen mijn boek en
beminden het als boek, maar weinig harten, eilaas, heeft het veranderd.
Hoe komt dat alles? Gij prijst aanhoudend het verstand en doodt de verstandigsten.
Gij doodt ze daar gij hun de middelen weigert te leven volgens de vereischten hunner
natuur. Men zou gelooven naar de waarde welke gij eraan hecht dat een dichter iets
zoo gemeens is. Denkt toch dat, als eene natie er twee heeft gedurende tien eeuwen,
zij gelukkig is, en zich verhoovaardigt. Dit of dit volk heeft er geen enkelen en zal
er nooit hebben. Waaruit komt dat toch voort? Waarom al die sterren getaand zoodra
zij begonnen te pinkelen? Het komt hieruit dat gij niet weet wat een dichter is en gij
denkt er niet aan.
Zult gij dan altijd ziende blind zijn, Jerusalem? Drie soort menschen, niet onder
elkaar te verwarren, werken door de werken der gedachten in op de maatschappijen,
maar bewegen in, volgens mij, eeuwig onderscheidene werkkringen. De mensch,
knap in de practijk van het leven, en altijd gewaardeerd, komt ons bij iederen stap
tegen. Hij is betamelijk voor alles, betamelijk in alles. Hij heeft eene plooibaarheid
en eene vaardigheid die aan het wonderbare grenzen. Hij doet gepast wat hij besloot
te doen en zegt netjes en duidelijk wat hij zeggen wil. Niets belet dat zijn leven
voorzichtig en afgemeten zou zijn evenals zijne werken. Zijn geest is vrij, frisch,
springlevend, altijd in den haak en tot wederwoord klaar. Vrij van wezenlijke
aandoeningen, kaatst hij spoedig terug den springbal der goede woorden. Hij schrijft
zijne handelszaken zooals zijne letterkunde en stelt de letterkunde op als zijne
handelszaken. On-

(1) Wij cursiveeren.
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verschillig kan hij zich toeleggen op het kunstwerk en de critiek. In het een neemt
hij den vorm door de mode geijkt, in de andere de beslissende verhandeling. Hij kent
het getal woorden dat men naast elkaar stellen moet opdat het den schijn zoude
hebben van drift, weemoed, ernst, belezenheid en geestdrift. Maar hij kent slechts
de koele nadoenerijen dier zaken en gist ze meer dan hij ze kent: van verre snuift hij
ze op als den vagen geur van onbekende bloemen. Hij kent de plaats van woord en
gevoel en zou ze desnoods nummeren. Hij maakt zich een taal van de verschillende
tranten, zooals men maskers stelt op de aangezichten. Hij kan blijspel en lijkrede,
roman en geschiedenis, brief en treurspel, strofen en politieke redevoeringen maken.
Van de spraakkunst stijgt hij tot het werk, in plaats van naar den stijl te dalen uit de
inspiratie; hij kan alles vormen volgens den vulgairen en schoonen smaak en kan
alles met behagen slijpen, tot zelfs de welsprekendheid der drift.
Dat is de letterkundige (l'homme de lettres). Die mensch wordt altijd bemind,
altijd begrepen, altijd omhooggestoken; daar hij licht is en op niemand zwaar drukt,
wordt hij om het even waar hij gaan wil, op alle armen gedragen; het is de behagelijke
tijdsvorst, zooals de achttiende eeuw er zooveel met kronen sierde. Die mensch voelt
geene behoefte aan medelijden.
Boven hem is een mensch steviger en beter van aard. Eene diepe, degelijke
overtuiging is de bron waarin hij zijne werken put en ze kwistig rondsprenkelt op
een harden en soms onvruchtbaren grond. In stilte en eenzaamheid heeft hij zijn
gansche levenswijsheid overwogen. Hij overschouwt ze met een enkelen oogopslag;
hij houdt ze in zijne hand als eenen ketting en kan zeggen aan welke gedachten hij
zijn eersten schakel snoeren zal, aan welke zijn laatste zal gehecht worden, en welke
werken aan alle andere in de toekomst zullen gehecht worden; zijn geheugen is rijk,
gepast, bijna onfeilbaar; zijn oordeel is gezond, zonder andere stoornissen dan diegene,
welke hij zelf wilde, zonder andere driften dan zijne ingetoomde
gramschapsbewegingen; hij is vlijtig en kalm. Zijn genie is de aandacht in den
hoogsten graad, de gezonde rede met hare prachtigste uitdrukking. Zijne taal is juist,
afgerond, vrank, statig van stap
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en slaat krachtige slagen. Vooral orde en klaarheid begeert hij; altijd heeft hij in het
oog het toegesproken volk en de baan waarop hij de in hem geloovenden voortstuwt.
De gloed van een aanhoudenden strijd flakkert op in zijn leven en in zijne geschriften.
In zijn hart klopt soms groote opstand; breede en verhevene haat giert soms er door
heen, verteert hem in stilte, maar de wiskunst van het verstand beheerscht en verbergt
hen. Alles ingezien, stapt hij zooals het behaagt, en hij kan heel diep het zaad zaaien
en wachten naar den stond van het kiemen met een verschrikkelijke onbewegelijkheid.
Hij is zichzelf meester en beheerscher van vele zielen die hij, als het hem behaagt,
van Oost naar West meesleept; een volk volgt het wenken zijner hand en de meening,
welke men over hem heeft, dwingt hem zichzelven te eerbiedigen en over zijn leven
te waken.
Dit is de wezenlijke, de groote schrijver.
Deze is niet ongelukkig; hij heeft wat hij begeerde, altijd wordt hij bevochten,
doch in een ridderlijken strijd; en als hij aan zijne vijanden wapenstilstand verleent,
brengen de twee legers hem hulde of hij overwint of overwonnen wordt, steeds siert
de kroon zijne slapen. Neen, hij heeft geen behoefte aan uw medelijden. Maar er is
nog een andere zielensoort, driftiger, zuiverder, zeldzamer. Hij, die deze bezit, is
onbekwaam tot alles wat niet zijn goddelijk werk is en komt op de wereld slechts bij
zeldzame tijdspoozen, gelukkig voor hem, ongelukkig voor de menschheid. Hij komt
er om anderen tot last te dienen wanneer hij gansch behoort tot het uitgelezen en
machtig ras der groote geïnspireerde menschen. De aandoening is met hem zoo diep,
zoo innig vergroeid dat zij hem, van kindsbeen af, dompelde in onvrijwillige extasen,
in eindelooze droomerijen, in oneindige vindingen. Bovenal bezit de verbeelding
hem. Stevig opgebouwd, behoudt en oordeelt zijne ziel alles met een wijd geheugen
en een diep-doordringenden zin, maar de verbeelding beurt al zijne vermogens ten
hemel heen, zoo onweerstaanbaar als de luchtbal zijn schuitje. Bij de minste
ontroering, is zij op weg; het minste tochtje blaast haar weg en voort dwaalt zij in
het door-menschen-nooit-gebaande luchtruim. Verheven vlucht naar onbekende
werelden, gij wordt de onoverwinnelijke gewoonte zijner
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ziel. Van dan af geene betrekkingen meer met de menschen of ze zijn gestoord en
verbroken op zekere punten. Zijne gevoeligheid werd te levendig; wat de anderen
slechts licht raakt kwetst hem ten bloede, de genegenheden, de teederheden van zijn
leven zijn verpletterend en onevenredig; zijn overdrevene geestdrift leidt hem verloren;
zijne sympathieën zijn te echt; zij, welke hij beklaagt, lijden minder dan hij, en hij
sterft van de kwalen der anderen. Walg, de wrijvingen, de weerstand der menschheid
dompelen hem in diepen weemoed, in zwarte verontwaardiging, in onoverwinbare
treurnissen, omdat hij alles te volledig en te diep beseft, en omdat zijn oog recht de
oorzaken treft, welke hij beweent of veracht, dan wanneer andere oogen stil houden
bij het gevolg, dat zij bevecht. Aldus zwijgt hij, verwijdert hij zich, keert hij zich in
zichzelven en blijft erin opgesloten als in een kerk. Daarbinnen, in zijn verbrand
hoofd, ontstaat en groeit er iets aan een vuurberg gelijk. Het vuur smeult dof en traag
in dien krater en werpt opwaarts zijn welluidend lava dat van zelf in den goddelijken
versvorm vloeit. Maar kent hij den dag der losbarsting? Staat hij daar niet als
vreemdeling bij alles wat in hem omgaat? zoodanig is dat alles onvoorzien en
hemelsch. Hij gaat, verteerd door geheimen gloed en onuitsprekelijke heimweeën.
Hij gaat als een zieke, niet wetende waarheen; hij dwaalt drie dagen, niet wetende
waar hij zich heeft gesleept, zooals weleer diegene die het best Frankrijk heeft bemind;
hij heeft noodig ‘niets te doen’ om iets in zijne kunst te doen. Het is noodig dat hij
iets nuttigs en dagelijksch doen zou om den tijd te hebben te luisteren naar de
akkoorden, welke traag aanzwellen in zijne ziel, en welke het plomp gerucht van
positief en regelmatig dreunend werk onderbreekt en onvermijdelijk verdrijft.
Dat is de dichter. Hij wordt weggenomen zoodra hij zich toont; al uwe tranen, al
uw medelijden voor hem! Vergeeft hem, redt hem. Zoekt en vindt voor hem een
verzekerd leven, want hij alleen vindt slechts den dood. In zijn prilste jeugd voelt
hij het geboren worden zijner kracht, voorziet hij de toekomst van zijn genie, omprangt
hij met wijd-omvademende liefde de menschheid en de natuur, en dan is het dat hij
wordt mistrouwd en verstooten.
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Hij schreeuwt tot de menigte: Tot u is het dat ik spreek, maakt dat ik leven zou. De
menigte hoort niet: zij antwoordt: ‘Ik versta jou niet’, en zij heeft gelijk. Want zijn
uitgekozen taal is slechts vatbaar voor een insgelijks uitgekozen gering aantal
menschen. Hij tiert ‘Hoort mij aan, geeft mij te leven’. De eenen zijn dronken van
hun eigen werken, anderen zien minachtend neer en eischen bij een kind de
volmaaktheid van den man; de meesten gaan verstrooid en mompelende voorbij,
allen zijn onmachtig het goede te doen. Zij antwoorden: ‘Wij kunnen niets’, en hebben
gelijk. Hij roept tot den Staat: ‘Hoor mij aan, behoed mij voor den dood’. De Staat
antwoordt dat hij slechts positieve belangen beschermt en vreemd blijft voor het
verstand dat hem overlommert, en hij antwoordt dat luid-verklaard en geducht woord:
‘Wat heb ik aan jou?’ en hij heeft gelijk. Iedereen heeft gelijk tegen hem, en heeft
hij ongelijk? - Wat moet hij doen? Ik weet het niet. Ziehier wat hij doen kan. Hij
kan, indien hij kracht heeft, soldaat worden en zijn leven in het leger slijten, een
kommervol, grof leven waarin de lichamelijke werking de ziel-werkzaamheid
smachten zal. Hij kan, indien hij geduld heeft, een gedwongen cijferaar worden: het
rekenen zal de begoocheling dooden. Hij kan nog, indien zijn hart niet te geweldig
daarvan walgt, zijne denkkracht buigen en afknotten, en zijn lied versmoren om te
leven. Hij kan letter-kundige zijn of, indien hij zich bedwingen kan, zal hij een groot
en nuttig schrijver worden, maar ten langen laatste zal het oordeel de verbeelding
gedood hebben en tevens, eilaas, het echt poëma waarvan zij zwanger was. Alleszins
doodt hij een deel van zichzelven, maar tot die halve zelfmoorden, die ontzaggelijke
verloocheningen wordt eene zeldzame kracht vereischt. Werd die kracht hem niet
gegeven, of treft hij op zijne baan de gelegenheid niet aan ze te toonen en zich te
slachtofferen, indien hij neergezonken in die trage zelfvernietiging, het niet uithouden
kan, wat dan nog gedaan? Dan doet hij zooals Chatterton: zich gansch dooden, er
blijft weinig anders te doen.’
Ik haal niet verder aan. Wat volgt dient om te betoogen dat Chatterton niet schuldig
is maar wel de maatschappij, die voor de dichters zou moeten zorgen. Na die geniale
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karakteriseering van den dichter, het paradoxale van den hersenschimmigen dweper.
Ik heb, om de eeuwige waarheid ervan, gansch de teekening van de drie
gedachtenmenschen aangehaald, want die zijn geteekend naar het leven; om den
dichter te teekenen, heeft de Vigny zijn eigene ziel ontleed, hij heeft tot proza omgezet
den vroeger ontleden Mozes-zang.
*

**

‘Chatterton’ is maar een zinnebeeld. De Vigny heet zijn stuk ‘Drame de la pensée’,
streng, geruchtloos, somber, een verpoozing voor oogen moegekeken op de carnavalen cavalcadendramas van Dumas en Hugo: Chatterton woont eenzaam op eene kamer
bij John-Bell, wiens echtgenoote Kitty hem in stilte bemint. ‘Het zwaartepunt van
het treurspel is die liefde, die altijd vermoed en nooit uitgesproken wordt, liefde die
niet anders wordt geuit dan door een oogopslag, geen anderen brief heeft dan een
bijbel, geen andere boden dan onschuldige kinderen.’ John Bell is de belichaming
van de geldzucht, van den man levende naar de wet, van den harteloozen schurk.
Chatterton schreef om hulp naar den lord Mayor van Londen die hem eene plaats als
huisknecht aanbiedt. Chatterton weigert, neemt opium, sterft. Kitty Bell bezwijkt
van aandoening en een Quaker, knielende, smeekt:
‘Oh! dans ton sein! dans ton sein, Seigneur, reçois ces deux martyrs.’
De vertooning van ‘Chatterton’ op 12 Februari 1835, was een ongehoorde triomf.
De Vigny zelf getuigt ervan, dat alle, zelfs de stoutste verwachtingen verre overtroffen
werden en dat nooit een stuk beter werd opgevoerd. De uitslag was verbazend.
‘Chatterton’ was, na ‘Le Cid’, het stuk dat op het Fransch tooneel meest bijval heeft
genoten. De dwepers uit de romantische school hielden Chatterton voor de verklaring
van de rechten van den dichter (Paléologue, op. cit. bl. 52-54). Minister Thiers werd
door onbekende genieën om een hulpgeld lastig gevallen en verschillende zelfmoorden
volgden. Nu wij buiten dit roes van romantisme staan, is het ons mogelijk kalmer te
redeneeren. Wat
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den grond betreft beweert men dat Chatterton's dood het gevolg was van zijn dollen
hoogmoed. Wij betrappen weer de Vigny op heeterdaad van
geschiedenis-vervalsching.
In dramatisch opzicht zit de schrik voor tendenzstukken, ten minste wanneer die
tendenz geen leven maar declamatie is, ons in de ziel. Welnu, ‘Chatterton’ is volop
zinnebeeld en verdedigt een strekking. Het heeft toch groote hoedanigheden. Lanson
schrijft te rechte (op. cit. bl. 968): ‘drame émouvant et sobre, d'une amertume
concentrée. Comme dans ses poëmes, de Vigny a su donner aux figures symboliques
une précision intense qui les fait vivre’. Sainte-Beuve zegt het minder vriendelijk:
‘Cela sentait des pieds jusqu'à la tête le rhumatisme littéraire, la migraine poëtique’
(op. cit.). En nu de hoofdfiguur Chatterton: ‘figure manquée’, zegt Lanson. ‘Geen
wonder: geen der romantische helden kan de rede bevredigd goedkeuren: Op gevoel
en verbeelding werken ze hevig in. Ze zijn allen geestdriftig, droomers, dwepers,
maar hun ideaal is valsch, verkeerd zijn hunne beginselen, niet naar de waarheid
streven zij, hun moreel leven is ontredderd, zij zijn sterren op dwaaltocht,
ronddobberend op kolken van verboden liefde, van zelfvergoding en godshaat, en
het einde is de zelfmoord. Zij gehoorzamen aan geboden die de parodie zijn der tien
geboden: God zult gij lasteren, U-zelven zult gij dooden na eerst te hebben bemind,
doch buiten het huwelijk, bij voorkeur eens anders vrouw.’ Het echt altruïsme kennen
zij niet. Zij zijn vergoders van ‘Le moi haïssable’ en plegen zelfmoord als zij hier
op aarde niets meer te verwachten hebben. Waarom sterven Werther, Rolla,
Chatterton? Omdat hun geluk ten einde is. Wat Chatterton wil is ons niet duidelijk,
zijn zelfmoord is minder dan om het even welke andere, te verontschuldigen. Het
kan ons niet uit het hoofd dat Chatterton naar geen werk zocht. Wat zou hij toch
gewild hebben? Wellicht een pensioentje van den Staat. God beware ons voor het
bezoldigen van dichters door den Staat! Wat zouden er cocarden ten dienste van de
muzen worden verkocht. Chatterton was achttien jaren oud. Had hij geene handen
aan zijn lijf? De Vigny spreekt onwaarheid: kunst kan leven overal bij den cijferaar,
den soldaat, den handenarbei-
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der, den boekhouder. Wat moest hij doen, wat kon hij doen? Alles behalve zelfmoord
te plegen; dat was het slechtste, dat was het einde. Hij kon bedelen het brood voor
den mond, al had hij moeten dwalen langs de paden, al had hij geen steen gehad om
zijn hoofd op te leggen. Dan was hij toch nog niet slechter dan de Meester. Waarom
beschouwde hij niet de leliën des velds, de vogelen des hemels? Waarom bad hij
niet? Had hij geen vertrouwen? Hij is een lamkrachteloos wezen en zelfs niet
sympathiek. Hatelijk was zijne omgeving, maar is de menschenziel niet vrij? Kan
ze niet, zooals een der helden uit Tolstoï's ‘Krijg en vrede’ zeggen bij het aanstaren
der sterren: ‘En dat alles is mijn’. En hangt dan niet boven het hoofd van den dichter,
indien hij maar wil, uitgespannen de hoop op eeuwige harmonieën, op ongerimpelde
schoonheidsoceanen. En werpt Chatterton dat alles niet weg? Den waren heldenmoed
hebben de romantieken, Châteaubriand uitgezonderd, in hunne hoofdwerken niet
bezongen. In een roman als ‘Fabiola’ is meer heldhaftigheid te vinden. Ik zoek dan
en vergelijk met Chatterton b.v. Sebastiaan, Agnes, Tarcisius, Pancratius. Ik vergelijk
met het opiumfleschje van Chatterton, de spons, welke Lucilia om den hals van
Pancratius hing, gedrenkt met het heilig bloed van zijn vader, welhaast met het zijne,
en ik voel weemoed om al die ronddolende genieën van het romantisme, om al die
gesmolten Icarusvleugelen, dat najagen van schaduwen van schimmen, vooral omdat
zij allen zoo groot waren. Zij waren allen Saulussen, die bij gebrek aan den
bliksemslag der Waarheid, nooit Paulussen zijn geworden.
*

**

‘Chatterton’ was de Vigny's zwanenzang op het tooneel: Zijn leven wordt sedert dien
somberder en droever. Geene boeken geeft hij meer uit. Slechts nu en dan schrijft
hij in tijdschriften wijsgeerige gedichten, welke wij nu beginnen te bespreken bij het
half licht van 's schrijvers leven.
(Vervolgt.)
L. DOSFEL.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1908

57

Van 't pastoorken dat Ste Begga wou schilderen
't Pastoorken van 't Begijnhof woonde in 't Pompstraatje. Achter een hoogen, zwarten
muur, met een wildgetierd hofken stond er zijn huizeken, met smalle vensterkens,
diep in den muur gekapt, en lage ouderwetsche deurkens.
't Zag er alles zoo mystisch uit bij hem, en daar roerde een wondere lucht van
heiligheid en stille poëzij door kamerkens en gangen.
En 't blauwe dak was mettertijd grauw geworden en de dagen, die er met hun licht
en donker waren over heengekropen, hadden mos en groen geplant tusschen de
voegen der gladde schalies.
Daar leefde 't vroom Pastoorken met zijn oude zuster, en niets van wat buiten 't
rustige Begijnhof was gebeurend, en kwam daarbinnen; alles rondom hen wasemde
heiligheid en stillen vrede.
Tallooze schilderijen sierden de hooge kamerwanden, wondere beelden, in
engelenvorm, met diepe oogen in goddelijke zielsverrukking.
't Was een kunstenaar die hier woonde, die enkel leefde met zijn hooge gedachten,
midden in zijn rustig wereldje, hem zoo nauw, waar een waas van eindeloos
verzuchten over vlotte.
Weer zat het Pastoorken voor een wit doek, en hij zocht en hij peinsde, om een
brok van zijn groote denken in vatbare vormen weer te geven. En zijn blauwe oogen
boorden in den wijden zonnekoepel boven hem, tastend naar het goddelijke dat
daarachter was verscholen. En hij zocht zijn eigen ziek, om zich dat beeld weer voor
den geest te brengen, dat hij dien nacht in zijn devote droomen zag, dit
bovennatuurlijke beeld, dat hij wel voelde, maar niet uitdrukken kon in bepaalde
lijning.
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Engelen had hij gezien, in blauwe sluiers wonder plooiend en ruischend om hun fijne
leesten; en ze hielden gulden cithers in de rozige handen, en hun slanke vingeren
lieten zoet-melodische tonen uit de zuivere snaren trillen, een vredig lied van
ongekenden vrede dat de lucht vulde met een golvend zingen, een zacht getokkel dat
breed-statig uitdeinde lijk een korenzee bij zomerwind-gefluister.
En in dien schoonen engelenkrans kwam schitterend opkleuren, lijk een zon door
de nevelen, de heilige Patronesse van 't Begijnhof, Begga, de zoete Maged...
De Heilige stond stil daar in 't zedige begijnenkleedeken, en ze hield een gouden
kerksken op de rechterhand; een zacht licht beefde uit haar lief-droomend wezen, en
ze lachte zoo zoet en in ongemeten pracht bleef ze daar in den hemel vastgegroeid...
En de zacht-harmonische engelenmuziek van den ongetelden Serafijnenkrans was
tot een juichen overgegaan, en de blanke stoet sloeg zijn witte vlerken uit, en roerde
majestatisch dooreen. En twee mollige kindekens met blozende wangskens daalden
neer, en lachend met een innig zalig-zijn in hunne rein-blauwe oogskens, drukten ze
met poezele handjes een koninginnekroon op den blonden haartooi der lieve Heilige.
En dan bof ineens was het verrukkende vizioen verzwonden, en de zwarte nacht
zweemde weer door het vertrek... En 't Pastoorken had dan het hoofd in de magere
handen gelegd, en lang gepeinsd... zuchtend! En hij had aan niet anders meer gedacht,
en 't schoone schouwspel in zijn wonderen zwier bleef fijn gegrift op zijn oogvlies;
en alles wat hij zag en hoorde was zoete Begga, Serafijnen en hemelsch zingen..,
In zijn herte was een vlammende drang gevallen om dit vizioen in fijn-geschakeerde
tooverij op het doek vast te zetten, en sindsdien was rust hem onbekend...
En met zijn groote fantazij was hij aan 't malen gegaan, fraai-devote hoofden; hij
was gaan zoeken verreweg naar een goeden kop, en er waren velen gekomen met
zachte oogen en heiligen glans; en hij lei die allen op zijn doek, veel schooner dan
ze werkelijk waren, en toch, dat stukje ziel, door verf geschapen, ... neen, 't was Sinte
Begga niet!
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En nu zat hij weer aan 't peinzen, al zoolang, om dat hoofd toch vast te leggen dat
hem voor de oogen stond... doch 't lieve Heiligen-gelaat danste rond in wilde kringen,
en 't schoot van links naar rechts, en vulde 't harte van 't Pastoorken met een
benauwend wee, een weenen om het voelen hoe weinig 's menschen zwakke brein
vermag...
En zoo ging het alle dagen, en de dagen schoven weg, alle dezelfde, en Sinte Begga
en wou maar niet komen!
En stilaan was Pastoorken droef geworden en buiten mis en troost-gepraat voor
zijn stille menschkens en had hij in niets, gaar niets zin meer...
En 't Pastoorken begon er bleeker en bleeker uit te zien, en zijn grijze haren werden
wit, sneeuwwit; dieper zonken zijn oogen, en ze werden dof-waterig van droefenis
en menschelijke onmacht...
't Was Zondag nu. Hij had het lof gezongen, en loomig traag wandelde hij langs
den Nethedijk de velden in.
Stillekens zeeg de donkerte neer; een teer-blauwige miststreep slierde boven de
groene velden, en 't schemerde zacht ineen, vervlietend tot wazige innigheid.
En 't was zoo stil, zoo devoot stil, en geen windeken dat roerde...
Het deed Pastoorken deugd aan zijn beklemde hart nu alleen te zijn, heel alleenig
met zijn groote ziele, en de jeugdige frischheid van den gouden zomeravond.
Ginder, achter hem, grijskleurig in den doodgaanden dag lag het Begijnhof met
zijn puntige geveltjes en hoekige schouwpijpen, en links en rechts was het de
rumoerige stad.
't Geroezemoes van daarachter zoefde in zijn ooren; en hij peinsde aan dien drom
van zielen, die daar huisden tusschen die vuile steenklompen, en geen zielen waren,
die menschen, die maar leefden om hun nietig lijf goed te doen, en niet dachten aan
dat edele, hoogere genieten: waar 't alles is als een rustige zee met zachtslaande
golfjes, waarop de gedachten varen, lijk lichte schippekens met blanke zeilen. Zoet
genieten, eindeloos!...
Dat denken woelde in zijn hoofd, en 't vulde zijn herte met kompassielijk treuren
om die arme menschkens die niet voelen wat God is; die slechts leven omdat ze
geboren zijn,
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en 't mensch-zijn aanzien als een toevallig, noodzakelijk iets, waar niets was tegen
te doen...
En dan peinsde hij aan die heiligen uit de Middeleeuwen, die mystische schepselen,
welke de grootheid Gods bevroedden, en ervan doordrongen waren.
O kon hij zulk eene maar vinden, maar eene, die niets gemeens had met dat volk,
dat onbekommerd leefde door de dagen, dat zoo luttel gaf om den Heere, en niet wist
wat bidden was...
En zijn ziele weende om de onmogelijkheid zijn droombeeld uit te voeren, om die
duizelingwekkende eindeloosheid van 't ideaal...
En daarboven dreven de zachte wolkjes, met boordekens van rood en purper, of
ze feest vierden om de uitvaart van de zon, en ze wandelden lijk preudsche jufferkens
door de perel-grijze lucht...
't Pastoorken maakte ommekeer, en hij slenterde het blonde wegelken op dat naar
't Begijnhof liep; hij lette niet op de wandelende begijntjes, die zoo 'n vaag gedacht
hadden van Hem den grooten Meester, voor wien ze wereld en alles hadden op zij
gezet.
En zijn hert werd weer beklemd nu hij weerkeeren moest in die gewone omgeving,
zoo arm van geest en geniepig van gedachten...
En niettemin beminde hij dat beste volksken, dat toch meer mensch nog was dan
anderen, dan die uit de stad daarachter...
Zie! daar trok hem iets vreemds, heel vreemds een zijwegelken in, en 't deed zijn
hert opgaan in hevig, angstig kloppen; en zijn adem joeg zwaar-hamerend door zijn
oude borst: daar stond ze met het blauwe oogenpaar, wijd-open in extatisch blikken
naar de doode zon, met een heilig waas over 't fijngesneden gelaat en zalig lachend
vol diepen vrede...
Pastoorken zag toe, in onverzaadbaar, genotvol staren, en zijn ziele zwol van de
overweldigende vreugde:
‘SINTE BEGGA!’
Een paar dagen was 't nu, sinds hem dit onverhoopt geluk was komen opbeuren, en
bij 't Pastoorken was de
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stille vredigheid terug van vroeger, en ze was inniger nog geworden, en zoefde
blijdend op ende neer met trisschere gedachtekens die huisden overal.
't Was fijner nu in 't werkkamerken, en 't lachte er weer in vervrolijkende reinheid;
't grijze stof was afgevleugeld en naar buiten gedreven, de spinnenetten uit hun
donkere hoekskens gescheurd, 't was alles krakende propertjes thans.
Pastoorken was gezelliger geworden, en op zijn magere lippen lag zoete schijn
van tevredenheid, en zijn oogen zaten glanzend, om de eindelijke uitkomst na 't
danige trachten.
De roode morgenzon vermiljoende door de groene ruitjes van 't kamerken, en de
stilte die daar over hing, 't was een blije stilte, een stilte van vredig genieten.
Ze ging komen nu de lang-verwachte: dat heilig novisken, dat hem zoo doen trillen
had, dien gezegenden avond, de Sinte Begga van zijn droomgezicht.
En als hij dat alles bepeinsde, viel het hem op hoe hij vroeger die sante trekken
niet had gelezen: zoo dikwijls had ze met hem gepraat, en verteld van haar onnoozel
gepeinzen... en nu, nu zijn ziele zwanger ging van de zwarte gedachten en het
prangende onmachtsleed, nu was ze hem plots verschenen lijk de zoete Sinte Begga
die hij zoekende was...
En thans ging ze komen, hij voelde ze komen, en wachtte met de zaligheid in zijn
voldane ziele...
Geduldig keek hij naar buiten, de velden in, waar 't alles groenig-goud lag in den
kalm-koesterenden zonnebrand, en bij die groot-machtige schoonheid slierden zijn
zinnen weg in genotvol droomen...
Hij had niet gezien dat het novisken was binnengekomen, en daar in 't deurgat
stond, zijn diep-beschouwende onbewogenheid ga te slaan.
Eventjes draaide ze aan de deurklink om 't Pastoorken te wekken; hij schrok op.
‘Och, 'k was weer aan 't droomen!...’
Zijn oogen droegen heilig genot als hij haar mystische schoonheid aanschouwde,
de diepe voorhoofdrimpels waren weggegaan, en een zachte glimlach speelde om
zijn ouden mond.
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‘Zit, dochter’, zei hij, en ze schoof vooruit en haar kleeren ruischten... Hem was 't
een echo van het verre vizioen. Ze nam plaats, en bewonderend-lachend blikte ze
rond, naar die vele fijne maagdenhoofden die aan de wanden prijkten, en haar
toelachten, als een nieuwe zuster die hen kwam vervoegen...
Pastoorken bleef naar 't lief gelaat oogen... en er kwam weer iets bitters in zijn
boezem wentelen.
Heere God!... 't was zoo 'n simpel gezichtje, zoo doodgewoon, met oogen en
mondje lijk alleman... maar toch, bij nauwer toezien kwam er iets over dat
alledaagsche hangen: heilig-zijn, en 't droeve gevoel smolt weg, en 't onverzadelijke
bewonderen van op dien mooien avond kwam weer boven.
Hij kreeg ineens een grooten eerbied voor haar, en dierf geen woordeken reppen
hoe ze zich houden moest, bevallig-ingetogen naar middeneeuwsche wijze, en in
eerbiedige beschroomdheid bleef hij ze beschouwen...
Ze wendde de oogen om in de zijne en 't Pastoorken voelde al zijn bloed naar 't
hoofd stijgen, en stormig rondbruisen.
- ‘Hoe moet ik zitten, zeg Mijnheer?’
't Klonk simpelkens, gejaagd.
Hij rechtte zich en zuchtend deed hij een gebaar van Sinte Begga na, lijk ze hem
verschenen was in zijne droomen.
't Novisken deed hetzelfde...
Wat was ze schoon! 't Scheen hem of weer de engelen zweefden, en zongen lijk
in 't nachtelijke vizioen...
Dat trof hem diep, en hij voelde 't herte opgaan hoog in hooge hemelen... O, nu
kon zijn ziele werken in wilde jacht, hij had ze gevonden: Sinte Begga!
En hij nam zijn penseelen, en langzaam, langzaam in sierlijke lijnen bewoog zijn
magere hand; bij wijlen keek hij op naar het novisken dat roerloos daar zat droomend,
als verzonken in begeesterde extaze. En 't Pastoorken wrocht voort, hijgend stil, en
zilte zweetdroppelkens blonken aan zijn haarpijlkens, en ze lekten neer en schoven
weg over het kalme voorhoofd...
In zijn oogen glom een wondere schijn, als was zijn
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ziele eringedrongen, en wilde ze nu leven over 't schoone aangezicht, en trillen in
die diepe kijkers...
Trager ging het penseel, en in die vage onbepaalde lijnen kwam reeds het
bovenmenschelijk-schoone doordringen dat Sinte Begga worden moest...
Pastoorken's hand verloor haar spanning, en viel rustend op den langen leunstok.
Hij keek 't novisken aan, lijk ze daar zat zoo schoonklaar in haar dag-simpele
schoonheid.
En een helle traan beefde pinkelend uit haar blauwe oogen en rolde over de wit-roze
wangen.
Zij, ze was zoo verre weggedroomd, en ach! die kitteling bracht haar weer tot de
wezenlijkheid en maakte van haar het vroegere, alledaagsche meisje.
Ze schrok hevig, en sloeg het oog neer, want Pastoorken, die in haar het groeiende
beeld van Sinte Begga zag geworden, zonder dat ze het wist, keek strak haar aan, en
lachte zoet...
Ze bloosde: ‘'k Dacht aan engelen en goede Godheid, en aan dien hemel, waar ik,
Heere, zoo naar verlang!....’
En toen begon hij te vertellen, met zoo 'n innige waarheid, den droom van dien
nacht; dat zijn hert den hemel had gezien, en zijn ziel gevoeld wat heilig-zijn is; en
hoe hij verzuchtte om dat gedroomde te malen in tooverachtige kleuren-poëzij, en
dat hij zoo onzeggelijk leed om zijne onmacht en er dood van ging... maar dan kwam
ook die andere avond, dat hij haar zag, haar die nu voor hem zat, en onbewust zoo
'n groote ziele droeg, zoo 'n heilig leven in 't denken door de dagen, haar, die Sinte
Begga geleek.
O! hij zou haar zoo schoon schilderen, en er zijn heele ziele in leggen... hij zou
iets laten voelen, dat aan het hemelsche grensde...
En buiten zongen de vogelkens, in de hooge boomen der Begijnenvest, en ze
gorgelden een lied van vredig-zijn, wonder-harmonizeerend met wat die vroom-ascete
zielen, achter de groene ruitjes, voelden.
En 't viel stille opnieuw in 't kamerken lijk te voren.
't Pastoorken bepierde met half-toegeknepen oogen zijn doek, en uit de dunne,
aarzelende lijnen trok hij 't hoofd van Sinte Begga; lijk het worden moest...

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1908

64
Hij monkelde tevreden, en in de wentelende strepen en vagen zag hij de Heilige nu,
met de droomerig wegvlottende oogen, en den zaligen glimlach om den lieven mond.
Hij nam thans zijn penseel weer, en draaide het zachtekens in de tinten, met lichte
vingeren liet hij het over 't doek gaan op en weer, en 't lei een bleek-rozen tint tusschen
de lijnen die hoofd en handen omvingen van het geschetste beeld; en daarachter lag
het wazig veld van blank en vredig-blauw..,
't Waren onbepaalde plekken nog, een zoeken en herzoeken met taai geduld naar
goede tonen, die 't heerlijk schouwspel dat in hem woelende was in rijke
kleurentoovering zouden doen leven.
Slechts 't middagmaal bracht rust voor zijn gespannen zenuwen, en nauw was het
afgeloopen of 't Pastoorken toog weer aan 't werk...
En zoo ging het voort in zoeken, in angstig zoeken naar het waas van hemelsche
teerheid, dat over zijn nachtelijk vizioen tintelde.
't Novisken bleef beeldstil droomen, wijl de uren draaiden en de dag lijze wegstierf
in den rossen gloed van het zinkende zonnelicht.
In hoeken en gaten verdichtte de avond, en hij zwol, zwol krachtig, rijpend door
de groene ruitjes tot nare somberheid. 't Pastoorken voelde dat, en 't stekend water
schoot in zijn oogen bij 't donkeren en 't danig spannen zijner vliezen. Zuchtend liet
hij 't penseel nederrijzen, en met liefde schouwde hij op 't werk van dien dag.
‘'t Is gedaan voor vandaag’, knikte hij tegen 't novisken. Ze kwam nog even
bewonderend bekijken die fijne schildering, en met een ‘God beware u van nacht,
Mijnheer Pastoor’, schoof ze weg de keuken in, bij de huishoudelijke zuster van den
vromen priester.
Hij bleef alleen midden zijner wereld met zijn hooge kunst, wijl de dag nu mantelde
in grauwe hemelen aan het Westen.
Een zalige vreugde vulde zijn verjongd herte, en 't zong en 't zinderde in hem van
heilig genoegen.
En die vreugde groeide nog als hij dacht aan morgen...
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Dan ging het groote werk beginnen, dan moest hij ziel en leven leggen in 't lieve
hoofdje, dat nu slechts flauw en mat door de lichte tinten lachte, in 't doodgewone
wezen moest hij doen stralen de groote heiligheid van Sinte Begga.
't Zou noeste inspanning kosten, dit hoofd, en pijnend wroeten; 't en deed er niet
toe, 't was voor zijn ideaal dat hij wrocht, zijn wonder-zoete ideaal!...
Later, als 't spannende werk voorbij zou zijn, zou hij 't omsieren met harpende
engelen en zingende serafijnen, en heel zijn vizioen te voren brengen, en den blinden
schoonheidsglans dien hij gezien had...
En 't Pastoorken verdoolde in zijn zoete mijmering, langs een wijden hemel vol
gouden zonnen en zalig denken aan zijn Sinte Begga...
't Was pikdonker als hij opschoot, en zwart hing de avond over 't rustige Begijnhof.
Hij slenterde naar de keuken, waar zijn oude zuster de ‘Levens der Heiligen’ zat te
lezen; samen gebruikten zij hun avondmaal, en eer tienen sloeg, slefte Pastoorken
naar zijn kamer, want het helle lamplicht deed zijn oogen pijn, en 't belemmerde zijn
mystische gepeinzen.
Boven las hij heel devoot zijn avondgebeden en lei zich te bed. En zijn
gedachtekens gingen en rolden verre weg, en kwamen dan weer kalm terug bij 't
novisken en zijn grootsche schilderij.
In doezelig lichten kwam het lieve beeld schemeren tusschen de grijze donkerheid,
en hij dankte God dat er nog menschen waren die zijn trachten begrepen...
O dat novisken! Hare nabijheid gaf hem zoet innig genot, daar voelde hij zich
ontheven van al 't geniepig, aardsche gedoe, dan zweefde zijn geest in zonnelanden,
waar 't eeuwig zomer was...
In genoeglijk peinzen sluimerde hij in...
Bij 't schoone morgenworden wandelde hij langs de vesten, biddend in zijn dik
brevier, wijl hij de versche zomerlucht, koelig-ritselend uit de boomen, gezapig
insnoof.
Uit de spitse, vergroende schouwpijpkens van 't Begijnhof stegen keerserecht de
bonte smoorwolkskens omhoog; en van den anderen kant zat een visscher in zijn
bootje op
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de Nethe, en in de malsche beemden waren de boerkens aan 't wrochten.
Als 't verder dag werd, en de zon weer danste in den blauwen hemelkoepel, ging
Pastoorken zijn mis lezen; en daarna kwam 't novisken en herbegon het werk van
daags te voren.
Hij lei de blijkleurige toetsen op het doek, een voor een, met zekere hand; 't ging
traag vooruit, en als de dag wegdraaide en de avond viel, was 't haast niet zichtbaar
wat er bijgekomen was; 't kwam nu en dan een pleksken, maar dat pleksken was
levend, heilig-schoon...
En de schoone zomer blaakte in zijn fellen gloed en deed heel de natuur zingen
een machtig lied van overdanen wellust. 't Wondere hoofd stond veerdig, midden in
een lauwe lijning van tintelende wolkjes: 't was Sinte Begga uit het vizioen, 't was
de heilige die hoog bij God troonde in de zalige omgeving van zingende engelen; 't
was een ongemeen genieten in die diepe oogen, en zalige vredelach op de ronde
lippekens.
En uit het witte plooiige kappeken keek het lieve gelaat de wijde wereld in, omringd
van donzig-zachte luchten, en wachtend op het snarenspel der vele engelkens.
Morgen zou pastoorken den gouden lichtkrans om haar slapen leggen, en dan
zouden andere dagen komen, eindig vele, om serafijnen te toetsen rond de Heilige.
En de avond zonk, als een vaag geel licht in 't Westen weg en de nacht kwam...
Lier.
JOZEF ARRAS.
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Onze jonge krachten
Ik heb geschreven over jonge poëzie; nu zou ik het geerne doen over jeugdige muziek,
en wel van de allerjongste, - frisch, geurig, met al den glinsterenden dauw van den
dageraad op de knikkende bloemekens.
Muziek van Lod. De Vocht, - zij klinkt als de kwetterende morgengroet der
kwinkeleerende vogelen, de blijde opkomende zon te gemoet; als de gewijde zang
der klokken in 't maagdelijk uur van 't Angelus; als 't onschuldig gefazel der reine
kinderziel. Niets gezocht, niets gekunsteld in die kunst, maar de rijke uitstorting van
een rijk gemoed. Hoe is hier alles echt Vlaamsch, zingend het volle, schoone leven
van den Vlaamschen aard: malsche vruchtbaarheid, sappige weelde, geurig-kleurige
golvendeining, opwelling van gezonde en diep-gemeende gevoelens. - Van Benoit
stamt deze kunst af, maar niet door navolging: alles is hier oorspronkelijkheid en
oprechtheid van opborrelende jeugdige geestdrift. Neen, door de echtheid zelve is
deze kunstopvatting verwant aan die van den eersten Vlaamschen meester; want hoe
hevig men het ook betwist hebbe: er bestaat eene Vlaamsche muziek, zoo goed als
eene Vlaamsche schilderschool, als eene Vlaamsche letterkunde. Wat is de kunst,
zoo niet de uitstraling van een temperament, van een hart, van een ziel? En een volk
heeft ook een ziel. Daarom vinden wij bij De Vocht, zoo goed als bij Benoit, die
breede grootsche lijnen, zoo indrukwekkend in hunne eenvoudigheid; dit rijke palet
vol fleurige kleuren; dit echt-gezonde van den malschen grond, van den
onvervalschten Vlaamschen aard.
Niet dat de techniek ontbreekt: integendeel stevig en ijzervast staat de muzikale
structuur, met misschien hier en daar wat overdaad van weelderigheid - de jaren
zullen van zelf aan de ondervinding toelaten de noodige snoeiing te brengen. Talent
is in ruime maat aanwezig, maar nevens het aangeleerde wat rijke grond van ingeboren
vaardigheid, gloeiende geestdrift, alles meeslepende overtuiging!
Want eene natuur is deze kunstenaar, gelijk alle begaafden. - Ik spreek niet van
het uiterlijke: van den jeugdigen blos die dezen jongen vorst, dezen jongen god siert;
maar van het innerlijke: van het blank maagdelijke dezer ziel, nog ongerept kuisch,
van het fier ridderlijke van dit gemoed, zoo echt mannelijk. En dát klinkt in zijne
muziek; dat geeft haar die jeugdige bekoorlijkheid, die opbeurende frischheid.
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Zoo goed als ik in Hammenecker den priester-kampioen der Hooge waarheid en
Gewijde schoonheid wilde begroeten, zoo zeer houd ik er ook aan een huldegroet te
sturen aan dezen jongen, aan dezen stouten en edelen, die met fieren zwaai den
schepter in handen neemt van de meest koninklijke der kunsten: de zoete veredelende,
verheiligende zangkunst - de muziek.
Deze korte regelen werden geschreven ter aanleiding van het Concert van den 10en
Juni, in de Koninklijke Harmonie, te Antwerpen. Daar was heel het tweede deel
gewijd aan werken van L. De Vocht. Ziehier het programma:
1. SINFONIE (Ontwaking). - 2. HERDERSWIJS voor Engelschen hoorn. - 3. A.
AVONDSCHEMERING (Symphonisch gedicht) B. PASTORALE - 4. LENTEMORGEND.
Aan het eerste stuk heb ik verweten eene al te groote weelderigheid van
orkest-effekten, misschien toe te schrijven aan het onvoldoende der uitvoering - de
toondichter moest op twee korte repetitiën het zeer moeilijk stuk laten aanleeren; maar de warme gloed der jeugd is overal aanwezig, en wie zou klagen over
uitbundigen rijkdom?
Van de kleinere stukken is echter niets dan goed te zeggen: het zijn perelen van
echte, innige poëzie. Hoe zoet, hoe warmstreelend zingt de Engelsche hoorn in die
HERDERSWIJS, die in 't gedacht van den toondichter eerder Paaschdageraad zou
moeten heeten! De twee volgende stukken met viool-solo zijn ook in dien trant van
gevoelvolle uitborreling uit het hart, van gezonde levensvreugd. In den
LENTEMORGEND komt weer het orkest alleen aan het woord en juicht zijne
levensblijheid, zijne levensvolheid met kloeke fierheid uit.
Hoe jammer dat zulke jonge krachten niet, met de noodige voorbereiding, hunne
werken ten gehoor kunnen brengen! Leefde nog, gelijk ten tijde van Benoit, de muze
der muziek, dan mocht men zoo iets verwachten...
Sprekend van Benoit, welk zijn die geruchten die door de lucht waren? Wat heb ik
hooren vertellen, als zou vóór 't Lyrisch tooneel - al uitsluitelijk Fransch in zijn
architectuur - een Fransch-opgevat standbeeld, naar uitspraak van een uitsluitend
Fransche jury, den stoeren Vlaamschen meester verheerlijken? IJdele praatjes zijn
dat zeker: ons Vlaamsche volk heeft te veel gezond verstand, te veel kloeke fierheid
om aldus den roem van een zijner befaamdste zonen te vertrouwen aan den wuften
zin onzer zuiderburen.
Antwerpen, 22 Juni 1908.
M.E.B.
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Historische kroniek
Over vaderlandsche geschiedenis
En wel bepaald een nauwer inkijken, stuksgewijze, van eenige werken, die we in de
vorige Kroniek enkel bij naam en datum vermeldden.
De middeneeuwen komen voorop met Dr LEO VAN DER ESSEN. Zijne Etude critique
et littéraire sur les Vitae des Saints Mérovingiens de l'ancienne Belgique(1) vormt
een lijvig boekdeel van XX-448 bladzijden; zijne Etude d'hagiographie médiévale,
overdruk uit de Analectes pour servir à l'histoire ecclésiastique de la Belgique(2)
beslaan op hunne beurt 92 bladzijden eenigszins kleineren druk; daarbij vallen aan
te stippen zijn opstellen over Geschiedkundige heiligenlitteratuur. I. De H.
Willibrordus en zijne levensbeschrijvingen(3). II. De H. Amandus, Apostel van
Vlaanderen(4), in wijlen - lacy! - de Geschiedkundige bladen. Gezamenlijk - gezien
den betrekkelijk korten tijd die er aan werd besteed - een reuzenarbeid, waarvan de
waarde niet licht te overschatten valt. Tot in bijzonderheden die werken ontleden,
kunnen we niet; ze zijn overigens bestemd voor het studeervertrek der hooger
ontwikkelden, niet voor de leeskamer van het groote publiek. Maar hun nut en
strekking bekend maken, liefst nog met 's schrijvers eigene woorden, past teenemaal
bij den aard van ons overzicht.
Wat is een Vita? Wat nut kan zij opleveren voor de geschiedenis? Welk zijn de
Vitae door VAN DER ESSEN bestudeerd? Welk is zijn methode en welk zijn zijne
besluiten?
Eene Vita is het levensbericht of het zoogezeide levensbericht van een heilige. Ik
zeg het wel: het levensbericht of het zoogezeide levensbericht. Want vaak gebeurt
het, dat er van al de dingen die omtrent den titularis verhaald worden, weinig of
geene zijn die waarlijk met zijn daden of handelingen iets heb-

(1) Université de Louvain, Recueil de travaux publiés par les membres des Conférences d'histoire
et de philologie, fasc. 17. Leuven-Parijs, 1907.
(2) 3e reeks, bkd. III (XXXIII der gansche verzameling). Leuven, 1907.
(3) Geschiedkundige bladen, bkd. I (1905).
(4) Ibidem, bkd. II (1906).
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ben te maken. Hoe komt dat? Dat komt voornamelijk hierbij, dat de hagiographie
destijds - lacy! Ook nog wel heden - werk van devotie en stichting was veeleer dan
werk van geschiedvorsching en nauwkeurige waarheid. Te goeder trouw werden
daden van een heilige ook toegeschreven aan een anderen, en niet slechts te goeder,
ook soms wel te kwader trouw, of juister misschien, niet slechts onbewuster, ook
wel bewuster wijze: wanneer van een heilige, twee drie eeuwen na zijn bestaan niets
meer geweten was dan de naam, dan dierven de heiligschrijvers ofwel hem eene
andere Vita, ofwel een kakelbont mengsel van verschillige Vitae toeschrijven, mits
enkele verwisseling van den eigennaam of de eigennamen. Uit die beschouwingen
vloeit het antwoord op de tweede vraag die hooger gesteld werd: wat leeren de Vitae
voor de geschiedenis? Betreft het de geschiedenis van den heilige, dan dient oorsprong
en opstel van iedere Vita zoo in haar geheel als in hare deelen, nauwkeurig onderzocht,
en dan zal men tot het besluit komen dat er meer kaf is dan koren, meer onbruikbare
dan bruikbare gegevens; betreft het integendeel de geschiedenis van gedachten en
zeden, dan is alles dienstbaar als echte weerspiegeling van den tijd. ‘De hagiographie
- aldus L. VAN DER ESSEN(1) - is eene der belangrijkste bronnen der middeneeuwsche
literatuur, om inlichtingen te schenken omtrent de beschavingsgeschiedenis. De
ontelbare heiligenlevens die ons zijn toegekomen, veroorloven ons de meest pakkende
kanten van het letterkundig en sociaal leven onzer vaderen te kennen... De volksziel,
de godsdienstige begrippen der massa, de loopende meeningen over de heiligheid
en de heiligen, de openbaringen van den eeredienst, de godvruchtige praktijken van
de geestelijkheid en de plaatselijke bevolking herleven, onder de pen der
monniken-heiligschrijvers, in een zoo volledige werkelijkheid dat men ze te vergeefs
in andere soorten van bronnen - annalen en kronijken - zou zoeken.’ Betrekkelijk
weinig zijn tot hiertoe de Vitae bestudeerd; te veel omvattend zou overigens het
onderwerp wezen voor eene enkele verhandeling: P.H. DELEHAYE, G.J. zelf, die een
algemeen en hoogst verdienstelijk handboek over hagiographie opstelde(2), heeft spijts
zijne uitgebreide kennissen, meestal op eene enkele reeks, de martelaarslegenden,
zijne uitspraken gesteund. Verkieslijk is het dan bij brokken het werk aan te vatten,
en VAN DER ESSEN heeft dat gedaan: de Vitae der Mero-

(1) Etudes..., blz. 5.
(2) Les légendes hagiographiques, (2e uitg.) Brussel, 1906.
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vingische heiligen van Oud-België hebben zijn aandacht getrokken.
‘Uitgebreid en moeilijk ontginbaar is nog dit arbeidsveld. Het getal te bestudeeren
personages van dien tijd is zoo groot, dat de VIIe eeuw in onze geschiedenis den
naam draagt van “eeuw der heiligen.” Weinig oorspronkelijke gelijktijdige
levensberichten bleven echter over; de meeste mieken plaats voor commando-stukken,
waar de geschiedenis nauwelijks eene plaats bekleedt naast de ontelbare vertelsels.
De studie dier Vitae is niet overbodig. De vroegere werken zijn verouderd, en een
breed aangelegde arbeid ontbreekt teenemaal... Veel blijft er dus te doen. Doch laat
ons den aard van ons onderzoek nader bepalen. Wij hebben in onze studie al de
heiligen omvat die in oud-België leefden van de troonsbestijging der Merovingische
koningen tot Pepijn de Korte (751). Deze laatste datum mag wellicht willekeurig
schijnen voor ons onderwerp: men vergete echter niet dat de regeering van Pepijn
gelijk valt met de werking van S. Bonifaas, die wezenlijk de reeks der Karolingische
heiligen opent... Wat de benaming Oud-België betreft, er viel af te rekenen met de
menigvuldige grensveranderingen van het Merovingische tijdvak; wij hebben ons
gehouden aan de oude bisdommen Luik, Kamerijk-Atrecht, Doornik, Térouanne en
Utrecht, die tot den tijd van Filips II bleven bestaan. Die grensperken zijn des te meer
te rechtvaardigen, daar het onderwerp zoowel van godsdienstigen als letterkundigen
aard is.’ Zoo de schrijver in zijne inleiding(1). Uit dezelfde inleiding vertalen

(1) Etude critique..., blz. XI-XII. Niet ongepast zal het zijn hier de alphabetische lijst te laten
volgen der heiligen, wier Vitae door VAN DER ESSEN werden behandeld. Voor meer dan een
lezer zal het een prikkel zijn om het boek in te zien, vermits hij in de reeks meer dan een
heilige zal aantreffen, die hem en zijn streek aanbelangen, en over denwelken juiste kennis
hem voor kring en kansel kan dienstbaar zijn. Men vergeve het ons zoo wij gemakshalve
enkel den Franschen naam uit VAN DER ESSEN (Etude critique...) afschrijven: Aldegonde,
Aldetrude, Alène, Amand, Amé, Amelberge vierge, Amelberge veuve, Arnoul de Cysoing,
Arnoul de Metz, Aubert, Basin, Bavon, Begge, Bérégise, Berlinde, Berthe, Bertilie, Bertin,
Bertulphe, Dimphne, Dodon, Domitien, Eleuthère, Eloi, Erkembodin, Ermelinde, Ermin,
Etton, Eusébie, Evermar, Foillan, Gertrude, Gérulphe, Géry, Ghislain, Gondulphe, Gudule,
Hadelin, Harlinde, Hubert, Humbert, Jonas, Jone, Lambert, Landoald, Landrade, Landri,
Liévin, Lugle, Luglien, Madelberte, Manroute, Maxellende, Mommelin, Monon, Monulphe,
Ode veuve, Ode vierge, Omer, Olger, Pharailde, Plechelm, Ragenufle, Reinelde, Reinule,
Remacle, Rictrude, Rolende, Sauve, Silvin, Théodard, Trond, Ursmer, Vaast, Vincent,
Vindicien, Vulmer, Waudru, Willibrord, Winnoc, Wiron, Zé. In zijn Etudes... bestudeert VAN
DER ESSEN niet het geheel letterkundig patrimonium van een heilige, maar enkel afzonderlijke
brokken, die een eigen onderzoek vereischten. Wij noemen op: La plus ancienne Vita de S.
Bertrin de Malonne; les biographies de S. Mommelin; les biographies de S. Monon; les
biographies de S. Bavon; les biographies de S. Foillien; les biographies de S. Maxellende;
l'hagiographie des SS. Winoc, Omer et Bertin; la biographie de S. Silvin.
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wij de volgende gegevens over inleiding en methode van het boek.
‘De studie vangt aan met de heiligenlevens van het bisdom Luik, omdat op dit
grondgebied de oudste hagiographische teksten ontstonden. Uit hoofde van denzelfden
regel volgen dan de Vitae der heiligen der bisdommen Kamerijk-Atrecht, Doornik,
Térouanne en Utrecht. Die verdeeling, op aardrijkskundige begrippen gesteund, is
gemakkelijk te rechtvaardigen. Ieder bisdom biedt inderdaad een stel Vitae, die
onderling literarische cyclussen uitmaken. Die cyclussen, op weinig uitzonderingen
na, overschrijden de grens niet van het bisdom waar zij ontstonden, anders gezeid:
de literarische cyclussen der hagiographie van het bisdom Doornik, bij voorbeeld,
zijn teenemaal anders dan die der naburige bisdommen. In de bijzondere studie van
iedere reeks hagiographische teksten betreffende denzelfden heilige, wordt steeds
begonnen door een critisch opgestelde biographische schets, tenzij, bij gebrek aan
historie, enkel de legende kan aangegeven worden. Vervolgens wordt onderzocht de
middeneeuwsche hagiographie van den Merovingischen of zoogemeend
Merovingischen heilige, met andere woorden: niet alleen wordt er gelet op de oudste
Vita, die overigens zeer zelden in het Merovingisch tijdvak te huis hoort, maar op
de elkaar volgende middeneeuwsche herknedingen dier oorspronkelijke Vita. Bij dit
uitgebreid onderzoek komt noodzakelijk de denkwijze te pas van geleerden die
vroeger die zaken behandelden. Op gevaar af het verwijt op te loopen bekende
waarheden te herhalen, hebben wij gemeend - het is immers de schrijver die spreekt
- die denkwijzen te moeten aanhalen, te bestrijden of te bevestigen. De lezer kan er
enkel bij winnen: een nauwkeurig begrip der problemen, die bij de studie van elke
Vita thuis hooren, en een volledig overzicht van het onderwerp vloeien er uit voort,
benevens een besparing van tijd, vermits de gebruiker, om het verschil onzer
besluitselen met dat onzer voorgangers te kennen, niet meer tot hunne werken hoeft
terug te keeren. Voor de volgorde bij de studie van al de Vitae der heiligen van een
zelfde bisdom, steunen wij ons op de waarschijnlijke tijdsorde: de heiligen, wier Vita
het eerst bekend is, worden eerst bestudeerd; deze, wier oudste levensbericht tamelijk
laat werd opgesteld, komen
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achteraan. Alzoo kan men, bij geval van evolutie, beter den gang der ontwikkeling
vaststellen en de kenteekenen der verschillige tijdperken nader onderscheiden(1)’.
En nu de besluiten. Ze zijn tweeërlei, de eene van bijzonderen, de andere van
algemeenen aard. De eerste worden in onderhavig werk geleidelijk aangegeven en
in een prachtige stamboomtafel, bij het einde, om zeggens aanschouwelijk voorgesteld;
tot eene samenvatting in dit overzicht leenen zij zich niet. De tweede zullen door Dr
VAN DER ESSEN in een nieuw boek worden uiteengedaan. De hoofding van dit boek
La formation et le développement de l'hagiographie mérovingienne en Belgique,
volstaat om zijn inhoud te kenschetsen: de belangrijkste besluiten ten opzichte der
letterkundige geschiedenis zullen er in betrekking gebracht worden met de
ontwikkeling van eeredienst en wijdienstwezen. In afwachting dat we dit tweede
deel later bespreken, laten wij wijzen op de hooge waarde van het eerste. Nauwkeurige
en volledige bibliographische opgaven, onberispelijke citaten en gezonde kritiek
maken het tot eene mijn van onuitputbare gegevens voor de litterair-godsdienstige
geschiedenis onzer Belgische middeneeuwen. Daarbij zal niemand die nog een
biographie onzer Merovingische heiligen, zij het dan ook tot welk doel, wil opstellen,
mogen nalaten het boek van VAN DER ESSEN te lezen en uit te pluizen, wil zijn werk
niet bij voorbaat tot veroordeeling verwezen zijn.
Met E. GOSSART gaan we over tot den Spaanschen tijd. Zijn boeken dragen den
gemeenschappelijken titel: Espagnols et Flamands au XVIe siècle, en heeten dan
ieder op zijn eigen: L'établissement du régime espagnol dans les Pays-Bas et
l'Insurrection(2) en La domination espagnole dans les Pays-Bas à la fin du règne de
Phi lippe II(3).
Hoogst belangrijk zijn beider werken voor de geschiedenis der XVIe eeuw, want
zij voeren eene nieuwe manier van beschouwing en behandeling in voor dat boeiende
tijdperk, en inderdaad GOSSART zegt het zelf: Indien men spijts uitgebreide studiën
tot nu toe nog zoo weinig klaar ziet in de gebeurtenissen van toen, ‘c'est qu'on a trop
exclusivement envisagé le côté religieux de la lutte; on n'a guère vu en Philippe II
que le champion du catholicisme; on n'a pas tenu suffisamment compte de la place
que les Pays-Bas occupaient dans le système de sa politique générale(4).’ Dit nu juist
is het wat de schrijver

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

Etude critique... blz. XVII-XVIII.
Brussel, 1905.
Brussel, 1906.
L'établissement...., blz. v.
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doen wil, en hoogst bevredigend, ja wel eens echt verrassend zijn de uitslagen van
zijn streven. Kenschetsend is, alzoo, zijn algemeene beoordeeling van den droevigen
Spaanschen tijd in onze gewesten: ‘L'histoire de la domination espagnole dans les
Pays-Bas n'est pas seulement l'histoire du conflit entre le fanatisme d'une part et la
tolérance religieuse de l'autre; c'est celle des efforts soutenus par le fils de
Charles-Quint, afin de retenir sous le joug un pays qui lui servait de point d'appui
pour remplir son rôle de chef de famille de Habsbourg et pour s'acquitter de sa mission
de champion international du catholicisme. Ainsi s'expliquent le mépris des libres
institutions, la violation des privilèges, les cruautés du duc d'Alve, l'insurrection qui
s'en suivit et, après la reconstitution des provinces wallonnes, la lutte avec celles du
Nord, lutte qui aboutit au XVIIe siècle. à l'affranchissement des Provinces-Unies et
à leur essor prodigieux, tandis que la Belgique, misérablement courbée sous le joug,
était condamnée à la décadence, comme la nation à laquelle l'avait asservie
Charles-Quint(1)’.
Tot daar voor de leidende gedachte van 't werk. In bijzonderheden afdalen is mij
des te moeilijker, daar ik persoonlijk nooit in zeer nauwe betrekkingen geweest ben
met de geschiedkundige bronnen der Spaansche overheersching in de Nederlanden.
Toch wil ik even stilhouden bij enkele punten, die naar eigen oordeel zoowel als naar
de meening van wijzeren dan ik, bijzondere aandacht verdienen.
In het eerste boek worden, onder meer, de oorsprong en de ontwikkeling der
Nederlandsche beroerten te zamen met hunne bestrijding door den vermaarden hertog
van Alva geschetst. Van op een breeder veld dan dit onzer nationale geschiedenis
heeft Gossart die gebeurtenissen bestudeerd; hij heeft den indruk nagegaan dien zij
in de nabuurlanden teweegbrachten en bevonden dat hun invloed op de politieke
houding der mogendheden van dien tijd betrekkelijk gering was. Waar de keizer en
de prinsen van Duitschland en de koningin van Engeland eene gedragslijn hadden
vast te stellen tegenover Philips II, hielden zij het oog eerst en vooral op de belangen
hunner eigene dynastie, en zoo ging het ook waar zij hadden om te gaan met den
prins van Oranje en de hervormden; de plaatselijke strijdpunten der Nederlanden
lieten hen tamelijk onverschillig.
In het tweede boek valt er betrekkelijk nog meer aan te stippen. Eerst over
Requesens: weinig was er nog over zijn tijdvak geweten en zijn karakter is met
meesterhand geschetst.

(1) L'établissement..., blz. XII.
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Dan over Don Juan van Oostenrijk: te recht wordt er op gewezen dat het verkeerd
is Don Juan voor te stellen als een slachtoffer van de Staten en den Prins van Oranje,
en te laten gelooven dat zijne goede inzichten door de kwaadwilligheid zijner
tegenstrevers zouden zijn verijdeld geworden; op hem zelf rusten schuld en
verantwoordelijkheid. Ook over den Zwijger staan er goede bladzijden in GOSSART,
al wordt zijne belangloosheid in den strijd wel te zeer overdreven. Maar het liefst
van al heb ik het kapittel gelezen betreffende Philips II, die dan toch de groote figuur
is die geheel onzen Spaanschen tijd overheerscht. Niet zonder reden wordt er gezeid
dat zijne regeering slechts dan teenemaal verstaanbaar wordt als men ze beschouwt
als de voortzetting van die van Keizer Karel, en deugd doet het aan 't harte door den
schrijver een onderscheid te zien maken tusschen den monark, die steeds gereed is
ook tot de geweldigste middelen zijn toevlucht te nemen om zijne zoo opgevatte
zending van vertegenwoordiger Gods op aarde te volbrengen, en den privaat-man,
wiens daden en woorden veeleer goedheid, genegenheid en gezelligheid ademen.
Valt er nu op het werk van E. GOSSART ook iets af te dingen? Jawel. Zijne stellingen
zijn wel eens overdreven, zijne bibliographie is tamelijk onvolledig, zijn stijl mist
niet zelden bondigheid en kleur en van sommige herhalingen is zijn werk niet vrij
te pleiten. Spijts dit alles heeft hij geschreven twee boeken van hooge waarde, die
goed en nieuw licht verspreiden over de meest interessante periode onzer nationale
geschiedenis.
Prof. P. POULLET, van de Leuvensche Hoogeschool, lid van den Leuvenschen
gemeenteraad en sinds den dood van zaliger minister De Trooz tevens lid van de
Kamer van Volksvertegenwoordigers, gaf onlangs een lijvig boek uit dat voor titel
draagt: Les institutions françaises de 1795 à 1814. Essai sur les origines des
institutions belges contemporaines(1).
Belges en françaises, is dat niet tegenstrijdig? Neen toch, want binst de jaren, door
den schrijver bedoeld, was ons land één met Frankrijk, en de Fransche instellingen
werden overal ingevoerd waar de Fransche vlag wapperde. In dien zin heeft dan ook
CH. TERLINDEN mogen zeggen ‘qu'en apportant une contribution à l'histoire nationale,
M. Poullet a élevé un monument d'histoire juridique internationale.’ Het boek ontleden
of er den korten inhoud van weergeven gaat niet aan. Gebouwd

(1) Brussel, 1907.
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naar een stevig plan vol regelmaat en klaarheid handelt het opvolgenlijk, eerst voor
het consulaat, daarna voor het directoire en het keizerrijk, over de grondwettelijke
inrichting, de wetgevende, de uitvoerende en de rechterlijke machten, de plaatselijke
instellingen, de openbare financiën, de publieke vrijheden, het onderwijs, de
eerediensten en de weldadigheid. En telkens steunt de schijver bij zijn uiteenzetting
op oorspronkelijke bronnen en teksten, die hij niet zelden ten koste van vele
opzoekingen zoowel in de archieven van Parijs als in die van Brussel heeft te vinden
gehad. Zijn boek is een standaardwerk dat in zijn aard niet zal worden overtroffen.
Het is daarbij als de middenbrok van eene juridische vaderlandsche trilogie.
Inderdaad, Les institutions francaises de 1795 à 1814 is het vervolg van de Histoire
politique nationale (origine, développement et transformation des institutions dans
les anciens Pays-Bas) van wijlen E. POULLET - Prosper's vader -(1) en de voorlooper
van een derde werk, reeds in voorbereiding, dat handelen zal over de veranderingen
sinds 1814 tot heden ondergaan door de instellingen, die wij binst de vier vorige
lustrums van Frankrijk ontvingen. Van af de vroege middeneeuwen tot op den dag
der Fransche omwenteling hadden onze instellingen zich nagenoeg natuurlijkerwijze
geleidelijk ontwikkeld; iedere vreemde overheersching had wel iets van het hare met
of tegen dank opgedrongen, doch den ouden vaderlandschen geest had zij nooit
teenemaal ten onder gebracht: veel werd steeds geëerbiedigd en veeleer was er steeds
van hervormen - ook wel vervormen - niet zoozeer van vernietigen spraak geweest.
De Fransche overheersching echter brak alles af en bouwde van den grond af aan
een gansch nieuwbakken iets. Daarom was E. POULLET in zijn Histoire politique
nationale bij het einde der XVIIIe eeuw blijven staan, verklarende dat er een
zelfstandig werk noodig was voor de studie der herinrichting van de maatschappij.
Dat zelfstandig wërk brengt ons heden zijn zoon, en tevens belooft hij ons het vervolg
voor morgen. Want onze juridische geschiedenis eindigt niet in 1814. Vooraleer
grondig te worden gewijzigd na de Belgische omwenteling, hadden de door Frankrijk
opgedrongen instellingen reeds eene eerste en zeer merkelijke verandering ondergaan
tijdens de vereeniging van België met Holland: binst die vereeniging, hoezeer ook
de overmacht van het Noorden te voelen was, waren we toch geen gewonnen en
verwonnen land meer, en de nationale geest van

(1) Bkd. I, Leuven, 1882, Bkd. II, Leuven, 1892.
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vroeger, met zijne groote eigenzinnigheid en zijn drift naar eigen vrijheid en
meesterschap, kwam weer sterk naar boven. In 1830 triomfeerde hij, en bleef de
Fransche wetgeving dan ook tot grondslag dienen voor onze Belgische instellingen,
dan werd zij toch teenemaal aangepast aan ons eigen karakter; sindsdien ontwikkelt
zij voort op eigen voet en ondergaat geleidelijk verandering en - zoo is het toch immer
gemeend - verbetering naar gelang de tijden het meebrengen.
Als we de hoedanigheden nazien van de Institutions françaises de 1795 à 1814
dan kunnen we niet anders wenschen, dan spoedig de Institutions belges de 1814
jusqu'à nos jours te mogen begroeten. De voltooiing van het meesterwerk, waaraan
vader en zoon hebben gearbeid met gelijken arbeid en gelijke bekwaamheid, zal eene
der onsterfelijke bijdragen zijn die de vaderlandsche geschiedenis aan het
leeraarskorps der Leuvensche Alma Mater zal te danken hebben.
VAN DER ESSEN, GOSSART en POULLET hebben we even doorbladerd. Het omne
trinum perfectum der ouden zou ik echter niet durven toepassen op mijne huidige
kroniek. Nog van vele werken zou ik dienen te spreken, ook van sommige die ik in
de notas van mijn Februari-overzicht niet heb vermeld. Als daar: R. LEMAIRE, Les
origines du style gothique en Brabant, Bkd. I. L'architecture romane(1) en X. SMITS,
De Sint Janskerk van 's Hertogenbosch(2). Kunsthistorische werken liggen echter
minder in mijne bevoegdheid, en wellicht kan een ander genoemde boeken, te gelijk
met de Grondbeginselen der bouwkunst van A. VAN HOUCKE, door het Davidsfonds
uitgegeven, wel even aan de Warande-lezers voorstellen. Iets dergelijks geldt voor
de biographieën aan Frère-Orban en Malou, door HYMANS en Bn DE TRANNOY: ik
durf het niet mij met mijn kortjarige politieke ondervinding van de beoordeeling dier
werken te wagen. Stouter zou ik zijn voor het boek van TERLINDEN betreffende
Koning Willem I van Holland; maar daar kom ik wellicht op terug, wanneer ik eens
de gelegenheid heb min of meer uitvoerig te gewagen over 's Pauzen Archief in het
Vatikaan. Die gelegenheid zal, met Gods hulp, zoo lang wel niet uitblijven: kortelings
toch hoop ik de lezers van Dietsche Warande en Belfort in kennis te brengen met
het Belgische Instituut voor Geschiedenis te Rome(3), en dan wil ik, van het

(1) Recueil de travaux publiés par les membres des conférences d'histoire et de philologie de
Université catholique de Louvain. Brussel, 1906.
(2) Ibidem, 1907.
(3) Een officieelen Vlaamschen titel ken ik voor die inrichting niet; vroeger heb ik wel eens
vertaald, ook is dit tijdschrift, door Belgische School van Geschiedenis. Doch naar het schijnt
had ik het mis op niet slaafscher om te zetten. Wellicht ware het beter het Institut historique
belge ook in onze taal maar te bezigen.
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Instituut uit, wel eens leerken staan om een blik te gunnen op de gansche
geschiedkundige bedrijvigheid, die woelt, in de Pauzenstad, om het grijze Vatikaan,
evenals op de verschillige wetenschappelijke expedities, die van België uit door
verschillige geleerden met het oog op de vaderlandsche geschiedenis werden
ondernomen. De namen van Kan. A. CAUCHIE, Prof. LONCHAY en Kan. LAENEN,
namens de Koninklijke Commissie van Geschiedenis, Dom U. BERLIÈRE O.S.B., G.
KURTH, A. PAYEU en steller dezes voor het Instituut; P. WILLAERT, G.J., L. GOEMANS,
L. VAN DER ESSEN en TERLINDEN, op eigen initiatief, zullen we dan beurtelings
ontmoeten. Voor vandaag nog enkel een blik op de geschiedkundige literatuur dezer
laatste dagen in 't Nederlandsch.

Varia in 't Nederlandsch
Het boeksken De Antwerpsche naties. Geschiedkundig overzicht van het ontstaan,
de ontwikkeling en de inwendige inrichting dezer arbeidersvereenigingen van af de
XIVe eeuw tot op onze dagen, door EMILE DILIS(1) werd reeds vernoemd in de vorige
kroniek. Een verdienstelijk pogen is het om op den oorsprong en de ontwikkeling
van eene zeer eigenaardige instelling onzer groote havenstad de aandacht te vestigen.
Regelmatige uitbating der bronnen en klare, systematische ordening hunner gegevens
schijnen wel te ontbreken; maar het was er den schrijver ook niet om te doen een
hoog wetenschappelijk werk de wereld in te zenden: dat betuigt de titel genoegzaam.
Moest ooit iemand dit onderwerp dieper ingaan - het ware eene heerlijke stof voor
een akademisch proefschrift(2) - dan zal het wellicht wenschelijk voorkomen dat er
plaats werd overgehouden voor eene vergelijkende studie met de min of meer
gelijkaardige instellingen van andere havens. Te dier gelegenheid zij het tevens
toegelaten even te wijzen op eene zeer verdienstelijke studie, met Nederlandsche
pen in 't Duitsch geschreven door wijlen A. EELTING, hulparchivaris der Koninklijke
Archieven van Nederland: Die alt-niederländischen Seerechte(3). Het is eene wel ver-

(1) Antwerpen, 1906.
(2) Die gedachte wordt ons ingegeven doordien wij in het Recueil de travaux publiés par les
membres des conférences d'histoire et de philologie de l'Université de Louvain een werk
zien aangekondigd van E.P. GOETSTOUWERS, G.J., over de Ambachten van Namen in de
vorige eeuwen. Dat zijn werken van plaatselijke geschiedenis die tevens veel bijdragen tot
de algemeene kennis onzer instellingen.
(3) Den Haag, 1907.
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zorgde uitgave, namelijk, van twee oude handschriften, het eene van Stavoren, het
andere van Keulen, die menige bijzonderheid betreffende de economische
geschiedenis onzer gewesten aan het licht brengen.
En nu we 't toch hebben over Holland, mogen we niet vergeten te spreken over
het achtste boekdeel van de Geschiedenis van het Nederlandsche Volk(1) van Prof.
P.J. BLOK dat de voltooiing is van zijn twintigjarigen arbeid; het behandelt de
gebeurtenissen der laatste eeuw, van af 1830 tot 1887. Dr GISBERT BROM, bestuurder
van het Nederlandsch Instituut voor Geschiedenis te Rome, heeft, in een korte
bespreking, den grooten vooruitgang doen aanstippen door de Hollandsche
Historiographie gedaan sinds de uitgave van de Vaderlandsche Geschiedenis van
JAN WAGENAARS. De vergelijking, overigens, dringt zich op: want juist eene eeuw
is het geleden dat het laatste boekdeel van WAGENAARS het licht zag (1796). Het
hoeft erbij gezegd dat Dr BLOK, alhoewel protestant, verdraagzaamheid en
onpartijdigheid als de eerste hoedanigheid van den geschiedschrijver waardeert, en
zijn oordeel velt met zooveel diepe kennis en rijpe overweging als kalme
bezadigdheid. In Vlaanderen is hij overigens geen vreemde; verleden jaar nog kwam
hij tweemaal te Gent en won er de sympathie van al zijn aanhoorders. Evenals de
Histoire de Belgique van H. PIRENNE, wordt de Geschiedenis van het Nederlandsche
Volk van BLOK overgezet in het Duitsch als bijdrage tot de Geschichte der
Europäische Völker van HEEREN en RüCKERT(2). Naar het schijnt gaat Dr BLOK thans
de hand slaan aan een levensbeschrijving van Willem van Oranje. Het laatste
Nederlandsch werk over den Zwijger dagteekent van 1732.
Nog twee boeken uit Noord-Nederland zou ik even willen vermelden. Het eerste
is de heruitgave van Het Leven van den H. Thomas van Aquino van den E.P.J.V. DE
GROOT, ord. praed.(3), die om zijne herhaalde voordrachten in ons Leuvensch
St-Thomasgenootschap zoo hoog bij ons staat aangeschreven. Veel goeds mag er
van zijn H. Thomas gezegd worden: gezonde kritiek en treffende stijl gaan er gepaard
met ernstige godsvrucht en 't ware te wenschen - maar wat is er ook al niet te
wenschen, voor ons, Vlamingen, op alle gebied? - dat onze geestelijke
boekenmarktmeer met dergelijke degelijke literatuur prijken mocht. Gelijkaardig
moet er gesproken worden over Vondel's

(1) Leyden, 1907.
(2) Verschijnt te Gotha bij Perthes. Het is een zeer wetenschappelijke verzameling.
(3) Utrecht, 1907. De eerste uitgave verscheen in 1882.
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bekering van Dr GERARD BROM(1), dat spijts eenige misschien stoute stellingen rijk
is aan stevige documentatie en nieuwe gegevens: geheel de psychologische
ontwikkeling van Neerlands grooten dichter staat er geschetst in keurige taal en de
lezing van het boek mist geene aantrekkelijkheid. Als proefschrift van een
aspirant-doctor in letteren heeft het heel wat te beduiden. Overigens is het geene
rariteit bij onze Noorderbroeders proefschriften te zien verschijnen van hooge waarde,
en ook te dien opzichte staan wij, Vlamingen, weer wel bij hen achteruit. Gelukkig
zullen we in 't kort mogen wijzen op den Albrecht Rodenbach van LEO VAN PUYVELDE
en den Erasmus van H. DE VOCHT, die vroeger hunnen autours de
doctors-waardigheid bezorgden. Doch hier dreig ik uit de geschiedenis in de
letterkunde te vallen waar ik geen vasten grond heb, en daarom sluit ik maar liever
deze kroniek met een punctum.
Dr A. FIERENS.

(1) Amsterdam, 1907, E. Van der Vecht.
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Met vriendelijke toestemming van den heer G. Van Oest
EMIEL CLAUS. - BOOMGAARD IN VLAANDEREN (1901)

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1908

81

Kunstkroniek
EMIEL CLAUS, BRUSSEL, KUNSTKRING 14-31 MAART. FRANS COURTENS,
ANTWERPEN, FORSTZAAL 2-14 APRIL.
Twee schilders van het Licht, - Is dat geen beter naam, dan het altijd vage Luministen?
- Bovendien Claus is misschien, Courtens is nooit een eigenlijk gezegde Luminist
geweest, - al heeft hij louter Licht geschilderd, tenzij men, zooals enkelen doen, ook
Rembrandt en de Marissen tot de luministen rekent. Voor mij heeft het woord geen
aangename klank, ik breng het altijd in verband met neo-impressionisme, met Seurat
en Signac en van Rysselberghe, hoewel de laatste, niettegenstaande zijn goocheltoeren,
toch altijd een groot kunstenaar blijft;... zoo iets als een opera-apotheose, veel
blond-blauw, rose en heel licht groen en goud, loovertjes en klatergoud en vooral de
stippelmethode, 't welk voor mij blijft een irritant procédé, al zijn er wel die hebben
gestippeld zonder irritant te zijn... Overigens is dit alles een mode, een mode, die
voorbij zal gaan, die al aan 't voorbij gaan is; de groote jonge Antwerpsche school,
die onze hoopvolle aandacht meer en meer gaat vragen en die het vorig geslacht in
de schaduw laat, stippelt nooit.
Claus heeft wel eens, toch niet al te veel gestippeld, zooals Edmond Verstraeten
stippelt, bijna zonder dat men 't merkt. Irritant wordt hij nooit. Hij deed 't, zooals hij
alles doet met groote virtuositeit. Ik houd echter 't meest van den Claus van het Picnic,
het Hanengevecht en de Vlaswiedsters, toen hij nog niet was zóo virtuoos.
Claus is soms een virtuoos, Courtens is altijd de Zanger, de Zanger van den
Nederlandschen grond... Want zijn kunst strekt zich uit over de beide Nederlanden
en over de grenzen komt zij nooit. Evenals de groote Vlaming Jordaens en de groote
Hollander Rembrandt, is hij geloof ik nooit in Italië geweest. In ieder geval hij heeft
Italië nooit geschilderd. Claus is wél, nu onlangs nog, in Italie geweest en had op
deze laatste tentoonstelling in den Kunstkring een twintigtal impressies meegebracht
van Venetië, van de Lagune, die George Eeckhoudt in Onze Kunst een gloeiende
dithyrambe hebben ontlokt... Die impressies waren overbluffend! - rose, goud, blauw,
alles van een héel licht palet geschilderd, in yle nevelen, in vlottende waduwen, opdeinend,
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nooit opdoemend, als feeëriën, altijd lieflijk, nooit geweldig, blond, blond, blond
goud, lichttrillend goud en blond (Claus zelfs is héel blond) de Rialto, de Torcello,
de Santa Maria del'Salute... ik ken Venetië nog niet, which is my loss, maar te
oordeelen naar andere Italiaansche steden, komt 't mij voor dat anderen, Walter Vaes
bijv. den geest van Venetië beter hebben verstaan.
Toch waren de effekten hier en daar Turneresk, al blijf ik de voorkeur geven aan
Turner.
Ik zie Claus maar 't liefst bij ons t'huis in Vlaanderen, waar hij zijn heele leven
heeft gewoond. ‘Claus begint avonden te schilderen’ zei Karel van de Woestyne en
hij is daar in Brussel met een Avond geweest, die aan innigheid niet onderdeed voor
Verstraete en Mauve... de Leye langs den licht glooienden berm, met een opalen
weerschijn in de verte... evendampig over 't gras en een scheper, die zijn schapen
naar huis drijft. - Dát was een schoone Claus, dat was nu de groote Claus, de Claus
van mijn lieveling de Vlaswiedsters (Antwerpsch Museum) de Koeien in de Leye
(Museum te Brussel) Het Picnic (Verzameling van Z.M.) de Koe in de Beek,
Mejuffrouw Dyserinck, Haarlem... ik ben nog te Hollandsch gebleven, het
temperament van den schilder is misschien te veel tegenovergesteld aan het mijne,
om te savoureeren die felle bravour van jubelende gelen en bessensap rooden, van
okerblauwen en kopergroenen, die Vlaanderen lang de Franschen heeft nagedaan;
mij treft hierin meer de knappe werkmanstechniek, dan het innig sentiment van den
schilder.
Gelukkig dat onze jonge school, evenals onze literatuur, zich nu weer meer naar
het Noorden heenwendt, of liever dat ze naar Vlaanderen terug zijn gekeerd, dat
Courtens nimmer heeft verlaten.
Zoo Vlaamsch als Courtens toch is! Zelf Holland ziet hij geheel als een Vlaming,
de rijke, sappige, malsche kleur, het blijde, overborrelende licht; van de week ben
ik nog eens 't nieuwe stuk in 't Museum gaan zien, waarin het academisch corps toch
zoo'n gelukkige keus gedaan heeft!... Het is toch zoo'n echte Courtens, representatief
voor hemzelf en voor het ras. We hebben 't er in de Warande al dikwijls over gehad:
't is dat groote stuk met de Zon onder de boomen op 't buiten van Jhr Bernaert bij
Vogelensang - enorm zijn die doeken als ze tegen den grond staan! - de vreugde om
't licht, om 't groen, om de zon - alleen een zéer geloovig mensch kan zóo zon
schilderen - 't is zoo maar eenvoudige, krachtig - natuurlijke natuur; 't is niet 't
ongeschapen licht, 't grondelooze licht van Vondel en Rembrandt, 't is 't licht dat we
alle dagen om ons
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zien, - 't is de blijdschap van een kind bijna, om 't licht - om 't leven... hij schildert
zoo maar wat hij ziet en doet zijn best om 't zoo goed mogelijk te schilderen - hij
steekt nooit vuurwerkjes af. Al offert hij, zooals in de Biggen en den Witten Stier
wel eens aan de bravour, in den Zonsondergang achter den Molen en 't
Dennenlandschap (beide stukken van den laatsten tijd) hervind hij weer zich zelf en
wordt weer de vrome schilder van de Nonnekes in 't Bosch, van de Besjes, van den
Christus in de Sneeuw - hij blijft altijd trouw aan zich zelf.
Claus is niet altijd trouw aan zich zelf gebleven, - hij is vele malen veranderd en
de stukken, die ik reeds tweemaal noemde, duiden de mijlpalen in zijn kunstloopbaan
aan. Daartoe heeft natuurlijk ieder 't recht, maar 't komt mij wel eens voor dat hij
terwille van 't succes en onder den invloed der Fransche luministen veranderde - en
hij heeft enorm succes gehad! - 't gerucht, waarvoor ik niet insta, loopt dat hij op de
laatste expositie in den ‘Kring’ voor zestig duizend frank verkocht heeft. Hij en
Courtens dwingen de Belgische markt (de Amerikaansche en de Engelsche hebben
de Hollanders). Dit is wel eens hard voor de andere artisten, waar zooveel arme
tobbers onder zijn, - óok met groot talent - ik denk hier o.a. aan den jongen de Laet
die een tobbend genie is - aan Hageman die nu pas een béetje succes heeft gehad en
die voor mij bijna de kleur en iets van de kracht heeft van Rembrandt.
Voor mij blijft de groote, de schoone Claus, de schilder van de bovengenoemde
stukken van de Koeien die door de Leye gaan - van de Vlaswiedsters vooral - dát is
een heerlijk stuk, waarvan de meesten nauwelijks weten dat 't een Claus is. Het hangt
hier in 't Museum, recht tegenover 't Wintergezicht van den lateren tijd. Claus
schilderde dit stuk in 1887, toen hij dus 38 jaar was, want hij is van 49, een heel
eindje ouder nog dan Courtens, al ziet hij er eigenlijk jonger uit. Als Claus nu zóo
was blijven schilderen, zou hij misschien minder succes hebben gehad, maar hij zou
een nog grooter meester geweest zijn!
Het is zoo 'n echt stuk, zouden de Hollandsche schooljongens zeggen, - geschilderd
in een drang van scheppen en met een drang van liefde voltooid... een heel eenvoudig
en toch zoo eigen gevonden gegeven, een lange rits mannen en vrouwen, waarvan
de meesten liggen, een enkele staat, om het vlas te wieden, dat in teedere spruitjes
uit den grond broest; magistraal van kontour,-skulpturaal en toch maar zoo gewone,
grove, plompe menschen the tillers of the earth - zoo 'n beetje als de dieren des velds.
Vooral de eene, recht-staande figuur, die in de verte uitspiedt, is heel schoon, schooner
nog de verre onein-
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digheid van de licht-blauwe, bijna witte lucht, van de uiterst teere wolkjes, als donsjes.
Dat is de eenvoudige, eerlijke, ware Claus, zooals God hem heeft geschapen, het
kleine vlasharige boerenjongetje dat, volgens Camille Lemonnier, ‘avait sous les
yeux, dès l'âge tendre, les claires eaux, les grands ciels et les labours qu'il peindra
plus tard.’
Want Claus is, als zoovelen onzer schilders, een boerenkind, zijn ouders hadden een
pottenwinkeltje bij de Leye, waar hij liep rond te spelen en te spijbelen(1) met zijn
vriendjes, tot hij opgemerkt werd door Peter Benoit. Hij was toen loopjongetje bij
een banketbakker, wat een vak schijnt te zijn bevorderlijk voor kunst. Hij begon toen
al een beetje met verf te kladden. Op aandrang van Benoit ging hij naar Antwerpen,
waar hij bij den ouden Geefs in de leer kwam en al vast, om dadelijk zijn kost te
verdienen, Heiligenbeeldjes beschilderde, die Geefs verkocht; 's avonds teekende hij
naar ‘plaaster’ in de Academie.
Maar ‘een dag’, zooals de Transvaalsche boeren zeggen, begon 't hem te vervelen
en liep hij weg, naar een classe de Nature, waar een meester van naam voorstelde
om hem te doen teekenen naar levende modellen... honden, die levend aan een ladder
werden gehangen, afgenomen als ze nog warm waren en zóo in de gewenschte
houding gelegd.
Claus vond dit een griezelig procédé en liep wéer weg.
Toen werd hij voorgedragen voor den prijs van Rome, maar hij had in den prijs
van Rome geen zin; de prijzen van Rome mislukken dikwijls ‘il allait passer des
heures au port, regarder manoeuvrer les équipes, débarquer les émigrants, crever la
bourrasque des ciels d'octobre par-dessus la Tête de Flandre. Après de tels spectacles,
il ne peut plus se résigner à traiter le sujet du concours dans sa banalité
conventionnelle et quitte l'académie. Il est libre, il suit son instinct, il expose pour la
première fois à Gand, son portrait du sculpteur Joris est remarqué.’ Een tijd lang
heeft hij te Antwerpen gewoond, waar hij het atelier had, waar Hendrik de Braekeleer
zoo lang geweest is. Hij heeft een reis door Spanje en Marokko gemaakt, waarna
Verlat hem een tijd lang beïnvloedde ‘et l'incitait à une peinture àpre, découpée et
lapidaire...’ Een veelbewogen, uiterlijk veelbewogen leven - innerlijk wel - heeft hij
niet gehad... gelukkig de menschen die geen geschiedenis hebben. In 1887 trouwde
hij.

(1) Van school wegblijven.
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‘Entre la rivière et la chaussée un pavillon de chasse gardait un air de mystère sous
ses hêtres et ses châtaigniers.’ (Zie Maison Zonneschijn 1899, Luxemburg, Parijs).
Hij huurde 't eerst, kocht 't later, vergrootte het, hij woont er nog. Dat teekent den
geheelen man ‘Zonneschijn’! 't Is een zonnig-blonde man met een zonnige kleine
blonde vrouw... En toch, hoezeer van 't Noorden zijn uiterlijk ook schijne, hij zou
geen Noorderling, geen Hollander kunnen zijn. Hij is veel meer zuidelijk dan
Courtens, al heeft Courtens donkere haren... Claus is als een blonde Italiaan.
‘So tell her swallow, thou that kwowest each
That bright and fierce, and fickle is the South
and dark and true and tender is the North...’

Courtens en Claus, zóo hebben ze dikwijls samen in de Vlaamsche School gestaan.
Courtens ‘dark, true and tender’. Hiermee wil ik nu niet zeggen dat Claus ‘fierce and
fickle’ is. Ik had hem vroeger al eens gezien in Holland op de
Rembrandttentoonstelling en herkende hem van zijn portret. Dat voor in het boek
van Lemonnier lijkt heel goed, al is hij een beetje ouder geworden. Hij is ook niet
groot, heel lenig en bewegelijk. Zijn figuur is als van een man van dertig jaar; 't
gezicht, de nek vooral, is bruin gebraden en, zooals bij landlieden, sterk gegroefd.
Toch heeft hij niets boersch, maar iets heel gentlemanlike- en gedistingeerds. Ik
sprak hem niet aan omdat hij er zoo moe uitzag en erg door een paar Amerikanen
werd geëmbêteerd. Hij had een buitengewoon aangename stem - voix de charmeur
- en sprak rap, rap, rap... yes, yes, yes... ik geloof niet dat hij heel veel meer Engelsch
kende. De Amerikanen, met lange, goudgevulde tanden radbraakten Fransch.
Zijn vrouw is een lief vrouwtje, ook héel blond, fijntjes en teertjes als een
Dresdensch porceleinen poppetje, toch sterk door de zon gebrand en gezond, met
een klein, parmantig, grasgroen hoedje.
Dit is voorloopig al wat ik van Claus heb te vertellen, later als ik hem in zijn huis
te Astene bezocht heb, kom ik nog eens op hem terug. Ik houd persoonlijk meer van
Courtens, over hem en zijn tentoonstelling geeft onderstaande den korten indruk
weer.
Courtens is van 2 tot 14 April in de Forstzaal geweest met 38 van zijn stukken, die
eigenlijk alle meesterstukken waren uit verschillenden tijd en hoewel wij de meeste
kenden - zijn kunst verveelt toch nooit. Hij had veel verkocht, in aanmerking genomen
de slechte tijden en de - voor België - tamelijk hooge prijzen die hij vraagt.
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't Antwerpsche Museum kocht, zooals ik uit goede bron vernam, 't prachtig boom
en boschgezicht, dat hij op 't buiten van Jhr Bernaert heeft geschilderd en waar hij
den laatsten tijd scheen 't mij, nog in veranderd had - 't verschiet was nog waziger
geworden. De Besjes (Vieilles de Schiedam) het mooiste stuk dat hij ooit schilderde,
is nog zijn eigendom; dat hoorde nu eigenlijk t'huis in een Hollandsch Museum,
omdat 't zoo'n innig Hollandsch stadsgezicht is, ook wat opvatting aangaat en kleur,
vermalscht door Vlaamsche sappigheid en Vlaamsche verve; de Hollanders zijn
echter zoo onuitstaanbaar eigengerechtig en eigenwijs, dat ze bijna uitsluitend van
Hollanders, desnoods van Franschen en Engelschen, maar bijna nooit van Belgen
koopen, of liever ze koopen niet - ze krijgen 't graag cadeau en als er dan een mooi
stuk of een collectie naar 't buitenland, 't eeuwig opslokkende Amerika gaat, beginnen
ze luid te jammeren. Bijna de heele Kann-verzameling te Parijs is nu weêr naar
Amerika verhuisd.
Bizonder onderscheidden we onder de minder bekende doeken: Voor 't Onweer,
geweldig en toch niet overdreven van kleur, In de Branding, Slecht Weder voor
Ostende, misschien onbewust eenigszins Marisachtig, Maneschemer, een juweel,
Morgen in de Kempen, de Schuitjager, heel stout van kleur en Regenzon in de Duinen,
een heel eigen kijk op 't blonde Hollandsche landschap, ook Hollandsch van toon;
dan de prachtige Molen tegen den dalenden gloed van de ondergaande zon en 't groote
Drentsche landschap met schapen, waarover ik 't in mijn groot Courtens-stuk al heb
gehad.
Courtens heeft tegenwoordig ook een huis te Brugge, waar hij bijna altijd is den
laatsten tijd - ik heb hem in een glimp gezien, hij zag er goed uit, alleen een beetje
ouder geworden.
De overige doeken liet ik onvermeld, omdat ik ze den laatsten tijd herhaaldelijk
in de Warande had behandeld. In mijn verslag over de drie jaarlijksche, kom ik nog
eens op hem terug.(1)
26 April 1908.
A.W. SANDERS VAN LOO.

(1) Ten gevolge van een vergissing, werd dit stuk voor den grooten tekst bedoeld in de kroniek
geplaatst. In een kroniek had echter niet mogen ontbreken: ‘Kunst van Heden’,
(onvergelijkelijk schoon), de ‘Lentetentoonstelling te Brussel, de Drie jaarlijksche’ alhier,
den Dood van Jef Lambeaux en de plotselinge ziekte, (naar ik hoor) van onzen armen, lieven
Luyten; maar - aufgeschoben, ist nicht aufgehoben - hierover dan de volgende maal.
A.W.
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Boekennieuws
AAN LAGER WAL, door FRITS LEONHARD, Rotterdam W.L. & J., Brusse, 1907,
247 blz. Pr. fl. 2.40.
Op de eerste bladzijde lees ik dat van Frits Leonhard vroeger verscheen: Het Knechtje,
Kleine Bandeloozen, Emigranten, (tooneelspel). Van dat alles heb ik niets gelezen,
maar 'k zal het lezen zoogauw het me onder de oogen komt. Want getuige deze roman
‘Aan lager Wal’, is Frits Leonhard voorwaar de eerste de beste niet.
Algauw is de inhoud gegeven van 't eenvoudige boek. Mijnheer Kwik in de
overtuiging van zijn talent meent zich als parasiet op de maatschappij te mogen
neerzetten en geraakt zoover dat hij met vrouw en kinderen er uit wordt geschopt.
Naar mijn bescheiden meening zijn er aan dit boek nogal eenige gebreken:
1o) De karakteriseering van Vrouw Kwik mist logische eenheid, en wordt alzoo
onmogelijk of toch zeer onwaarschijnlijk. De laatste helft der dramatiseering van 't
verhaal berust op een sulligheid van 't mensch die we haar in 't 1e deel volstrekt niet
kunnen aanzien: Dit kindsch- willooze- lijdzame- menschje is immers dezelfde niet
meer ‘die haar man wel door mekaar had kunnen rammelen’ of die 't ontschieten kon
met ‘Verrek, treiter van een vent!’
2o) Het 3e hoofdstuk: Een schooljuffer in wording, is zeer vervelend, om de matheid
van de stof zelf en om die van den stijl (de schrijver werd moe en misschien zijn
eigen onderwerp een beetje beu.) Daarbij de telkens weerkeerende on-levenswaarheid
van die klas-tooneeltjes: straatschavuiten, anders uitstekend getroffen, die daar zitten
als sanctjes als juffer hun kleurpapiertjes geeft om te fröbelen. Enfin, dit hoofdstuk
is voor de ¾ verdunde tendenz.
3o) Een organische fout van 't heele werk schijnt me te zijn dat de dingen, die
nochtans altijd op een zelfde psychologisch plan liggen, niet immer door dezelfde
oogen worden gezien, om de beurt immers door de oogen van Kwik's dochtertje en
door schrijvers oogen zelf. Dat kan voor de oppervlakte van 't werk tamelijk
onverschillig zijn, maar de zielkundige lijn, die anders wel stevig ware geweest, is
er door geknakt.
Na deze grieven heb ik niets meer dan lof voor dit merkwaardige boek.
De figuur van Mijnheer Kwik meen ik nagenoeg iets eenigs te zijn in onze oudere
en jongere romanliteratuur. Bij onze ouderen buiten Beets vind ik niets zoo realistisch
sober, wars van romantische aandikking, in alle bijzonderheden uitgewerkt,
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en bij de modernen gaat alles te koortsig ofwel te zenuwachtigangstvallig om een
type als dit voor te brengen niet vluchtig en ook niet vervelend. Hier krijgen we een
gezegende middenmaat: genoeg en niets te veel, Thackeray kon dat zoo en Dickens
ook, en Balzac natuurlijk. Er is wezenlijk iets van Balzac's kunst in deze vaste,
verrassend-levendige, alles-gevende en toch knap gedrongene teekening. Zoo
meesterlijk ware deze Kwik in zijn lummelsluie zelfzucht als Grandet in zijn
gierigheid, bleek niet uit het geforceerde van zekere trekken dat Leonhard nog niet
heeft dien genialen dóórkijk van den Franschen meester in de diepste levensdiepten.
Toch zou 't me niets verwonderen dat binnen jaren Leonhard's held in onze letterkunde
geldt als een blijvende type van hen die op hun zeven gemakken door 't leven heen
willen al was 't over lijken.
Hij is van alles, mijnheer Kwik: pianomeester, sigarenhandelaar, declamator,
teekenaar, schrijver, dichter, fröbelonderwijzer, filosoof natuurlijk ook; en hij is
eigenlijk niets anders dan een verwaand- verloopen vadsigaard. En 't is er een met
vrouw en kleine kinderen.
Sedert lang verdient hij geen cent; zijn vrouw, een slaafje van een mensch, vindt
het middel om buiten haar zware huistaak soms iets te winnen. Maar niet zoogauw
is dat geld in huis of Kwik klauwt het in zijn zak, en 't moet op in sigaren, en in
godweet wat, terwijl er thuis geen eten is. Als 't op is komt hij terug, om, hij, de
denker, zijn vrouw haar domheid te verwijten; om haar te beduiden dat, ondanks al
zijn herseninspanning de boel verkeerd loopt door haar schuld en door die van zijn
hebzuchtige vrienden en door die van de heele rotte maatschappij.
En altijd heeft hij nieuwe plannen, die bepaald moeten slagen, en altijd moet zijn
gezin verhuizen om te gaan wonen daar waar hij ditmaal een goudmijn heeft ontdekt.
Ondertusschen ‘denkt’ en drinkt hij voort, en vrouw en dochter sollen maar verder.
Wat kan hij er aan doen? Met zijn besten wil komt hij er niet, en als hij zich zóó
afmat is 't immers toch uit liefde voor zijn vrouw ‘die hij eigenlijk niet zoo arm had
moeten trouwen - zegt hij haar bier-hikkend - want hij kon er wel rijkere krijgen’ en
uit liefde voor zijn kinderen ‘die er eigenlijk nooit moesten gekomen zijn’.
Maar de familie van zijn vrouw, die rijke padden uit Amerika, wat voor gladakkers
zijn dat? Die stikken hun geweten in 't goud, want ze vergeten hun eersten plicht,
die is hun ongelukkige Hollandsche familie te onderhouden. Maar nu is 't geduld uit.
Zijn vrouw moet maar dadelijk om geld schrijven, want hij heeft een grootsch plan,
en dat zal uitvallen als hij maar bankjes heeft.
Zijn vrouw schaamt zich dood, maar op den duur schrijft ze toch, want er is honger
in huis en een kindje bij. De Amerikaansche familie zendt twee aandeelen-coupons.
Twee coupons? Wat kan Kwik daarmee aanvangen? De salamanders willen zeker
gekken met hem? Nu, hij zal ze gaan uitwisselen. En als de 3/4 zijn doorgefuifd:
- ‘G'n avond, sprak hij toonloos en plofte neer op een stoel. Even sloeg hij zijn
oogen op en maakte een afwerend

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1908

89
gebaar om te beduiden dat hij moê was, moê! Zijn rechterhand greep in zijn zak en
kwam na veel woelen met een smak op tafel terug. Onhandig spreidde hij daarna een
hoopje zilvergeld voor zich uit en wezenloos zag hij rond. Werktuigelijk had Nans
(zijn dochter) zijn bewegingen gevolgd en staarde naar het weinigje geld dat op tafel
lag uitgespreid. Was dat alles wat vader van het gewisselde geld thuis bracht?
- Da's geld... geld van de coupons begrijp je, sprak Kwik, versuft naar zijn vrouw
ziend.
Niemand gaf antwoord. Waarom deden ze hun mond niet open nu hij thuis was?
Waren ze van plan stommetje te spelen? Zijn vrouw was een schalk en Nans was
een kleine schalk. Waar was zijn Gloria? Waar was zijn jongste dochter die als een
ster in zijn leven was gekomen en zijn toekomst zou verhelderen? Waar was zij dan
toch? En zoekend met zijn oogen stond hij op, maar een krampachtig losbrekend
snikken van zijn vrouw doorvlijmde zijn versufte hersens en bracht hem in de
werkelijkheid.
- Stil vader, sprak Nans met een vinger op haar mond en wees naar het doode
kindje. Zet uw hoed af!’
Zoo doet Leonhard, als hij een dramatische draad wil te voorschijn brengen in 't
episch weefsel waarop Kwik zoo prachtig uitkomt. Wie zal 't hem te onzent afdoen
in treffenden eenvoud?
'k Herhaal het, een boek zonder lawaaierigheid, een zeer ernstig kunstwerk.
J.P.
KRUISBLOEMEN door C. EECKELS. - Lodewijk Opdebeek, Antwerpen. Pr. fr. 2.50.
Het titelblad geeft raak de beteekenis weer van dezen tweeden bundel gedichten, van
onzen rijkbegaafden katholiek C. Eeckels. Boven het weegekreun der zwoegers, der
arme vrouwen dragende in hunne armen tengere-ziekelijke kinders, straalt uit van
op den berg het kruis. Onder die zwoegers strompelt mede de dichter van
Kruisbloemen. Het eerste deel Processie genieten we minder om het gemis aan
gevoel, maar graag en met medelijdend hart volgen wij den schrijver op zijne
kruisbaan bij den eenige, den eenzame. Wij bidden mee met hem het Leid ons niet
in bekoring, we genieten zijne stille uren, gaan met hem door de Mei en plukken de
Kruisbloemen, om, dan zijn leven te overschouwen in een lied van vergezichten en
smartafgronden. Het Kind, dat heel juist Eeckels' opvatting en den aard zijner
dichtkunst teekent.
‘Ik zag het lente worde' in zomerrijpheid bloeien
en leerde 't kind alleen het lied van winterwee
Gij liet uw zonne in 't blauw van klaren hemel gloeien,
en 'k toonde slechts de nacht met zware wolkenzee.
En toch wendde ik me, wars van vreugde, naar me zelven,
Ik sloot me in dompig hok van 't enge
'K ben oud reeds als de grijze in 't woelen dat me omringt.
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De dichter besluit:
................. God
leer mij het vreugdelied van uw millioenen englen.
En lijk ik met mijn kind uw stekelkroon hervlocht,
uit doornen van mijn wee, zal ik U bogen strenglen
van zege uit bloemenpracht. En heb ik nu de tocht
ter Schelderots gedaan, U volgend in de verte,
gebeden bij het kruis, gewacht bij 't grijnzend graf,
eens juicht het alleluia jublend uit het harte,
en wentelt van de groef de zware deksteen af.
Dan zal uit de' ouden mensch weer levensjeugd verrijzen,
in glans van Paschenzon, wier glorie nimmer dooft.
De herfst is zomer dan, en weelge paradijzen
verlokken dan met groen en koelte en sappig ooft.
Dan zal ik in de rust die over erf en wegen
gedaald is op de vlerk van vrede, U beter biên.
Dan is de schrei van nu een dank om grooter zegen,
En zult ge 't bleeke kind in volle bloeikracht zien.
Wordt ras die won'ge tijd? Is 't weenen weeldrig dauwen
op diep gezonken zaad van echte vreugd geweest?
Mijn God, dan bid ik nog, lijk in het felst benauwen,
In 's Vaders naam, en van den Zoon, en van den Geest.’

Zoo bidt de dichter: of hij verhoort is geweest zullen latere bundels leeren, echter
denken wij dat het vreugdelied der engelen is gemaakt voor de hemelen, en voor de
wereld past, het ‘suspiramus gementes et flentes’ zooals de dichter het menigmaal
heerlijk doet in zijne bundels Heimwee en Kruisbloemen.
Niet voor de vreugd op aarde is de mensch geboren en ik ben benieuwd te weten
welke vreugdeliederen dichter Eeckels ons schenken zou: hoogliederen van liefde
voor vrouw, voor natuur?
Het gemoed dat hij ons uitzingt schijnt niet bestemd tot het vlindergestoei op
bloempjes van een dag of tot vreugdegeschater.
Wij denken veeleer dat hij een zwaarmoedig-diep dichter blijven zal en wij zijn
er om den dichter zelf en onze letterkuude niet kwaad om.
Het recht tot bestaan der katholieke smartliteratuur verdedigden wij reeds
meermaals en wij bewonderen immer voort ‘les chants immortels’ ‘qui sont de purs
sanglots’.
Dat ik dus Eeckels' gedichten over het algemeen bewonder is licht te gissen: Ik
houd meer van de ernstige vaart van den stroom dan van beekjesgebabbel en schouw
op naar den reuzeneik met meer genot dan ik neerzie naar het bloempje aan mijnen
voet.
Ik ben toch niet blind voor Eeckels' kleine gebreken: hij tast soms naar den gepasten
vorm en lijdt wel eens aan breedsprakigheid. Ook is er een zekere eentonige
zwarigheid in menig gedicht - verder hier en daar on-taal.
Mogen weldra die strooi-pijltjes-gebreken wegdrijven op den vloed van echte
dichtkunst die stroomt uit het gemoed van den dichter: Voor mij, ik herhaal het, is
dit gemoed goed zooals het is: Het is vol hooge en diepe katholieke smart d.i. smart
die op gebeden en hoop ten hemel gaat.
GODFR. HERMANS.
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LANGS WEG EN BAAN. Opstellen van verscheiden aard door KANUNNIK Dr J.
MUYLDERMANS, werkend lid der Koninklijke Vlaamsche Academie, Jul. de Meester,
Rousselare, 348 blz.
Weer een zwaar boek van dien zeer degelijken Vlaamschen werker. Opstellen, die
her en der lagen verstrooid en die Kan. Muyldermans liever niet als krantenkost met
den dag zag verloren gaan: daarom verzamelde hij ze in bundel. En hij heeft overschot
van gelijk. 't Zijn voordrachten of studiën over godsdienst, zedeleer, opvoedkunde,
taal, vaderland. Allemaal kloek gedachte en kloek geschreven stukken. Al zijn de
stijl-idealen van den geleerden Kanunnik niet heel en gansch de onze, toch voelen
wij wel dat door die stalen taal zinderingen loopen, die 't metaal soms gloeien doen,
en die komen uit een hart, laaiend van 't beste dat God aan de wereld gaf: geestdrift
voor de eer van Hemzelf en voor 't heil van de menschen. Kanunnik Muyldermans
heeft een grooten voorraad in zich van hetgeen een mensch goed maakt en groot waarachtig en blijvend. En wij heeten 't gelukkig voor Vlaanderen dat hij in zich
voelt de drift om zijn binnenste naar buiten te brengen.
Wie geeft ons mannen van karakter? Vóór jaren stelde Pol de Mont aan de
Vlamingen die vraag, en velen schaterlachten - met reden - omdat ze kwam van Pol
de Mont. Dezelfde vraag klinkt luide uit Kanunnik Muyldermans' werk. En thans
zal wel niemand lachen. Als antwoord erop mogen we wijzen naar zijn groot
voorbeeld. Ontzaglijk velen mogen om overtuiging, om lessen in hooger leven
schoolgaan bij hem.
J.P.
TOETIE WALTHER door J. VAN MERLE bij Van Langenhuysen, Amsterdam. Prijs fl. 1.90. Gebond. 2.25.
Ik heb dit boek, niettegenstaande zijne opvallende gebreken, doodgraag gelezen om
de schoonheid van de hoofdpersonnage: Toetie Walther, alias Jozefina Walther, te
Soerabaja geboren, bezocht aldaar de katholieke school, en alhoewel levende bij
gansch onverschillige ouders, vergeet ze nooit wat ze daar hoorde. Ze blijft
engelachtig-rein, een teedere dochter, een troosteres van al wie lijdt, een steun voor
hen die zwak zijn. Wanneer ze jonkvrouw is, begeert ze katholiek en kloosterzuster
te worden, maar aan het sterf bed van een vriend betrapte ze eene longontsteking die
ontaardt tot vliegende tering. Ze wordt gedoopt en doet hare eerste Communie op
haar sterfbed.
Het is hoog-reine, echt-katholieke kunst: heel eenvoudig enkel belangrijk door de
zielsontleding, bewonderend-innig en ragfijn: Het is ongeveer een romannetje, zooals
bij ons met minder meesterschap over taal en stijl, Juffer Duykers er schrijft.
Wij spraken over opvallende gebreken: en inderdaad er zijn in het verhaal te veel
donderslagen door reine luchten: twee plotselinge dooden. Het is te veel genaaid uit
episodenlapjes. Hier en daar ook is de zinbouw heel mank.
En toch is ons laatste woord een gelukwensch aan den ons tot nog toe onbekenden
schrijver en eene warme aanbeveling van het boek bij het lezend publiek van
Vlaanderen: Vooral voor dames die eenigen tijd uit de kostschool zijn - heel jonge
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meisjes dienen het boek nog niet te lezen - is het opperbest geschikt.
Iedereen overigens mag verheugd zijn om het verschijnen van dit
specifiek-katholiek werk: een strekkingsboek ja, maar zonder de gewone gebreken:
De lessen spruiten voort niet uit buiten-de-behandeling-liggende zedepreeken, maar
uit het eenvoudig toonen van Toeties schoone ziel.
Ik las eens: ‘het schoonste gedicht is een heilig leven.’
In dien zin is Toetie Walther een echt-schoon boek.
L.D.
UIT EEN PEN, door JUSTUS VAN MAURIK. - De Nederlandsche boekhandel. Pr.
0.75.
In deze verzameling novellen is Justus weer heel wat beter in zijn eigen element dan
in den roman ‘Krates’ -.
In de galerij der volksportretten hangt hij de sprekendlevende beeltenissen van De
Nachtwacht, David de Loterijman, Een knorrepot, Oude Sientje. Humor en spot
tintelen in Een kleine Surprise en Muziekkenners. Met tranen op het einde door een
vreugdedageraad doorblonken, werd Herr Hagenbachs erfenis geschreven, en Cesar
doet ons denken aan ‘Uncle Tom's Cabin’ aan het lijden der arme negerslaven. - Er
ligt iets episch in het verhaal der tochten van dien armen zwarte op zoek naar een
hem steeds-ontglippend geluk.
Men ziet: er is in het boek voor elk wat.
L.D.
SUPPLEMENT VIVAT'S GEILLUSTREERDE ENCYCLOPEDIE. Afl. 108.
Dit supplement gaat van bladzijde 401 tot 480 beginnende met Fainéant tot aan
Heilgymnastiek. We mogen van deze afleveringen zeggen wat we vroeger meer dan
eens gezegd hebben over het gansche werk, zonder pretentie geschreven maar ernstig.
In deze aflevering hebben we opgemerkt de artikelen Fraismachines, Frankrijk,
Fundeering, Geboortenstatistiek, Kloosterstatistiek van Nederland, Godshuizen,
Groei, Handelsregister en Heilgymnastiek.

Schoolboeken
HISTORISCHE SCHETS VAN DE NEDERLANDSCHE LETTERKUNDE VOOR
SCHOOLGEBRUIK EN HOOFDACTSTUDIE door Dr C.G.N. DE VOOYS. Wolters,
Groningen. 204 blz. Pr. fl. 1.75.
Een handig-net, zeer prettig boekje gevende het voor schoolgebruik noodige, heel
beknopt maar meestentijds toch voldoende, heel objectief en doorgaans onpartijdig,
al te gunstig gestemd nochtans waar het socialistische student-schrijvers geldt.
Niets dan lof hebben we voor het heel nieuwe plan van dit werkje: ‘Voor een
leerling die geen speciale studie maakt is de literatuur-geschiedenis belangrijker
naarmate onze tijd genaderd wordt. Daarom wordt de behandeling steeds breder en
is meer dan de helft van dit boekje aan de 19e eeuw gewijd.’
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slopen in de levensaanduidingen van Snieders en Van Duyse. Bepaald verkeerd zijn
de uitspraken over dien zelfden Snieders, over Schaepman, het slot over Buysse.
Verder kleine onnauwkeurigheden in de beschouwingen over den opbloei van de
Vlaamsche letterkunde (bl. 163) als zou die ook te danken zijn aan La Jeune Belgique
of den Nieuwen Gids. De beweging is van ons zelf uitgegaan. De werking van den
Kring Van Nu en Straks wordt ook wel wat overschat (bl. 165) en of de stichting van
het algemeen tijdschrift De Vlaamsche Gids (1905) wel beteekenis heeft gehad
betwijfelen wij sterk. Namen als Verriest en Godfr. Hermans werden vergeten.
Toch mogen we zeggen dat het werkje getuigt van veel genegenheid voor de
Vlamingen en eindigt met de hoop ‘dat in deze jaren voor goed de grondslagen gelegd
zijn voor een bloeiende volks-eigen Vlaamsche letterkunde.’
Nog iets: Bij eene tweede uitgave zou het goed wezen aan het einde van het werkje
een alphabetisch naamregister te stellen. Dergelijke lijst verhoogt de bruikbaarheid
van een boek.
Kostelijk zijn de 30 bladzijden lange ‘inlichtingen en raadgevingen’, geheel nieuwe
biographische notas over onze belangrijkste schrijvers.
Voorwaar een schets die, oordeelkundig gebruikt, in Vlaanderen veel goed kan
stichten.
GIDS BIJ DE STUDIE DER NEDERLANDSCHE LETTERKUNDE, vooral ten
dienste van Candidaat-hoofdonderwijzers - Bespreking van verschillende werken
door RIJPMA, leeraar aan het Gymnasium en de H.B. te Kampen. Eerste Deel (17e-18e
eeuw). Tweede deel (19e eeuw). 122 en 150 blz. Pr.
Ziehier vooreerst de inhoud:
Ie Deel: Vondels hekeldichten - godsdiensttwisten te Amsterdam in 1626 en hunne
gevolgen (Wagenaar). Vragen en opgaven over den Palamedes, Gijsbreght van
Amstel, Lucifer, Granida, Warenar, Baeto, De Spaansche Brabander. Het wederzijdsch
Huwelijksbedrog, Saartje Burgerhart, De Ondergang der eerste Wereld.
IIe Deel: De Jaromir-cyclus van Staring, Hagar, Potgieter als Criticus, Jan Jannetje
en hun jongste kind, De Roos van Dekama, Het huis Lauernesse, Waarheid en
Droomen, Sinjeur Semeynsz, Mathilde een Sonnettenkrans, Eline Vere, op Hoop
van Zegen.
De uitvoerigste der besprekingen is deze van Potgieter als criticus.
Al die stukken zijn speciaal-studiën veel grondiger dan eenig leesboek over
literatuurgeschiedenis ze kan geven. Laten we het plan geven van een paar studiën:
Hagar 1 Eigenaardige wijze van ontstaan van Da Costa's grondgedachte van de
Hagar, détail-schoonheden en eenige fraai gekozen beelden, korte beschouwing over
de voornaamste redekunstige figuren of tropen.
De Roos van Dekama. Ontstaan van den roman, karakterteekening: Madzy Dekama,
Deodaat en Reinout, Seerp van
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Adeelen, Willem IV, Aylva, Abt Volkert van Sint Odulf, Broeder Syard, Arkel, over
de Critiek van de Roos van Dekama door Bakhuizen van den Brink, strekking van
den roman, hoe het komt dat dit werk voort gelezen wordt.
Het zou ons natuurlijk te ver leiden elke Studie afzonderlijk te bespreken. Wij
hebben echter bewonderd de bondige duidelijkheid en de methode.
‘Het gebruik van deze uitgave stel ik me op de volgende wijze voor: eerst leze
men het geheele werk zorgvuldig door en make daarbij zijn eigen aanteekeningen,
en dan eerst wordt nagelezen wat er over in de “Gids” gezegd wordt. De verschillende
vragen en opgaven trachte men uit het hoofd te beantwoorden en tevens zoeke men
de versregels of bladzijden, waarnaar verwezen wordt, op’.
Aan onze leeraars en onderwijzers kan dit werk uitmuntende diensten bewijzen
en nog practischer zal deze ‘gids’ zijn als de 2e uitgave een bladwijzer brengt.

Ingekomen boeken ter bespreking
EDW. DE SAEGHER, PH. & S.T.D.: Schetsen van voordrachten over
geloofsverdediging, 2e reeks, Jul. De Meester, Rousselare, 1908, 82 blz.
ARAN BURFS: René De Clercq, eene letterkundige studie, de Vlaamsche
Boekhandel, Brussel, 1908, 61 blz.
Dr FR. MEEUS: Menschenkunde: VI. De Synthesis van den genialen Mensch, no
104 der Verhandelingen van de Algemeene katholieke VI.
Hoogeschooluitbreiding. 31 blz. Prijs fr. 0.25.
DEN GULDEN WINCKEL. nr 5, 14 Mei 1908, maandschrift voor de boekenvrienden
in Groot Nederland. Per j. Prijs f. 1.20. Hollandia drukkerij, Baarn.
P. HALFLANTS: Louis Veuillot. A. Dewit, Bruxelles, 1908, 32 blz.
TH. THYSSEN: Barend Wels. C.A.J. Van Dishoeck, Bussum. 1908. 232 blz. Prijs
f. 1.90.
G.F.J. DOUWES: Paus Leo XIII, nr 5-6 der serie IV van Geloof en wetenschap.
Haarlem, drukkerij De Spaarnestad, 1908. 127 blz.
C, S. ADAMA VAN SCHELTEMA: De Grondslagen eener nieuwe Poëzie.
Rotterdam, W.L. en J. Brusse. 244 blz.
Dr L. VAN PUYVELDE, Albrecht Rodenbach, L.J. Veen, Amsterdam, 232 blz.
Pr. fr. 3.50.
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Dr E. ROMAN. King Henry V, parallel texts of the first and third quartos and the
first folio, vol. the III of the ‘Shakespeare Reprints’ Marburg, N.G. Elwert'sche
Verlagsbuchhandlung, 200 blz.
E. VLIEBERGH, De Kempen, in de 19e en in 't begin der 20e eeuw, Callewaert,
De Meulenaere, 190 blz.
LEO MEERT. Op den weg des Levens, De Nederlandsche Boekhandel, 246 blz.
Pr. fr. 3.75.
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LOD. JANSSEN. Uit een Jongensleven, De Nederl. Boekhandel, 120 blz.
J. BUELENS, De Bijbel werd onder Gods ingeving geschreven, L. Braeckmans,
Brecht, 46 blz. Pr. fr. 0.15.
A. LAUDY, De Nederlandsche Bedevaart naar Lourdes, van 6 tot 15 Mei 1908,
Drukkerij van het dagblad ‘De Tijd’, Amsterdam, 64 blz.
M. STOCKS en ELB. FRANSSEN, Cantate ter gelegenheid van het vijftig jarig
priester-jubilé van Z.H. Pius X, W. Bergmans, Tilburg.
ANNUAIRE DE LA SOCIÉTË D'ARCHÉOLOGIE DE BRUXELLES. Tome XIX, 1908.
Secrétariat de la Société, rue Ravenstein, 3, Bruxelles. 178 blz.
RECHTSKUNDIG TIJDSCHRIFT VOOR VLAAMSCH BELGIË, verschijnende in 10
aflev 's jaars. Antwerpen, de Nederl. Boekhandel, nrs 3 en 4, 9en jaargang, 1908.
Prijs fr. 8.
DE REVUE DER UITVINDINGEN EN ONTDEKKINGEN. 5e jrg., nr 1. Amsterdam,
Cohen, zonen.
DE VLAAMSCHE GIDS, 4e jrg. Jan.-Feb.,-Maart-April 1908, algemeen
tweemaandelijksch tijdschrift, Antwerpen, De Nederlandsche Boekhandel.
TIJDSCHRIFT V.H. KON. NED. GENOOTSCHAP VOOR MUNT EN PENNINGKUNDE,
16e jrg, 2e aflev. Amsterdam, Joh. Müller, 1908. Jrg fl. 5.25.
DE ZAAIER, maandblad voor Kunst. Hulde aan Rodenbach, Mei-Juni, nr 1908,
abon. 1 fr. Leuven.

Uitgaven van J.B. Wolters, Groningen:
C. TIMMERMAN, Reader and Home, Lesson Book II, 124 blz. Pr. fl. 0,80.
K. TER BRUGGENCATE, Engelsch Woordenboek, 2 dln, 648 en 632 blz.. 2e druk,
Pr. fl. 5,40.
C. HONIGH, Hoogduitsch leesboek II, 4e druk, 190 blz. Pr. fl. 1,25.
C.M. ROBERT, Abrégé de la Grammaire française, 19e druk, 160 blz. Pr. fl. 1,
-.
C.G. TROMP, Frohe Stunden, deutsches Lesebuch für holländische Lehranstalten,
160 blz. II, Pr. fl. 1,25.
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BR. VAN DANTZIG, Beknopte Handleiding bij het onderwijs in
Spraakontwikkeling, voor Fröbelscholen, Pr. fl. 0,50.
J.L. DUYSER, 100 gemengde stijloefeningen, 6e dr., 83 blz. Pr. fl. 0,40.
J. RITZEMA-BOS, Schetsen uit het dierenrijk, 4e dr. 168 blz. Pr. fl. 0,40.
BOSUYT, B., Rekenen, V, 7e druk, Pr. fl. 0,25.
J. OOSTERKAMP, Punt C., 2e gedeelte, Examen hoofdakte, 275 blz. Pr. fl. 2,50.
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J. OOSTERKAMP, Examenopgaven, Pr. fl. 0,50.
G. VAN POPPEL, De Hoofdzaken der Duitsche Spraakleer, 38 blz. Pr. fl. 0.20.
J.W. BOERMAN en K.M. KNIP, Natuurlijke Historie. I. Dierkunde, II. Plantkunde,
237 en 208 blz. elk. Pr. fl. 1,75.
J. GRAS & A. DE VISSER, Bijbelsche Archeologie, 271 blz. Pr. fl. 1,90.
F. VAN RIJSENS, Overzicht der Algemeene Geschiedenis, 3e druk, 187 blz. Pr.
fl. 0,90.
Dr G. WILDEBOER, Het ontstaan van den Kanon des Ouden Verbonds, 176 blz.
Pr. fl. 2,25.
Dr A. VAN THIJN, Vl. Leerboek der vlakke Meetkunde, 160 blz. II. Pr. fl. 1,25.
BOSUYT, M., Eerste Verzameling, 6e druk, Pr. fl. 0,25.
S. BOORSMA en COETZE, Pf., Deutsches Lesebuch für die untern klassen, 163
blz. I, Pr. fl. 1, -.
J.L. DUIJSER, Stijloefeningen I, 10e druk, Pr. fl. 0,50.
J. LELIVELD, Engelsch leesboek voor handelsscholen, Pr. geb. fl. 1,40.
M.J. KOENEN, Denken en Schrijven, I, 6e druk, 56 blz. 168 blz. Pr. fl. 0,20.
H. WAGENVOORT, In ruimer kring, leesboek voor de hoogere klassen der
christelijke scholen, 121 blz. I, 2e druk, Pr. fl. 0.40.
H. SCHOLTE, Hoeveel en Waarom, rekenboek voor de lagere school, met
aanwijzigingen voor de oplossing, 7 deeltjes, elk fl. 0,15 fr. 0.25.
A.J. CREMER, LIGTHART en NOORDHOFF. Samen op Reis, III, 96 blz. Pr. fl. 0.50.
A.J. CHEMER, JAN LIGTHART en R. NOORDHOFF, Weet ie den weg nog?
Vragenboekje bij ‘Samen op Reis’.

Uitgaven van Noordhoff, Groningen:
Antwoorden bij BOOSMAN en Bos' Nieuwe Rekenschool, 3e, 4e, 5e en 6e stukje
A en B. Tweede Druk. Pr. f. 0.20.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1908

B. LAARMAN, Vragen en Opgaven bij Toestanden en Gebeurtenissen, 1e en 2e
deeltjes. Pr. f. 0.10.
ID., Vragenboekje behoorende bij Toestanden en Gebeurtenissen III. Pr. f. 0.10.
W.H. WISSELINK, Natuurkundige Vraagstukken, 2e stukje, 6e dr. Compl. 2
stukjes. Pr. f. 0.40.
R. BOS, Voorlooper van Onze Provinciën, met eenige kaartjes, 4e druk. Pr. 15
cent.
ID., Onze Provinciën, 7e dr. Pr. f. 0.20.
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T. PLUIM, Vaderlandsche Geschiedenis voor het Lager Onderwijs, met veie
afbeeldingen, 7e druk. Pr. f. 0.30.
ID. Kleine Vaderlandsche Geschiedenis. Pr. 0.20 cent.
H.J. KOLSTEE, Voor School en Huis, II. Pr. f. 0.40.
W.H. WISSELINK, Vraagstukken ter Oefening in de Algebra. Eerste stukje, 15e
druk. 3 stukjes Pr. f. 0.50, antwoorden Pr. f. 0.55.
B. LAARMAN, Toestanden en Gebeurtenissen, 1e deeltje, 6e geïllustreerde druk.
1e en 2e deeltjes Pr. f. 0.30, 3e deeltje Pr. f. 0.40.
R. Bos en C.H. STEENBEEK, Mijn Teekenboek voor de lagere school, Nrs 4 en
5 vierde druk, nr 7 derde druk. leder deel Pr. 12 1/2 c.
F. DEELSTRA, Teekenschool voor Eerstbeginnenden, Nr 1 série B 15e druk, nr
2 série A 25e druk, nr 6 série A 7e druk, ieder deel Pr. 12 1/2 centen.
B. BAAS, De Taalvriend. Taaloefeningen voor de lagere school, 96 blz. fl. 0.30.
P. WIJDENES en Dr D. DE LANGE, Leerboek der Algebra, deel 1, 136 blz. Pr. fl.
1.00.
L.P.H. EYKMAN, First english reading book, 2d edition, 88 blz. Pr. fl. 0.60.
Mr. I.B. COHEN, Hoofdlijnen der Staathuishoudkunde, 3e dr., 184 blz. Pr. fl.
1.25.
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Inhoud van tijdschriften
ONZE KUNST, Juli 1908. - Eene schilderij in tempera toegeschreven aan Hugo
Van der Goes (Jos. Destrée. - Kunst van Heden (Jul. Schmalzigaug). - K.P.C. de
Bazel (II) (C.W. Nijhoff). - Elberfelder Batiks (Slot) (J.A. Loubèr Jr.) - Kunstberichten
uit Amsterdam, uit Antwerpen, uit Brussel, uit Rotterdam, enz. - Boeken en
Tijdschriften.
BIEKORF, April nr 8. - Plaatsnamen (Adzo). Aan Zee, een sonnet van Caes.
Gezelle. Prettige recensies door Arth. Coussens; maar ‘beter als’, ‘slechter als’ zijn
geen ‘bultige taalkemels’, zelfs geen foutjes.
- Nr 9. - Plaatsnamen (Adzo); verzen van Pater Bertrand; en van Arth. Coussens
echte poëzie over Brugge.
- Mei, nr 10. Een Vrouwenoproer te Nieupoort in 1774 (R. Dupont). - Drie versjes
op ‘de Wind’ (P. Bertrand O.P.) niet altijd Attisch zout. - Hoe Oom Brielemans een
schilderij aan den muur hong (R. De L.). - Heimwee (Warden Oom), verzen. Kunstkroniek.
- Juni, nr 11. - Plaatsnamen (Adzo). - Opstaans (Caes. Gezelle), een smakelijk
proefje uit den 2e verzenbundel die binnen kort verschijnt. - Brugsche Schetsen (Arth.
Coussens). - De Kristus (Horand) sonnet. - Kunstnieuws (I.K.) - De Dichter in de
Gevangenis: een vers van Guido Gezelle uit de jaren 1845-50. Een bewijs dat Guido
Gezelle ook heeft moeten worden.
VERSLACEN EN MEDEDEELINGEN DER KONINKLIJKE VLAAMSCHE
ACADEMIE. - Mei 1908. - Verslag der Mei-vergadering. - Letterkundige wedstrijden
voor 1908: Verslagen der Keurraden. Men besluit tot de uitgave van Dr A. Fierens'
‘Geschiedkundige Oorsprong van den aflaat van Portiuncula.’ Onder de uitgaven
der Academie wordt opgenomen: ‘De ambachten der Timmerlieden en der
Schrijnwerkers te Brugge, van de 14e tot de 19e eeuw; hunne wetten, gebruiken en
gewrochten.’ - De verzameling vak- en kunstwoorden over Zeevisscherij wordt als
te onvolledig afgewezen. - Voor het ‘Drukkersvak’ worden twee handschriften ter
bekroning voorgesteld.
VOLKSKUNDE. - Afl. 5-6, 1907-08. - Baldie (M. Sabbe) de nieuwe opera van
Blockx en De Tière wordt hier genoemd ‘echt volksche kunst.’ - Eenige Brokkelingen,
uit de Fransche en de Vlaamsche folklore van den hemel, de starren en de
luchtverschijnsels (A. De Cock), bespreking van Sébillot's werk, - De Trektang (Dr
P. Tack. - Emmanuel Hiel's Lijfstukje (F.V.D.): 't liedje van een marketenster onder
Napoleon. - Nederlandsche Sprookjes en Vertelsels (G.J. Boekenoogen). Spreekwoorden en Zegswijzen over de Vrouwen, de Liefde en het Huwelijk (A. De
Cock) de onvermoeibare folklorist gaat immer voort. - Boekbeoordeelingen.
DE XXe EEUW. - Juni 1908. - De Verrassing (P.V. Bruinsma) een geestig diner
van de commissie van 't Armhuis, de werking van de champagne op de arme
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menschenkinderen. - De Scheiding van Kerk en Staat III (G.W. Van Vierssen Trip).
- Moewe Jaren (Dr A. Aletrino). - Het Ivoren Aapje (H. Teirlinck),
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'tslot, een ware ‘roman à tiroirs.’ - De Dood van Karel Otto III (Dr P.H. Van
Moerkerken, Jr), geen al te vaste greep in het dramatische, dat ons zou moeten roeren
in de betrekkingen van Keizer Otto met Stephania, de weduwe van den tribuun
Crescentius. maar ontegensprekelijk schoone poëtische tooneelen in dit dramatisch
gedicht. - Ware-nar (L. Van Deyssel), diepgaande studie over Hooft's talent en dat
van zijn laatsten speler, Royaards. - De Louteringsberg (Dr H. Boeken): voortzetting
der vertaling. - Buitenlandsch Stoatkundig Overzicht (Chr. Nuys).
ONZE EEUW, Juni 1908. - Ida Westerman (Ger. van Eckeren): lang geen gewoon
werk, die roman, maar soms toch wat gerekt. - Taine en de ‘Origines de la France
contemporaine’ (Dr N. Japikse): rechtvaardiger dan Aulard (zie in 't Mei nr van ‘De
Gids’) en een degelijke Taine-Biografie daarbij aan de hand van zijn ‘Brieven’. Haldane's Hervormingen (G. Polvliet): een vak-studie over 't Engelsch militaire
stelsel. - De Separatisten van Wieuwerd (J.H. Riemersma): voor katholieken minder
boeiend. - Winternevel (U.E.V.): verzen. - Onze Leestafel.
DE BEWEGING, Juni 1908. - Een Potgieter nr. Inleiding tot ‘Gedroomd
Paardrijden’ (Alb. Verwey): kostelijke aanteekingen bij dit laatste en eigenaardigste
werk van Potgieter. - Potgieters Eeuwfeest (Alex. Gutteling): uitstekend opgevatte
maar niet altijd even gelukkig uitgezongen dichtershulde. - Na deze eer aan den
Koning Potgieter, ‘een Hulde’ aan zijn stadhouder Penning (Alb. Verwey): die hulde
bestaat in 't uitgeven van de Fragmenten uit ‘Tom's Dagboek’ in dit nr, wijl het anders
geen uitgever vindt. Onze blinde dichter, zonder een Milton te zijn, is toch de
degelijkste onzer huislijke poëten. - Middelpunt-vliedende Mannen (Mr Pr.
Brooshooft): een Multatuliaantje voor de Niet-Multatulianen; de andere zijn toch
niet te bekeeren. - Sociale Hygiène (Is. P. De Vooys). - Potgieteriana (Alb. Verwey).
VRAGEN VAN DEN DAG, Juni 1908. - Moderne Theosophie (M. Reepmaker):
een studie over dien nieuwsten vorm van pantheisme. - Schoolverpleegsters (J.C.
Van Lanschot Hubrecht). - Het vraagstuk van de bevaarbaarmaking der Boven-Maas
in Limburg (H. Blink). - Neerland's grootste Dokwerken te Rotterdam (H. Van der
Mandere). - Over Licht en Lichtverschijnselen (D. Stavorinus): de ethergolvingen,
de inrichting van ons oog, ‘'t verschijnsel van Purkinjé’. - Iets over buizenpost (W.
Meijer): de ‘Rohrpost’ in Duitschland en Oostenrijk, de ‘Poste tubulaire’ te Parijs,
en de toepassingen in Engeland, Italië en de Vereenigde Staten. - Geestesziekten:
Alcoholisme, morphinisme. hallucinaties en illusies, grootheidswaan,
vervolgingswaan, melancholie, dwangvoorstellingen, ideeënvlucht, stoornissen der
wilsuitingen en in de gemoedsstemming, ouderdomszwakzinnigheid, manie, waanzin.
- Over psychologie der taal.
DE NIEUWE GIDS, Juni 1908. - De Ahasverieden (Alfred Verreyn): Laat ons
hopen dat Kloos eenmaal aan het betoog van deze aesthetiek een kroniek zal wijden.
- Een Sprookje (Fr. Erens), iets kostelijks door alle advocaten te lezen. - E.F. Potgieter
(Kloos) feest-sonnetten. - Warenar's Eerherstel (H. De

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1908

100
Boer) door de Rotterdamsche Oud-Hooge Burgerscholieren. - Aanteekeningen over
Volkskracht (L. Simons): arbeid, loon en voedsel. - Het tooneelspel John Gabriël
Borkman (R. Van Genderen-Stort). - De oude Godsdienst in Griekenland (C.W.
Vollgraff): ‘Reeds vijftien eeuwen voordat Phidias het levenslicht aanschouwde,
beelden kunstenaars in Griekenland de goden in menschelijke gedaante af, en ondanks
het overheerschen van andere vormen van vereering was de godsdienst toen, en
ongetwijfeld reeds veel vroeger, een polytheïstisch godengeloof, dat in wezen
overeenkwam met dat van Homerus en AEschylus.’ - Uit Brugge, verzen van J.
Schürmann. - Slaap, Droom en Dood (J. Reyneke van Stuwe) van de beste poëzie
die ze ons nog gaf. - De Watermeulen van Deurne (Karel Van den Oever), vervolg
van de kleurig-middeleeuwsche vertelling. - Schilderkunst (Plasschaert). - Gedichten
van Giza Ritschl. - Literaire Kroniek: Kloos houdt de predikantjes van zijn lijf, die
op hem kwamen aangeblaft bij 't verschijnen van zijn Inleiding bij de Imitatio.
Wezenlijk ‘superieure polemiek’.
BOON'S GEILLUSTREERD MAGAZIJN, Juni 1908. - Het Museum te Boston
(A. Servaas van Rooyen). Fijnproevers en Smullebroers in den ouden tijd (Piet van
Assche). - Van de Hemelgeit (J.J. Hof): aldus in 't bijgeloof, eigenlijk een watersnip.
- Hij, zij en hij, een ware geschiedenis van drie ooievaars (een reclame-vertelling
van Mevr. Louise Toselli, ex-kroonprinses van Saksen). - Sociaal-geneeskundige
Schetsen. Novellen en verzen. - Een bezoek aan Timgad en Constantine in Algerië
(An. F. Van Bemmelen). - Engelsche en Zwitsersche St. Bernards.
STUDIËN, Deel 69, Aflev. 5. - Schetsen uit Syrië (H. Wilbers): schrijver brengt
ons in kennis met een Arabisch boekje, dat op volksaard en volksleven een verrassend
licht werpt. - Nieuwe Moraal in Frankrijk (F. Tummers): wijsgeerige weerlegging
van La Morale et la Science des Maeurs, het onlangs verschenen boek van L.
Levy-Bruhl, een aanhanger van E. Durkheim, den bekenden socioloog. - ‘Sober en
kristalhelder Betoog’ (H. Bolsius): men weet waarover het gaat. Dit schijnt 't laatste
artikel te zijn van een lange reeks. - Het Ombilin-Kolenveld II (F. de Bruyn): nog
over de bezwaren der ontginning en het gebrek aan vervoermiddelen. - Twee vragen
over Papias (L. Von Bokum): dat nl., volgens Ireneus, Papias een leerling geweest
is van Joannes den Apostel en Evangelist, en dat Papias in de Voorrede van zijn
Verklaringen van de woorden des Heeren Ireneus niet tegenspreekt.
REVUE DES DEUX MONDES, 15 avril 1908. - Aloyse Valérien (Ed. Rod), een
nieuwe roman van den begaafden Zwitser. - La Fortune de la Russie (G. d'Avenel):
te vgl. met het artikel over Rusland in ‘de Gids’, heel optimistisch. - Mémoires de
la comtesse de Boigne. II, La Captivité de la duchesse de Berry,: In deze ‘folle affaire’
speelden Thiers en Pasquier een rol. - Ruskin et la Vie. II, La Morale et l'Education
(André Chevrillon), schoonheidszin, wilskracht, lichaamssterkte, de hooge leus van
Ruskin's levenswijsheid. - Poésies (Mme Antoine de Brimont.) - Paysages de Grece.
En rade d'Alexandrie. - Les soirs sur l'Acropole (L. Bertrand). - Revue littéraire. La Jeanne d'Arc de M. Anatole France (R. Doumic): ‘L'esprit de M. France si com-
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préhensif, si accueillant à toutes les idées, si ouvert, se ferme aussitôt que les
croyances religieuses sont en jeu.’
- 1 mai. - La Prusse et la France au commencement de 1870 (E. Ollivier): natuurlijk
de rol van Bismarck in de Hohenzollern-candidatuur voor den troon van Spanje.
Daru komt er bijzonder slecht van af. Had hij wat beter naar ons geluisterd. wil
Ollivier zeggen, veel erge dingen waren ons gespaard gebleven. - Aloyse Valérien
(Ed. Rod), 2e deel: Ons dunkt niet dat sedert ‘Michel Teissier’ Rod's psychologisch
talent heeft gewonnen aan diepte. - La Duchesse de Bourgogne et l'Alliance savoyarde
(d'Haussonville). De eerste kinderstappen van Piermont, onder Victor-Amedeus, ter
schepping van het nieuwe Italië. - Conspirateurs et gens de police. - L'Aventure du
colonel Fournier et la mystérieuse affaire Donnadieu (Gilb. Augustin-Thierry). - La
Crise balkanique. Chemin de fer et réformes (R. Pinon). - M. Asquith, le nouveau
chef du cabinet anglais, (A Filon). - La Protection morale et l'égale de l'enfant en
France et à l'étranger, (Bonet-Maury). De Vereenigde Staten, Holland, Noorwegen,
Zweden, zijn op Frankrijk vooruit. - Chronique politique de la quinzaine, (Fr.
Charmes).
LE CORRESPONDANT, 25 avril. - Si la Guerre éclatait demain (Fr. Marre):
Les transports, le pain, la viande, la poudre. ‘Il manquerait à la fois tant de choses à
nos troupes qu'elles se trouveraient placées dans un état invraisemblable de faiblesse
et d'infériorité sur les troupes allemandes’. - La Hollande sociale (H. Joly): over
allerhande maatschappelijke vraagpunten, o.a. catholicisme en protestantisme,
onderwijs, loonvraagstuk, socialisme enz. - Un médecin courtisan an 17e s. Bourdelot
(J. Lemoine et A. Lichtenberger): dat was een rare kwant! - La Faillite du Divorce
(Jos. Bigenwald): de ontvolking van Frankrijk. - Le Cadet (C. Nisson): roman: Les
Hôpitaux parisiens et la Laïcisation (A. Rendu). - T.A. Edison, inventeur (J. Arren).
- Le Problème macédonien: Deux éléments de la solution d'avenir (H. Henry). Poésie (O. Calemard de la Fayette). - Les OEuvres et les Hommes (Ed. Trogan).
- 10 mai - L'Eglise catholique de France pendant la première séparation (B. de
Lacombe): Hieruit moet men opmaken dat de Revolutie en de philosophen tegen de
scheiding waren. Vreemd. - La Crise russe. - Le Tsarisme (Ed. Blanc): ‘Les Russes
auraient bien tort de se plaindre du tsarisme du moins pendant les cent ans qui viennent
de s'écouler. - La Municipalité parisienne depuis les origines jusqu'à la Révolution
(A. Varloy). - L'Amérique de demain II (F. Klein): steunt vooral op de uitbreiding
van het catholicisme rondom Chicago. - Histoire d'un qui ne voit pas (P.
Darmentières). - Amateurs d'art au 17e s. (Cte de Champflour). - La vie religieuse
dans les pays sans Concordat: L'Eglise et l'Etat au Brésil (H.R. Savary). - Une
merveille à sauver (P.L. Rivière): l'Alhambra de Grenade.
- 25 mai. - Deux ans au palais Farnèse (1886-1888) (Cte Charl. de Moüy): met een
flink portret van Crispi daarbij. - Les Indes anglaises (***): Lang niet vleiend voor
Lord Curzon, den vicekoning van 1898 tot 1905. - L'Enseignement catholique et les
Livres scolaires (G. de la Guillonnière). - La question vitale. La population (A.
Béchaux): Een hoog-ernstige preek tegen 't malthusianisme, en het zedenbederf door
letterkunde en tooneel. - Histoire d'un
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qui ne voit pas (P. Darmentières). - Henri Becque (Fel. Pascal): ‘Malgré ses lacunes
et ses défauts un bon garçon et un brave homme, qui a dit sur l'homme et sur la vie
humaine des vérités qu'on n'avait pas coutume de dire de notre temps. - Un médecin
courtisan au 17e s. Bourdelot (J. Lemoine et A. Lichtenberger). - Portraits de
célébrites (1830-1900), à Bagatelle (Péladan). - Les CEuvres et les Hommes (Ed.
Trogan).
ÉTUDES, 20 mai. - La Béatification de la Vénérable Mère Barat (Aug. Hamon):
oorspronkelijke studie. Eens te meer biedt ons de vrome schrijver een fijne ontleding
eener vrouwenziel. - Qu'est-ce que le Modernisme? (Xavier Moisant): nauwelijks
werd de vraag beantwoord of een ander stelt ze weer! Van een verschillend standpunt
natuurlijk. - Abraham et Hammourabi, (Albert Condamin): voor lief hebbers van
degelijke bijbelstudie. - La cause de la Paix et les Deux Conférences de la Haye (A.
Pillet): vervolgt. - Action sociale et religieuse, (Pierre Brucker): weinig nieuws voor
ons. - Bulletin biblique: Doctrine des Prophetes, Les Sadducéens, Historicité du livre
de Judith, (Jean Calès): men ziet het: theologanten hebben over dit nummer geen
klagen. - Albert de Lapparent (Adhémar d'Alès): hulde van een oud-leerling aan den
diep-christelijken geleerde. - Bulletin aéronautique: La Guerre en Ballon, (Henri
Dugont): we zullen het maar liever afwachten.
- 5 juin 1908. - Lettre de S.S. le Pape Pie X aux Cardinaux français. - Le
Modernisme en Allemagne (J. Brucker): ditmaal over Schell, later over Ehrhard en
Schnitzer. - Lamennais et les Jésuites (P. Dudon): een verdedigingswoord tegen het
onlangs verschenen boek Lamennais door Boutard. - Art et Archéologie. Coup d'aeil
sur l'architecture catholique dans le monde (Sainte-Marie-Perrin): lezenwaarde
voordracht gehouden voor seminaristen. - Le Rachat de l'Ouest (J. Lionnet): 't zou
een socialistenstreek zijn, dat wetsvoorstel. - Les Sources du Martyrologe romain
(J. de la Servière): uitbundige en welverdiende lof voor 't werk van een Benedictijn,
Dom H. Quentin: Les Martyrologes historiques du moyen-âge, étude sur la formation
du Martyrologe romain. - Bulletin de Théologie (P. Bernard).
DEUTSCHE RUNDSCHAU, April 1908. - In Sizilien (Marie von Bunsen). Ein neuer Klassiker (A. Körte) d.i. Menander, dank zij de handschriftenvondst van
1907 in Egypte. - Hippolyte Taine in seinen Briefen (A. Bossert). - Port Arthur und
Dalnij in japanischen Besitz (Mackowsky). - Studien zu Beethovens Briefen (A.
Leitzmann). - H. Heine und H. Laube (E. Elster), een rijke bron, 46 ongedrukte
brieven. - Die Röntgenstralen im Dienste der Heilkunst (Walter Löb). - Zur stillen
Einkehr (E. Heilborn). - Politische Rundschau.
DAS LITERARISCHE ECHO, 1 Mai 1908. - Zeitgenossen über Zeitgenossen
(Ernst von Wildenbruch) ter verdediging van de la Palisse-waarheid dat men om de
vroegere grooten te leeren kennen best doet bij hun tijdgenooten ter school te gaan.
- Em. von Bodman (G. Landauer): lofartikel op den jongen lyrieker en
tooneelschrijver. - Im Spiegel: doodgewone autobiografie van von Bodman. Besprechungen: Goethe-schriften (G. Witkowski). - Novalis in neuer Gestalt (Em.
Sulger-Gebing): een lyrische aanbeveling der nieuwe Novalis-uitgave door J. Minor
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bij Eug. Diederichs, Iena, bezorgd. - Neues von Strindberg (H.v. Gumppenberg). Proben und Stücke: Kleine Geschichten (W. Scharrelmann) zonderlinge proza-fabelen.
STIMMEN AUS MARIA-LAACH, Mai 1908. - Kultur, Fortschritt, Reform (A.
Pesch): in de ontreddering van den modernen tijd enkel éen geneesmiddel: ‘die
Beherrschung des ganzen Lebens durch den religiösen, christkatholischen Gedanken.’
- Jesus und die Erwartung des Weltendes (Jos. Knabenbauer): ‘Jesus hat nie dem
Gedanken Ausdruck gegeben, seine zweite Ankunft stehe nahe bevor; er hat klar
durchblicken lassen, sie könne sich auf lange Zeit verzögern’. - Die heiligen
Sakramente (Jul. Beszmer): toelichting bij 39-51 van Lamentabili Sane. - Die sozialen
Klassen (H. Pesch). - Die Römische Kapelle Sancta Sanctorum und ihr Schatz (Jos.
Braun).
THE DUBLIN REVIEW. April 1908. - Rome and Democracy, (Wil. Barry): ‘To
the utilitarian views we oppose the divine idea of man. We show to the world of
economics Christ in his kingdom. We fill up the empty unsatisfying abstraction called
Humanity, which hovered like a phantom above Roman Law, with a fullness derived
from the Godhead. Our ideal is real, yesterday, to-day and for ever.’ - Catholic social
work in Germany: Ketteler the Piecursor. - The worldly wisdom of Thomas a Kempis,
(Percy Fitzgerald). - Personal Memories of James C. Mangan, (Ch. Gavan Duffy),
den bekeerden dichter. - The orthodox eastern Church (W.S. Lilly). - The cause of
the eleven Elisabethan Bishops (G. Phillips). - Stonehedge and the Stars (Bertram
Windle). - St Dominic and St Francis.
VARDEN, 1 April 1908. - Thöger Larsen (Hans Ahlmann): korte studie over
een jong verdienstelijk Deensch dichter. - Tre ons én (Anzias Jouvan): korte novelle
uit het Provençaalsch. - Oländska kyrkkärlen (W. Andersen): Eene studie, in het
Zweedsch over de verdwijning der middeleeuwsche kerkvaten op Oland. - Kunst
(Louis Kohl): twee artikelen over kunsttentoonstellingen te Kopenhagen. - Oscar
Olafsson bespreekt de laatst verschenen boeken, Oscar V. Andersen en Fritz Egeblad
het schouwburgneuws. - Sne (R. Jahn Nielsen): een voorjaarsbeeld. - Fra
Tilhörerpladsen (Inquisitor): Een blik op de voornaamste gebeurtenissen.
- 15 April 1908. - Vilhelm Lassen (Inquisitor): Een karakterschets van den onlangs
overleden verdienstelijken journalist en minister van dien naam. - University
Settlements i England (Richard Thomsen): Eerste deel eener geschiedkundige schets
van de beweging tot volksonderricht, uitgegaan van de Engelsche hoogescholen
Oxford en Cambridge. - Kunst (Louis Kohl): over de voorjaarskunst-tentoonstelling
in Kopenhagen. - Siden Sidst (Fritz de Zepelin): In dit artikel heeft schrijver het over
Zola's bijzetting in het Pantheon, waar hij niet gebracht wordt als dichter, maar als
politieker. Voor het werk van Zola staat de Zepelin in groote bewondering! Verder
handelt hij over hervormingen in Frankrijk, waarvan niets terecht komt. Het eenige
dat de afgevaardigden met roerende eenparigheid hervormd hebben is hun loon:
15000 fr. in plaats van 9000.
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Omroeper
HET EEUWFEEST VAN POTGIETER (geboren in 1808) werd gevierd met een
gedenkteeken in zijn geboorteplaats Zwolle.
Na Rembrandt, de Ruyter en Bilderdijk, thans Potgieter, - meer in stilte.
De eigenlijke feestviering onder en met het volk kunnen we daarlaten: Het was
schoon weer en er waren wat meer menschen dan gewoonlijk te Zwolle.
In de letterkunde kregen we te dezer gelegenheid blijvende feestverschijnselen:
Bij de 6e uitgave van Potgieter's Poëzie en en Proza gaf Albert Verwey een herdruk
van zijn mooi boek: Het leven van Potgieter; nu vulde dezelfde piëteitvolle leerling
dat Leven aan met ‘het Testament van Potgieter’.
Verder wil het ons ter meerdere eer van den meester practisch lijken hier te zeggen
hoe het met zijne uitgaven staat: De groote Potgieter in 18 deelen, ieder fl. 1.90 door
Zimmerman bijeenverzameld, krijgt een jubileum-uitgave; ‘Potgieter's keurwerken’
verschijnen als feestherdenking in 5 deelen, kalfsleeren gebonden, fl. 13.75; ze
bevatten: 2 deelen proza, 2 deelen poëzie, en ‘Het Leven van Potgieter’ door Albert
Verwey. De 10e druk is klaar van Proza (1837-1845), 2dln, fl. 5; Een bundel Liederen
en Gedichten, pracht-uitgave met 50 illustratiën van Ch. Rochussen, is verkrijgbaar
aan fl. 6.50; Liederen en Gedichten bijeenverzameld door Joh. C. Zimmerman kreeg
thans zijn 7en druk aan fl. 0.50; G. Busken Huet, gaf uit: Potgieters brieven aan Cd
Busken Huet, 3dln, fl. 7.50; Florence verscheen toegelicht door J.B. Meerkerk aan
fl. 1.00, en aan denzelfden prijs bezorgde dezelfde toelichter ‘Gedroomd Paardrijden’.
Ten slotte hier een oogenblikje 't woord aan Alb. Verwey, den inleider van 't
Gedroomd Paardrijden: ‘Zich te verzinken in de schoonheid, dat is de liefde, waar
Potgieters leven mee uitklinkt. Op den weg naar die schoonheid andere liefde te
vinden, lagere en hoogere, dat is wat zijn vizioenen leeren. Die liefde hoog te houden,
hetzij of ze dan liefde heet of vriendschap dat is zijn derde leer. Haar hoog te houden
tot aan de grens van de persoonlijkheid, maar ook niet verder, want alleen door deze
te handhaven bewaart de mensch de schoonheid waardoor hij onsterfelijk is.’
KORTELINGS geeft De Vlaamsche Muziekhandel, Sint-Jacobsmarkt 12, Antwerpen,
een nieuwe uitgebreiden kataloog van Vlaamsche muziekwerken uit. De toondichters,
aan wie bij vergetelheid niet schriftelijk gevraagd werd, de lijst hunner werken met
de namen der uitgevers en den prijs op te geven, zijn hierdoor dringend verzocht
deze lijst zoo spoedig mogelijk te willen zenden aan De Vlaamsche Muziekhandel.
Het is in het belang onzer nationale toonkunst dat de tweede kataloog zoo volledig
mogelijk weze.
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De Arameesche papyrus-oorkonden van Elefantine
(Slot)
II
Het familie-archief van Mahseja-bar-Jedonja en zijne dochter Mibhtahja heeft een
einde genomen met het jaar 411. In dat zelfde jaar werd de Joodsche gemeente te
Jeb of Elefantine met een zware ramp getroffen. De opstokers van den slag die haar
overviel waren de Egyptische priesters van den god Khnoeb. Deze hadden, door
omkooperij, tot een werktuig van hunnen wrok weten te maken dien zelfden Widarnag,
dien wij reeds hierboven aangetroffen hebben als overste van het leger, eerst, naar
het schijnt, te Jeb(1), daarna te Syene(2), en die nu weêrom, met een openbaar ambt
bekleed, te Jeb verblijvend was. Het ongeluk gebeurde, luidens de berichten, toen
Arsames, - de Perzische landvoogd, - de streek verlaten had om zich tot den koning
te begeven. Het ophalen van deze omstandigheid geeft te kennen dat de Joodsche
gemeente bij het hooger Perzische bestuur meende te mogen rekenen op eene
bescherming, die haar, door het afreizen van Arsames, tot haar groote schade
ontbroken had.
Men kon reeds iets raden, hoe duister ook, van de onlusten die voor de Joden van
Elefantine zulke erge gevolgen hadden, toen door Euting, in 1903, de Arameesche
papyrus van Straatsburg uitgegeven was(3), bij

(1) Oorkonde H, van 420.
(2) Oorkonde J, van 417.
(3) Notice sur un papyrus égypto-araméen de la bibliothèque impériale de Strasbourg (Extrait
des Mémoires présentés par divers savants à l'Académie des Inscriptions et Belles-lettres;
1re série, tome XI, IIe partie). - Vgl. Lidzbarski, Ephemeris... II, 210 vv.
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welks verklaring Clermont-Ganneau zich nog eens uiterst verdienstelijk
onderscheidde. Hij was immers de eerste om er den eigennaam en den ambtstitel van
den bevelhebber Widarnag in te erkennen, en ook vooral om den naam Jeb te lezen
die er driemaal in voorkomt, aldus vaststellende dat de gebeurtenissen in het stuk
besproken te Elefantine voorgevallen waren. De Straatsburger papyrus is een
klaagschrift waarbij de schrijvers aan de overheid berichten dat ‘de Egyptenaren in
opstand kwamen, terwijl zij zelven van hunnen heer niet afgevallen zijn’. ‘In het jaar
14 van koning Darius’ (= 411), zoo laten zij zich verder uit, ‘toen onze heer Arscham
(Arsames) zich tot den koning begeven had, was dit het verraad dat de priesters van
Khnoeb in de vesting Jeb gepleegd hebben, samen met Widarnag die hier bevelhebber
was, aan wien zij geld en goed gaven....’ De snoode euveldaad, aan de Khnoebpriesters
te laste gelegd, was de volgende. Binnen de vesting bestond een bornput die aan de
krijgslieden drinkwater verschafte ‘wanneer zij ingesloten waren’, d.i., waarschijnlijk,
in oorlogstijd of bij het betrekken van hunne dienstbeurt. ‘Nu, dien bornput hebben
de priesters van Khnoeb gedempt. Wanneer verslag gemaakt wordt, van wege de
rechters, de policiebeambten en de afspieders(1) die in de Zuidprovincie aangesteld
zijn, dan zal dat onzen heer overeenkomstig blijken met onze gezegden en onze
uiteenzetting....’
Ongetwijfeld zijn het de Joden van Elefantine die de klacht indienen. De overheid
tot wie het schrijven gericht is moet een Perzische landvoogd geweest zijn; het was
zeker niemand anders dan Arsames zelf, sedert eenigen tijd uit het hof teruggekeerd
in Egypten. Van de wandaden door de Khnoebpriesters met Widarnag's
medeplichtigheid bedreven, wordt deze alleen in het licht gesteld die rechtstreeks
gemunt scheen op het kwellen der Perzische bezetting. Nochtans waren veeleer de
Joodsche gemeente zelve en Jahô's heiligdom het bijzonderste mikpunt geweest van
den aanslag, en 't schrikkelijkst erdoor getroffen; ook hadden de daders hun misdrijf
duur betaald. Van dat alles

(1) Eigenlijk: de afhoorders, de geheime gerechtsdienaren.
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rept de Straatsburger papyrus geen woord. Waren misschien de Joden door de
omstandigheden verplicht, in hunne pleitrede bij den landvoogd vooral te steunen
niet op het leed dat zij onderstaan hadden, maar op hunne onschuld? Moesten zij
trachten zijne misnoegdheid of zijn argwaan af te wenden van hen zelven en ze te
keeren tegen de Egyptenaren en de Khnoebpriesters, met eraan te herinneren hoe
deze zich aan het Perzisch gezag vergrepen hadden door oproer en verraad? De toon
in den brief aangeslagen schijnt ons nog al iets te zeggen voor zulk eene opvatting.
Maar straks zullen wij wellicht nog beter daarover kunnen oordeelen.
*

**

Het was weinig te voorzien, in 1903, welke verbazende toelichtingen vier jaar nadien
zouden aan den dag komen aangaande de gebeurtenissen waarmede de Straatsburger
papyrus in verband stond. Verhalen wij eerst in 't korte hoe gezocht werd, en hoe
gevonden.
Zoohaast men kennis gekregen had van de kostelijke papyri, in 1904 door den
heer R. Mond en lady William Cecil gekocht, en in 1906 uitgegeven door Sayce en
Cowley, werd in Frankrijk gehoor verleend aan het dringend verzoek van
Clermont-Ganneau, om een wetenschappelijke zending te sturen naar Elefantine. Hij
zelf werd met de leiding ervan belast door de Académie des Inscriptions, in afspraak
met het ministerie van openbaar onderwijs. In November 1906 viel hij aan 't werk,
jammer voor hem onder hoogst ongunstige voorwaarden. 't Waren Arameesche papyri
die hij zocht; deze vond hij niet. Hij ontdekte vooreerst veel Egyptische en Grieksche
oudheden van groot belang. Hij legde den tempel van Khnoeb bloot, met zijn
gravenkelder, waar hij, in marmeren en zandsteenen lijksteden, de mummiën vond,
gehuld in hare prachtig versierde en vergulde omkleedsels, van vijftien goddelijke
rammen, eenmaal de levendige belichamingen van den god Khnoeb; een oprecht
Khnoebeum, tegenhanger, zooals Clermont-Ganneau zelf bemerkt, van het beroemde
Serapeum eertijds door Mariette ontdekt te Memphis. Eindelijk
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slaagde hij er ook in eene menigte ostraka op te delven met Arameesche opschriften(1);
hij was dus in zijne opzoekingen geraakt tot in het midden van het Joodsch kwartier.
Maar van Arameesche papyri bleef hij verstoken. Hij had gehoopt misschien op de
overblijfsels te komen van den tempel van Jahô. In April 1907 moest hij echter het
werk onderbreken zonder in zijn bijzonderste nasporingen geslaagd te zijn. Dat moest
hem zeker te meer spijten daar anderen, nevens hem, zonder het te zoeken, vonden
wat hij vergeefs betracht had.
Immers, bij zijne aankomst te Elefantine, had Clermont-Ganneau daar eene
Duitsche zending aangetroffen, reeds sedert een jaar aan 't werk onder de leiding van
Dr Otto Rubensohn. De Kôm of puinheuvel werd tusschen de twee vorschersploegen
verdeeld. Aan de Franschen werd de oostkant toegewezen. De Duitschers hielden
voor zich den westkant; 't was hier, zooals Rubensohn te weten kwam, dat de
Sebachdelvers in 1904 de weêrgalooze verzameling gevonden hadden van Arameesche
papyri. Het wederzijdsche gebied van Franschen en Duitschers werd zorgvuldig
afgebakend, zoodanig dat geen van beiden de getrokken scheidslinie mocht
overschrijden. Dr Rubensohn was er eigenlijk op uit om Grieksche oudheidstukken
te bemachtigen, wat hij ook deed. Maar hem viel bovendien te beurt een buitengewoon
gelukkige vondst, in de onmiddellijke nabijheid van de plaats waar de tien papyri in
1904 te voorschijn gekomen waren. Wij bedoelen de drie Arameesche
papyrus-oorkonden welke Dr Rubensohn, samen met andere stukken, het koninklijk
Museum te Berlijn toestuurde en die door Eduard Sachau, in de zitting van

(1) Deze ostraka, blijkens het geschrift en de taal, en ook de eigennamen, zijn uit denzelfden
tijd als de hierboven beschreven papyri. Men krijgt er ook meermaals den naam van Israël's
God te lezen, gespeld derwijze dat de ware uitspraak er door vastgesteld wordt; niet Jahoe,
zooals men meende te moeten lezen volgens een andere, dubbel-duidbare schrijfwijze, maar
Jahô; dit laatste was in oorkonde E der eerste groep, de eenige plaats waar het voorkwam,
ten onrechte als eene schrijffout beschouwd geweest. Zelfs den naam Jehô Sebaôth (= Jahô
der heirscharen) kwam men te Elefantine voor den eersten keer tegen op de nieuw gevondene
ostraka (Revue biblique, 1908, p. 261).
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25 Juli 1907, aan de phil. hist. Klasse der Königl. preussischen Akademie der
Wissenschaften voorgelegd werden.
Sachau's verhandeling(1), in eersten druk verschenen den 19den October 1907,
heruitgegeven in 1908, biedt, benevens vertaling en commentaar, den tekst der drie
oorkonden omgeschreven in gewoon-Hebreeuwsche letters, en, op twee platen, eene
lichtafbeelding van den eersten en merkwaardigsten der drie papyri. Deze zijn bij
Sachau gerangschikt onder de merken I, II, III, welke wij hier zullen bijbehouden.
Oorkonde II is een onvolledig dubbel, met enkele varianten, van I.
Onze vertaling van I, en zelfs onze lezing van den oorspronkelijken tekst, wijken
hier en daar af van deze van Sachau. Dit stuk, evenals oorkonde II, is het afschrift
van een brief door de priesters van Jahô te Elefantine gestuurd aan Bagohi, den
Perzischen landvoogd van Judea, om hem te vragen dat hij hen zou helpen de toelating
bekomen tot het herbouwen van hun heiligdom dat drie jaar te voren was verwoest
geweest. De dagteekening van den brief, uit het 17de jaar van Darius (II), d.i. 408,
staat er onderaan.
‘Aan onzen heer Bagohi, landvoogd van Judea, uwe dienaren Jedonja en zijne
ambtgenooten de priesters in de vesting Jeb.
Onzes heeren heil verleene de God des hemels ruimschoots te allen tijde, en hij
stelle u in gunst voor koning Darius en de zonen des (koninklijken) huizes, meer dan
thans een duizendmaal; en lang leven schenke hij u. Wees verheugd en kloek te allen
tijde. Thans spreken uwe dienaren Jedonja en zijne ambtgenooten aldus:
In de maand Tammoez van het jaar 14 van koning Darius(2), terwijl Arscham
vertrokken was en tot den koning gegaan, kwamen de priesters van den god Khnoeb
te Jeb overeen met Widarnag(3) die hier bevelhebber was: “het heiligdom van den
God Jahô in de vesting Jeb moet men van daar wegmaken”. Alsdan zond Widarnag,
die vervloekte (?), een brief aan zijn zoon Nefâjân, die leger-

(1) Drei aramäische Papyrusurkunden aus Elephantine... mit 2 Tafeln.
(2) D.i.: van het jaar 411.
(3) II voegt erbij dat de Khnoebpriesters Widarnag omkochten met geld en goed; net gelijk de
Straatsburger papyrus.
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overste was in de vesting Syene, aldus: “het heiligdom dat gelegen is in de vesting
Jeb moet men vernielen”. Alsdan nam Nefâjân het geleide van Egyptenaren en ander
krijgsvolk; zij kwamen naar de vesting Jeb met hun sleep (?); zij drongen in dit
heiligdom, vernielden het tot den grond. De steenen zuilen die daar waren
verbrijzelden zij; de vijf steenen poorten, opgericht uit gehouwen steen, die aan dat
heiligdom waren, vernielden zij; de deurvleugels(1) stelden zij recht (de hengsels dezer
deuren waren van brons), en het dakwerk, gansch van cederen balken, dat gelegen
was langs den kant(2) van het voorhof, en al het overige dat daar was, hebben zij te
vure verbrand. De offerschalen van goud en zilver en alles hoegenaamd wat daar
was in dat heiligdom namen zij en eigenden zij zich toe. Reeds in de dagen der
koningen van Egypten(3) hebben onze vaderen dit heiligdom gebouwd in de vesting
Jeb. Toen Kambyses naar Egypten kwam, vond hij dit heiligdom gebouwd; en men
vernielde al de heiligdommen der Egyptische goden, maar in dit heiligdom heeft
niemand iets geschonden.
Nadat zij nu aldus gedaan hadden, droegen wij alsook onze vrouwen en kinderen
rouwgewaden, vastten en baden wij tot Jahô den God des hemels, die ons een
schouwspel verleend heeft aan dezen Widarnag: de honden hebben de banden van
zijne voeten gehaald(4), en al de schatten die hij verworven had zijn te niet gegaan;
en al de mannen die aan dit heiligdom kwaad berokkend hadden, allen zijn gedood
en wij hebben op hen neêrgezien.

(1) Deschêhem....; aldus volgens de lezing van S. Fraenkel in Theol. Literaturzeitung, 1907, kol.
658. - Met het rechtstellen der deuren weten de uitleggers geen weg. Zij verdraaien den zin
van het woord, of wijzigen willekeurig den tekst. Wij verstaan: de houten deuren werden
tegen de lage dakingen, die de bergkamers of de gaanderij bedekten langs het voorhof,
rechtgesteld, om door middel der rechtstaande deuren het in-brand-steken gemakkelijker te
maken. Wat gezegd wordt van de hengsels moet een tusschenzin zijn, bestemd om de
kostelijkheid van het gebouw nog eens te doen uitkomen; de bronzen hengsels moesten
immers niet verbrand worden!
(2) Te lezen schîdîth of schîdjāth, met Smend, Th.L.Z. 1907, 710.
(3) D.i. vóór de Perzische verovering.
(4) Widarnag werd, met gebonden voeten, aan razende honden overgeleverd (?).
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Ook voordezen, toen dit kwaad ons aangedaan was, hebben wij een brief gestuurd
aan onzen heer, en tot Jehohanan den hoogepriester en zijne ambtgenooten de priesters
te Jerusalem, en tot Ostan, den broeder van Anani, en tot de adellijken der Joden;
een brief hebben zij ons niet gezonden.
Ook sedert den Tammoezdag van het jaar 14 van koning Darius en tot dezen dag
dragen wij rouwgewaden en vasten wij; onze vrouwen zijn lijk eene weduwe gemaakt;
wij hebben ons niet meer met olie gezalfd noch wijn gedronken. Ook heeft men
sedert dien tot den (huidigen) dag van 't jaar 17 van koning Darius spijsofferande,
wierook of brandoffer niet meer opgedragen in dit heiligdom.
Thans spreken uwe dienaren Jedonja en zijne ambtgenooten en de Joden, al de
lieden van Jeb, aldus: Indien het onzen heer welgevalt, moget gij bedacht zijn op dit
heiligdom opdat het herbouwd worde, daar men ons niet toelaat het te herbouwen.
Richt uwe blikken naar de genieters uwer weldaden en gunsten die hier in Egypten
zijn. Moge van u een brief tot hen gestuurd worden betreffend het heiligdom van
den God Jahô, om het te herbouwen in de vesting Jeb, zooals het vroeger gebouwd
was. En spijsofferande en wierook en brandoffers zal men opdragen op het altaar
van den God Jahô in uwen naam en wij zullen bidden voor u te allen tijde, wij en
onze vrouwen en onze kinderen en al de Joden die hier zijn; - zie, zoo hebben zij
gedaan tot dat dit heiligdom zou herbouwd worden! En eene wederjonst bij Jahô den
God des hemels zal u geworden van wege ieder die hem een brandoffer of
slachtofferanden opdraagt, eene waarde gelijk met de waarde van duizend talenten
zilver(1).
(2)
Daarover nu hebben wij geboodschapt en kennis

(1) Zulk eene wederjonst zal Bagohi zooveel waard zijn als 1000 talenten.
(2) Hier staan in den tekst van pap. I twee woordjes beteekenend: over het goud, maar die
allerwaarschijnlijkst aan eene misgreep van den afschrijver te wijten zijn; het volgende
daarover, in 't Arameesch door zeer gelijkende teekens uitgedrukt, zal aanleiding gegeven
hebben tot eene dittografie (Smend, l.c., 710).
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gegeven. Ook alle aangelegenheden hebben wij kond gedaan, in onzen naam, in een
brief aan Delaja en Schelemja, zonen van Sanballat, den landvoogd van Samariën.
Ook van alles wat ons aangedaan werd wist Arscham niets.
Den 20sten Marcheschvan, van 't jaar 17 van koning Darius.’
Met de eindbemerking aangaande de onwetendheid van Arsames, wordt niet bedoeld
dat deze thans nog niet onderricht is; hij was immers reeds terug in Egypten, zooals
wij aanstonds zullen vernemen; - maar dat hij van niets wist wanneer de jammerlijke
beproeving in den brief besproken de Joden overviel. Daaruit mag Bagohi besluiten
dat dit alles gebeurde zonder de minste toestemming van Arsames, en dat hij dus
niet moet vreezen door zijne tusschenkomst dezen te mishagen.
Reeds vroeger hadden Jedonja en zijne ambtgenooten aan ‘hunnen heer’, d.i. aan
Bagohi, over hun treurigen toestand geschreven; zij herinneren hem eraan, al klagend
dat zij geen antwoord ontvangen hadden. Welke de uitslag was van hun tweede
smeekschrift wordt ons ter kennis gebracht in het volgende stuk, bij Sachau III. Het
is een kort bericht, van de hand van den afgezant der Joodsche gemeente die de
brieven van Jedonja aan Bagohi en aan Sanballat's zonen besteld had; dat blijkt
genoeg uit de bewoordingen waarin het gevat is.
‘Verslag over hetgene Bagohi en Delaja mij gezegd hebben; verslag als volgt:
Gij zult in Egypten spreken vóór Arscham over het altaarhuis van den God des
hemels dat in de vesting Jeb gebouwd was van vóor ons, vóor Kambyses, hetwelk
Widarnag, die vervloekte (?), vernielde in 't jaar 14 van koning Darius, opdat het
gebouwd worde op zijne plaats zooals het was voordien, en dat men spijsoffers en
wierook opdrage op dat altaar even zooals vroeger gedaan werd.’
Noch naam van den woordvoerder, noch dagteekening.
Moet of mag men daar nu het bewijs in zien dat Jedonja en de zijnen met hun
tweeden bedegang bij Bagohi
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den gewenschten uitslag hadden verkregen? Hun verzoek werd niet volstrekt
afgewezen; doch, ons dunkens, kan hunne poging ook niet als volkomen geslaagd
worden aangezien. Jedonja en zijne ambtgenooten hadden er in hun schrijven op
aangedrongen dat ‘hun heer’ hun toch dezen keer eenen brief als antwoord zou gegund
hebben; zulk een echte aanbevelingsbrief van Bagohi ware hun een krachtig middel
geweest om Arsames te overhalen. Nu, Bagohi en Sanballat's zonen schrijven niets;
geen brief van hen werd gezonden, noch naar de Joden te Jeb, noch naar Arsames;
anders hadde onze berichtgever daar voorzeker gewag van gemaakt. Dat hij zelf
gelast wordt te spreken vóor Arsames bewijst dat hij dezen geen schriftelijke
mededeeling te overhandigen had; en het opstellen van zijn verslag ware nutteloos
geweest indien hij brieven meêgekregen had voor zijne stam- en geloofsgenooten.
Het is waar, hij wordt gemachtigd om met Bagohi's goedkeuring, en mits een
voorbehoud waarop wij straks terugkomen, de zaak der Joden vóor Arsames te
verdedigen. Maar dit is alles. Bagohi en Sanballat's zonen schijnen zich liefst niet
persoonlijk en werkdadig te hebben willen bemoeien met de zaken der Joden te
Elefantine. Arsames kon best zelf oordeelen wat hem daaromtrent te doen stond.
Eene voorstelling die ons als geheel verkeerd voorkomt is het afleiden uit Jedonja's
brief dat Widarnag en de andere tempelschenders door de openbare macht, ja door
Arsames zelven, ter dood veroordeeld werden. Indien zoo iets geschied was, zou de
brief aan Bagohi daar zonder twijfel met nadruk melding van gemaakt hebben. De
schrijvers beijveren zich klaarblijkend, zeer natuurlijk ook, om alle omstandigheden
te doen gelden die den landvoogd van Judea konden bewegen om hun verzoek tot
voorspraak in te willigen; hoe gretig zouden zij dat vonnis opgehaald hebben van
het Perzische gerecht, indien het daardoor geweest was dat de plichtigen hunne
doodstraf hadden ondergaan! Neen, de Jahôpriesters zelven zullen tegen hunne
vijanden gehandeld hebben, zooals de Khnoebpriesters gehandeld hadden tegen hén.
Handlangers door hen opgestookt en omgekocht zullen den smaad hunnen God
aangedaan gewroken hebben met een bloedbad; en reeds daaruit wordt de houding
verklaard van Arsames, die,
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in Egypten teruggekomen, zijne toelating bleef weigeren tot het herbouwen van den
vernielden tempel. Dat Joden zouden omhals gebracht geweest zijn bij den aanslag
tegen hun heiligdom, blijkt niet. Zooveel te meer moest de bloedige weêrwraak door
hen genomen verbittering ontsteken en tegen hen den weêrzin verwekken van de
Perzische overheid zelve, die hun anders even genegen mocht zijn als zij van de
Egyptische afgoderij afkeerig was. De Khnoebpriesters hadden het vooreerst
geraadzaam gevonden de afwezigheid van den Perzischen landvoogd te baat te nemen
om lucht te geven aan hunnen Jodenhaat. Maar thans was de stemming gekeerd. De
Egyptenaren kloegen dat de Joden de eerste schuld waren van al het krakeel, hetwelk
inderdaad eerst bij de Joden overgeslagen was tot wreede moorderijen. Men begrijpt
hoe de Jahô-dienaren er in zulke omstandigheden toe gebracht werden, aan Arsames
den verdedigingsbrief te sturen die ons bewaard is gebleven in den Straatsburger
papyrus en waarvan hierboven spraak was.
Nog een andere reden zal Arsames genoopt hebben het herbouwen van het
Jahô-heiligdom te verbieden. In hunnen brief aan Bagohi spreken Jedonja en zijne
ambtgenooten van brand- en slachtoffers. De dieren die door de Joden geofferd
werden, waren onder andere, naar wet en gebruik, schapen en rammen. Dat moest
als een onuitstaanbare tergerij afgeschilderd worden door de priesters van Khnoeb,
den god met den ramskop, wien de ram geheiligd was, die vereerd werd onder de
gedaante van een levenden ram! Was het niet te voorzien, indien het ramslachten ter
eere van Jahô te Elefantine hersteld werd, dat bij de eerste gelegenheid de
vijandelijkheden op nieuw zouden uitbarsten tot groote schade van het Perzisch
gezag? De gemoederen der Egyptenaren hoefden niet lichtzinnig gekwetst te worden;
dat getuigt de algemeene opstand die in het eerste jaar van Artaxerxes II (405)
zegevierend losbrak tegen de Perzische heerschappij. Weliswaar verzekeren onze
oorkonden dat het Jahô-heiligdom te Elefantine gesticht werd onder de Egyptische
koningen, reeds vóor Kambyses; maar dat zal zeker geweest zijn met het voorbehoud
dat daar geene eigenlijke slachtofferanden, vooral van rammen, zouden geschieden.
Ook heeft men te recht
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doen opmerken dat Bagohi's antwoord aan de Joodsche gezanten, volgens het bericht
hierboven vertaald, enkel sprak van het herstellen van spijs- en wierookoffers: voor
het herinrichten van bloedige slachtofferanden te Elefantine wilde hij zeker niet dat
men, al was het maar mondeling, zijne goedkeuring of voorspraak kon inroepen.
Eindelijk zullen de vijanden der Joden niet gelaten hebben er op te wijzen dat
Jahô's wettige offerstede te Jerusalem was en elders niet. Om het goed recht van hun
heiligdom tegen zulk een betoog te handhaven, moest het voor de Joden van Elefantine
een gewichtig voordeel zijn den steun te bekomen van de priesters te Jerusalem, van
den landvoogd van Judea en van de overheden die ook te Samariën in betrekking
stonden tot een Jahô-tempel. Dat waren bevoegde getuigen wier gunstig optreden
aan den tegenstand van Arsames althans dezen grond zou onttrekken, indien hij
werkelijk had voorgegeven dat volgens de Joodsche instellingen zelven het
Jahô-heiligdom te Elefantine onder den banvloek stond.
*

**

Op sommige punten komen de Sachau-oorkonden in aanraking met andere historische
berichten. Zoo vertelt ook Fl. Josephus(1) van een bevelhebber Bagoses die als Perzisch
ambtenaar te Jerusalem gevestigd was ten tijde van den hoogepriester Johanan. Tot
zooverre stemt zijn getuigenis overeen met dat onzer papyri. Het Arameesche Bagohi
en het Grieksche Bagoses kunnen gemakkelijk doorgaan als twee vormen van
denzelfden naam.
Wanneer Kambyses Egypten onderwierp, zoo herinnert Jedonja aan Bagohi,
‘werden al de tempels der Egyptische goden vernield’. De oude geschiedschrijvers,
inzonderheid Herodotus, hebben ons inderdaad, over de gewelddadige handelwijze
van den Perzischen veroveraar tegenover de Egyptische priesters en
godsdienstvormen, treffende verhalen nagelaten. Door velen echter werd de
geloofwaardigheid van deze smadelijke aantijgingen in twijfel getrokken. Het oordeel
van Maspero en anderen,

(1) Arch. XI, 7.
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die er integendeel meê instemden, wordt door onze oorkonde bekrachtigd.
Aan het einde van hun smeekschrift laten Jedonja en zijne medepriesters aan
Bagohi weten dat zij ook een brief gestuurd hebben ‘naar Delaja en Schelemja, zonen
van Sanballat, den landvoogd van Samariën’. Al draagt de vader hier een
Assyro-babylonischen naam, de namen zijner zonen zijn zuiver Hebreeuwsche. Van
dien Sanballat wordt veel gesproken in het Oud-Testamentisch boek Nehemia. Hij
staat daar bekend met den toenaam: de Horoniet, d.i. gevestigd te, of afkomstig van
Beth-horon (of van Horonaïm, eene stad in hetzu iden van Moab?). Samen met Tobia
den Ammoniet en Geschem den Arabier, was hij een hardnekkige tegenstander van
het grootsche werk waarmede de Joodsche landvoogd Nehemia, in het 20ste jaar van
Artaxerxes, werd belast door den Perzischen koning, namelijk het heropbouwen der
muren van Jerusalem. Nehemia zegt niet uitdrukkelijk dat Sanballat reeds toen
landvoogd was van Samariën; toch stelt hij hem voor als den leider der vijandige
Samaritanen (Neh. IV, 2). Volgens het sedert lang heerschend gevoelen was de
Artaxerxes, onder wiens regeering Nehemia naar Jerusalem kwam, de eerste van
dien naam, en had dus Nehemia's zending plaats gegrepen in het jaar 445. Toch
waren er nog immer schrijvers die deze uitkomst, hoe stevig ook gesteund,
betwijfelden of bestreden. Zij beriepen zich op het verhaal van Fl. Josephus, die
Sanballat, Nehemia's tijdgenoot, als landvoogd van Samariën laat aangesteld worden
door Darius III en hem, ter gelegenheid der stichting van den Samaritaanschen tempel
te Garizim, in onderhandeling brengt met Alexander den Groote!(1) Door Jedonja's
brief aan Bagohi wordt deze wilde tijdrekening voor goed uit den weg geruimd. Wij
weten nu, door het onwraakbaar getuigenis van een gelijktijdig handschrift, niet
alleen dat Sanballat een historische figuur is, wat ook al door sommigen werd betwist,
maar dat zijne zonen in het jaar 408 mannen waren van groot aanzien. Het was dus
wel onder Artaxerxes den eerste dat hun vader in strijd lag met Nehemia. Wanneer
Jedonja en zijne mede-

(1) Arch. XI, 7, 2; 8, 2 en vervolg.
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priesters naar Bagohi schreven, d.i. in 408, was, volgens den natuurlijken zin hunner
woorden, Sanballat nog in het leven en titelvoerend landvoogd van Samariën. Maar
hij moest alsdan een hoogen ouderdom bereikt hebben, en het kan ons dus niet
verwonderen dat zijne zonen in zijnen naam het bestuur waarnamen, dat de priesters
van Elefantine zich tot zijne zonen wendden, en dat het ook een zijner zonen was
wiens aanbevelingswoord door den afgezant werd meêgebracht, samen met dat van
Bagohi. Eene voorstelling waarmede Fl. Josephus wel bij het ware zal gebleven zijn,
ondanks de hopelooze verwarringen die haar in zijn verhaal ontsieren, is dat de tempel
van Garizim aan Sanballat zijn ontstaan te danken had. Josephus weet te vertellen
dat Sanballat zijne dochter Nicaso ten huwelijk gaf aan Manasse, broeder van den
Joodschen hoogepriester Jaddoea. Dat is mis, en hangt samen met de daareven
afgewezene tijdrekening. Uit Nehemia's boek (XIII, 28) vernemen wij dat Sanballat's
schoonzoon een broeder was van den hoogepriester Johanan, zoon van Joïada, en
vader van Jaddoea. Doch het blijft hoogst geloofwaardig, dat die schoonzoon, uit
Jerusalem verbannen, door Sanballat in zijne landvoogdij aangesteld werd als priester
van een nieuw gestichten tempel van Jehova(1). Deze nauwe betrekking van Sanballat
tot den tempel van Garizim zou te beter laten verstaan, volgens eene opmerking
onder anderen ook gemaakt door Edgard de Knevett(2), waarom de Jahô-priesters van
Elefantine bij zijne zonen hunnen nood kwamen klagen.
Jedonja en zijne ambtgenooten hadden vroeger ook geschreven, zeggen zij, aan
Jehohanan den hoogepriester en aan de priesters te Jerusalem, zonder evenwel een
antwoord te bekomen. Deze Jehohanan, of Johanan, was de zoon van Joïada, en de
kleinzoon van Eliaschib(3) die hoogepriester was toen Nehemia naar Jerusalem kwam
in 445 en die zijn ambt nog bediende bij de tweede zending van Nehemia, omtrent
430-425(4). Toch wordt Johanan Eliaschib's zoon

(1) Laat ons nog eens aanmerken dat de namen van Sanballat's zonen samengesteld zijn met den
Israëlietischen Godsnaam Ja (= Jehova).
(2) The Belgian Times & News, May 16, 1908.
(3) Neh. XII, 22, 23 (te lezen Johanan, insteè van Jonathan).
(4) Neh. XIII, 6, 7.
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genoemd(1), zeker omdat zijn grootvader Eliaschib, door zijn langdurig pontificaat,
een grooteren naam nagelaten had dan Joïada, zijn vader. Johanan, ‘Eliaschib's zoon’,
wordt vermeld in het boek Esdras, X, 6, als in den tempel het bezoek ontvangende
van Esdras, die in het 7e jaar van een koning Artaxerxes, met eene schaar ballingen
uit Babylonië aangekomen was te Jerusalem. Johanan was natuurlijk geen
hooggeplaatst man in het 7e jaar van Artaxerxes den eerste (458), aangezien zijn
grootvader nog hoogepriester was omtrent het 35ste jaar (430) van dezen koning en
hij zelf het was in 408. Het zal dan ook niet onder Artaxerxes den eerste, maar in het
7e jaar van den tweeden koning van dien naam zijn, d.i. in 398, dat Esdras zijne
ballingen naar Jerusalem bracht. Steunende op de gezamenlijke berichten in het boek
Nehemia en Esdras X, 6, was schrijver dezes, in verscheidene voorgaande studiën
aan dit tijdvak gewijd, tot de gevolgtrekking gekomen dat Johanan het hoogpriesterlijk
ambt moest waargenomen hebben gedurende de laatste jaren der vijfde en de eerste
jaren der vierde eeuw vóor Christus. Door sommigen die eene latere dateering
voorstonden, werd hier nogmaals geschermd met Flavius Josephus, die immers
Jaddoea, Johanan's zoon, tot een tijdgenoot maakt van Alexander den Groote, en
hem den Macedonischen veroveraar plechtig laat onthalen te Jerusalem in het jaar
331. Alles vergeefsche moeite. De tijdrekening, zooals wij die uit de bijbelsche
berichten opmaakten, wordt door de Sachauoorkonde in zoo verre bewaarheid, als
wij nu beslist weten dat Johanan reeds hoogepriester was vóor het jaar 408. Het is
wel waar, men zal moeilijk kunnen aannemen dat, onder zulke omstandigheden, zijn
zoon Jaddoea het nog was in 331. Maar daaruit mag men dan besluiten dat in dezen,
gelijk bij menige andere gelegenheid, Fl. Josephus' jaartelling van allen grond ontbloot
is.
*

**

Met de opgaven in Jedonja's brief kan men zich geen duidelijke voorstelling vormen
van de inrichting van het

(1) Neh. XII, 23.
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Jahô-heiligdom te Elefantine. Er wordt gesproken van vijf steenen poorten; maar
waren het alle buitenpoorten die langs vijf verschillige kanten toegang gaven tot het
heiligdom? Waren er niet ten minste twee van, die in dezelfde richting op elkander
volgden, of die op ergens eene wijze als binnenpoorten zouden te beschouwen zijn,
een vóorplein met andere deelen verbindend? Men is ook niet wijs of de steenen
zuilen ‘die daar waren’ dienden om eene zoldering of een gewelf of eene gaanderij
te dragen, ofwel niet veeleer stelen zouden geweest zijn, rondom het altaar opgericht,
volgens het oude, overigens door de Joodsche Wet verbodene, gebruik in Palestina.
Dit laatste is niet onmogelijk; het zou nochtans eenigszins bevreemden dat alsdan
het verbrijzelen der zuilen ware vermeld geweest zonder dat een woord gerept werd
ten aanzien van het altaar zelf, tot hetwelk bedoelde zuilen toch maar als bijwerk
hadden behoord. Uit hetgene hierboven bij de vertaling van Jedonja's brief
aangeteekend werd zal men af te leiden hebben dat er binnen de omheining van het
Jahô-heiligdom afhankelijkheden bestonden met cederen hout bedaakt en dienende
tot verblijf voor de priesters of tot bergplaats voor de gewijde vaten en gewaden en
ander gerief. Het is klaar dat Jahô's agoera, in de oorkonden van Elefantine, niet
enkel, zooals sommigen eerst meenden, een altaar is, aangezien de verdelgers er
binnen dringen, dat er poorten aan vast zijn, enz. Uit den naam alleen kan men ook
geenszins besluiten dat de agoera niet een eigenlijke tempel was; men bedenke
slechts dat in Jedonja's brief de tempels der Egyptische goden met denzelfden naam
worden aangeduid.
Het was geen wonder dat de priesters van Elefantine geen antwoord gekregen
hadden op hun schrijven naar den hoogepriester te Jerusalem. In het heilig Land zelf
mocht maar één heiligdom bestaan - één Huis Jehova's of Huis Gods, - voor het
regelmatig en plechtig verrichten van den openbaren eeredienst door het ambtelijk
toedoen der priesters; wat er velen thans ook van denken en erover schrijven, dat
was, zoo niet altijd in het gebruik onderhouden, toch van over ouds door het recht
en de Wet voorgehouden geweest. Maar bovendien wordt het ook immer ondersteld,
tot bij de oudste geschiedschrijvers en profeten, dat buiten het heilig Land, onder de
heidenen, aan Jehova door zijn volk geene
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offers mochten opgedragen worden. Niet zoo zeer met het eerste dezer
grondbeginselen van het Israëlietisch godsdienstrecht was de Jahô-tempel te Elefantine
in strijd, als wel met het tweede, dat op zich zelven stond en voor reden had de
onreinheid van den vreemden grond. Later nog, omstreeks het jaar 165 vóor Christus,
werd in Egypten, te Leontopolis, door den priester Onias, zoon van den hoogepriester
Onias III, een tempel gebouwd, Jehova ter eere, met oorlof van den koning Ptolomeus
VII Philometor; eene daad door Fl. Josephus gelaakt als zonde en overtreding der
Wet(1). Onias had zich beroepen op eene uitspraak van den profeet Isaïas (XIX, 19)
voorspellende dat, als een teeken van het aanbreken eens nieuwen tijds, in Egypten
een altaar zou opgericht worden aan Jehova. Maar wat vooral aanleiding gegeven
had tot het stichten van den Oniastempel was de onteering van het Huis Gods te
Jerusalem, vooreerst door het gruwelijk bestuur van den Benjamiet Menelaus, die,
zonder zelfs te behooren tot het Levietisch geslacht, met zijne heiligschendende
kuiperijen erin geslaagd was de hoogepriesterlijke waardigheid te bemachtigen; en
dan nog erger door de vervolgingsmaatregelen van Antiochus IV Epiphanes. Hunne
in-eer-houding van den Oniastempel, die bleef bestaan tot het einde van den Joodschen
staat, belette echter nooit de Egyptische Joden, met het groot nationaal heiligdom te
Jerusalem, weldra van zijne smet gereinigd, de door Wet en gebruik voorgeschrevene
betrekkingen te onderhouden. Misschien hadden Jedonja en zijne ambtgenooten
gehoopt dat de priesterschap te Jerusalem het onregelmatige in hunnen toestand zou
voorbijzien, omdat hun heiligdom, in den vreemde, toch niet scheurmakend was en
het Huis Gods in het heilig Land geene mededinging aandeed. Zij hadden
misgerekend. De hoogepriester Johanan liet het heiligdom te Elefantine over aan
zijn lot en gewaardigde zich niet het smeekschrift tot bemiddeling in aanmerking te
nemen. Te Elefantine vergiste men zich geenszins aangaande de beteekenis van dit
stilzwijgen. Ook, wanneer Jedonja en de zijnen een tweede maal bij Bagohi gingen
aankloppen, wachtten zij zich wel nog een stap te wagen

(1) Arch. XIII, 3, 2.
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bij den hoogepriester te Jerusalem. Zij verkozen zich thans te wenden tot de zonen
van Sanballat, de natuurlijke beschermers van het scheurmakend heiligdom van
Garizim, waar Johanan's broeder hoogepriester was: daar hadden zij kans beter te
lukken!
Misschien zou het voor de stichters van den Jahôtempel te Elefantine als
verschooning kunnen aangevoerd worden, zoo men kon vaststellen dat zij hun
heiligdom oprichtten gedurende den tijd der Babylonische ballingschap, wanneer
het Huis Gods te Jerusalem in puin lag. Nu weten wij wel uit het schrijven van
Jedonja, alsook uit het verslag over het antwoord van Bagohi, dat het heiligdom te
Elefantine gebouwd werd onder de Egyptische koningen, vóor Kambyses. Maar
daaruit kunnen wij niet met zekerheid te weten komen of het niet reeds bestond sedert
geruimen tijd vóor Kambyses, en ja van vóor de vernieling van het Huis Gods te
Jerusalem (586). Men bedenke dat noch Jedonja noch Bagohi eigenlijk een datum
willen opgeven, of zelfs den hoogen ouderdom van het heiligdom betoogen. Het
ware althans mogelijk hunne bedoeling anders op te vatten. Jedonja wil er alleenlijk
op steunen, als eene les voor het Perzisch bestuur, dat tijdens den inval van Kambyses,
in 525, terwijl de tempels der Egyptische goden verwoest werden, Jahô's heiligdom
gespaard bleef. Bagohi van zijnen kant beoogde wellicht niets anders dan aan het
Perzische bestuur in Egypten, met name aan den landvoogd Arsames, te doen
opmerken dat er tegenover de Egyptenaren geen bezwaar kon in gelegen zijn aan de
Joden toe te laten hun heiligdom herop te bouwen, daar het eertijds, reeds vóor
Kambyses, met oorlof van de Egyptische koningen zelven was gesticht geweest.
Zou men niet tot eene nadere tijdsbepaling kunnen geraken door het onderzoek
van de omstandigheden waarin de Jahô-vereerders zich te Elefantine en te Syene
kwamen vestigen? Te dien aanzien ook verkeeren wij in het onzekere. Zij heeten
Joden; en daaruit mag en moet men stellig besluiten dat zij, althans voor een
aanzienlijk deel, afkomstig waren uit het oud hebreeuwsche zuidrijk, het gebied der
voormalige koningen van Jerusalem; immers die naam Joden past in 't geheel niet
op de inwoners van het oude koninkrijk Samariën en kon tot lieden die daar vandaan
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kwamen maar overgegaan zijn dank zij hunne versmelting met hunne zuidelijke
broeders. Hoogst waarschijnlijk zullen de oorspronkelijke Joden van Elefantine daar
aangeland zijn tijdens de rampzalige gebeurtenissen die den val van Jerusalem in
586 voorafgingen en nog opvolgden, en eene menigte vluchtelingen de wijk deden
nemen naar Egypten. Op dezen had het zeker de profeet Jeremias gemunt wanneer
hij, zelf tegen wil en dank daarheen meegesleept, zijne vermaningen richtte tot de
Joden ‘die in Egypten wonen: die wonen te Migdal en te Tahpanhes en te Nof
(Memphis) en in het land Pathros’ (XLIV, 1); het land Pathros is het zuidelijk Egypten.
Nochtans moet hier al rekening gehouden worden met de mogelijkheid dat reeds
vroeger, bij voorbeeld tijdens de invallen in Palestina van den Egyptischen koning
Necho II gedurende de jaren 609 en volgende, of met de Assyrische legers die Egypten
bestookten in den loop der zevende eeuw vóor Christus, inwoners van Judea het rijk
der Pharaonen binnentrokken en er gevestigd bleven. Velen kunnen er ook heen
gedreven geweest zijn, binst de tweede helft der zevende eeuw, door den schrik dien
de rooftochten der Scythen in West-Azië verspreidden.
Wat echter onze gansch bijzondere aandacht verdient, is dat de Jahô-vereerders
te Elefantine Arameesch schrijven en ook Arameeërs zoowel als Joden genoemd
worden. Men zegge niet: het Arameesch was een officieele kanselarijtaal en zoo
wordt gereedelijk verklaard waarom het gebruikt werd bij het vervaardigen der
oorkonden in dit opstel besproken. Want uit de ostraka en uit andere stukken van
letterkundigen aard(1) blijkt dat het Arameesch onder onze zoogenaamde Joden de
gebruikelijke omgangstaal was. Nu het Arameesch was in Judea nog niet gesproken
rond 586. De Joden die alsdan naar Egypten kwamen of er vroeger waren gekomen,
moeten de Arameesche taal hier als de hunne aangenomen hebben. Van wie leerden
zij die af? Van heidensche Arameeërs? Maar is het waarschijnlijk dat in Egypten,
een land waar beide als vreemdelingen woonden, de Joden zich uit eigen beweging
nu juist zoo nauw met deze heidensche Arameeërs gingen verbinden,

(1) Nog niet uitgegeven, maar als reeds voorhanden betuigd en als later uit te geven aangekondigd,
bij Sachau, l.c., blz. 44.
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dat zij er hunne eigene taal bij inschoten? Waarom ook zouden zij zichzelven
Arameeërs genoemd hebben? Daarbij wijzen wij nog hierop: verscheidene der
eigennamen in onze papyri vermeld, als Menahem, Meschoellam, Schalloem,
Hoschea, enz. herinneren ons aan de berichten van het Oud Testament betreffende
het noordrijk Samariën, veel meer dan aan deze rakende de geschiedenis van het
zuidrijk; dat zijn Noord-Israëlietische namen! Hoe dat uit te leggen?
Ziehier wat wij vermoeden. Toen het Israëlietisch koninkrijk Samariën in 't jaar
722 vóor Christus door de Assyriërs vernietigd werd, ging dat land voor Arameesche
inwerkingen wijd open. Het Arameesch, onder den invloed der naburige bevolkingen,
en nog meer onder dien der kolonisten die er zich in menigte kwamen nederzetten,
werd al spoedig in het nieuwe Assyrische wingewest de algemeen gesprokene taal.
Jahô-vereerders uit deze streek, als landverhuizers naar Egypten overgestoken, of
daarheen voortgejaagd of weggevoerd of in de gelederen der krijgsbenden
meêgetrokken bij eene der menigvuldige mogelijke gelegenheden waarvan wij
daareven voorbeelden aanhaalden, brachten er het Arameesch als hunne gebruikelijke
taal met zich. Te Elefantine en te Syene waar zij, reeds onder de Egyptische koningen,
dienst genomen hadden in de bezetting, kwamen zij in aanraking en versmolten tot
ééne gemeente met andere Jahô-vereerders, eigenlijke Joden, afkomstig uit het
Jerusalemsche zuidrijk. De benamingen Arameeërs en Joden bleven daar beide in
het gebruik als even rechtmatig toepasselijk op de voortaan gemengde krijgskolonie.
Maar het Arameesch, als bestuur- en handelstaal veel belangrijker en veel meer
verspreid dan het Hebreeuwsch, verdrong dit laatste geheel en gansch, gelijk het ook
van lieverlede gebeurde in Judea zelf na den terugkeer uit de Babylonische
ballingschap. Nu echter kan men aan het twijfelen gaan over het volgende: waren
de Aramaïseerende Jahô-vereerders uit het Samaritaansche gebied de anderen niet
vóor geweest te Elefantine en te Syene, zoodanig dat de later aangekomene Joden
zich enkel bij hen hadden aan te sluiten? En in dat geval, bestond het Jahô-heiligdom
niet reeds wanneer de eigenlijke Joden daar hunne godsdienstgenooten kwamen
vervoegen? zoodat wij te Elefantine zouden te doen hebben met een heiligdom van
Samari-
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taanschen oorsprong. Zulke vragen zagen wij liever opgelost door nieuwe
ontdekkingen, dan er zelf een antwoord op te wagen.
Uit een verslag van Pater Lagrange in het Aprilnummer 1908 der Revue biblique
vernamen wij dat de opgravingswerken te Elefantine door Franschen en Duitschers
weder aangevat werden met November 1907. Doch Zucker, de leider der Duitsche
zending, staakte reeds in Januari daarop volgend. Clermont-Ganneau was nog aan 't
werk t' einden Februari. In het gebied dat hem toegewezen was vond de Fransche
geleerde nog immer Arameesche ostraka in groote hoeveelheid, maar geene papyri
het vermelden waard. Hij heeft ook een tweeden gravenkelder ontdekt, waar, gelijk
in den vorigen, prachtig getooide rammenmummiën sedert eeuwen en eeuwen te
wachten lagen op het verschijnen van een lichtstraal en van een menschenoog, om
nog eens de heerlijkheid ten toon te spreiden van den goddelijken Khnoeb en
getuigenis af te leggen voor de godsvrucht zijner aanbidders. Tusschen de twee
gravenkelders was nog de werkplaats voorhanden, met al haar gerief ongeschonden
bewaard, waar de mummiënbereiding verricht werd. Hoe onschatbaar zulke vondsten
ook zijn, toch kon zich Clermont-Ganneau er niet mede vergenoegen. Nieuwe
inlichtingen in te winnen omtrent de geschiedenis der Joodsche nederzetting, het
opsporen der overblijfsels van den Jahô-tempel, dat was wat hem het meest aan 't
hart lag. Werd het heiligdom herbouwd na 408, overeenkomstig het gunstig gedacht
van Bagohi en Delaja? Bleef het integendeel tot een puinhoop gedoemd, of werd het,
na zijn herstel, op nieuw en voor goed door de Khnoebpriesters vernield, gelijk wel
zou kunnen gebeurd zijn bij den opstand in 't jaar 405? Wat schiet er nog van over?
Clermont-Ganneau had niet alle hoop verloren het antwoord op deze vragen machtig
te worden. Hij scheen zelfs de ligging der grondvesten te durven aanwijzen, in het
werkvak der Duitsche vorschers dat voor hem gesloten bleef, waarop de agûra van
Jahô zich eenmaal verhief.
Leuven, 27 Juni 1908.
Prof. A. VAN HOONACKER.
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Over alfred de vigny
(Vervolg)
In 1837 sterft de Vigny's moeder. Het is nacht in de ziel van den dichter: gesmolten
zijn stugheid, hoogmoed, stoïcisme: De tranen der droefheid parelen in het oog van
den peiler der ruimten en der tijden. Hij weent als ‘een luttel kind’, smeekt, roept
God aan, werpt zich op zijne knieën. In het ‘Journal’, zoo koud van hoogmoedsijs
op de meeste bladzijden, staan die eenige bladzijden over moeders dood, als een
liefdegletscher. De armen zijn niet meer met vloekgebaar naar den Hemel gericht
maar roepen om erbarming en troost naar God:
‘Avez-vous reçu dans votre sein cette âme vertueuse, ô mon Dieu? Soutenez-moi
dans cet espoir, que ce ne soit pas un passager désir, qu'il devienne une foi fervente.
(Journal, bl. 120).
Hij vergeet zijne moeder niet: In 1838 weent hij bij het lezen van het Stabat Mater,
omdat hij denkt op haar. (Journal, bl. 131). In 1838 spreekt hij innig-teeder: ‘Le
coeur maternel ne se trompe jamais; le fruit des entrailles, l'enfant, ne peut rien cacher
à celle qui l'a produit.’ (Journal, bl. 144).
Zijn leven wordt nu eene reis tusschen verdriet en ziekte, ziekte en verdriet.
(Journal, bl. 128).
In 1839 verschijnt in La Revue des deux Mondes het stuk LA COLÈRE DE SAMSON,
een der meest beteekenisvolle werken van den schrijver, ingegeven door de volgende
twee feiten: de Vigny heeft bemind en hij is bedrogen geweest.
De Vigny was een vuurberg onder een ijsberg. ‘Je vis dans le feu comme une
salamandre’, schreef hij herhaaldelijk (Lezen Paléologue op. cit. bl. 93). Hij heeft
immer gevoeld wat hij in ‘La Colère de Samson’ heet: ‘L'homme a toujours besoin
de caresse et d'amour’. Zijn
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hart werd vastgeketend aan Me Dorval, het beeld van de romantische heldinnen, die
Kitty Bell's rol in ‘Chatterton’ vertolkte. ‘Dit drama werd voor u gemaakt’, schreef
hij haar den 15n Augustus 1835. Zij bezat een schier-ziekelijke gevoeligheid, was
onbekend met geesteskalmte en hartrust; alles ging bij haar naar de drift: kunst, liefde,
vriendschap, geloof.
Vooral door hare zedelijke verzuchtingen en smarten trok zij de Vigny naar zich,
hoewel deze reeds andere vrouwen had bemind: Eloa, Eva waren immers deknamen.
De liefde tot Me Dorval was deels mystiek, (Cf. Paléologue op. cit. bl. 89 env.)
deels zinnelijk, zooals ten overvloede blijkt uit de brieven, welke hij haar schreef,
(o.a. brief XXXVII der verzameling Sakkelaridès, 3 Juli 1833, en brief 4 Juli 1833).
Die vrouw verraadde hem; reeds in de brieven tot haar gericht, uit hij bittere klachten,
(o.a. brief 3 April 1835). Hij ondervond slechts laat de ontrouw zijner beminde, (Cf.
Paléologue op. cit. bl. 97 env.) maar dan werd het duister in zijne ziel als in een
stormzwangeren hemel en de bliksem welke losschiet is La Colère de Samson.
Zooals in ‘Moïse’, drukt de Vigny zijne gevoelens, zijne gedachten uit door middel
van zinnebeelden en wordt het inviduëele veralgemeend. In al zijne werken bliksemt
de eeuwigheid. Toch zijn het meer de geest en de hoogmoed dan wel het hart en het
gevoel die spreken in de Vigny's gedicht.
Het gekozen zinnebeeld is Samson tegenover Dalila, Samson de Nazareër, die
met zijn reuzensterkte de Philistijnsche mannen overwon, maar zelf overwonnen
werd door de Philistijnsche vrouwen. Zijn eerste vrouw reeds ontfutselt hem
geheimen, verraadt en verlaat hem. Later bemint hij Dalila en deze bedoelt enkel te
weten wat de oorsprong is van Samson's kracht. Drie maal weet hij haar met
beuzelarijen te verschalken. Eindelijk verneemt zij het geheim nadat zij gedurende
vele dagen gedurig aanhield, geenen tijd tot rusten gevende, zoodat Samson's ziel
verzwakte en moede werd tot stervens toe (Boek der Rechters, XVIe Hoofdst.). Dalila
deed toen Samson slapen op hare knieën en in haren schoot zijn hoofd nederleggen.
En zij riep den scheerder en schoor d zeven haarlokken en zij
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begon hem weg te drijven en van haar weg te stooten: aanstonds immers is van hem
de sterkte weggegaan. (Ib.)
De Vigny schildert Samson nadat hij zijn geheim heeft verraden en op Dalila's
knieën zijn hoofd heeft nedergelegd:
Samson's ‘force divine obéit à l'esclave,
Comme un doux léopard elle est souple.’

In de Schrift op menige plaats (o.a. Boek der Spreuken, V, VI, 25, VII, 6 env.; Boek
Ecclesiasticus IX, 3 env., XIX, 2-3, XXV, 17 env., XLII, 12) staan strenge
bedenkingen tegen de vrouwen, maar de Vigny's Samson overtreft ze alle door zijne
strengheid, en onverbiddelijkheid. De strijd tusschen man en vrouw is eeuwig; hij
verbeeldt het tweegevecht tusschen goedheid en list. De kamp geschiedt onder het
oog van God: De man moet noodlottig verliezen.
‘Une lutte éternelle en tout temps, en tout lieu,
Se livre sur la terre, en présence de Dieu,
Entre la bonté d'Homme et la ruse de femme,
Car la femme est un être impur de corps et d'âme.
Plus fort il sera né, mieux il sera vaincu,
Car plus le fleuve est grand et plus il est ému.
Et plus ou moins, la Femme est toujours Dalila.
Elle se fait aimer sans aimer elle-même.
Toujours voir serpenter la vipère dorée
Qui se traîne en sa fange et s'y croit ignorée;
Toujours ce compagnon, dont le coeur n'est pas sûr,
La Femme, enfant malade et douze fois impur.
Qu'ils seront beaux les pieds de celui qui viendra
Pour m'annoncer la mort. - Ce qui sera, sera!’

De Vigny spreekt daarna op eigen naam en besluit met deze verzen:
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‘Terre et Ciel, punissez par de telles justices

(namelijk het wegrukken der zuilen en het instorten van den afgodstempel)
La trahison ourdie en des amours factices,
Et la délation du secret de nos coeurs
Arraché dans nos bras par des baisers menteurs.’

Zooals men ziet, slaat Samson geen mea culpa, hij denkt aan zijn eigen vernedering
wel, vindt het heel te betreuren dat de man vallen moet, maar de gedachte aan schuld,
aan de vernedering in hem van den God en het volk der Hebreeuwen bezielt hem
niet: Hij is zwak, maar de zwakheid is hem niet toerekenbaar. Hij valt omdat hij
vallen moet: dus niet volkomen naar de Schrift, maar weer naar zijn eigen beeld,
schiep de Vigny zijn ‘Samson’ die alzoo merkelijk verschilt b.v. van Milton's ‘Samson
agonistes’ (Vgl. Dupuy aang. artikel bl. 28 en 29) en van Vondel's ‘Samson’.
Wij zeiden boven dat de Vigny eerder vernederd is dan bedroefd. Wie om dergelijke
redenen en onder gelijkende omstandigheden het tot-den-dood-toe weeklagend
gemoed wil hooren snokken, leze De Musset's ‘Nuit d'Octobre’ of ‘Souvenir’. Deze
droeg de wonde niet in het hoofd, maar diep in het hart.
Ook van de houding van Leopardi met wien we later de Vigny zullen te vergelijken
hebben, verschilt deze van den dichter van ‘La Colère de Samson’.
Leopardi zag ‘gelijk een straal des hemels hem verschijnen de schoonheid eener
vrouw’.
‘De man beschuldigt te onrechte de vrouw. Zelden wordt de vrouw dat hooge
beeld dat hij die ze bemint van haar heeft opgevat. Haar eng brein bevat de gedachten
niet.... Gebroken, zegt hij, is nu de betoovering en gebroken met haar het juk, ten
bodem toe gesloopt. En mijn hart is erom verblijd.... welkom heet ik weer genie en
vrijheid. Laat nu ook het menschenleven zonder drift en mooien waan slechts een
sterrenlooze winternacht zijn, tot troost, tot wraak over mijn aardsch lot is het mij
voldoende, dat ik, in het weeke gras rustend en onbewegelijk neergestrekt, hemel,
aarde en zee bezie.... en glimlach.’ (Hier en daar uit het stuk Aspasia).
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Later zullen we verwijlen bij het gedicht La Mort du Loup (1843). We houden niet
stil bij La Flûte (1843), klacht over het ontoereikende der middelen waarover de
kunstenaar beschikt, noch bij Le Sauvage (1843) waarin de Vigny tegenover het wild
ongelukkig leven eener Indiaansche vrouw stelt de mooie orde van het leven der
bewoners uit de Amerikaansche republiek, waarvoor de Vigny zooveel genegenheid
koesterde(1), - niet omdat deze gedichten onbelangrijk zijn - verre van daar, de Vigny
schreef niets dat gansch onbeduidend was - maar omdat de dichter ons heenwenkt
naar het huis van den herder ‘la Maison du Berger (1844)’ opgedragen aan Eva - of
de ideale vrouw - en dat wij zijne ziel moeten bestudeeren op haren tocht door de
natuur, zooals we ze reeds beschouwden in hare verhouding tot God, tot de zonde,
tot Satan, tot de vrouw.
‘Kom, Eva, zegt de Vigny, verlaat de steden, kom in de natuur, kom meê met mij
in den herderswagen, wij zullen ermeê door de wereld gaan; de spoorwegen mogen
we niet lijden (1e deel).
Het 2e deel is een zang ter eere van de dichtkunst, la
‘Poésie! o trésor, perle de la pensée!’

die echter versmaad wordt door de wereld. In het 3e deel wordt Eva aangeroepen.
Eva, qui donc es-tu? Sais-tu bien ta nature?
Sais-tu quel est ici ton but et ton devoir?
Sais-tu que, pour punir l'homme, sa créature,
D'avoir porté la main sur l'arbre du savoir,
Dieu permit qu'avant tout, de l'amour de soi-même
En tout temps, à tout âge, il fît son bien suprême,
Tourmenté de s'aimer, tourmenté de se voir?
Mais, si Dieu près de lui t'a voulu mettre, o femme!
Compagne délicate! Eva! sais-tu pourquoi?
C'est pour qu'il se regarde au miroir d'une autre âme!
Qu'il entende ce chant qui ne vient que de toi.

(1) Aan Melle Camilla Maunoir schreef hij zijne bewondering over ‘la belle et jeune république
américaine.’ (Lettre à une puritaine, 14 Mei 1848, Revue de Paris, 15 Augustus 1897, p. 69.
Cf. Journal 1835, p. 95.)
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- L'enthousiasme pur dans une voix suave
C'est afin que tu sois son juge et son esclave
Et règnes sur sa vie en vivant sous sa loi.

De beschouwingen over ‘Eva’ verschillen hemelsbreed van diegene over de vrouw
in ‘La Colère de Samson’, zooals Salomo's hooglied van zekere spreuken uit het
Ecclesiastesboek.
Zie hoe de schrijver een bloemenvuurwerk werpt voor Eva's voeten:
‘Viens donc! Le ciel pour moi n'est plus qu'une auréole
Qui t'entoure d'azur, t'éclaire et te defend;
La montagne est son temple et le bois sa coupole
L'oiseau n'est sur la fleur balancé par le vent,
Et la fleur ne parfume et l'oiseau ne soupire
Que pour mieux enchanter l'air que ton sein respire;
La terre est le tapis de tes beaux pieds d'enfant.
Eva, j'aimerai tout dans les choses créées
Je les contemplerai dans ton regard rêveur
Qui partout répandra ses flammes colorées
Son repos gracieux, sa magique saveur;
Sur mon coeur déchiré viens poser ta main pure,
Ne me laisse jamais seul avec la Nature;
Car je la connais trop pour n'en pas avoir peur.
Elle me dit ‘Je suis l'impassible théâtre
Que ne peut remuer le pied de ses acteurs;
Mes marches d'émeraude et mes parvis d'albâtre,
Mes colonnes de marbre ont les Dieux pour sculpteurs,
Je n'entends ni vos cris, ni vos soupirs; à peine
Je sens passer sur moi la comédie humaine
Qui cherche en vain au ciel ses muets spectateurs.
On me dit une mère et je suis une tombe.’

De Vigny besluit met een kreet ‘Je la hais’ voor de natuur, met een liefdezucht ‘J'aime
la majesté des souffrances humaines’ en met een smeeking tot Eva opdat zij te zamen
met hem door het leven zou gaan en schouwen over het heen- en weerdeinen der
menschelijke geslachten.
Alhoewel veel te lang en nog al duister ineengestoken straalt het stuk in het licht
der schoonheid veler ver-
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zen; het ademt met volle teugen de lucht der hooge bergen aan de blauwe meren.
Wij vermelden enkel een feit uit de Vigny's leven dat vele tongen en pennen in
beweging bracht: den strijd om een zetel in de Academie en het onthaal van de Vigny
aldaar.(1)
Wij lezen met bewondering het gedicht WANDA (1847) een verzetkreet tegen de
verdrukking van Polen, met zeer weinig genoegen de dor- en valsch-wijsgeerige
verzen uit LES DESTINÉES (1849) waarin de dichter beweert, dat het Christendom de
schikgodinnen niet doodde, maar even zoowel de noodlotsleer huldigt als het
Mahomedanisme.
De dichter wordt eenzamer om eenzamer en slechts in 1858 slingert hij op de
wereldzee zijn ‘la bouteille à la mer’ - Conseil à un jeune homme inconnu - Luistert,
gij allen die wanhoopt aangaande de uitslagen van uw werk, die moedeloos uwe
betrachtingen, uwe jonge liefde laat vergaan in de doodsomhelzingen van de
wereldorkanen: Volgt het voorbeeld van den jongen zeekapitein, die, uit het zinkend
schip eene flesch werpt waarin zitten opgesloten zijn reisdagboek en de kaart zijner
ontdekkingen:
‘Son navire est coulé, sa vie est révolue:
Il lance la Bouteille à la mer, et salue
Les jours de l'avenir qui pour lui sont venus.
Il sourit en songeant que ce fragile verre
Portera sa pensée et son nom jusqu'au port;
Que d'une île inconnue il agrandit la terre;
Qu'il marque un nouvel astre et le confie au sort;
Que Dieu peut bien permettre à des eaux insensées
De perdre des vaisseaux, mais non pas des pensées;
Et qu'avec un flacon il a vaincu la mort.

De dichter beschrijft dan de reis der flesch en hoe ze

(1) Eene nota volstaat daarover: de Vigny werd door de Academie driemaal in 1841-1842-1844
afgewezen. Den 5n Mei 1845 werd hij tot lid verkozen. Zie daarover, Journal d'un Poëte,
bl. 183 enz.
Het onthaal had plaats den 29n Januari 1849. de Vigny is er erg over verbitterd geweest
(Journal, 206). Sainte-Beuve (op. cit. bl. 780 enz.) geeft aan de Vigny ongelijk; Paléologue
(op. cit. bl. 67) verdedigt hem.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1908

132
eindelijk opgevischt en de jonge kapitein vereeuwigd wordt:
Souvenir éternel! gloire à la découverte
Dans l'homme ou la nature, égaux en profondeur,
Dans le Juste et le Bien, source à peine entr'ouverte.
Dans l'art inépuisable, abîme de splendeur!
Qu'importe oubli, morsure, injustice insensée,
Glaces et tourbillons de notre traversée?
Sur la pierre des morts croît l'arbre de grandeur.
Cet arbre est le plus beau de la terre promise,
C'est notre phare à tous, Penseurs laborieux!
Voguez sans jamais craindre ou les flots ou la brise
Pour tout trésor scellé du cachet précieux,
L'or pur doit surnager, et sa gloire est certaine:
Dites en souriant, comme ce capitaine:
Qu'il aborde si c'est la volonté des dieux.
Le vrai Dieu, le Dieu fort est le Dieu des idées.
Sur nos fronts ou le germe est jeté par le sort,
Répandons le Savoir en fécondes ondées;
Puis, receuillant le fruit tel que de l'âme il sort,
Tout empreint du parfum des saintes solitudes,
Jetons l'oeuvre à la mer, la mer des multitudes:
- Dieu la prendra du doigt pour la conduire au port.

In verband hiermee kan men lezen het stuk aan Eva opgedragen: l'Esprit pur,
geschreven weinigen tijd vóór des dichters afsterven waarin hij met een hoogmoed
als diegene, welke het ‘non omnis moriar’ ingaf, jubelt: ‘Eva, wanneer je trotsch zult
zijn over mij, dan weze het niet omdat ik van adellijken bloede ben maar omdat ik
boeken schreef, omdat m'n naam staat:
‘sur le pur tableau des livres de l'Esprit.’
Ton règne est arrivé, pur esprit, roi du Monde!
Quand ton aile d'azur dans la nuit nous surprit,
Déesse de nos moeurs, la guerre vagabonde
Régnait sur nos aïeux. Aujourd'hui c'est l'écrit,
L'Ecrit Universel, parfois impérissable,
Que tu graves au marbre ou traînes sur le sable.
Colombe au bec d'airain, Visible Saint Esprit.
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Seul et dernier anneau de deux chaines brisées,
Je reste. Et je soutiens encore dans les hauteurs
Parmi les maîtres purs de nos savants musées,
L'Idéal du poète et des graves penseurs.
J'éprouve sa durée en vingt ans de silence,
Et toujours, d'âge en âge, encor je vois la France
Contempler mes tableaux et leur jeter des fleurs.
Jeune postérité d'un vivant, qui vous aime!
Mes traits dans vos regards ne sont pas effacés;
Je peux en ce miroir me connaître moi-même.
Juge toujours nouveau de nos travaux passés!
Flots d'amis renaissants! Puissent mes destinées
Vous amener à moi de dix en dix années,
Attentifs à mon oeuvre et pour moi c'est assez.

Hoezee voor zulke verzen, en moge de wereld, de jeugd vooral er naar luisteren: Van
jongs af hoopt men bij velen te smachten het kiemend zaad van het ideaal, men legt
grafsteenen op de boomen van jonge geestdrift, en tracht met eenige geldstukken te
sluiten de handen die open en ten hemel geheven wachten op mannaregens van
schoonheid. En toch spijt alles, spijt Hellenenwijsheid, spijt zoogezeid-practische
raadgevingen ‘slaat door den mist’ het vuur van het ideaal in de jeugd: het is de
blauwvoeterij, het is Rodenbach, het is het dragen naar verre landen in ijs bedolven
of door evenaarszonnen verzengd van het kruis van den Heiland, het is het heilig
verzaken aan alle lusten der wereld, ofwel het vereeren der wetenschap, der dichtkunst,
het volgen van de sterren door de diepten des hemels, het zoeken der bacteriën
oneindig klein, het werpen van bruggen over afgronden, het sloopen van bergen, het
baren van torens, het zaaien van steden, het binden der stoom- en waterkrachten in
gareelen en machienen. Dat alles is schoon: in alles is poëzie, in alles kan ideaal
schuilen, en zonde is het, één enkel kiempje van ééne edele verzuchting te
vermorzelen. Toch zijn er katholieken die de beschouwende kloosterlingen misprijzen,
en hen die niet uitsluitend mannen zijn van de daad, en de pedagogen bespotten onze
vlaamschgezinde leerlingen om hun borstspeldje met den leeuw, en de menigte gaat
mompelende voorbij de laboratoria, sprekende over het onnuttig
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leven dier dorre boekwormen: Een geest van americanisme, van uitsluitende
nutsbetrachting is in alles doorgedrongen.
Voelt men dan niet dat de mannen van de daad, zoowel goede als slechte, de
geesteskinderen zijn van de mannen der gedachte, dat de boeken door contemplatieven
geschreven aan de mannen der daad de noodige liefde hebben gegeven, dat indien
de moeders de genezing hunner kinders vaak begroeten, dit te danken is aan hen, die
in de stilte hunner kamer de ziektebacterie vonden, dat die zoekers en die denkers
weldoeners van het menschdom waren.
Vergeten dan al die makelaars, al die speculeerders, die kooplieden, dat zij
gehoorzamen aan wetten door wiskundigen in studieëenzaamheid gevonden. De
wereld leeft van het licht der gedachten en zij wil het niet erkennen.
Al deze gevoelens borrelen in mij op bij het lezen dier twee gedichten en ik hoop
dat onze jongens van Vlaanderen al de gieters van koud water op het vuur hunner
geestdrift zullen voorbijgaan, om zich te gaan lesschen aan de onuitputbare warme
bron van het oorbeeld, dat ze in hunne ziel zullen prenten.
‘Qu'importe oubli, morsure, injustice insensée
L'or pur doit surnager et sa gloire est certaine

‘Wat is het leven zonder Oorbeeld en Poësis? O eene onvolledigheid; eene ijdelheid
waarin de zielen kwijnen, verdord.’
Christenen hebben daarbij meer te verwachten dan ‘L'arbre de la grandeur sur la
pierre des morts.’ Dat is hun schoonste boom niet, neen zij mogen verwachten de
eeuwige rust onder den kruisboom van het beloofde land, maar deze wordt aan de
bedelvers van talenten, aan de rusters-in-den-tijd niet gegund.
Bij het voortzetten der reis door de Vigny's werken laten wij links liggen het steenen
paleis der ‘Les Oracles’ ou ‘Destinée d'un roi’ (1862): een dor zinnebeeld en wij
komen aan ‘Le mont des Oliviers’: Jezus, alleen, door
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zijn vader niet verhoord, door zijne discipelen niet bijgestaan, is angstig en bedekt
met bloedzweet, en
‘dans sa peine
Eut sur le monde et l'homme une pensée humaine’

Dan legt de Vigny in den mond van Christus, de vragen, die hem zelf bekommerden.
Hij braakt verwenschingen en godslasteringen uit:
Potsierlijk, inderdaad, indien het zoo helsch-godslasterlijk niet was. Jezus klaagt
erover dat Zijne verlossing niet volledig is ‘dat Hij slechts eventjes heeft opgelicht
den ellendemantel van Twijfel en Kwaad: Een blik van U, een kreet Uwer stem, een
zucht van Mijn hart, een teeken met Mijn kruis kan het eeuwig lijden vernietigen;
alles zal veropenbaard worden zoodra de mensch weten zal van waar hij komt en
waar hij heengaat.’
Jezus wacht vruchteloos op antwoord en de aarde blijft zonder klaarheid, zonder
sterren, zonder dageraad, zonder licht voor de ziel zooals zij het nu nog is. Het einde
is ‘la torche de Judas’ en de Vigny voegt daarbij deze schromelijke verzen:

Le silence
S'il est vrai qu'au jardin sacré des Écritures
Le Fils de l'Homme ait dit ce qu'on voit rapporté,
Muet, aveugle et sourd au cri des créatures,
Si le Ciel nous laissa comme un monde avorté
Le Juste opposera le dédain à l'absence,
Et ne repondra plus que par un froid silence
Au silence éternel de la Divinité.’

Inderdaad, dat is bijbelvervalsching, dat is blasphemie op zijn ergste: Door de kreten
van De Musset heen in zijn Rolla-prologue of Espoir en Dieu hooren wij iets dat
liefde zou willen worden. Volgens de Vigny moet men zwijgen: Is dergelijke
verblindheid niet de straf der hoogmoedigen die niet konden vatten wat de visschers
van Galilea, de landbouwers, de bedelaars, de vrouwen verstonden? De tulband van
hunnen hoogmoed is de wurgketen geworden hunner verstandvermogens.
Wij hebben thans geëindigd het bespreken van
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de Vigny's werken ter uitzondering van wat in de vergetelheid is geraakt als het
blijspel: ‘Quitte pour la peur’, de brief aan de ‘députés’: ‘De Mademoiselle Sedaine
et de la propriété littéraire’, de vertaling naar Shakespeare's ‘Shylock’, de
intreeredevoering in de Academie en verschillende andere werken, welke wij in de
boekenopgaaf of aanstonds zullen vermelden.
*

**

De Vigny heeft slechts een klein gedeelte uitgewerkt van de door hem opgevatte
plannen: Zoo heeft hij zijn gansch leven ervan gedroomd een treurspel te maken
over Juliaan den Geloofsverzaker. In 1816 had hij eene schets ervan klaar, welke hij
later verbrandde samen met een drama over Roland en over Cléopâtre. (Journal
63-88-106-109-110).
Andere ontwerpen zijn o.a.:
La Fornarina (Journal 79), La Maine-Guiraud (138), Milon de Crotone (138),
L'année de paix 1699 (het eenig jaar zonder oorlog) bl. 159... bl. 159... Poème à
faire, Cupidon (162), Un Dieu (170), La Herse (171), L'Hyène (176) en de lange lijst
Poèmes á faire (zie Journal 245 enz. Er zijn er een aantal waaronder zeer belangrijke).
In het Journal staan insgelijks:
Mes visites á l'Academie met portretten van de bijzonderste academieleden,
Fragments de Mémoire en eenige kleine gedichten. De Vigny had verder opgevat:
een grooten roman: Les Français en Egypte, drie historische romans, een groot
blijspel in verzen over Regnard. In de Revue des Deux Mondes 1831, II p. 70-96 en
248-269 staat te lezen Scènes du désert (fragmenten uit l'Almeh). Op de laatste
bladzijde wordt vermeld ‘La suite à une prochaine livraison’. Dit vervolg is nooit
verschenen. - Sommige der Ideeën uit het Journal zijn oprecht treffend door hunne
rake bondigheid. Aldus:
‘Lorsqu'un siècle est en marche guidé par une pensée, il est semblable à une armée
marchant dans le désert. Malheur aux traînards! rester en arrière, c'est mourir.’
‘L'humanité fait un interminable discours dont chaque homme illustre est une
idée.’
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‘Le jour où il n'y aura plus parmi les hommes ni enthousiasme, ni amour, ni
dévouement, creusons la terre jusqu'à son centre, mettons-y cinq cents milliards de
barils de poudre et qu'elle éclate en pièces comme une bombe au millieu du
firmament.’
Een laatste uiting der letterkundige bedrijvigheid van de Vigny zijn zijne
pittig-levende brieven met voorname letterkundigen, met vrienden en vriendinnen,
en vooral de uitvoerige brief aan prins Maximiliaan-Jozef van Beieren, 17 September
1839 (Correspondance Sakellaridès, bl. 86).
*

**

Treurig was de levensavond van dien werker:
In 1860 schrijft hij: ‘Ik leef veel eenzamer dan menig monnik, ik ga zoo weinig
mogelijk uit en breng mijn avonden door met lezingen voor mijne arme goede Lydie
wier leven in gevaar is en die ik zoo goed mogelijk troost.’ - Nochtans woont hij
regelmatig de zittingen der Academie bij: ‘Il était le plus exact et le plus conscienceux
de nos confrères’ schreef Sainte Beuve (aang. artik. 798). - Lichamelijke pijn kwam
de toestand van den zielzieken denker nog verergeren: de kanker knaagde aan zijne
maag als de gier aan Promêtheus (het beeld is van hem); hij beschrijft zich zelven
aldus in een zijner allerlaatste brieven ‘malade qui ne cesse de souffrir et qui ne peut
pas marcher et à qui vous conseillez de se promener et qui ne peut pas aller d'une
chambre à l'autre sans soutien et qui est non pas au pain et à l'eau, mais au lait et à
l'eau.’
Den 17n September 1863 ontsliep de dichter:
Hoe hij gestorven is blijft eene strijdvraag:
MAURICE MASSON (Alfred de Vigny, 1908. - Bloud, Paris, bl. 45) geeft de stukken
op van het geschil: ‘Intermédiaire des chercheurs’ 20 Janvier.
Mercure de France, 15 Février 1907, p. 719-721.
Dr Cabanes: Une tentative de conversion d'Alfred de Vigny - Mercure de France,
1900;
Brief de Vigny. - Correspondance 354-358.
Études religieuses, historiques, etc. - Nouvelle série IV, Paris, Doumol 1864, p.
265-266.
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Revue de Paris, 15 Juillet 1900, id., p. 307-308, nota. Masson beweert, dat de twijfel
niet is opgehelderd. Longhaye houdt voor zeker (aang. werk, bl. 248) dat de Vigny
gebiecht heeft en den priester omhelzende zeide: ‘welke goede daad heeft u thans
verricht.’
's Dichters uiterste wil staat gedrukt als aanhangsel bij het Journal d'un Poëte. Hij
stelt zijn vriend Louis Ratisbonne aan als eigenaar zijner werken onder voorwaarde
dat hij nooit den eigendom zou afstaan en zelf aan zijne erfgenamen dezelfde
voorwaarden zou stellen.
Ratisbonne heeft gepubliceerd Les Destinées et Journal d'un poëte tot in 1847.
Hij heeft de uitgave alsdan gestaakt, omdat de dichter begon te schrijven over nog
levende personen.
Thans wil ik pogen ‘sine ira nec studio’ de Vigny's beeld te teekenen.
Eerst het physisch naar de Lamartine:
Het voorhoofd van Alfred de Vigny, ontdaan van zijne naar achter gestreken haren
was gegoten als dat van een Esseniaanschen wijsgeer uit Judaea voor eene gevoelige
doch altijd heldere gedachte; glad en licht met blank en carmijn dooraderd was het
gevormd om naar buiten te weerkaatsen het binnen-schijnend denken.
Een bevallig invallen der slapen boog het om de oogen....
Op zijn zelden-gesloten lippen droomde gewoonlijk een glimlach; vierkant-hoekig
was zijn stevige kin, goed stond hem het ovaal van zijn gelaat. Zijne gelaatskleur
was in weerwil van eene ziekte, die alhoewel doodelijk toch zacht was, blankrozig
als die eener maagd. Hij geleek meer op een onsterfelijke dan op een zieke. Zijne
stem had dien ernstigen en gelijkmatigen galm die eigen is aan geesten uit de hoogte
tot de menschen sprekende; hij zou geweest zijn een redenaar uit eene andere wereld
tot de onze het woord voerende.’
De hoofdtrekken van de Vigny's zielbeeld kunnen als volgt geteekend worden:
De Vigny was een hoogmoedig, individualistisch idealist die het ware oorbeeld
niet kende en daardoor verstandelijk en zedelijk
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gekwetst nederviel op de rots van het akeligst pessimisme alwaar hij eerst de
geweldigste verwenschingen losbulderde om daarna te worden de stoïcijnsche zwijger.
De Vigny's hoogmoed steekt de oogen uit. Hij hield zich voor den doorluchtigste
uit zijn geslacht. Hij neemt wel zorg altijd met zijn eigen bezig te zijn alhoewel hij
beweert, dat het woordje moi het moeielijkste is uit de Fransche taal. Hij wil een
Mozesrol spelen en de les te lezen aan den allerhoogste is hem lief.
Hij verachtte in den grond van zijn hart het kleine, het middelmatige, de massa,
de democraten: ‘Oh fuir, fuir les hommes et se retirer parmi quelques élus, élus entre
mille milliers de mille’ schrijft hij (Journal 54).
In dit opzicht nochtans is zijn leven niet één geweest: Eerst was hij koningsgezind,
en hoogst trotsch over zijnen adel. De Juli-omwenteling ontslaat hem van zijn politiek
bijgeloof (Journal 49). In de politiek heb ik geen hart meer, schrijft hij. (Id. 49). De
Restauratie werd volgens hem noch gevreesd noch bemind. (Id. 87). In 1835 vindt
hij dat de eenige verdragelijke regeering eene is, waarvan de grondwet op deze der
Vereenigde Staten zou gelijken en dat de minst slechte regeering diegene is, welke
men het minst ziet, gevoelt en betaalt. In den brief aan prins Maximiliaan-Jozef van
Beieren drukt hij zijne bewondering uit voor de socialistische denkbeelden van
Fourier en Saint-Simon (Corr. 86), in 1848 stelt hij zich aan de kiezers uit het
Charente-departement voor. Uit zijne verklaring vermelden wij het karakterteekenende
‘si mes concitoyens veulent chercher dans les années écoulées pour y voir ma vie ils
y trouveront une indépendance entière, calme, persévérante, inflexible.
La république doit être le gouvernement de tous par chacun et de chacun par tous’.
‘Je n'irai point, chers concitoyens vous demander vos voix. Dans ma pensée le peuple
est un souverain juge qui ne doit pas se laisser approcher par les solliciteurs et qu'il
faut assez respecter pour ne point tenter de l'entraîner ou de le séduire.’
De uitslag was dat in het gansche departement geen honderd kiezers op de Vigny
stemden. (Verhaal der verkiezing: Echo de Paris, 27 april 1881).
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Onder zijne plannen treffen wij aan: Le désert, (Journal 261) en daarin den volzin:
‘Le désert, c'est toi, démocratie égalitaire, c'est toi qui as tout enseveli et pâli sous
tes petits grains de sable amoncelés.’ Hij laat een egge vallen tusschen hem en het
volk. (Journal 172.)
Ook de zinnelijkheid met alles wat stoffelijk was misprees hij in het diepste zijner
gedachten.
‘Alfred de Vigny, schrijft Dumas over hem, (aanhaling bl. 72 Paléol.) raakte de
aarde slechts voor zooveel dit noodig was; wanneer hij zich bij toeval op een bergtop
plaatste scheen dit reeds eene toegeving te zijn voor het menschdom. Wat ons, Hugo
en mij, vooral verwonderde was dat de Vigny hoegenaamd niet onderhevig scheen
aan die groote behoeften onzer natuur waaraan eenigen onder ons (onder anderen
Hugo en ik) voldeden niet enkel zonder schaamte maar met een zeker zingenot.
Niemand onder ons had ooit de Vigny aan tafel gezien.’ Hoe ook deze idealiteit
eensdaags verging op de stormen der zinnelijke liefde hebben wij hooger uiteengezet.
Sterkeren en wijzeren dan hij zijn gevallen. (In verband daarmêe leze men het
ontwerp: L'Ame et le Corps. Journal 247.)
De Vigny niettegenstaande dit voorval was toch een echt idealist. De denkbeelden
zijn de bruiden zijner ziel. Zij zijn zijne levensgezellinnen, de werkelijkheid voor
hem. Hij onderscheidt met moeite het werkelijk bestaande van het gedachte, het
verbeelde of het gedroomde (men leze daarover Paléologue, aang. boek bl. 72 enz.)
Aan het strand van de wereld ondervraagde hij angstig de golven van tijd en ruimte.
Pijnlijk waren zijne droomen, nevels hingen over zijne vergezichten. Hij zag in God
niet den goeden almachtige die schiep uit liefde, redde uit liefde, die allen oproept
naar de liefde: Zijne godsbeschouwing is misschien de lasterendste, welke ooit een
denker heeft uitgedrukt. In de zwarte tijden van het heidendom komen geen heviger
haatkreten uit Lucretius' mond.
God, zegt hij, heeft in verre tijden, de menschen bij verstek veroordeeld. Niemand
weet waarom. De processtukken zijn verloren geraakt. Van in het begin der
wereldgeschiedenis heeft hij ongelijk gehad, namelijk tusschen Caïn en Abel. God
is de verantwoordelijke toelater van
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het kwaad; alle, zelfs de noodigste inlichtingen aangaande oorsprong en einde, heeft
hij halsstarrig geweigerd, ook aan zijn eigen zoon (Le Mont des Oliviers). Daarom
is de wereld verbolgen op de onrechtvaardigheid van den Schepper en telkens als
een godsverachter optreedt zooals Ajax Oilei's zoon, dan huldigt en bemint hem de
wereld, zoo werden geliefd Satan, Orestes en don Juan. Zij allen die tegen den
onrechtvaardigen hemel streden, werden bewonderd en bemind in het geheim door
de menschen. Het menschdom is in eenen kerker gesloten en het moet den onbekenden
cipier bedanken, die nog wat vreugde geeft.
Eens toch zal de dag der openbaring aanbreken, op het Laatste Oordeel zal God
zich komen verrechtvaardigen voor al de zielen en alles wat leeft. Hij zal verschijnen
en verklaren, waartoe de schepping, en het lijden, en des onschuldigen dood, enz.
Op dit oogenblik zal het verrezen menschdom de rechter zijn en de eeuwige, de
Schepper zal geoordeeld worden door de weer tot het leven opgestane geslachten
der menschheid. (passim. Journal 25, 30, 31, 32, 63, 92, 93, 103, 253.)
Belangrijk zijn ook de gedachten, Croyance et religion (Journal 168 enz.)
De mensch in zekeren zin is grooter dan God.
‘Hij kan zich voor iets opofferen (ontwerp van Cassandra, 265, Journal id. 170.)
Het schromelijkste is wel het plan: ‘Elévation’, (Journal 104.) Een jongelingsziel
staat terecht voor God na zelfmoord. God zegt: ‘Waarom dooddet gij uw lichaam?’
De ziel antwoordt: ‘Om u te bedroeven en u te straffen.’
Men leest nog in zijn Journal inédit (aang. Paléologue, bl. 116): ‘Si tel malheur
auquel je pense m'arrivait j'irais mettre le feu à une église pour me venger de Dieu.’
De Vigny gelooft dus in God, in voorzienigheid, enz., maar mag men niet Longhaye
nazeggen (op. cit. bl. 245-246.) ‘Vigny n'est pas athée et j'oserais presque dire qu'à
certains moments je le regrette.... Ne souffrirait-on pas moins à l'entendre dire
simplement: Il n'y a pas de Dieu’. ‘Le blasphème, getuigt Faguet nopens de Vigny,
est chez lui naturel, et il est douloureux.’
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Wat hij over de natuur en de vrouw dacht hebben wij vroeger besproken; in de glorie
heeft hij lang geloofd maar overwegende dat de schrijver van Laocoon onbekend
was heeft hij hare ijdelheid ingezien. (Journal, bl. 42; vgl. id. 97.)
En toch was er in de Vigny eene groote liefdekracht voor het menschdom. ‘Ik
bemin de majesteit van het menschelijk lijden.’ Dit herinnert het woord van
Dostoïevsky's Raskolnikow tot zijne beminde Sonja. ‘Niet voor U Sonja kniel ik
maar voor het lijden van het gansche menschdom.’
De eerbied voor het lijden is bij de Vigny evenals bij den grooten Rus een
eeredienst geworden; zijn medelijden en zijne liefde waren niet gericht op het
menschdom in globo, maar op bepaalde menschen: ‘Je n'ai fait de mal à personne’
schrijft hij. (Journal bl. 56.) J'aime l'humanité, j'ai pitié d'elle (98). ‘Vingt fois par
jour je me dis: “Ceux que j'aime sont-ils contents?”... “Je pense à celui-là, à celle-ci
que j'aime, à telle personne qui pleure: vingt fois par heure je fais le tour de mon
coeur.” (Journal bl. 174.) Hij beschouwde den evenmensch als een medebroeder in
het lijden, als zijn medegevangene in den levenskerker. Zijn medelijden omvatte de
ellenden van het menschdom. Eene zijner gedachten was dat alle misdaden en
ondeugden uit de zwakheid voortkomen en slechts medelijden verdienen.’ (Journal
31).
St Bernardus, een der bannelingen uit ons aardsche tranendal, zuchtte, maar in
eene reusachtige opwelling van vereering sprong hij ten hemel in den heerlijkeu
Salve regina zang. Hij riep tot de ‘spes nostra’ de hoop, het leven der ongelukkigen,
de ster in den nacht.
Ook het liefelijk licht dier ster mocht de Vigny niet ontwaren; hij loochende het
bestaan ervan: ‘De hoop vooral moet in den mensch vernietigd worden,’ schrijft hij.
‘De waarheid over het leven is de wanhoop. De godsdienst van Christus is een
godsdienst van wanhoop vermits hij van het leven wanhoopt en slechts in de
eeuwigheid hoopt.’ (passim Journal).
Die afwezigheid der hoop is volgens ons het doorslaande kenmerk van het
pessimisme: Wie het geluk als ons einddoel erkent, zelfs in de verte, zelfs schemerend
door het wee dat opnevelt uit de ellenden van het menschdom is
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geen pessimist. De winter mag guur zijn, al de boomen tot lijken maken, stremmen
den vloed en de bruischende schoonheid der stroomen, sneeuwzerken rollen over de
zon; de hoop echter wacht op den: ‘Jam hyems recessit’ hymnus, de doodzerken
zullen wegrollen en de verjongde boomen zullen staan als blanke bruiden huiverende
in den lentewind. Het wee mag het lichaam en de ziel aan stukken scheuren, het hart
met den dolk der droefheid doorboren, wanneer de hoop daar is dan geuren rozen
aan de dolken en de wonden van het hart groeien toe. Geen volkomen lijden zonder
eeuwigheid. Geen pessimisme, zoolang men de hoop erkent. De graad van het
pessimisme wordt gemeten aan de houding tegenover de hoop.
De Vigny dien we reeds als den hevigsten godslasteraar aanklaagden is ook de
zwartste der vorsten in het hellerijk van het PESSIMISME. Volgens Brunetière (aang.
werk bl. 15) is de Vigny pessimist geboren en heeft hij zich daarover niet kunnen
troosten, dat hij op de wereld was. De Vigny zelf spreekt dit ten stelligste tegen en
houdt herhaaldelijk staande, dat de somberheid hem niet aangeboren was, dat ze bij
hem was aangekweekt in het College (Journal 59 en 233.) Volgens Dupuy (aang.
art.) is Byron grootendeels de schuld van de Vigny's pessimisme.
Dat alles is opperbest overeen te brengen. De neiging van de Vigny's ziel naar de
somberheid zal versterkt geweest zijn door de levensomstandigheden en door het
lezen van zekere werken, diegene namelijk van tijdgenooten: Byron, Schopenhauer,
Leopardi.
Faguet (op. cit. bl. 134), verklaart het pessimisme van de Vigny door de bitterheid
van het hart gepaard met geestesscherpheid; inderdaad een mensch met diepgaanden
geest en gevoelig hart, aan wien het geloof en de hoop ontbreken, moet
noodzakelijkerwijze pessimist worden, want in het leven en de wereld zelve is er te
veel dat den geest niet voldoet, en het hart kwetst: het gedurig failliet der wetenschap,
der sociologie, der liefdegevoelens.
(Vervolgt.)
L. DOSFEL.
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Uit lyrische gedichten over de liefde
door Zeemeeuwe
III. De zee
In 't eeuwig wentlen van haar breede sidderingen,
vol wilde liefdekoorts, die rillen door haar vaart,
omslingert en omarmt in enggesloten kringen
de zee haar heetgeliefde, groote, heilige aard.
Steeds blijft zij in den ban van d'eersten liefdetoover.
Nog bonst in 't jongste vuur de polsslag van haar baar.
Hier dreigt er ijs: 't geeft niets, zij vaart de polen over;
Daar zonnebrand: zij vlijt zich onder d'evenaar.
Vuur, ijs wat scheelt dit haar? De koorts heeft zelf haar koude
en zelf haar warmte in zich; niets anders brengt die mee,
en niets ook maakt zoo koud en niets zoo warm als de oude,
almacht'ge liefde die hier woelt uit 't hart der zee.
Die warmte koelt geen ijs, die kou kan niets verwarmen,
dat vuur is in haar hart ontbrand, oneindig fel;
Geen einde wil haar zoen, geen palen haar omarmen
en alles wil ze of niets, den hemel of de hel.
Doch hemel! geene hel! tot al haar krachten sneefden,
‘Den hemel, niet de hel’, brult zij in dolle woed'.
Zij grijpt ernaar tot al haar razernijen beefden
en zij gelijk een lijk, ligt plat en zonder moed.
Zij grijpt maar immer voort en woedt met al haar krachten
want alles heeft ze niet wat ze met drift begeert.
Een machtig stuk der aarde is prat op andre prachten,
Zij ziet het en de nijd haar somber hart verteert.
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Daar ligt het, boven haar verslingerd op de stralen
der wereldlichten, op het glansen van 't azuur.
Hoe haat ze wild die zon die in boeleerend pralen
de aard siert met groen! hoe haat ze ook wild den rotsenmuur!
Soms barst zij los, holt toe op groen en rotsenhoornen
en loeit, bezeten van de liefde, woest: ‘dood! dood!’
Zij siddert van den nijd en bruischt in machtig toornen
om gansch het wereldland te dekken in haar schoot.
Als zij heeft uitgehuild, dan is 't weer doodlijk stil:
geen golvenbergen rolt zij meer naar steenen stranden,
Doch knaagt hardnekkig voort met ijzersterken wil
in 't eindeloos gerol van 't eeuwig golvenbranden.
Zoo knaagt zij langzaam, o ondraaglijk langzaam voort
met de eenge hoop, die eeuwig duurt: de hoop op liefde.
Zij streelt de kusten zacht, doch 't streelen slijt en boort
en vult een hoekje van de wonde die haar griefde.
Wildsomber ronkt haar stem in eeuwenlang verwijt.
Zij braakt de wolken uit en zendt ze op alle landen,
Hun regen geeselt rots en akkerland vol nijd
en brengt uit 't verste land haar steenen mee en zanden.
‘Wees rustig en verheugd, o zee, uw doel komt bij!
Het komt al duurt het nog wellicht miljoenen jaren,
Eens - in een zalig uur - uw overwinnend tij
Rolt over 't laatste strand zijn hooggezwollen baren.
Dan bruist het zegelied en juicht de liefdezang
in 't millioenenkoor van 't dansend baargewemel
en de eeuwen zien de zee, gansch de eeuwigheden lang,
geslingerd om haar aarde aan 't varen door den hemel.’
10 Januari 1903.
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IV. Nachtelijke stormwind
Er huilt een reus daarbuiten in den nacht...
Ik lig hier op mijn peluw warm en zacht
En hoor 't vervaarlijk brullen met behagen.
Toch zwelt het soms tot zoo 'n ontzaglijk klagen,
Houdt aan, in volle macht, zoo eindloos lang
en gromt zoo donkerdiep, zoo somber bang
als slaakten in dit hart de grootste weeën
hun smartkreet met de stemmen aller zeeën.
Dan word ik ernstig.... Dit is ware smart!
En 't moet een afgrond zijn, dat siddrend hart!
Die borst is als de schoot der zee zoo machtig.
Want, werklijk, 't is als zeegebruisch zoo krachtig,
zoo wild, zoo wijd, zoo maatloos zijn gehuil!
En naamloos wee groef zijnen ijsbren kuil.
Neen, 't heeft een naam, wat zoo almachtig griefde,
Er is maar één daarvoor: 't is liefde, liefde.
'k Ben 't zeker: 't is te oneindig dit geween!
En niets is groot tenzij door liefde alleen!
Die reus heeft liefdewee, 't zijn liefdezuchten
die varen door de ontstelde storremluchten,
Dit is geen ander, dit is liefdeleed.
Haat zelfs heeft tienmaal minder fellen kreet,
Waar' honderd malen reeds terneer gevallen;
dit hier kan machtig bruisen, hij zou brallen.
Die reus heeft liefde en krijgt er geene weer....
Zijn smart is eeuwig... doch hoe snerpt zij meer
nu duizend deuren toe zijn op 't gewemel
van dag en werk, en hij, in zijnen hemel,
nog immer, altoos eenzaam zweven moet
met die gehate ruimte als eenig goed!
Nu ziet hij zich alleen uit liefd' gesloten
en wild gehuil is uit zijn borst geschoten.
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O reus, uw kreet klinkt machtig als de dood!
Recht hebt ge op wanhoop, want ge zijt te groot!
O wee! alleen in de ijdle ruimten tronen
zoo groot zijn dat men nergens in kan wonen,
dat alle hart te klein is voor zijn maat
en dat zijn weerga nergens, nooit bestaat?
O vast! gij moet ze huilen dan uw klachten,
voor immer, in den schoot van alle nachten!
Maar gistren zweegt gij, gistren in den nacht
had hoop gestraald? Wat liefde uw kwaal verzacht?
- ‘Neen 'k zweeg niet’, bruist de stem uit diepen hemel,
‘de Araab in zijne tent, zijn moede kemel
die sprongen siddrend op dan in de wolk
van zand die 'k voor mij heendreef in den kolk
der eindloos breede en donkre woestenijen,
in breeder ruim met woester razernijen.
Eergisteren vloog 'k Brazilje's oerwoud door;
'k stormde op den oceaan, den nacht ervoor,
en dwong, in 't razend loeien zijner waatren
het halve wereldrond, mijn wee te schaatren.
Aan Insulinde kwam daarvoor de beurt,
'k heb zijne groene kusten stukgescheurd.
'k Ben dan, op 't hoogst der aard' van Indië's bergen
in wilden stormloop gaan hun liefde vergen.’ ‘De liefde is 't dus, o groote? dus is 't zij!
Doch brult in u zoo'n sombre razernij?
Heeft iemand u wellicht zijn hart gesloten
en huilt gij, uit uw huis ontaard gestooten
een koning Lear des hemels in den nacht?’ - ‘'k Ben niet uw Lear, dan woonde er in mijn klacht
slechts haat, geen ijlheid! Deze is 't die mij griefde.
Geen Lear, 'k ben erger; De Ahasveer der Liefde.
Staak, mensch, uw vragen, laat het spreken mij!
Van zulk een wee kunt gij niet spreken, gij.
Om groot te spreken moet men machtig voelen:
In 't hart gefolterd door het eeuwig woelen
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van d' ongetemdsten honger naar de liefd',
ijl ik van reuzigwijde wond doorgriefd,
de wereld door in rustloos zoekend varen
op alle landen en op alle baren.
Aan dagen en aan nachten vraagde ik haar;
'k lag aan den voet der lente t' elken jaar;
'k Heb duizend eeuwen om haar heil bezworen
Sinds ik ten Noordpool ijskoud werd geboren
uit de oude zee, toen de aard haar loop begon.
Geen schepsel ooit aanbad als ik de zon,
lange eeuwen door opdat zij mij verwarmen
en houden zou in hare gouden armen.
Als ik miljoenen malen had geweend,
en zij omhoog bleef hangen, trotsch, versteend,
Ben ik wanhopig in den nacht gaan vluchten,
en gierde daar onstuimig door de luchten,
al klagend, kermend, vloekend in mijn woed',
doch nimmermoe vroeg 'k nog 't almachtig zoet'
aan de eeuwen al die mijne vaart doorkliefde.
Het ééne dat den tijd doet sterven: Liefde.
Die zucht verteert mijn borst door niets gebluscht.
Heeft men geen liefd' dan geeft zelfs 't graf geen rust,
'k Heb tot in 't diep van alle zee gedolven.
'k Sloeg met 't geweld van duizend reuzenkolven
op des Gaurisankars versteende hart:
Het water vlood, de rots bleef toe... o smart!
O nachten, zwartste nachten, wildste luchten,
Wijd open! 'k moet in u mijzelf ontvluchten.
En deze zee was t grootste, o zwarte nacht!
en deze berg het hoogste, o lucht!... Mijn klacht
moest daar verstaan zijn of door alle de eeuwen
schalt ongehoord en onverstaan mijn schreeuwen.’ Zoo bruisend vulde hij met hol geween
den schoot des nachts... doch 'k zag door de eeuwen heen
een ander hart zoo wijd, zoo vruchtloos gapen
naar liefde! en 'k heb dien nacht niet meer geslapen.
8 December 1903.
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Het huis op den hoek
(Vervolg)
Sinds dien dag was de afkeer voor de vreemden nog grooter geworden in de buurt.
Kato stond met Lena nagenoeg alleen om hen voor te spreken; want de meesten
gingen ten winkel bij Lies, en daar werd ook menig half uurtje gesleten bij den toog
met babbelen over de Staak en heur moeder. Zij konden het echter niet verder dan
tot gissingen brengen, want zelden zagen zij een der beide vrouwen, tenzij 's morgens
heel vroeg, als zij naar de eerste mis gingen in de naastbije kerk. Dat deden zij echter
om het uit te hangen, om de menschen hier zand in de oogen te strooien, bevestigde
Lies overtuigend. Niemand zou zich daardoor laten vangen.
Als de jufvrouw soms toevallig door de straat kwam, volgden alle oogen haar tot
zij achter den hoek verdween, en dan gingen de tongen naar lust hun gang met
geprikkelden ijver.
- ‘Hebt gij gezien? Is dat nu toch een dracht voor een modiste? Kale stoef, dat zeg
ik. Altijd hetzelfde zwart kleed. Zou zij geen ander hebben?’
- ‘Dan deed zij het immers aan. En het ziet zoo ros als een sleutel. Daarbij, 't is
veel te kort.’
- ‘Ze zal nog groeien, mensch. En is dat nu nog mode, met die bofmouwen? Over
vijf jaar droegen zij die, ja, maar nú....’
- ‘Mijn kleed is met een hespenmouw’, bracht een ander er haastig tusschen, fier
te kunnen zeggen dat er een nieuw kleed in den maak was.
- ‘En heur hoed. Heere Maria, zoo iets heb ik nog nooit gezien. 't Is gelijk: Ik wil,
en ik kan niet. Wat vorm! En die pluimen zijn van een uil, geloof ik.’
Ze lachten allen om het koddige vergelijk, en waren
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het eens dat het niet paste voor iemand die ‘affaire’ deed, zoo aangetakeld te loopen.
Derwijze schoven de dagen in eentonige gewoonheid door de straat, en dreven de
weken langzaam weg langs blauwige zomerlucht, die allengs stemmiger werd bij 't
peinzen aan naderenden herfst. Uiterlijk bleef alles hetzelfde. De bewoners van den
hoek waren nog meer teruggetrokken dan vroeger, sinds Mina, die twee huizen
voorbij hen woonde, op zekeren dag heftig kabaal had gemaakt voor hunne deur,
omdat heur kat gebeten was door het zwarte hondje, dat gedurig meetrippelde achter
de Staak, wanneer zij soms uitging. Toen had het wijf er alles uitgeflapt wat zoolang
in 't geniep was bebabbeld, en ondanks de onmiddellijk gesloten deur konden de
ontstelde vrouwen binnen tot het laatste woord verstaan van de woedende strijkster.
- ‘Denkt gij ons hier te komen paloeteren, vreemd ras? Gaat terug vanwaar gij
gekomen zijt. Ge zult hier toch van armoe moeten uittrekken!’
Dagen verliepen soms na dagen, zonder dat ooit de belle tringelde om een klant
aan te kondigen. De kanten en linten in de uitstalling kregen een oude, verlepte kleur,
en de pluimen hingen droef-rimpelig neere, als treurend. Alleen het wassen beeld
stond daar nog met lieve bevalligheid, den eeuwigen glimlach om de karmijnroode
lippen, en de glazen oogen glanzend-levenslustig onder zwaar-donkere wenkbrauwen.
Doch de hoed, welke op heur golvend haar stond, was ietwat scheef gezakt, de blauwe
en roze tulle die er rondstrikte als verfrommeld, en de grijsgespikkelde patrijzenveer
scheen vergeeld aan de uitpluizende randen. Over alles lag een doffe tint van vergane
frischheid, iets dat niet vuil of bestuifd is, maar tóch niet zuiver, een traag verkleuren
tijdens het vruchteloos wachten naar iemand die het buiten brengen zou in de vrije
lucht. De spiegels kaatsten tanend die langzaam verdervende schoonheid weer, of
ze beschaamd waren voor het onveranderlijke dat zij in hunne diepten opnamen.
Geen leven roerde er schijnbaar in het altijd gesloten huis, dan 's morgens wanneer
de ratelende kar van den melkboer stilhield voor de deur, of als, na den middag, de
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bakker binnentrad, die altijd hetzelfde zwart-gespikkeld broodje bracht in zijn wissen
korfje. Het was dan ook een gebeurtenis die druk in de buurt besproken werd, als er
soms eene koopster buitenkwam met een pakje of doos. Dat viel echter niet alle
weken voor.
De meest geziene in de zaak was zeker wel Netje, de werkvrouw, die elken
Zaterdagmorgen ging kuischen op den hoek. Als zij dan 's namiddags weer in het
winkeltje stond bij Lies, wist zij altijd wat nieuws van de vreemden. De anderen, die
bijkwamen, bleven dan staan, gegroept rond het taterend vrouwke dat, bewust van
haar belang, wel-wetend alles verhaalde op stelligen toon die de twijfelachtigsten
zekerheid gaf.
- ‘Ik heb het zelf ondervonden’, bevestigde zij, en tokte met heuren wijsvinger op
den toog. ‘Wat zou het. Ze eten droge patatten met azijnsaus en haring.’
- ‘Kom, kom’, lachte Nelia, ‘ge wilt ons wat wijs maken.’
- ‘Wijsmaken’, herhaalde Netje, gekrenkt. ‘Wat zou het. Ben ik zelf niet om vijf
centen azijn geweest? En riekt ge den haring niet als hij gebakken wordt? Zóó ver
ben ik nog niet versleten, wat zou het?’
- ‘'t Is schande’, kwam Lies er tusschen, terwijl zij het pakje koffie woog voor
Mina, en voorzichtig wat uit den hoornen lepel schokte in het grauw-bruine pakje
tot de schaal neerzeeg, ‘'t is schande, zoo pinneken dun. Ze zijn dan nog te gierig dat
ze eten? Maar 't is waar, als zij alleen aan hun brood komen zal het genoeg zijn.
Andere menschen moeten niet leven.’
- ‘Wees maar zeker dat zij het uitpluizen’, ging Netje snibbig voort. ‘Ik wilde dat
gij de boterhammen eens zaagt die ik in den morgen krijg. Wat zou het. Ge weet niet
langs welken kant zij gesmeerd zijn.’
- ‘Ze zouden het bij mij niet gedaan krijgen.’
- ‘Ik zou vragen: Hebt gij ze niet vergeten te boteren’, bofte Mina.
- ‘Maar ik geloof het wel’, zuchtte Netje, en zij overtrok opeens heur smal, geel
gelaat met waas van gemaakte deelneming. ‘Als ge zoo iets tegenkomt in uw
familie....’
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Zij zweeg, zuchtte nog eens, en zag hoofdschuddend naar buiten.
- ‘Wat?’
- ‘Ja maar, ziet ge’, zei ze aarzelend. ‘Neen, dat zijn nu geen zaken om uit te
bellen.’
Ze drongen allen dichter om Netje toch te weerhouden als zij weg wilde. Marie,
die reeds aan de deur was met heur half pond boter, keerde terug; Lies daalde van
de ladder zonder de kaneeldoos te nemen voor Fien, en kwam met de ellebogen op
den toog liggen.
- ‘Zijn het zoo groote geheimen, Netje?’, vroeg zij gretig. ‘Nu, ge weet wel, wij
kunnen zwijgen.’
Allen beloofden er geen letter van uit te brengen. Dat wist Netje immers toch?
Daarop mocht zij gerust slapen. Zij zouden liever hunne tong afbijten dan....
- ‘Maar onder ons, hoort ge?’ waarschuwde Netje, overwonnen. ‘Want ik wil die
menschen geen kwaad. Wat zou het.’
- ‘Maar wij ook niet’, schoof Lies er haastig tusschen, ‘wij ook niet.’
Neen, niemand wilde hun iets in den weg leggen. Dat zij weinig te doen hadden
was toch hunne schuld niet. Mina ging zelfs zoo ver te beweren dat zij vroeger nog
al wat over had voor de Staak. Maar sinds die smerige hond heure kat gebeten had....
- ‘Nu dezen morgen, rond den elven, komt er opeens een heer binnen, van een jaar
of dertig’, begon Netje geheimzinnig.
- ‘Dien heb ik ook zien binnen gaan’, bevestigde Lies. ‘Hij droeg een slappen
hoed.’
- ‘Juist, een zwarten, en een blauw kostuum. De Staak was ook in den winkel. Als
ik ooit iemand heb zien verschieten, dan was zij het wel. Wat zou het. Zij zag gelijk
een laken, zoo wit.’
Netje wachtte een stonde, en gluurde sluiks rond. Niemand sprak. De glimmende
oogen straalden strak naar de heure, en de monden hingen half open in hijgend
verlangen naar meer.
- ‘Ha, dag Tilla’, begon hij tegen de Staak. ‘Hoe is 't? Waar zit mama?’
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‘De andere stond als van de hand Gods geslagen. Zij wist niet wat ze deed, geloof
ik. Want eerst draaide zij naar de vitrien, ging dan naar een schab, kwam terug en
deed toen, gelijk suf, de deur open van de achterkamer, waar heure moeder zat. Ze
gingen binnen.’
- ‘Wie was dat’, waagde Mina.
- ‘Wel sukkel, zwijg toch’, sprak Lies driftig. ‘Laat Netje.... Als hij mama zegt,
dan is het heur zoon. Dat spreekt.’
- ‘Ze gingen dus binnen’, vervolgde Netje. ‘Een tijdje was 't een gemommel waaruit
ik niet wijs kon worden. Want aan de deur van de kamer was het al geschuurd, en
ik stond bijna tegen de straat. Maar wat zou het, opeens krijg ik een gedacht. Ik moest
achter den toog nog opnemen. Nu, die is vlak tegen de achterplaats.’
Ze smakte even, en streelde met de radde, puntige tong heure bespeekselde lippen.
Lies zegde ongeduldig tegen kleinen Frans van den schoenmaker, die reeds driemaal
een vierdeel kookstijfsel had gevraagd, dat er geen meer was, en luisterde weer met
gespannen aandacht.
- ‘Niet dat ik wilde afluisteren’, verbeterde Netje. ‘Wat zou het. Voor geen geld
van de wereld. 't Is dat het wilde lukken... Als ik achter den toog bezig was, hoorde
ik hoe de oude uitviel: Ge hebt er reeds alles doorgedaan, riep zij, en nu komt ge nog
onzen laatsten cent vragen.’
- ‘Ziet ge wel’, onderbrak Lies. ‘Ik heb het altijd gezegd dat er een reukske aan
was. Het zag er zoo 'n aardig volk uit.’
- ‘En wat dan’, vroeg Marie verlangend.
- ‘Ja, heur zoon, want dat was hij, zegde dat hij niet van Brussel gekomen was om
te hooren preêken, maar om geld te krijgen. Hij had moeite genoeg gehad om hen te
vinden; en als ze niets gaven, zette hij de straat overhoop, dreeg hij.’
- ‘Dan waren zij er van door getrokken zonder dat de sukkelaar het wist. Hoe is 't
mogelijk, een eigen kind zoo te laten zitten’, kloeg Lies meewarig.
- ‘De Staak kwam er nu en dan ook tusschen; maar zij had niet veel in te brokken,
want hij gaf haar gauw den mond vol. De kerel is niet op zijn tong gevallen. Eindelijk
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moeten zij hem toch wat gegeven hebben. Want ik hoorde hem zeggen: Het is wel
een mager beestje om daarmee voort te doen, vijftig frank. Maar enfin....’
- ‘Moesten zij daarvoor zooveel woorden deelen’, bracht Mina bij. ‘'t Is wel de
moeite.’
- ‘Zijn moeder scheen er zoo licht niet over te denken’, snapte Netje voort. ‘Wat
zou het. Ze kloeg nog gedurig, en verweet hem dat hij de schande was der familie;
en ik hoorde de Staak schreiend zeggen dat ze zoo hadden geschrafeld om het geld
bijeen te krijgen voor de huishuur, dat zij het uit hunnen mond hadden gespaard, en
nu niet wisten waar het te halen als binnen kort de vervaldag kwam.’
- ‘Zitten zij er zóó schrap voor?’ vroeg Marie bedenkelijk. ‘Och arme.’
- ‘Och arme, och arme’, jammerde Lies haar spottend achterna, ‘waarom och
arme? Hebben zij het niet gezocht? Is dat een gedacht van zoo iets te beginnen? En
dat zij met dien jongen niet overeenkomen, kan ik goed begrijpen. Zij liggen immers
met iedereen overhoop!’
Het duurde nog lang eer Netje uitverteld had hoe de zoon kwaad was heengegaan,
nijdig de deur had toegeslagen dat de sleutel van het slot was gesprongen; hoe zij de
moeder nog had hooren klagen en de Staak al maar snikte, tot deze eindelijk in den
winkel kwam, bleek gelijk een doode en met oogen als kussens zoo dik van 't schreien.
- ‘Het is een vuilen boel daar, besloot Lies nog eens; en allen waren volmondig
van dezelfde meening.
Oogenschijnlijk bleef alles echter alsof er niets gebeurd ware. De vreemden leefden
even afgetrokken en terughoudend; doch de zeldzame keeren dat zij samen ter kerke
gingen kloeg er uit gansch hun uiterlijke een schrijnend verdriet, dat als vereenzelvigd
werd met de treurige kaalheid van vergane weelde, die over hun verzorgd, maar
afgedragen kleedsel lag. Het scheen of de oude vrouw langs-om sukkelachtiger werd
en meer gebogen ging, en dat de Staak nog magerder was geworden dan voorheen.
De eerste dagen na het verklappen van Netje was er wel een vluchtig medelijden
bij sommigen ontstaan, een onwillekeurig deelnemen in het droeve dat zij vaag
vermoedden achter de muren van het hoekhuis, en dat zij
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zagen lijnen op het moede gelaat der moeder en in het vertrokken wezen der jufvrouw.
Maar langzamerhand verwischte die ondiepe indruk, en werden zij voor hen weer
als vroeger, de ratten, die enkel naar hier waren overgezeild om de menschen te
stroopen.
Kato bleef de eenige die hen verdedigde, en soms wel eens een standje had met
een der gispende buurwijven; want zij wist dat Lies de groote opstookster was van
alles, en wanneer zij dié den voet kon dwarszetten.... Heur goud in den berg, zij, die
liggende geld had en een boekske op de post.... Die slangentong.
Ze zou nu echter eens laten zien wie zij was, en eens voor goed bewijzen dat zij
om al dien praat en het oordeel der anderen niet gaf. Ze mochten dan maar wat meer
sjawelen. Doch doen zóu zij het, al kwam de onderste steen boven.
Zij wachtte tot 's Maandags na den noen, als de vrouwen op een stoel gezellig aan
de deur kwamen zitten, vóor de koffie opgeschonken werd. Reeds herhaaldelijk had
zij tusschen de spleet van het gordijntje geloerd; nu zij Mina en Roos ook zag komen
bij den groep die voor het huis zat van Sofie, riep zij heur dochtertje.
- ‘Kom, Anneke, we gaan nu eens gauw een hoed voor u koopen.’
Het blije kind was vlug gereed. Kato trok nog eens met den kam door heure losse
haren, vaagde met de hand heure blessen glad, en verschikte heur zwart-merinossen
voorschoot.
- ‘Kom.’
Zij ging langzaam, beraden, met Anneke aan de hand, ietwat uitdagend door de
straat, knikte naar Sofie en Roos, en richtte berekend zóó heure stappen dat de anderen
onmiddelijk merken konden waar zij heen wilde. Voor den hoedenwinkel bleef zij
echter nog een stonde staan, de hand op de kruk der deur, en zegde lachend tegen
het argeloos kind dat zij nu maar goed moest kiezen. Inwendig jubelde zij. Alle oogen
zag zij op haar gericht, en Lies stond ook al op de straat. Het kon niet beter. Ze zouden
stikken.
De belle klonk vreemd-schel bij het openschokken der deur, en het vinnig geluid
deed de stilte ongewoon sidderen
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in den schaars bezochten winkel. Een vage ongemakkelijkheid bekroop Kato nu zij
daar stond voor den toog, en heur beeld met dat van Anneke lijnen zag in den grooten
spiegel aan den zijmuur. Doch dra kwam de jufvrouw aangesneld.
- ‘Ik moet een hoed hebben voor mijn dochterke,’ begon Kato, zonder op haren
groet te letten. ‘Maar iets puik, hoor; want ik zie mijn Anneke geerne schoon.’
Zij streelde met moederlijken hoogmoed de bruine haren van het kind, dat schuchter
lachend naar heur opzag, en herhaalde werktuigelijk:
- ‘Ik zie ze geerne schoon.’
- ‘Wat zoudt ge wel kiezen, madame’, vroeg de jufvrouw. ‘Stil, Tom, hier’, beval
zij aan 't zwarte hondje, dat kwispelstaartend snuffelde rond Anneke, die vervaard
tegen heure moeder aandrong.
- ‘Hij zal niets doen, lieveke’, lachte zij vriendelijk. ‘Wilt gij hier eens zien,
madame? Ik heb er die opgedaan zijn’.
Zij deed het beschot der uitstalling open, nam er een kinderhoed uit en hield hem
voor Kato.
- ‘Die bloemen staan mij niet aan’, weigerde deze. ‘Ik moet iets hebben dat
uitsteekt, dat de menschen van verre kunnen zeggen: Zie, daar is Anneke van Kato,
moeten zij van verre kunnen zeggen.’
Opvolgend liet de jufvrouw al de beschikbare hoeden zien, prees elk op beurt
verduldig en pastte hen op Anneke's hoofd. Doch er was niets naar den zin der dikke
vrouw, die met heur zware, plompe handen de fijn-broze dingen onwillens-ruw
aangreep, keerde en draaide, en telkens afkeurend teruggaf.
- ‘Ik heb er laatst een gezien met een grooten strik van zwart satijn’, zei ze, ‘hier
zoo, van voor, en een zilveren gesp in 't midden. Van achter hingen er gele rozekens
op het haar... gele rozekens.’
- ‘Dat zal te oud zijn voor de jonge jufvrouw, madame, en daarbij, zulke strikken
geraken uit de mode.’
- ‘Mode, mode’, herhaalde Kato, en kneep heure oogen half dicht, dat ze haast
verloren zonken in heur dik-
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glimmend gelaat. ‘Als ik het maar schoon vind. Hebt gij zoo niets? Mode....’
- ‘Voor het oogenblik niet. Maar ik zou er een kunnen maken’, zei de jufvrouw
bereidwillig. ‘Hier heb ik vormen.’
Zij opende een lange doos, en toonde de hoeden die armelijk naakt lagen, zonder
het minste siersel. Met handige vlugheid vouwde zij om enkelen een breed,
zwart-zijden lint, en hield er dan losse rozen tegen, om zoo goed mogelijk een gedacht
te geven van wat het worden zou.
- ‘Dié gaat me’, stemde Kato eindelijk toe, na lang afkeuren en veranderen, terwijl
de jufvrouw met eindeloos geduld heure tegenstrijdige opmerkingen had weerlegd
en heure veranderlijke luimen had ingewilligd.
- ‘Kom, wij zullen hem eens opzetten, lieveke’, lachte de jufvrouw tot Anneke,
die heel dien tijd bedeesd had gefrommeld aan heur voorschootje. ‘Hier, voor den
spiegel’, zei ze, en streelde de bruine lokken van het kind, dat bedeesd naar heur
opzag.
- ‘Zie’, ging de jufvrouw voort, ‘die bloemen vallen op het haar. Hier bezijden
komt lichtblauwe velours, die over den rand geplooid wordt en verloopt in den strik;
en deze zal zóó worden, met in 't midden de gesp. Wat denkt ge er van?’
- ‘'t Zal goed zijn’, knikte Kato voldaan, ging voor Anneke staan, trad een paar
stappen achteruit dat zij haast in den spiegel liep, kwam terug, begluurde den hoed
langs alle kanten, en herhaalde nog eens dat het zoo goed was.
- ‘En op hoeveel komt dat?’ vroeg zij na een korte pooze. ‘Maar gracelijk, hoor.
Want wij zijn werkende menschen. Bij Tietz kunt ge dat even goed krijgen, en
misschien nog beter. Maar ze zullen nu eens ondervinden.... Hewel.... voor werkende
menschen?’
- ‘Dat zal acht frank zijn’, antwoordde de jufvrouw, na een korte wijle dubbens.
Kato schokte op. Gansch heur vetplooiend, kwabberig gelaat vertrok, en zij bezag
haar met groot-gesparde oogen.
- ‘Acht... acht frank? Toe, ge lacht er mee’, zei ze, trok zenuwachtig de linten van
heuren voorschoot los en
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bond ze dan weer samen. ‘Acht frank. We zijn geen millionnairs.’
- ‘'t Is het lint en de bloemen die den doorslag geven, madame’, beweerde de
jufvrouw. ‘Het is nauw de prijs voor alles wat er op moet. Dan reken ik weinig of
niets voor 't maken.’
Na lang pruttelen van Kato, die begonnen was met vijf franken te bieden en telkens
met een kwartje opsloeg, herhalend dat zij toch iets moest doen voor werkende
menschen, zegde de jufvrouw eindelijk zuchtend dat zij den hoed voor zeven frank
zou laten.
- ‘Dat is verstaan’, stemde Kato met voldoening toe. ‘Tegen toekomenden Zaterdag,
niet waar? Dan kom ik hem halen, toekomenden Zaterdag.’
- ‘Gelijk ge wilt, madame. Anders laat ik hem brengen.’
- ‘Ook al goed. Ja, dat is nog beter.’
Zij bedacht hoe de anderen zouden zien als er iemand met de doos zou komen,
hoe voornaam dat schijnen zou als zij dan vroegen: ‘Waar woont madame Kops?’
He, 't was om Mina van daarover en Lies, Lies vooral, te doen barsten.
- ‘Ik woon hier in de straat’, zei ze, ‘ginder’, en trok de jufvrouw bij de mouw tot
voor de vitrien. ‘Ziet ge dat groen poortje, en dan die twee vensters, en daarneven
dat trapken op, en dan dien gang? Hewel, dáár, in 17. Vraag maar naar Kato.... Kato
Kops.... En als 't goed is, zal ik voor uwe kalandizie zorgen’, sprak zij beschermend,
en blikte welwillend naar de jufvrouw, welke zij toch maar poverkens gekleed vond.
- ‘Ze moeten hier wel niet veel van u-liên hebben’, voegde zij er vertrouwelijk bij.
‘Maar we zullen eens zien of ik ook mijn kop kan uitwerken. We zullen eens zien.’
Zij schokte uitdagend met het hoofd in de richting van het kruidenierswinkeltje,
en trok heure slodderende mouwen wat op, als bereid om desnoods door daden te
bewijzen wat zij meende.
- ‘Zaterdag dus’, sprak de jufvrouw, en trachtte zoo vriendelijk mogelijk te lachen,
alsof zij volstrekt niets
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begrepen had van die laatste woorden. Doch er trilde een groote treurnis over heur
mager gelaat.
Zegevierend trad Kato met Anneke buiten, en zag hoe alle oogen van den
vergrootten groep onmiddellijk naar heur gericht werden. Opzettelijk ging zij nog
trager dan gewoonte, klapte als onverschillig tegen Anneke, lachte luidruchtig zonder
reden, en gaf aan gansch heur uiterlijke een uitbundigen schijn van zorgelooze
tevredenheid en vrij durven. En wanneer zij, binnengaande, zich nog eens omwendde,
zag zij dat de blikken der nieuwsgierigverbaasde vrouwen haar nog altijd volgden.
- ‘Dat mogen zij nu opsnuiven’, grinnikte zij, en gaf in heure voldaanheid een cent
aan Anneke omdat zij zoo braaf was geweest in den winkel.
Het werd niet weinig beklapt. Sofie kwam haar alles getrouw overbrengen wat er
in het winkeltje werd gebabbeld; en het was voor Kato een streelend genoegen te
hooren hoe nijdig Lies kon uitvallen tegen haar en het vreemde ras van den hoek.
- ‘Dat zij heur hart maar eens ophaalt’, lachte zij schokschouderend tegen Sofie.
‘Ik draai er mijne hand nog niet voor om. Ik doe wat ik wil, en daarmee uit.’
Nog dezelfde week liep het nieuws rond de buurt dat de oude dame ziek was. Er
was een rijtuig voor de deur blijven staan, en Mina had den dokter herkend toen deze,
na wel een halve uur te zijn binnen gebleven, eindelijk terugkwam. Het was dezelfde
die heuren Jaak gemeesterd had.
Zij begonnen te denken... Ja, zij hadden de Staak in de laatste tijden alleen naar
de kerk zien gaan; de rolgordijn op het eerste verdiep bleef altijd neergelaten; te
meer, Netje had ook al eens gezegd dat de ouw maar sukkelde.
In het moe-tanend, waterig licht van vroegen herfst verlepte de uitstalling al meer
en meer. Wel weerde een zorgzame hand vlijtig het minste stof, en de spiegels van
het beschot glommen zuiver. Doch de dingen die er stonden, reeds van den dag der
opening, hadden hunne lokkende frischheid verloren; een grijzig waas van oudheid
nevelde over alles. De sierlijke vrouwen-buste draaide niet meer bevallig; star bleven
de koud-glinsterende oogen in de ruimte staren, en de eeuwige lach lijnde als spottend
om
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de geschilderde lippen. Het scheen of er over alles een schrale wind was gewaaid,
die het jong-blije leven van vroeger had verdord. Van de enkele klanten, welke in
het begin toevallig waren gekomen, was niet een terug geweest; en er hing een kille
vereenzaming in den verlaten winkel.
De vrouwen in de buurt hadden er heimelijk pret van dat men op den hoek zoo
zienlijk achteruit boerde; Lies bijzonder, hoewel zij gedurig herhaalde aan wie het
hooren wilde dat zij de menschen goed lijden kon.
Soms zagen zij hoe de rood-damasten gordijn met gele passiebloemen, welke aan
het uiterste der afsluiting plooide, even opgelicht werd, en dan ontwaarden zij het
bleeke, versmallend gelaat van de Staak. Het was of heure donkere oogen, die
verzonken in bruinigen krans van kommer, ieder aankomende vrouw gretig volgde
in elk bewegen, en hoopvol staarden wanneer soms iemand scheen te wenden naar
de deur. Als onverschillig bleef zij dan star vooruitzien bij het verder gaan der
achtelooze menschen; maar heur smartelijk vertrokken mond, uit wiens hoeken de
voren weglijnden van ongesproken leed, trilde dan even, en over heur droef, moe
gelaat wolkte toen een treuriger waas nog dan te voren.
De buurvrouwen bleven dan met geveinsde belangstelling voor de vitrien staan,
wezen schokschouderend naar de verrunselde pluimen en het verkleurde lint, duwden
elkaar met de ellebogen in de zijde bij het zien van den hoed op het wassen beeld,
die altijd dezelfde bleef, en poogden naar hun vermogen te verduidelijken door hun
lachen en gebaren dat zij al die prutsen armzalig vonden. Heimelijk loerden zij dan
naar den hoek, waar de roode gordijn met gele passiebloemen hong. Maar het bleeke
gezicht met de treurige oogen was verdwenen.
De zachte najaarszon gloorde heur wit-trillend licht over de drukdoorwoelde straat,
en de fijn-blauwe lucht beloofde een heerlijken Zondag voor morgen. IJverig waren
de vrouwen overal bezig de vensters te wasschen, de dorpels te schuren of de
gaanpaden af te keeren. Zij stonden in de wekelijksch herkeerende gejaagdheid van
den Zaterdagschen kuisch, en plonsten met bloote armen in het sprankelend water,
zwierden met breeden zwaai den vollen emmer
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ledig en scheufelden, den korten, blauw-baaien rok nog opgetrost, voorovergebogen
achteruit, terwijl zij de grijze opneemvod over de glimmende steenen sleurden. Schel
gilde de rekkende roep van Doka de mosselleurster, die met heuren geladen wagen
aan het einde der straat stond, en de spelende jongens bootsten heur tartend na, wijl
de meisjes er rond gingen staan en met gretige oogen het vlugge doen van 't vinnig
vrouwke volgden, die met rappen steek van 't korte mesje de zwarte schelpen opende,
en de weeke, rozige mosselen in breede komme plonste. Lies had voor het winkeltje
heur groenselkraam uitgestald, en het donker-groen der savooien, het lichter fijne
der salade, het hel-roode der wortels, het goudig-rosse der ajuinen, het zandige,
grauw-bruine der aardappels, het ruw-zwarte der radijzen en het boter-gele der rapen
lachte met het zachtvergroenend witte van selder en prei tusschen de steenen omgeving
der huizen eene frissche vroolijkheid van groei en natuur, waarop het vriendelijk
zonnelicht nog blijer blonk. Roos was heuren strijk reeds begonnen; en terwijl zij,
voor het wagenwijd open venster, het heete ijzer trage streek over het blanke lijnwaad,
zong ze schril, met sleepende kopstem, het laatste liedje van den gruwelijken
vadermoord.
- ‘Hebt ge nu van uw leven....’
Lies, die juist tegen Mina herhaalde dat zij er geen duit kon afdoen, dat de salaad
heur zelf drij centen de krob kostte, zag verwonderd om.
- ‘Wat wesp heeft u gestoken, Netje? Ge ziet er zoo aardig uit?’
Het vrouwke stond daar met heure blokken, die zij gewoonlijk gebruikte als zij
schuurde, in de hand, en den grauwen voorschoot op den arm. Heur scherp-hoekig
gelaat was ongemeen rood, en heure vinnige oogen vonkelden nog vuriger, terwijl
zij heure lippen misprijzend opeenklemde bij het omzien naar het hoekhuis.
- ‘Denk eens na’, schoot zij opeens uit, ‘daar kom ik om te kuischen, ginder....’
Zij schokte met het hoofd in de richting van den hoedenwinkel, en plaatste heure
blokken op een omgekeerde mand.
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- ‘Ik kom daar om te kuischen, en weet ge wat de Staak zegde? Want dat is een tang,
wees daar zeker van. Zoo 'n trip heb ik nog nooit tegengekomen. Wat zou het, nog
nooit.’
Lies en Mina vergaten hun loven en bieden, en kwamen dichter bij het
verontwaardigd vrouwke.
- ‘Wat is er nu weeral?’
- ‘Zóó een mensch het brood uit den mond nemen’, kloeg Netje meewarig.
- ‘Dat heb ik altijd gezegd’, betuigde Lies, zonder echter te weten wat er volgen
zou.
- ‘Wat heeft zij gedaan, Netje?’
Mina raapte den salaad op die ze onachtzaam had laten vallen, en vroeg dan nog
eens wat de Staak had uitgezet.
- ‘Wel, daar kom ik binnen’, begon Netje opnieuw, ‘en ik wil beginnen gelijk
gewoonte met het stof af te doen, om daarna de ruiten te wasschen. Zegt de Staak
mij niet, - want dat is nu eens oprecht een duitenkliefster, wat zou het, - zegt ze mij
niet dat ik die kleinigheden maar moest laten. Zij zou dat zelf wel doen. Ik moest
maar schuren. Zóó had ik op een schof gedaan, zegde zij, en daarvoor zou zij dan
een halven frank geven.’
- ‘Hoe is 't mogelijk!’
- ‘Ja maar, begint nu eens!’ En Netje kruiste de armen op de borst, zette een voet
vooruit en liet heur hoofd wat achterover zinken, wijl heure half-toegeknepen oogen
snel flikkerden van Lies naar Mina. ‘Hebt ge van uw leven gehoord, zóó op de arm
centjes van een werkenden mensch uit te sparen? Maar zij is er nog niet half, wat
zou het.’
- ‘En wat hebt gij gedaan?’ vroeg Lies belangstellend, zonder te luisteren naar het
kleine meisje dat bedeesd voor de derde maal twee kilos patatten vroeg.
- ‘Gedaan?’
Het vrouwke schokte recht, en heure oogen sprongen weer wijd open.
- ‘Gedaan? Wat zou het; ik heb niets gedaan. Ik zegde: Een halve dag, of niets;
en ik ben er van door getrokken.’
- ‘Dat is goed gelapt’, meende Lies, vergenoegd knikkend. ‘Ja, Netje, dat is goed
gelapt.’
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- ‘Wat zou het. Heb ik geen gelijk? Of moet ik het nu bekoopen dat zij patatten met
azijnsaus en een stuk haring eten, zeg?’
Zij trommelde met heur geel-vozige vingeren op de planken van het kraam, en
vroeg nog eens, rood van kwaadheid, of zij geen gelijk had.
- ‘Overschot’, bevestigde Mina ook; ‘daar zal iedereen schande over spreken.’
Een ongewoon rumoer deed hen omzien. Voor het venster van Roos was een troep
jongens samengedrongen rond iets dat de vrouwen niet merken konden, maar dat
uitermate de vroolijkheid der bengels wekte; want zij gierden het uit van pret. De
achtersten drongen wat zij konden om vooruit te komen; en na vruchteloos pogen
klommen zij op den naastbijen vensterdorpel om toch ook van dit heel-bijzondere
te genieten.
- ‘Die vacantie’, zuchtte Mina. ‘Is dat nu een werk, zoo zeven weken? Wat zal ik
blij zijn als de school begint. Ik zal mijn rust niet weten.’
- ‘Waarom maken ze ginder toch zoo 'n leven’, vroeg Lies, ging op een bakske
staan en rekte het hoofd.
Plots splitste de groep, en zagen zij een zwart hondje dol-bang voortijlen door de
straat. Een oude blikken bus, aan zijn staart gebonden, bonkelde rammelend over de
kasseien, en kletterde geweldiger naarmate het verschrikte dier driftiger voortsnelde.
- ‘Och, 't is dat van de Staak. Hoe komen zij daar aan?’ vroeg Netje verwonderd.
‘Het loopt anders nooit alleen op straat.’
De jongens waren volop in hun element. Dat was nu eens een kansje. Ze liepen
gillend achter het angstige beest, wierpen er met hunne klak of blok heen, en
schaterden het uit als het bijster-bange dier hals over kop tuimelde en tegen den
mosselwagen van Doka botste.
- ‘Daar zijn ze terug, de rakkers’, morde Mina. ‘Dat arm beest. Waarom moeten
zij dat zoo plagen?’
- ‘Och, laat ze doen, de kinderen’, verschoonde Lies met boosaardige voldaanheid.
‘Ze mogen al iets hebben. Zie, hoe aardig.’
En allen, behalve Mina, vonden het koddig, nu het
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hondje, suf van schrik, hijgend, met de droge tong uit den open muil, weer de straat
doorholde onder het gedurig kletteren der geblutste bus en het gillend schreeuwen
en oorverscheurend vingerfluiten der jongens. Bijna tegen den hoek werd het echter
door dezen ingehaald, en zij kringden er dreigend en tierend rond.
Nieuwsgierig gingen Lies en Netje naderbij, terwijl Mina mompelde, zonder
evenwel door de anderen gehoord te worden, dat zij het gemeen vond, en met de
winkelwaar in heuren voorschoot naar huis trok, zonder salaad.
‘Ik ga hem nog liever op een ander halen’, morde zij. ‘Aardig, aardig.
Schoeliestreken, ja!’
- ‘Waar is het, Lies’, vroeg Netje die, nog kleiner dan de jongens, niets
onderscheiden kon.
- ‘Hier, opzij... dáár’, wees Lies, en schouwde glimlachend over de hoofden der
joelende rakkers.
Het verschrikte dier was in den hoek van het poortje gekropen, en heel zijn tenger
lijfje bibberde van danigen angst. Kort-snel hijgde zijn adem uit open muil, en op
de hangende tong kleefde witbroezig slijm. Bij ieder dreigen der drieste jongens
kromp het kleiner nog ineen, en de donkere, bang-uitpuilende oogen zochten dwalend
naar onvindbare uitkomst.
Maar opeens stoof de groep verschrikt uiteen, en de bengels liepen zoo hard zij
konden naar de dichtstbije gangen waarin zij scharrelend vluchtten. Zelfs Lies en
Netje weken onwillekeurig achteruit, nu zij de Staak zagen, die het klam-bezweete
dier opnam, en de koord der bus losmaakte. Verachtend blikte zij nog eens rond, en
deed zelfs een stap naar de gang van Roos, waar zij een paar jongens ontwaarde die
haar nieuwsgierig beloerden. Maar zij weerhield den toorn die geweldig in heur
ziedde, die heure ingevallen, bleeke wangen hoog bekleurde, en hare gewoonlijk
peinzend-matte oogen nu vinnig glinsteren deed. Met trillende stem suste zij het nog
huiverende beest, streelde zacht zijne dampende huid, en ging dan, nog eens
misprijzend rondstarend, terug den winkel binnen.
(Vervolgt.)
CONSTANT EECKELS.
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Wetenschappelijke kroniek
Abel Rey gaat voort met zijne reeks studiën over natuurkunde. In een eerste boek:
‘La Théorie physique chez les physiciens contemporains’, Alcan 1907, onderzoekt
hij welke opvatting de natuurkundigen hebben over de natuurkundige methode en
hare uitslagen. Hij stelt eens te meer vast dat iedere uitleg niet meer wordt beschouwd
als de ware aaneenschakeling van oorzaken en gevolgen gelijk zij feitelijk bestaat,
maar enkel als een gemakkelijke synthesis der tot nu toe gekende feiten. Verschillende
theorieën, zelfs gedeeltelijk tegenstrijdig, kunnen in dien zin te gelijk waar zijn.
Andere natuurkundigen nochtans trachten in hunne theoriën zooveel mogelijk met
de zakelijk echte aaneenschakeling in overeenkomst te blijven en behouden alzoo
de noodzakelijke gemeenschap tusschen natuurkunde en metaphysica. Na die vraag
van algemeen belang is Rey voornemens eenige natuurkundige theorieën in 't
bijzonder te onderzoeken en eerst verscheen van die reeks: ‘L'énergétique et le
mécanicisme au point de vue des conditions de la connaissance’, Alcan 1908, waarin
hij op dit bijzonder terrein die twee in physica over elkander staande theorieën
geschiedkundig volgt en kritisch toetst.
Verscheen ook terzelfder tijd: ‘La philosophie de Newton’ door L. Block, Alcan
1908. 't Is eene studie over den philosophischen samenhang der rekenkundige en
natuurkundige begrippen van den grooten Engelschen geleerde.
De Vrije Congostaat geeft de laatste vellen en platen in het licht der ‘Mission Emile
Laurent’, die in 1903-4 de Congoflora ter plaatste is gaan bestudeeren. Bearbeid door
De Wildeman, van den Brusselschen plantentuin, bevat die uitgave schatten van
nieuwe gegevens en beschrijvingen van nieuwe plantensoorten in 't nog zoo weinig
gekend en zoo mild bedeeld evenaarsland opgedaan.
Heukels' nieuwe uitgaaf zijner Schoolflora is hier besproken geweest, wij behoeven
haar dus niet meer aan te bevelen.
Te Brussel verscheen de ‘Faune de Belgique. Insectes supérieurs’ van den bekenden
hoogleeraar Lameere; zoo
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hebben wij dan eindelijk 't derde en laatste deel van dit reuzenwerk, 't eenige in dien
aard dat in België bestaat, en dat den naam van Lameere meer eer zal aandoen dan
zijne beruchte theorieën over ontwikkeling der speciën.
Eene zoo nuttige als verdienstelijke verzameling levert ons Hue: ‘Musée ostéologique.
Faune quaternaire. Ostéométrie des mammifères, 2 vol. Paris. Schlucher 1907.
Kataloog tevens en atlas met maataanduiding van alle gebeenten uit de aangeduide
periode die in 't rijke parijzer Museum berusten en waaronder de typen te vinden zijn
waarop Cuvier heeft gearbeid. Die verzameling, van eerste gehalte, kan niet als met
blijdschap begroet worden door iedere paleontoloog of anatomaat en allen die de
vergelijkende kennis dier gebeenten aangaat voor de studie van de ontwikkeling van
menschen- en diersoorten.
Het problema der ontwikkeling wordt ook, maar op eene verschillende manier,
aangebracht en behandeld in ‘La dynamique des phénomènes de la mer’. Loeb. Alcan
1908; in de nieuwe uitgaaf van ‘Die moderne Biologie und die Entwicklungstheorie’
van Wasman. Freiburg, Herder; en de berichten over de voordrachten door Wasmann
ook te Berlijn gehouden. (Herder, Freiburg).
Loeb is een welbekende arbeider op gebied van experimenteele levenskunde. In dit
laatst verschenen boekdeel geeft hij op: hoeverre de natuurvorschers het tot nog toe
gebracht hebben met hunne experimenten op levende wezens, en vindt natuurlijk
ruimschoots de gelegenheid ook zijne eigene ondervindingen aan te halen. De
experimenteele biologus onderzocht den invloed der verschillende uiterlijke factoren:
midden, warmte, vocht, enz. op den vorm en de levenswijze der levende wezens. De
biologus zoekt twee problema's op te lossen, zegt Loeb, en 't is door experimenten
dat men de oplossing kan naderen. 't Eerste problema is: ‘Hoe wordt doode materia
levend materia?’ en 't tweede: ‘Hoe wordt eene species eene andere species?’ In de
oplossing van 't eerste vraagstuk geeft hij toe dat men zooveel als niets gevorderd
is, maar hij denkt dat het 't ideale problema der biologie is. Loeb denkt dus dat men
met enkel stoffelijke en werktuigelijke middelen 't leven zal kunnen voortbrengen
en 't bestaande leven dus uitleggen zonder tusschenkomst van een hooger beginsel
dat 't leven geeft aan 't levende en dat in de materia alleen geen voldoende oorzaak
van ontstaan kan hebben. Dit zegt ons genoeg over 't recht-
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houden van allen arbeid van den zoo verdienstelijken vorscher. Op de tweede vraag
is men wat verder, denkt hij, met de oplossing en hier haalt hij, onder andere, de
feiten aan door De Vries bewerkt en aan 't licht gebracht.
Als biologische samenvatting is de nieuwe uitgave der Biologie van Wasmann, met
gezonde begrippen van wijsbegeerte geschreven, veel beter geschetst; 't boek is
genoeg bekend om er niet langer moeten over uit te weiden. Maar de uitgave tevens
van 't bericht over de drie voordrachten door den schrijver te Berlijn gehouden is
eene gelegenheid om Wasmann's stelling te herinneren in 't ontwikkelingsproblema.
Wasmann neemt evolutie aan als wetenschappelijk stelsel; in 't bijzonder hebben
zijne studiën over mieren en mierengasten hem zoover gebracht; de evolutie nochtans
blijft binnen zekere grenzen, binnen de grenzen der natuurlijke species (die hij in
tegenstelling zoo noemt met de systematische species) die staan vast; en hun ontstaan
kan door geene ontwikkeling onder invloed van zuiver stoffelijke omstandigheden
te wijten zijn; eene hoogere oorzaak moet tusschen beide komen.
Voor 't ontstaan van 't lichaam van den mensch houdt hij zich tevreden met alle
tot nu gekende bewijzen die voor de dierlijke afstamming pleiten, te weerleggen; en
hij blijft bij de ontkennende stelling. Misschien is 't oogenblik nog niet gekomen
eene meer dan afwachtende houding aan te nemen in dit moeilijk problema.
Dr Lebrun van 't Museum te Brussel gaat naar Napels een der twee Belgische
arbeidsplaatsen in dit bekende laboratorium innemen. Het zoologisch Station van
Napels is een private inrichting die van de meeste staten geldelijken steun geniet,
om rede van haar hoog wetenschappelijk belang. Zoo ook van België, dat in ruil het
recht heeft er jaarlijks over twee arbeidsplaatsen te beschikken.
De heer Dupont, director van 't Brusselsch Museum van natuurlijke historie, heeft
zijn ontslag ingediend en zal waarschijnlijk vervangen worden door prof. Gilson van
Leuven. De jarenlange onderzoekingen van prof. Gilson in de Noordzee maken hem
tot den geschikten man.
Te Leiden bouwt men nu een nieuw Staatsmuseum van Natuurlijke Historie dat
volgens gansch eigene begrippen van den bestuurder Jhr Yentinckx is opgevat en
wordt ingericht.
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Het doel van zoo een Museum moet dubbel zijn; 't is gedeeltelijk wetenschappelijk,
gedeeltelijk dient het voor 't volksonderricht (Yentinckx maakt dus twee deelen in
zijn Museum: Een groot voorgebouw voor 't publiek, waar van iedere dierentypus
eene voorstelling zal te vinden zijn, zooveel mogelijk in zijne natuurlijke omgeving
- dat is 't Amerikaansch stelsel -. Daarachter zal de wetenschappelijke verzameling
bestaan. Die dient maar op 't oogenblik dat eene of andere afdeeling ervan bearbeid
wordt. Buiten dat moet zij gevrijwaard zijn voor stof, voor licht (dat de kleuren doet
verschieten) en voor brand (daar menig zeldzaam exemplaar, soms van verdwenen
dieren, in zoo eene verzameling bewaard wordt). Die afdeeling bestaat enkel uit een
aantal reeksen brandkasten langs de gaanderijen en gangen geplaatst. De kassen zijn
van steen, de deuren zijn van ijzer en sluiten luchtdicht. Geen dingen in dit gebouw
naar schoonheid, alleen naar degelijkheid en gemakkelijke arbeid. Dat is zijn eenig
doel, daarop ook is gelet en daarvoor is ruimschoots gezorgd. 't Nieuw Leidsch
Museum wordt alzoo de typus van alle moderne Natuurmuseums.
Dr. J. VAN MOLLÉ.
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Het Schaepman-gedenkteeken te Rijsenburg
De 14e Juli was voor 't katholieke Nederland een historische dag.
Hij, die den 21en Januari 1903 in zijn Rome werd begraven, ging nu in zijn
Rijsenburg verrijzen. Enkele dagen na zijn vereerden Potgieter te Zwolle.
In de groene vlakte vóor 't Seminarie waren duizenden samengestroomd uit de
bijzondere treinen en trams die van Utrecht en Arnhem naar Driebergen kwamen
gestoomd.
Een commissie had jarenlang de gelden ingezameld voor een gedenkteeken, dat
Holland's grootsten katholiek na vader Vondel waardig zou zijn. De uitslag der
prijsvraag had de jury niet voldaan; en op ieders aandringen trad uit den schoot van
die jury de groote oude Cuypers zelf op, om een ontwerp te maken.
Nu kon men gerust op iets prachtigs vertrouwen; en de scharen stonden vol
verwachting rondom die omhulde massa, door een ijzeren hek met drie granieten
banken omsloten. Heinde en verre wapperden feestvlaggen en zwierden festoenen
op torens en villa's. Mannen van alle standen stonden daar: vooreerst de familie van
den Doctor: zijn broeder Edward, zijn oom H. Schaepman, zijn neven Mgr Dr A.C.M.
Schaepman, president van 't Rijsenburgsche Seminarie, en Th.T.M. Schaepman, 1e
luitenant der infanterie te Breda.
Dan de hoogwaardigheden der Kerk: Mgr Dr Brouwer, vicaris-generaal, Mgr
Roes, deken van Utrecht, Mgr Van Heukelum, pastoor te Jutfaas, (Schaepman's
vaderlijke vriend), deken Le Blanc, pastoor te Everdingen, deken van Rossum, pastoor
te Benschop, deken Aukes van Leeuwarden, pastoor Eppink van Groningen, A. Van
Schaik, president van het Kuilenburgsche Seminarie, Pfr. J.V. De Groot, O.P., heel
het onderwijzend personeel van 't Seminarie te Rijsenburg; en onder de menigte
priesters de vertrouwden van den Doctor: Mgr Dr A. Jansen, pastoor te Brennik, Dr
Ariëns, pastoor Bult van Barnevelt, pastoor Schräder, van Hilversum, pastoor Reymer,
Mgr Dr Nolens, Pastoor Dr Van Zinnicq Bergmann, te Tilburg. Op de voorbehouden
leeken-plaatsen zaten de officiëele personen: Kolkman, Minister van Financiën,
Nelissen, Minister
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van Justitie, Bevers, Minister van Waterstaat, de oud-Ministers Loeff en Harte van
Tecklenburg; Van der Biezen, Bosch van Drakenstein, Prinzen, Waterschoot van der
Gracht, Van Basten Batenburg, leden der eerste Kamer; en uit de tweede Kamer
Aalberse en Regout; de hoogleeraren Van der Wyck en De Louter uit Utrecht. Een
der puikste groote-koppen-bij een komsten die Holland in den laatsten tijd samenzag.
En dan verder op 't plein en heel ver de straat op die onafzienbare menigte menschen
vooral uit de volksklasse, door Schaepman bemind ten koste van vele levensjaren.
Juist op den middag kwam Mgr Van de Wetering, de aartsbisschop van Utrecht
aan; dadelijk vervoegden hem Mgr Brouwer en Mgr Roes, en de beide Ministers
Kolkman en Bevers: en het omhulsel viel. De kolos werd begroet door 't verblindende
licht van den gouden zomermiddag, door 't gejuich van duizenden en door 't
schetterend welkom der fanfaren.
Daarna sprak van Hinsberg, de welsprekende Rijsenburgsche professor, de feestrede
uit; treffend als tekstkeuze, die lijfspreuk van den grooten redenaar: Gods vrije zon.
‘Hij was een zonnekind, Dr Schaepman. O, mocht ik u op deze plek verraden, wat
ik zelf ondervond van dezen grooten, blijmoedigen man; zooals hij was in zijn
dagelijksch leven, op zijn breede schouders torsend den zwaren last van zijn
veelomvattenden arbeid, soms gemoedelijk zuchtend over de zorgen, die het leven
ook hem niet gespaard had, blij-genietend toch van de kleine Godsgaven, die hetzelfde
leven bieden kan en hem ook wel geboden heeft, en er van mededeelend met een
hand die geen tellen had geleerd en nooit wist, wat de andere zoo juist had gegeven.
Mocht ik hem schetsen met dat fijn besnaard hart, dat klopte in dat zwaargebouwde
lichaam en voelde voor den stoeren zeeman en voor de teedere moeder, dat ruim was
als zijn blik die heel de wereld overzag! Hij was een kind van de zon!
De vrije zon!... Naar vrijheid hijgde de Staatsburger Schaepman.... Ik weet waar
ik sta en spreek tot het geheele land, dat zich zelf heeft geëerd in de hulde hier een
zijner groote zonen gebracht. Daarom juist zeg ik: het hoogste en liefste wat gij hebt,
zocht Schaepman overal, altijd: Vrijheid voor het kind en de school, voor de ouders
en het huisgezin; vrijheid voor den arbeider, die naar welstand streeft, voor den
werkgever, die moet kunnen leiden en besturen; vrijheid voor handel en nijverheid,
voor wetenschap en kunst; voor den volksvertegenwoordiger en voor de Kroon; voor
Staat en Kerk....
Vrijheid voor waarheid en recht! want wie voor leugen en onrecht de vrijheid
opvordert, wordt een bedrieger en een
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dwingeland. Maar al behoorde Schaepman tot hen, die gelooven in een onfeibaar
gezag in deze feilbare wereld, al zou hij ook, door wie hij zijn overheid wist
teruggeroepen, gekeerd zijn als een kind dat moeders stem vernam, toch gaf dat
geloof en die gehoorzaamheid slechts leiding aan zijn vrijheidsgeest, zonder dien te
verzwakken of te dooden. De wetenschap, dat hij de waarheid had, deed hem nooit
in zelf-genoegzaamheid uit de hoogte neerzien op een ander. Hij zou bij niemand
misleiding of kwade trouw veronderstellen. Integendeel. Hij wist te goed, dat het
geloof een gave is en bad zijn priesterbede van ganscher harte aan het sterfbed van
den eerlijken tegenstander, die niet als hij geleefd had en geloofd. Hij had genoeg
zelfkennis om de fouten en gebreken van anderen niet al te streng te beoordeelen.
Hij was vooruitstrevend genoeg om, waar nog verdedigd kon worden, niemand prijs
te geven, te orthodox om onder de leuze van nieuw weten het oud gelooven in te
boeten. Hij was, wat men noemt, rond en goed, trouw en eerlijk in zijn
vrijheidsliefde...’
Na die zeer geslaagde rede droeg Mgr Brouwer, namens de Commissie voor het
Schaepman-monument, het gedenkteeken in eigendom en onderhoud op aan het
Groot-Seminarie, 's Doctors geliefde leeraarsgesticht. Dankbaar-welsprekend werd
het aanvaard door den president Mgr A. Schaepman.
Daarop de cantate. De muziek, uitgevoerd door een koor theologanten met
medewerking der harmonie van Driebergen-Rijsenburg, was het werk van Van
Schaik, president van het Kuilenburgsche Seminarie, waar Schaepman zijn eerste
collegejaren doorbracht, en de Rijsenburgsche prof. Jansen maakte den tekst, die
hier volgt:
Treed, Schaepman, voor! Heel Neerland laat verrijzen
Uw beeld, waardoor het eert zijn grooten zoon.
Wij stemmen in om uwen naam te prijzen
Uit volle borst met luiden jubeltoon.
Grootvorst door 't woord! Hoe wist gij 't volk te treffen,
Te winnen door uw overredingsgloed,
En aller ziel geestdriftig op te heffen
Tot kloeke dâan en hoogen offermoed.
U, Leeraar dank, die van uw machtig weten
Aan ons, aan allen deelde in overvloed;
Der wijsheid woord, door de uwen nooit vergeten
Wordt wil en wet der mannen van uw bloed.
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U, Harpenaar, die met uw forsche akkoorden,
Waaruit uw hooge geest en ziel weerklonk,
De majesteit der Schoonheid kleedde in woorden,
Waarin genie bij Gods genade blonk.
U, Staatsman vroed! Gij schouwdet in 't verleden
De toekomst in. Steeds vooraan in 't gevecht,
't Vizier omhoog, hebt gij tot 't eind gestreden
Voor Vorst en Volk, voor waarheid, vrijheid, recht.
Geest en gemoed, u zelf hebt gij gegeven
Als Neerlands zoon aan 't dierbaar Vaderland,
Als priester Gods uw volle zieleleven
Aan Christus' Kerk in liefde en trouw verpand.
Fier op uw leus hebt gij den draak doorstoken,
Gij, Ridder zonder vrees en zonder blaam,
Op logen, dwang en onrecht U gewroken.
Heil U, gij reus, onsterflijk blijft uw naam!

Na die lang-bejubelde cantate, legde Mevr. van Vollenhoven, in wier edel huis Dr
Schaepman zoo welkom was, een prachtigen krans aan de voeten van haar grootsten
vriend; ook de studenten van 't Seminarie brachten hun eerekroon; maar nog
hartroerender was de bloemenhulde die de lieve juffer Kolkman, 's Ministers dochter,
aan haar peter Schaepman bracht.
*

**

Het voetstuk van 't machtige monument is in blokken ijzersteen, cirkelvormig
aangelegd. Daarop rijst een zeshoekige gothisch bewerkte zuil, 10 meter hoog. Aan
de voorzijde, naar de straat, staat het standbeeld: Priester Schaepman, de rechterhand
gebiedend geheven, en de linker steunend op een bundel papieren: Onderaan het
indrukwekkend levensgroote beeld, Schaepman's leuze: Credo pugno, gebeiteld in
't goud; daaronder 't naam- en datum-schrift: Dr Herman Johan Aloysius Maria
Schaepman, geboren te Tubbergen, den 2en Maart 1844, overleden te Rome, den 21en
Januari 1903, en aldaar op het Campo Santo dei Tedeschi begraven.
Vijf reliefs op de pyramide-vlakken: In 't vak rechts van 't standbeeld is
gebeeldhouwd de Staatsman, sprekende in de Tweede Kamer en wijzende den waren
weg, omgeven door zijn

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1908

173
luisterende vrienden van verschillende richting: Kolkman, de Beaufort, Kuyper,
Goeman Borgesius, van Houten. Daaronder is gebeiteld uit Schaepman's O' Connell:
‘Hij heeft zijn vaderland lief gehad met een liefde, die alles overtrof, die geen offer
te groot, geen inspanning te machtig deed achten, met eene liefde, die hem alles heeft
doen vergeten, alle verwaarloozing, minachting, vergetelheid, verwerping.’
Links staat de Volksman in een vergadering aan 't volk verkondigend de blijde
boodschap zijner katholieke democratie. En daaronder een tekst uit Schaepman's
Görres: ‘Waar van den strijd voor waarheid, recht en vrijheid wordt gewaagd, waar
tot mannelijk pal staan wordt gemaand, waar tot kloekmoedig voorwaarts schrijden
wordt geroepen, daar is zijn naam een wachtwoord en een leus.’
Het derde vak geeft den Priester, mislezend, richtend naar 't Seminarie zijn
‘Dominus vobiscum’, met een citaat daaronder uit Schaepman's Alberdingk Thijm:
‘Hij heeft zijn deel gevonden, het middenpunt van zijn streven en strijden, zijn leven
en lijden, in de katholieke Kerk. Aan haar heeft hij gewijd al de teederheid van den
zoon, al de geestdrift van den zanger, al den ernst van den vorscher, al de kracht van
den man.’
In 't vierde vak wordt de Hoogleeraar voorgesteld, kerkgeschiedenis en geestdrift
doceerend aan zijn theologanten; en daaronder een woord uit zijn Wachter: ‘De
historie is de dienares van God en haar feiten vormen een wolk van getuigen rondom
de onfeilbare waarheden door God op den bodem der geschiedenis gelegd. Die feiten
omgeven het geloof als een breede hofstoet, in blanke gewaden gehuld, den lof
zingende des Konings, hoog prijzende zijne waarheid.’
't Vijfde reliëf vereeuwigt den Dichter in zijn studeerkamer, bevolkt met idealen;
en 't arduin zingt mee de prachtige stroof uit zijn Vondel:
‘Dichter zijn, 't is de aard beheerschen,
Met onbreekbren vorstenstaf.
't Is de volle kracht bezitten,
Die de Schepper 't schepsel gaf.
't Is als de aadlaar opwaarts stijgen,
Met den blik omhoog gericht,
Om den vollen straal te vangen
Van het gouden zonnelicht.’

En 't Centrum gaat aldus voort met de beschrijving: ‘De zes pijlers die de vakken
steunen... dragen in verband met de
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daaronder in beeldwerk voorgestelde hoedanigheden van den gevierden man,
symbolen van eenige der deugden en gaven, die in hem op meer bijzondere wijze
hebben uitgeblonken.
Rechts boven het standbeeld het geloof (fides); links de moed (fortitudo); rechts
boven de naar het seminariegebouw gerichte zijde de liefde (charitas); links daarvan
de wijsheid (sapientia); op de beide overige de rechtvaardigheid (justitia) en de
volharding (perseverantia).
Uit en door het geloof toch leefde de groote Christen, uit het geloof schepte hij
den moed tot onversaagden strijd voor dat zelfde geloof.
Het geloof was een licht, de rechtvaardigheid een richtsnoer voor den Staatsman
zoowel als voor den volksman. Het eene verscherpte zijn blik in moeilijke vragen
op wetgevend en maatschappelijk gebied, het andere deed hem ieders rechten
eerbiedigen, zich tegen elke aanmatiging verzetten.
De wijsheid was het kenmerk van den geleerde zoowel als van den priester en den
dichter. Hooge wijsheid sprak uit zijn onderwijs, uit zijn poëzie, uit zijn andere
geschriften.
De deugd echter, die met het geloof, geheel zijn leven en werken beheerschte, was
de liefde - tot God op de eerste plaats en dan tot den evenmensch - de liefde voor het
vaderland en voor al wie er met hem toe behooren - de liefde voor al wat, zwak en
miskend, zijn hulp en verdediging behoefde.
Volharding eindelijk deed hem, ten spijt van teleurstelling en tegenspoed, getrouw
blijven aan de eens aanvaarde taak, en zoo de eerlijke overwinningen bevechten,
wier vruchten het dankbaar nageslacht duurzaam zal genieten.
In de zes tympanen of frontaal-velden staan gebeiteld, aan de voorzijde,
Schaepman's blazoen als schrijver: een gouden pen over een veld van azuur met de
zinspreuk: Credo pugno; boven de afbeelding van den priester het zegevierend Kruis,
herinnerende aan Christus, den Koning, Wiens trouwe dienaar hij was, rechts daarvan
de Alpha, links de Omega.
Ter voorzijde, rechts van het blazoen en boven de voorstelling van den Staatsman,
zegt ons het monogram van Christus, dat Diens wet de grondslag voor alle
staatsmanswijsheid en wetgeving moet wezen; terwijl links het monogram van Maria
ons spreekt van de kinderlijke liefde van den in het monument verheerlijkte tot de
Heilige Moedermaagd en zijn blakende ijver voor de eer van Haar, Wier lof de
priester menigmaal in zoö heerlijke taal verkondigde en de dichter in zoo bezielde
akkoorden bezong.
De bekroning van het geheel, zijnde een voorstelling van
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den ridderlijken heilige, St. Joris op den helschen draak zegevierend, vat geheel de
strekking van het monument nog eens kort samen. Verlicht door het geloof, heeft
Schaepman als priester, als burger, als staatsman, als leeraar, als volksman, als dichter,
zich met al de heerlijke, hem door God geschonken talenten, geheel en al met de
zegenrijkste gevolgen voor Kerk en maatschappij, gewijd aan den strijd tegen het
gedrocht van leugen en onrecht, voor waarheid en recht: Credo pugno!’
*

**

Zoo staat hij daar, rijzend boven zijn volk, voor altijd nu, juist gelijk hij bij zijn al
te kort leven rees boven dat volk, kophoog door zijn gestalte, zijn ziel en zijn genie.
Zoo staat hij daar ten eeuwigen trots van de Nederlandsche geslachten die hem zullen
komen groeten, als den patroon van al de grooten in kunst en wetenschap en
staatsbeleid, hij van wien Dr Kuyper getuigde: ‘Zelden zag de geschiedenis in éen
man zooveel gaven vereenigd.’ Zoo staat hij daar en zal hij blijven staan, voor of
tegen alle modernen, die zijn of die zullen zijn, en die nog altijd het raadsel hebben
op te lossen hoe die éene man was wat zij vooralsnog allen te zamen niet waren.
Wij ook, wij brengen daar aan zijn arduinen roem ons nederig eeresaluut. En toch
wil ons hart nog altijd liever naar ginder, waar hij ligt op de plaats die hij zelf voor
't laatst heeft gezocht, naar dat Rome waar hij heenstrompelde met zijn afgebeuld
hart om er te genezen of te sterven. Naar zijn Rome moest hij, bij zijn Paus Leo, die
driemaal zijn handen had gelegd op het hoofd van zijn lieven Hollander, die hem
driemaal had gemaakt tot zijn man van wapenen. Zijn Paus had het hem immers nog
kort te voren gezegd: ‘Tu es le plus fidèle de mes fils; je te recommande de continuer
à défendre l'Eglise et la cause catholique en Hollande.’ - ‘Oui, St. Père, jusqu'à la
mort’, was 't antwoord. En Leo daarop: ‘Et moi, je vous bénis jusque dans la mort!’
En beiden hebben woord gehouden! Een laatste maal sukkelde de gebroken reus
naar 't Vatikaan om zijn stervenszegen. Het ‘ego semper laboro’, dat hij sedert zijn
twintigste jaar had gewijd aan zijn Kerk, had hem uitgeput, den paladijn; nu hijgde
hij om dat dierbaarste, dat zijn Paus hem had beloofd. En Leo's bevende hand zalfde
over 't onmeedoogende merk van den dood, het glorieteeken van 't eeuwige leven....
Een laatste maal toen rechtte hij zich op, de groote Doctor, op 't plein van St.
Pieters, leunend aan de obelisk van Sixtus
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Quintus met de gouden letters in de blauwe lucht: Christus vincit, Christus regnat,
Christus imperat!.... Hij schreide, maar dankbaar ging hij in vrede.... Den 21en Januari
1903 lag te Rome, gehuld in de pij van St. Franciscus, het lijk van een der grootsten
en edelsten van ons geslacht.
Te Rijsenburg kunnen we gaan klappen in de handen; hier zullen wij knielen.
Op zijn memento wilde de Doctor niets dan den zaligen tekst: ‘Nihil est morte
beatius beata’. Maar met koninklijke eer werd hij naar 't Campo santo gedragen;
maar boven zijn graf welft voor eeuwig de koepel van zijn faam, zoo hoog en zoo
sterk als de koepel van St. Pieter daarneven; maar over zijn graf giet alle dagen de
Italiaansche zon een nieuwen stroom van gouden licht, en de gloriewacht van den
Romeinschen sterrenhemel komt alle nachten waken over zijn roem - onsterfelijk.
J.P.
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Boekennieuws(1)
Evangelium und Arbeit. Apologetische Erwägungen über die
wirtschäftlichen Segnungen der Lehre Jesu, von Simon Weber, Dr der
Theologie, docent an der Universität Freiburg i. Br. - Freiburg, Herder.
Het kan zijn nut hebben dit boek aan te bevelen, welks inhoud op het dubbel gebied
der economie en apologie van 't hoogste belang is, en vooral in onze dagen aller
aandacht en overweging verdient.
Niet zelden wordt het Christendom beschuldigd zich ten onrechte de bron van den
stoffelijken vooruitgang, van de maatschappelijke beschaving te noemen, daar het
integendeel, door de verachting en bestrijding van den arbeid, tot achteruitgang
verval, algemeene ellende voert, de welvaart der volkeren belemmert, de plaag der
bedelarij bevordert, en de ongelukkigen, die geluk en levensvreugde zoeken, met het
vooruitzicht op een eeuwig loon troost en afscheept.
‘De rijke en de arme Lazarus, zoo schrijft Ueberweg, het geven van almoezen, het
aardsche lijden, de straf der rijken in het andere leven, ziedaar de grondbeginselen
van den Stichter des Messiasrijks, of het zedelijk dualism in zijn duidelijkste vorm.
Zich om den Mammon niet bekommeren, maar van God en de menschen geschenken
aannemen, dat is de weg der deugd. Zijn echter de menschen te hardvochtig, dan
vinden wij geen spoor van positieve waardeering van den arbeid in het Evangelie,
maar morrend wordt de ellende gedragen en in den opiumroes der voorstellingen
van de hemelsche zaligheid vergeten.’
Deze beschuldiging, met de geschiedenis en de feiten lijnrecht in strijd, wordt
door den schrijver op wetenschappelijke wijze getoetst en grondig wederlegd.
Hij stelt daarom de dubbele vraag: Is het Evangelie, verklaard in het licht der
katholieke traditie een vijand of een vriend van den arbeid?
Schittert de goddelijkheid van den Stichter der Kerk niet in vollen luister in zijne
leer over den arbeid, en bevestigt deze leer niet duidelijk de historische bewijzen
voor den goddelijken oorsprong der Openbaring?
Om tot een helder en afdoend antwoord te geraken, is het noodig zoowel de
persoonlijke betrekking van Jesus tot den arbeid, als zijne leer over dit onderwerp
in den ganschen omvang der bestaande bronnen te ontwikkelen en toe te lichten.
Niet alleen zijne uitdrukkelijke woorden over deze zijde van 's menschen leven
moeten wij overwegen, maar tevens inzien, hoe zij met den dieperen inhoud van zijn
leer, en met de grond-

(1) Naar 't volgend nummer moet worden verschoven een gezamenlijke recentie over Prinsen's
Van Hout, Brom's Vondel, Van Elring's Bilderdijk en Van Puyvelde's Rodenbach.
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en hoofdstrekking van de godsdienstige Boodschap, in het Evangelie neergelegd
samenhangen. De tijdsomstandigheden, welke Jesus in zijne zedelijke voorschriften
dikwijls tot uitgangspunt dienden, leveren eene gewenschte bijdrage om zijne woorden
of handelwijze te begrijpen. Het verband tusschen de onmiddellijke of middelijke
voorschriften van den Heer over den arbeid, en de voorwaarden van eene vruchtbare
arbeidsontvouwing toont de geschiedenis als gids en leidraad. Het is trouwens niet
noodig daartoe de geschiedenis van het arbeidsleven in haren geheelen omvang na
te gaan. Enkele tijdperken uitmuntend door hunne bepaalde richting in de organisatie
van den arbeid openbaren, als kenschetsende verschijnselen de voorwaarden eener
gezonde arbeidsontwikkeling.
Ten einde de arbeidsleer van het Evangelie te bevestigen en nader te verklaren, is
het noodig een blik te werpen op de Kerkelijke leer omtrent den arbeid. Want ook
in de Kerk moet de arbeidsgeest van Christus zich levend en vruchtbaar toonen;
immers zijn werken in haar kenteekent haren goddelijken oorsprong. Hiertoe wordt
echter niet eene volledige schets van de geheele arbeidsontwikkeling in de Katholieke
Kerk gevorderd, het is voldoende de in de Kerk heerschende beginselen bloot te
leggen en met de gemaakte opwerpingen te vergelijken. Economische en zielkundige
wetten sluiten zich bij de getuigenis der historische ervaring aan. Getrouw aan deze
methode behandelt de schrijver zijn onderwerp in de volgende hoofdstukken.
I.

De vraag.

II.

Christus als werkman.

III.

Christus als leeraar van den arbeid.

a)

Het oude Testament en de arbeid.

b)

Het Evangelie en de godsdienstige
waarde van den arbeid.

c)

Het Evangelie en de stoffelijke
arbeidsvrucht.

IV.

Het Evangelie van den arbeid in de
brieven der Apostelen.

V.

Jesus en de Rijkdom.

VI.

Rijkdom en Arbeid.

VII.

Arbeid en Armoede.

VIII.

Middelijke aansporing tot arbeid in het
Evangelie.

IX.

Het Evangelie van den arbeid en de
katholieke volmaaktheidsleer.

X.

Slot (bl. 206).

Wie de verhandeling ook slechts oppervlakkig doorloopt, de bijgebrachte
argumenten zonder vooroordeel wikt en weegt zal besluiten, dat de schrijver de
opgenomen taak op schitterende wijze heeft uitgevoerd, en de aantijgingen van
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verschillende zijden tegen de Kerk gericht uitstekend heeft ontzenuwd. Hij is op de
hoogte van den tegenwoordigen stand der wetenschap, beheerscht wonderwel de
uitgebreide stof, paart degelijkheid aan heldere beknoptheid en zoekt in eene voorname
polemiek den tegenstander niet te beleedigen, maar te overtuigen.
Hij handhaaft met afdoende bewijzen tegen de socialisten het recht van eigendom
volgens de christelijke leer. Deze laakt en verbiedt niet het bezit, maar het misbruik
van aardsche goederen. Zij keurt het bezit van rijkdommen niet af, maar vordert dat
de ziel dezelve niet beschouwe als het hoogste en eenige goed. Het Evangelie beveelt
afstand te doen van het
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eigendom, wanneer het de ziel in hare verbinding met God hindert. De in Gods liefde
bevestigde Christen daarentegen bekomt de belofte ook van tijdelijke goederen. Ieder
is gehouden den rijkdom slechts als middel aan te zien en te gebruiken om door goede
werken een schat in den Hemel te verkrijgen. De aardsche goederen hebben alleen
waarde, wanneer zij niet om zich zelven, maar wegens een godsdienstig of zedelijk
doel gewenscht worden. Dit bedoelde Jesus wanneer hij leert: Zoekt eerst het rijk
Gods en zijne gerechtigheid en al het overige zal u toegegeven worden.
Het wordt den rechtschapene geschonken als eene belooning voor zijne daden,
maar ook ten gevolge der innige verbinding met de gerechtigheid. Want deze leert
en beschermt den arbeid en bevat zulke machtige spoorslagen tot arbeiden, dat de
ontplooing van den christelijken geest met innerlijke noodwendigheid tot
buitengewone beschavende werkzaamheid voert. De geschiedenis der christelijke
missiën bevestigt deze waarheid op ieder van hare bladzijden.
Met andere woorden, de christelijke leer is de overvloedige onuitputbare bron van
stoffelijke goederen zoowel voor het individu als voor de gemeenschap. Zij adelt,
zegent, heiligt den arbeid, verdoemt den rijkdom niet om zich zelven, maar wegens
het misbruik; raadt de vrijwillige armoede als middel tot hoogere volmaaktheid aan;
troost de onterfden van aardsche goederen met de belofte eener eeuwige belooning;
verbindt arm en rijk in vrede en eendracht door wederzijdsche rechten en plichten;
alle menschen, hoezeer door rang en stand gescheiden brengt zij samen niet door
klassenhaat, maar door vriendschap en rustig samenwerken. Kan het anders of deze
leer moet den weg banen tot den stoffelijken vooruitgang en de maatschappelijke
welvaart, zoo als trouwens de geschiedenis met treffende en tastbare feiten toont.
Niet alleen wederlegt de arbeidsleer van Jezus de tegenwerpingen der tegenstanders,
zij schittert in hare bescheidene grootheid en economische vruchtbaarheid als een
inwendig teeken van de geloofwaardigheid van het Evangelie.
Men zegt met recht dat een godsdienst niet waar en goed kan zijn, die den arbeid,
de onontbeerlijke bron der beschaving verwaarloost, onteert, bestrijdt, dat het
christendom met zijne bedelorden en zijne verachting der aardsche goederen niet de
eeredienst der volken kan blijven, wanneer het slechts door de hoogste
krachtinspanning mogelijk is, de menschheid op de hoogte van haren beschaafden
toestand te handhaven. Nu echter uit een naarstig onderzoek blijkt dat van een verzet
tegen den arbeid in Jezus leer geen spoor bestaat, dat zij integendeel, den arbeid op
de krachtigste en doelmatigste wijze aanbeveelt en voorschrijft, besluit de apologeet
dat het arbeidsevangelie eene verhevene grootheid op de leer van Jezus werpt. De
waarheid der leer, hare overeenstemming met de natuurwet, de groote moeilijkheid
deze regels te ontdekken en vruchtbaar te maken verheffen de arbeidsleer boven den
rang van een negatief criterium tot een positief kenteeken, dat de historische
uitwendige bewijzen van den goddelijken oorsprong der Openbaring bevestigt en
bekrachtigt.
Dr A. DUPONT.
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Herders Konversations-Lexikon, 3e Auflage, reich illustriert durch
Textabbildungen. Tafeln und Karten. 8 Bände geb. in Halbfranz zu M.
100. Freiburg i. Br. Herdersche Verlagshandlung.
Wij moeten niet langer water naar de zee of uilen naar Athene dragen en gedurig
heropdeunen van Herder's voortreffelijkheid. Na de vroegere uitweidingen over de
schoone deugdelijkheid van deze encyclopedie zal 't voor bundel 7 volstaan even de
namen te noemen van de bijdragen die 't meest opvallend zijn.
Voor natuurwetenschappen en techniek: Pressen, Projektion, Pumpen, Pyrometer,
Quecksilber, Ramme, Radium, Regulator, Rinder, Reibung, Riementrieb, Rohre,
Rolläden, Rosen, Säge, Salz, Schäfe, Schlosz, Schraube, Schreibmaschinen,
Schietterlinge, Schrift, Schriftgieszerei, Seide, Seife, Setzmaschinen, Soda, Sonne,
Schweine, Spektralanalyse. Enkele van die artikels zijn met prachtige kleurplaten
opgeluisterd.
Aardrijkskunde en geschiedenis brengen bijdragen over Preuszen, Rom, Ruszland,
Sahara und Sudan, Schweden und Norwegen, Schweiz, Spanien und Portugal enz.
Voor de kunst vinden we heerlijke afdrukken uit Raffaël, Rembrandt en Rubens;
terwijl bij ‘Renaissance’, ‘Romanische Kunst’ en ‘Römische Kunst’, een beeldental
is gevoegd dat op zichzelf een illustratie-atlas vormt. Nevens de nauwkeurige levensschetsen van beroemde mannen op elk gebied, prijken de zeer degelijke bijdragen
over Portugiesische, Provenzalische, Römische, Rumänische, Russische, Ruthenische,
Schottische, Schwedische, Serbische, Serbokroatische, Slowenische und Spanische
letterkunde. Verder dient er gewezen op de uitgebreide artikels: Postwesen, Presse,
Reichsrat, Reichstag, Reisen, Reikkunst, Reitsport, Rettungsverein, Reklame, Ring,
Ritterwesen, Roland, Rüstung, Sanitätswesen, Scheck, Schiffahrt, Schiffbau,
Seekarten, Seewesen, Selbstmord, Siegel, Sklaverei, Spiel. Schulwesen,
Schlafkrankheit, Scientismus, Sonntagstube, Sozialdemocratie, Sozialismus,
Sozialpolitik, Rotes Kreuz, Schifferfürsorge, Schulvereine, Seewarte, Soziale Vereine.
Weer een onafzienbare massa merkwaardige dingen, weer een prachtig-uitgevoerd
stuk werk.

Een huwelijk, door J. de Meester. C.A.J. Van Dishoeck, Bussum, 2e druk,
212 blz.
't Is als een wedspel tusschen die beiden: De Meester en Van Hulzen. Ze wippen alle
twee over en weer van den kasteelroman naar den krotjes-roman. En ik zal niet
beslissen wie van beiden in kunst en in knapheid het haalt bij den ander. Allicht wil
de trouwe Warande-lezer uit hetgeen in ons tijdschrift over die zeer talentvolle
vertellers al werd gezegd, beproeven voor zichzelf een vergelijking te trekken; en
misschien zal hij bij Van Hulzen meer taalzorg, en meer zichzelf gelijk blijvende
verwerking van indrukken vinden, bij De Meester diepgaander menschenkennis,
hartiger verzoening met het leven, langer verhaaladem en merkelijk meer geestigheid
ontdekken.
Maar even zeer zijn beide kunstenaars op hun gemak met

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1908

181
meneers van den adel als met voddenrapers. Evengoed als Van Hulzen Keesie en
Van der Velde met éen zelfde hand in de kunst heeft binnengeleid, even zoo groot
was de bijval van De Meester toen hij verscheen met Bettie of met Geertje aan den
arm.
In ‘Een Huwelijk’ gaan we Frans Koene zien trouwen; of liever het hem zien
aanleggen van ver bij zijn nichtje, en hem ten slotte om een ander zien gaan. De
Meester vertelt u dat weer, gelijk altijd, zoo maar voor de leus zou men zeggen; en
eerst als ge 't boek uit hebt dat u zoo boeide om 't verhaaltje, krijgt ge 't eerbiedig
besef wat voor zielstudie ge met dien schrijver hebt doorgemaakt.
Een echt moderne zenuwjongen die Frans: zenuwen alle uitkomende in zijn
aarzelende hersens. Een Hamlet in miniatuur: geen Shakesperiaansch-machtige
structuur natuurlijk, geen geniaal-eenige dubber, maar een van die duizenden rondom
ons in welke de gruizels van Hamlet's geest zijn verstoven.
Natuurlijk is Frans een zeer wijze jongen, vol medelijden voor zijns vaders en
voor 's werelds domheid; maar hij zal nooit verstand genoeg hebben om te weten dat
de eerste voorwaarde van geluk in 't leven heet werkzaam te zijn. In zijn beste
oogenblikken noemt hij zich zelf een gemankeerd Boeddhist; aan elken stap verder
in zijn liefhebberijtjes-leven hecht hij 't gewicht van een Haupt- und Staatsaktion.
En telkens als 't er op aan zou komen een beslissing te nemen, ontsnapt hij, de held:
is hij thuis, dan vertrekt hij naar zijn studenten-kamer te Utrecht, en vice-versa.
De samenspraken, zooveel als ze zijn, van dien idealen kissevisser-leuteraar met
zijn vader, met mevrouw De Loever, moeder van Annie (zijn kalverliefde), met de
schooljuffrouw Helene, die hij eindelijk huwen zal, met zijn heerlijken neef den
schilder: allemaal meesterstukken. Vader is gulle parvenu, luidruchtig,
hardhandig-vroolijk. Mevrouw de Loever is een burgerdame van porselein, met een
mekaniekje daarin dat praten kan; Annie zelf is een leeg-pronkerig bakvischje; zijn
schilder is een cosmopolietische in plaats van een Hollandsche Hildebrand; en Helene
is een heel bloo, maar gemoedelijk juffertje, dat kinderen gewoon is en dus.... ‘'t Kan
zijn, zegt neef de schilder, dat het haar lukt; maar als ze hem er onder krijgt, is 't een
kranige meid!’
't Meest eigenaardige in 't kunstenaarschap van dezen zeer gewetensvollen schrijver
dunkt mij te zijn dat vlak nevens elkaar zetten van groote en kleine dingen, en het
opteekenen van uiterlijke nietigheidjes om daarmee, zonder verder air, een heelen
zielsgezichteinder op te hangen. Zoo b.v. zijn er onder de bruiloftgasten in 't
schooljuffershuisje eenige neven en nichten van 's keizers kat: ‘Gunst, Mama vernemen we - u is heelemaal wit op uw arm, zei Piet Van Dyck tot zijn moeder.
- O hemel... Och, dat is hier uit het gangetje; 't is er ook zoo nauw!’
Bedenk ook wat de Meester suggereert met de wandelstokkringeltjes die Frans
tweemaal in gelijke omstandigheden gaat krassen in 't harde zand van 't Park, met
zijn ellebogen op zijn knieën.
Een allerflinkste psychologische roman, en leesbaar tot in onze meisjes-pensionaten.
J.P.
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De wording der hedendaagsche beschaving van Godfr. Kurth, hoogleeraar.
In het Nederlandsch bewerkt door Osw. Robijns, priester; 2 dln. Iste deel
XLI, 333 blz. IIde deel 359 blz. - Jules De Meester, Rousselare.
Over het prachtig boek van Prof. Kurth heb ik het niet, maar wel over de vertaling
er van. Dat het noodig was ‘Les Origines de la civilisation moderne’ voor
Vlaamsch-België in het Nederlandsch te vertalen, denk ik niet. Voor ontwikkelden
werd dit boek geschreven, door ontwikkelden wordt het gelezen en genoten. Welnu
bij ons zijn dezulken het Fransch meer dan voldoende machtig om dat boek in de
oorspronkelijke taal te verstaan.
Een vertaling leveren voor Holland? Dat is vermetel voor een Vlaming. Hij, die
uit het Fransch in het Nederlandsch vertaalt, moet met beide talen zeer vertrouwd
zijn; hij moet zijn taal gebruiken met volle bewustheid, zich rekenschap kunnen
geven van dit gebruik om bij 't vertalen zijn taaleigen door het vreemde taaleigen
niet te schenden.
De taak wordt nog moeilijker wanneer in het oorspronkelijke Fransch werk, als
hier het geval is, krachtige zinsbouw gepaard gaat met een pracht van woorden en
beelden.
Welnu het is een spijtig feit dat de meeste Vlamingen door hun uitsluitend Fransch
middelbaar en hooger onderwijs, door hun Franschen omgang met elkander, door
hun lezen van Fransche dagbladen, tijdschriften en boeken alle gedachte van
Nederlandsch taaleigen verloren hebben. Zet zoo 'n Vlaming aan 't vertalen van een
Fransch boek. Zal hij geven wat een Hollander vergt van een vertaling in 't
Nederlandsch? Zal hij ons keurige, zuivere, schoone taal bieden? Neen, Fransch zal
het zijn, Fransch in een Vlaamsch kleed.
We hebben hier met een vertaler te doen die al de gebreken der Vlamingen heeft.
Het idiomatische onzer taal zit hem zoo weinig in het hoofd en in de pen dat hij door
schier iederen Franschen zin uit ons taalspoor gedreven wordt.
Wat de E.H. Robijns zegt in zijn voorbericht ‘zoo trouw mogelijk de gedachten
van den schrijver weergeven’ wordt dan den Nederlandschen zin bouwen zooals den
Franschen, Fransche woorden en uitdrukkingen letterlijk maar verkeerd weergeven,
en ‘tevens zorg dragende het Nederduitsche (?) taaleigen niet te verkrachten’ zegt
zooveel als: en tóch vertaal ik in zuiver Nederlandsch.
't Is droef, dat bekwame en ijverige mannen onze taal zoo schrijven. Neen, wij
Vlamingen, we kennen onze taal niet, als ze ons niet aangeleerd wordt, als we ze
niet bestudeeren. Het deuntje, waarmee we in 't slaap gewiegd worden, als zouden
we onze taal kennen doordien we Vlamingen zijn, diende uitgezongen te zijn.
Het verwondert me dan niet, dat deze vertaling veel, oneindig veel te wenschen
over laat; het verwondert me wel dat E.H. Robijns zulk werk heeft aangedurfd.
Tot staving van mijn beweren, laat ik hierop een lijst volgen van verkeerde
zinswendingen, verkeerde woorden en uitdrukkingen.
De aangehaalde voorbeelden komen vooral uit het eerste deel, omdat het mij aan
moed en tijd ontbrak om het geheele tweede deel even zorgvuldig na te lezen.
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I. Zinsbouw
Gelijk ons lichaam geen zintuig bezit, niet ondergeschikt aan het doeleinde van het
geheel, dat zelf, op zijne beurt, bestaat voor het geestelijk beginsel, dat aan het
lichaam het leven schenkt, zoo ook beschikt dit geestelijk beginsel, dat is: onze ziel,
over geene enkele begaafdheid, die haar niet gegeven is met het oog op de hoogere
zending, welke zij geroepen is te vervullen. (Inl. XVII.)
Eindelijk, als om de waarheid te bevestigen, dat men nooit de uiterste grens der
menschelijke dwaasheid zal kennen, het is ook daar dat men de wijsgeeren aantreft,
die de Menschheid willen vergoden en hare vereering in de plaats van die van God
stellen, naast degenen die haar voorstellen dat zij zich zelve doe verdwijnen door
den zelfmoord in massa, en naast de omwentelaars, die zich beijveren om dat
afschuwelijk droombeeld te verwezenlijken, en daarom op hun vaandel schreven het
akelige woord Nihil. (Inl. XXXIX.)
Al wat men met eenige kans kon beproeven, was van eene christelijke tint te geven
aan eerediensten die, gelijk het christendom herkomstig uit het Oosten, met dit eenige
uiterlijke overeenkomst hadden, welke de volgelingen ervan zorg droegen vooral
doen uit te schijnen. (I, bl. 143.)
Den vijand, dien het niet bij machte was geweest uit te roeien ten tijde toen het
nog in volle levenskracht was, moest het niet verwachten te zullen aan kluisters
leggen, nu dat het zich verzwakt gevoelde en het slechts achter een masker vocht.
(I, bl. 178.)
Men stak den draak met dien slagersknecht die, met een bebloeden voorschoot
aan, de ingewanden der dieren doorwroette, en men lacht met zijne muntstukken
waarin een altaar geprent stond waarop een op den rug liggende stier lag, afbeelding,
zegde men, der wereld overhoop gezet door den heidenschen ijver des Keizers. (I,
bl. 180.)
Meer dan eens verloren de missionarissen den moed, en de tusschenkomst van
den paus was noodig om hen op te beuren of gelijk jonge soldaten, hen aan te
wakkeren tot een nieuwen stormloop, of om hun den weg te banen door hen aan de
koningen en bisschoppen der landen waar zij moesten doortrekken aan te bevelen,
tot dat zij eindelijk, in 't jaar 597, aanlandden op de kusten van Kent, op dezelfde
plaats, waar, naar luid der legende, anderhalve eeuw geleden, de woeste veroveraars,
wier verovering zij gingen ondernemen, aan wal gekomen waren. (II, bl. 14.)
Een bisschop, wiens plichten hem gebonden hielden aan zijnen bisschoppelijken
stoel, aan zijnen persoon willende hechten als huiskapelaan, deed hij dit slechts na
eerst de toelating er voor bekomen te hebben van paus Adrianus I. (II, 282.)
Autant elle déclare juste de lui rendre ce voor:
qui lui revient, autant elle déclare inique
de lui rendre ce qui ne lui revient pas.
Zoo billijk het is, verklaart zij, hem te
Het is even billijk, verklaart ze,.... als het
geven.... zoo onrechtvaardig is het.... (Inl. onbillijk is....
XXXIX.)
Si on les abordait avec de légitimes
précautions, on ne les repoussait pas.
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Zoo men deze met eene zeer gewettigde Hoewel.... toch....
omzichtigheid ter hand nam, men verstiet
ze echter niet. (I 151.)
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Nulle part, on ne trouvait un peuple
voor:
catholique, qui fût libre, ou qui du moins
disposât de son avenir,
Nergens vond men een vrij katholiek volk Nergens vond men een katholiek volk dat
of dat ten minste over zijne toekomst
vrij was of ten minste over zijne toekomst
beschikte. (II. 3.)
beschikte.
Op schier elke bladzijde vind ik voorbeelden van verkeerde zinswending; laten
we ons bij deze bepalen:

II. Woordorde
voor:
Het bepaalde zich niet ertoe (Inl. XXVIII.) Het bepaalde er zich niet toe.
Omdat men in de eerste eeuw van het
ze reeds niet meer....
keizerrijk reeds ze niet meer durfde tellen.
(I. 33.)
Van de eerste dagen af zijner
landverhuizing. (I. 51.)

Van de eerste dagen zijner landverhuizing
af.

Van af het begin. (I. 10.)

Van het begin af.

Van af Augustus. (I. 11. 17.)

Van Augustus af.

Van af de kinderjaren. (I. 16.)

Van de kinderjaren af,

Geen straal zelfs meer ontvangend der
beschaving. (I. 51.)

Zelfs geen straal meer ontvangend....
Van de beschaving zelfs geen straal meer
ontvangend.

Was bereid aan elkeen er rekenschap van Was bereid er rekenschap van te geven
te geven. (I. 58.)
aan elkeen.
Het bleef daarom, nadat het eenmaal te Eenmaal bij een volkstam ontstaan, bleef
midden van eenen volkstam ontstaan was, het daar ook voortbestaan als....
er als de hoogste en volledigste vorm van
het openbaar leven. (I. 65.)
Zij was niet hoog genoeg boven de
natuurlijke groepen, die den staat
uitmaakten, verheven, om.... (I. 76.)

Zij was niet hoog genoeg verheven
boven....

Door eenen zonderlingen ommekeer,
Door eenen zonderlingen ommekeer. op
herinnerde, op 't oogenblik dat de Staat het oogenblik..... herinnerde het volk
onverbiddelijk jegens hem werd, het volk zich....
zich de menschelijkheid, en beroept er
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zich meer dan eens op te hunnen
voordeele. (I. 141.)
Het schijnt alsof in de algemeene stilte Het scheen alsof men Europa hoorde
die heerschte bij het naderen van den man hijgen in....
des doods, men Europa hoorde hijgen. (I.
195.)
Men kan zelfs zeggen, dat, bij haar begin, .... dat zij, bij haar begin, met hen
versmolten was.
zij met hen versmolten was. (I. 201.)
En honderden gewijde monden
herhaalden, onder de grootste
verscheidenheid van vorm, hem de
welsprekende woorden. (I. 212.)

.... herhaalden hem, onder....

Aan welken tijd der geschiedenis ook
men het oor leene. (I. 261.)

.... men ook....

Die gewoonlijk daar geen verstand van
hadden. (I. 301.)

Die daar gewoonlijk geen verstand van
hadden.

Zulke gebeurtenis, hoe klein in schijn
ook. (II. 4.)

.... hoe klein ook in schijn.

III. Woorden en Uitdrukkingen
Wat van onze openbare zeden ging
worden.... (Inl. XXXVIII.)

zou....

die voor de eerste maal gaat ontvangen zal....
worden. (I. 274.)
Onder onze oogen gaan voorbijtrekken. voor onze oogen zullen....
(I. 296.)
het antwoord dat G. geven gaat. (I. 330.) geeft.
wedergeboorte die een aanvang gaat
nemen. (II. 30.)

op 't punt staat een aanvang te nemen, zal
nemen.

Er bezit van gaat nemen. (II. 287)

zal....

tevens zorg dragende het Nederduitsch
taaleigen niet te verkrachten. (Inl. X.)

Er tevens zorg voor dragende....

en droegen zorg zich er naar te schikken. droegen er zorg voor....
(I. 45.)
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Terme, objet de tant de définitions
contradictoires.

voor:

Woord, voorwerp van talrijke
tegenstrijdige bepalingen. (Inl. XV.)

Woord, waarvan zooveel tegenstrijdige
bepalingen gegeven worden.

la possession d'un bien infini.
bezitting van een oneindig goed. (Inl. XX.) bezit....
droits qu'elle (personne humaine) tenait
de la nature humaine.
rechten die hun van natuurswege
toekwamen. (Inl. XXII.)

rechten die uit hun natuur voortspruiten.

retrouve: hervond. (Inl. XXVII.)

weervond.

deux termes qui se complètent l'un l'autre.
die elkander vervolmaken. (Inl. XXX.)

die elkander aanvullen.

rekenschap houden met. (Inl. XXX, I. 211, rekening houden met; maar: rekenschap
270, 300, 315, 316, 328.)
geven van.
Zonder dat iemand haar dit verhinderen iemand verhinderen iets te doen, niet:
mag. (Inl. XXXI.)
iemand iets verhinderen.
Paix entre les hommes.
Vrede tusschen de menschen (XXXIII.)

Vrede onder de menschen.

Sous quelque prétexte que ce soit.
Onder welk voorwendsel het ook zij. (Inl. Onder welk voorwendsel dan ook.
XXXIV.)
Zijn wil in betrekking met dat doel.

tot.

Fait partie de.
Maakt deel van. (Inl. XXXV, I. 12, 159.) Maakt deel uit van.
Van af de boorden van Bretanje tot aan
den voet van den Caucasus. (I. 2, 90.)

Van de boorden van Bretanjc af tot aan
den voet van den Caucasus toe.

dank aan. (I. 9, 11, 36, 83, 110, 174, 312, dank zij.
326, 329; II. 191, 209.)
Un culte qui, commençant aux extrémités
de l'empire, gagna bientôt les grandes
villes des provinces, et finit par pénétrer
dans Rome même.
gagna = won. (I. 11.)

bereikte.

Omgeven van al den glans. (I. 18, 156.) met.
Omringd van een menigte slaven. (I. 22, door.
304, 317.)
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Onder dit opzicht. (I. 23.)

in.

de gelegenheid gemaakt der verfijndste tot de.
wellusten. (I. 25.)
al wat het genot zich uitdroomen kan. (I. al wat de wellust uitdenken kan.
25.)
Si la victime ne tendait pas la gorge avec niet gelaten genoeg
assez de résignation, niet met
onderwerping genoeg. (I. 27.)
Schaamden het zich niet zelven in de
renbaan te treden. (I. 28.)

Schaamden zich niet zelve (zelf)....

révèle une crise terrible de la vie
intérieure.
Verraadt een schrikkelijken zielsstrijd.
verraadt het kenteeken van een
inwendigen ziekelijken toestand. (I. 31.)
een voorwendsel van belasting. (I. 36.)

tot.

le passé = het verledene. (I. 42.)

het verleden.

geven aan den gezichteinder een
geheimzinnig aanzien. (I. 49.)

uitzicht.

Taeite lui-même.

Tacitus zelf.

Tacitus zelfs. (I. 53.)

Zelfs Tacitus, (même Tacite.)

telkenmale dat. (I. 53, 64.)

telkens als.

Bien que l'on ait déjà commencé à
prendre racine au sol.
Ofschoon men echter reeds meer blijvend Ofschoon de volkeren van dan af wortel
schoten in de streek waar ze verbleven.
begon te worden. (I. 55.)
de herinnering bewaard van. (I. 56, 62,
200.)

aan.

parce que l'occupation du sol n'avait pas
un caractère assez définitif pour devenir
le lieu puissant....
omdat de inbezitneming van den grond .... nog geen karakter had, bepaald genoeg
nog geen genoeg bepaald karakter had. om.... of: omdat de inbezitneming van
den grond nog niet vast genoeg stond
om.... (I. 57.)
om....
Moest hij persoonlijke waarde paren met aan.
den adel.... (I. 64, 112.)
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voor:
verschilden zij slechts van hem in dit
eenige punt (en ce seul point). (I. 67.)

verschilden zij van hem (slechts) alleen
hierin, dat....

telken jaren. (I. 70.)

ieder jaar, jaarlijks.

voorzag al de schaden (dommages). (I.
71.)

al de schade.

veroordeeling bij bestek.

bij verstek.

La famille pouvait repousser la
responsabilité des siens.

De familie kon alle verantwoordelijkheid
voor hare leden van de hand wijzen. of:
kon weigeren het gedrag van hare leden
te verantwoorden.

De familie kon de verantwoordelijkheid
der haren afwerpen. (I. 75.)
de Iliade. (I. 79.

de Ilias.

Er was nimmer een Cincinnatus in de
wouden van Germanië. (I. 83, 85, 132,
163, 170, 175, 179.)

nooit.

nimmer wijst altijd op de toekomst.
De goden waren gevreesd. (I. 87.)

werden.

Op zekeren dag was de gansche wereld werd.
met verstomming geslagen (I. 186.)
Zij leven te midden.... zonder er door
besmet te zijn. (I. 212.)

te worden.

Al deze barbaren waren gehaat. (I. 294.) werden.
doorheen de schaduwen dezer wereld. (I. door de schaduwen dezer wereld heen.
93.)
Waren zij eenmaal den drempel
overschreden. (I. 101.)

hadden zij overschreden.

Une fois que cette conviction eût pénétré Zoodra die overtuiging ook in politieke
dans les milieux politiques.
kringen ingang vond.
Nadat eenmaal deze overtuiging zich van of: Zoodra ook politieke kringen daarvan
de staatsmannen had meester gemaakt. overtuigd waren.
(I. 133.)
torschte (I. 134. 212.)

torste.

ils ne crurent pas qu'il suffisait vis à vis fin de non-recevoir = grond tot
de lui (christianisme) d'une fin de
nietontvankelijkheidverklaring; zich bij
non-recevoir.
iets bepalen.
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oordeelen zij, dat het te zijnen opzichte Zeg eenvoudig: zij oordeelden dat het
niet voldoende was zich te bepalen op onvoldoende was zonder meer het
grond van niet ontvankelijkheid. (I. 142) christendom niet-ontvankelijk te
verklaren,
égalité d'âme = zielegelijkheid. (I. 146.) Kalmte van het gemoed, zielsrust.
semblable à un prophète = gelijk aan een een profeet gelijk.
profeet. (I. 147.)
werk van Trigenes, gekend onder den
naam van H. (I. 149.)

bekend.

dat deze vijand van het Christendom
enkel meer gekend is door (n'est plus
connu que). (I. 149.)

enkel nog bekend.

verspreid in al de provinciën. (I. 152.)

over,

rood geverwd van het bloed. (I. 154.)

door.

purent lire dans les fastes consulaires. les
noms de ceux-ci mêlés à ceux des plus
illustres familles patriciennes.
namen vereenigd met die der... (I. 155.) naast die....
sans compter ceux....
zonder hen te tellen, die als Actius.... (I. zonder hen mede te rekenen....
158.)
was een bewijs hoe gelukkig zij waren
over hunne inlijving. (I. 159.)

bewees hoe gelukkig zij waren om....

Elles le combattaient quand le besoin de
nouvelles terres où la pression de quelque
ennemi les forçait à se dilater du côté des
provinces romaines.
Wanneer de noodzakelijkheid van
Wanneer de behoefte aan meer grond of
nieuwen grond of de onderdrukking van de drang van een naburigen vijand...
eenigen vijand enz. (I. 159.)
Toen de keizers christenen werden
(chrétiens). (I. 161.)

christen.

die met tegenzin christenen waren. (I
172.)

christen.

Zoodra de Angelsaksers christenen
zouden geworden zijn. (II. 13.)

christen.

Zij werden zelven armen. (I. 212.)

Zij werden zelf arm.

de ondervindinglooze. (I. 162.)

de onervaren.

tenzij de keizer het volstrekt beval. (I.
167.)

uitdrukkelijk. bepaald, duidelijk.
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en attendant qu'il leur plût.

voor:

zoolang tot dat het hun behaagde, naar tot het hun behagen zou....
gelang hunner grillen, om er nieuwe af te
kondigen. (I. 1g1.)
A cette persécution sourde et hypocrite
se joignirent plus d'une fois les violences.
Deze heimelijke en schijnheilige
Bij deze geheime en bedekte
vervolgingen vbeg den zich meer dan eens vervolging ging meer dan eens met
gewelddaden gepaard, (vergezeld).
bloedige dwangmiddelen. (I. 177.)
Pratiques superstitieuses.
bijgeloovige beoefeningen. (I. 180.)

praktijken (handelingen.)

Etait par là même considéré comme
appartenant au groupe des derniers
tenants du paganisme.
Was daardoor alleen gerekend als te
Werd daardoor alleen bij de laatste
behooren bij de laatste getrouwen van het voorstanders van het heidendom
heidendom. (I. 182.)
gerekend.
Immonde = onzedig. (I. 183.)

vuil, walgelijk.

gens de lettres = de mannen der letteren. de letterkundigen.
(I. 184.)
welvoegelijkshalve. (I. 184 en ook 225.) welvoegelijkheidshalve.
pressentiment = voorgevoelen. (I. 185 en het voorgevoel.
II. 242.)
pressentiments = vooruitzichten. (II. 6.) id.
het godsdienstig gevoelen. (I. 327 en II het gevoel.
26.)
welks kloppingen vermenigvuldigen. (I. zich vermenigvuldigen of: talrijker
188.)
worden.
de klachten van zijn aanspreker te
weerleggen. (interlocuteur). (I. 190.)

van dengene die tot hem sprak.

tot dan toe in de geschiedenis niet gekend. tot dan toe onbekend in de geschiedenis.
(I. 195.)
niets evenaarde de indrukwekkendheid
dier vergaderingen. (I. 202.)

het indrukwekkende.

opvolgelijk. (I. 206.)

achtereenvolgens.

Eene dezer (une d'elles), die haar den L.J. eene onder hen.
Chrys. gaf. (I. 212.)
onder welk oogpunt. (I. 217.)

uit.
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pratiquaient des austérités inouïes.
beoefenden de ongehoordste strengheden. kastijdden hun lichaam op de wreedste
(I. 220.)
wijze.
la faconde = de woordenrijkheid. (I. 227.) de welbespraaktheid.
het aankleven der meest tegenstrijdigste meest tegenstrijdige.
stelsels. (I. 243.)
iets belachelijksch. (I. 256.)

iets belachelijks.

par ordre = op orde van den keizer. (I.
263.)

op order van, op hoog bevel van, op last
van.

Quelle histoire offre à l'exécration du
genre humain un forfait aussi abominable
que celui de Basilius II.
Spreekt de geschiedenis van een gruwel
Welke geschiedenis biedt aan het
afgrijzen des menschdoms eene euveldaad dat door de menschen zoo verdient
aan zoo afschuwelijk als die van Basiluis verafschuwd te worden als....
II. (I. 265.)
vertus, qui sont poussées parfois jusqu'à
un degré héroique.
deugden, die soms tot den graad van
deugden, die soms tot het heldhaftige
heldhaftigheid gedreven worden. (I. 265.) gedreven worden.
het zedelijk gevoelen. (I. 266.)

gevoel of: begrip der zedelijkheid.

abjection = kuiperij. (I. 266.)

laagheid, vuigheid.

Luitprand,.... die zich wreekte met ze
(ceremonie) ten spot te stellen aan de
Westerlingen. (I. 275.)

door ze bij de Westerlingen bespottelijk
te maken.

merk aan. (I. 276.)

merk op.

bij de gedachte der wonderwerken. (I.
280.)

aan de.

de verovering was niet buitenmate
geweldig, gewelddadig.
spannend (d'une violence exceptionnelle)
(I. 297.)
confiscation = in beslagneming. (I. 297.) verbeurdverklaring.
conservateurs = behoudensgezinden. (I. behoudsmannen, behouders, mannen van
298.)
het behoud, de behoudende partij,
conservatieven.
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voor:
atteste l'impuissance = getuigt de
onmacht. (I. 302.)

getuigt van de onmacht, getuigt dat hij
onmachtig is.

s'entourer d'un personnel = zich omringen een personeel rondom, om zich
van een personeel. (I. 304.)
vereenigen.
les Bourgondes = de Burgonden. (I. 311.) Boergondiërs of Bourgondiërs.
dien (rol) van gemeenen plunderaar. (I
312)

die (rol vr.)

stelden zij er eer in zijne verdedigers te waren zij er trotsch op; rekenden zij het
worden. (I. 314.)
zich tot eene eer....
ter eenere zijde. (I. 319.)

ter eenre (in notariëele akten); voor; aan
de éene zijde.

zij hielden des te meer aan hun geloof.
(I. 327.)

waren des te meer aan hun geloof
gehecht.

qui disait Arien, disait barbare et
envahisseur.
die Ariaan zei, zegde barbaar en
veroveraar. (I. 327.

Ariaan beteekende zooveel als barbaar
en overweldiger.

il évitait d'intervenir dans ses affaires
intérieures.
hij vermeed tusschen beide te komen in hij vermeed zich te bemoeien met...,
hare innerlijke zaken. (I. 327.)
hij zegde in zich zelven. (I. 327.)

bij, tot zichzelf.

Hun beider grondbeginselen waren
met elkaar overeen te brengen; hun
toestand....
onmogelijk over een te brengen: de
toestand tegenover elkander was valsch
(I. 328.)
restait le terment d'incessantes discordes.
bleef de stof tot aanhoudende tweedracht. leverde stof tot.
(I. 328.)
prouvent à quelle situation il se voyait
acculé.
bewijzen waartoe hij zich gedreven zag. hoezeer hij in het nauw was gedreven,
(I. 329.)
gebracht.
dramatische tooneelen, waarmede de
menschen dier tijden zich als gewoon
gemaakt hadden. (I. 332.)

waaraan ze zich gewend hadden.
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Schoone droom, en het hing maar van de
Overschoone droom, welken het den
Oostgotischen koningen gegeven was tot O.K. af hem te verwezenlijken.
wezenlijkheid te doen overgaan. (I. 330.)
hoop eener wedergeboorte. (II. 2.)

hoop op.

dans le reste du monde.
in het overige der wereld. (II. 3.)

overal elders.

les séparaient du reste de la chrétienté.

scheidden hen van de overige christenen.
van de gansche christenheid, of:
zonderden hen af in de christelijke
wereld.

scheidden hen van het overige des
christendoms. (II. 4.)
alsof het bewaard was geworden (tenu
en réserve.) (II. 4.)

in voorraad gehouden, bewaard voor
later.

was enkel eene zaak van tijd meer (n'était was maar eene zaak van tijd meer; was
plus qu'une question de temps.) (II. 5.) alleen kwestie van tijd.
draperies = versierselen. (II. 5.)

draperieën.

Er had hier eene vernieuwing plaats van Hier gebeurde, deed zich voor, wat reeds
in Afrika was gebeurd.
hetgeen gebeurde in Afrika. (II. 7.)
dat hij uit zijne aschen wilde opwekken. uit zijne asch. (meerv. is: asschen.)
.... werd de inlandsche bevolking en zijne en de weinigen die gespaard bleven.....
zeldzame overblijfsels (rares débris)
werden tot de wreedste slavernij
gedoemd. (II. 11.)
den type bewaren. (II. 12.)

het type.

Eensdaags zag de monnik zich op den Op zekeren dag werd de monnik....
pauselijken troon verheffen (un jour il se verheven.
vit) (II. 14.)
zij behooren voor immer aan de
geschiedenis. (II. 16.)

tot de.

Zag het oude Brittannië christen
uit de tijden.
gemeenten herleven, bloeiender dan die
der tijden van de Romeinsche
overheersching. (II. 17.)
beiden stipte onder houders (observateurs die beiden de kloosterlijke tucht stipt
der kloosterlijke tucht. (II. 20.)
naleefden.
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de gelijkenis dezer twee.... is zoo groot, voor:
dat de geschiedenis ze dikwijls met
elkander verwisselt (contond). (II. 20.)
verwart.
gelijk aan een oude patriarch der oude
tijden. (II. 20.)

een patriarch uit vroeger eeuwen gelijk.

telde een lid te meer (en plus) (II. 21.)

een lid meer.

vergaderingen, door het koningschap
beschermd (patronnées par la royauté).
(II. 22.)

door de koningen.

qu'ils fussent païens ou ariens. ils
avaient....
Hetzij ze heidenen waren of Arianen, zij Heidenen zoowel als Arianen, allen
hadden allen.... (II. 27.)
hadden....
Il en est des phénomènes de l'ordre moral
comme de ceux de la nature.
Het is met de verschijnselen op zedelijk
Het is met de verrichtingen van
zedelijken aard gelijk met die der natuur. gebied gelegen als met de
natuurverschijnselen.
(II. 30.)
beladen met den last der
1o torste
wereld-verantwoordelijkheid, welke men
hem op zijne schouders torschte. (II. 39.)
2o torsen = moeilijk dragen.
= legde.
streeft hij den H. Ambrosius ter zijde
(rivalise avec). (II. 40.)

wedijvert hij met.

goed herkennelijk. (II. 53.)

goed herkenbaar; goed te herkennen.

La loi prévoit comme chose assez
fréquente le cas où....
De wet voorziet als kunnende zich
De wet voorziet, als dikwijls voor komend
veelvuldig voordoen, het geval.... (II. 53.) het geval....
de uur. (II. 64.)

het uur.

Pour être un des grands de la terre ...
Om een der machtigen der aarde te
wezen.... (II. 65.)

Om tot de machtigen der aarde te
behooren....

Een graaf of een hertog bekleed de eene was om zoo te zeggen, was schier
bijna onafhankelijke betrekking (jouissant onafhankelijk.
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d'une position à peu près indépendante.)
(II. 75.)
de provincie.... hij.... dezes. (II. 75.)

provincie.... zij.... dezer.

na zich omgeven te hebben van heilige
voorwerpen. (II. 86.)

met of: na rondom, om zich vereenigd te
hebben....

druppel bij druppel (goutte à goutte). (II druppel voor druppel, droppelsgewijs,
109.)
allengs-(kens), langzamerhand.
daár kan men den rijkdom van het bloed .... dat door hare aderen zal stroomen en
leeren kennen, âie door hare aderen gaat er nieuw leven brengen zal.
stroomen en er nieuw leven ingieten. (II.
138.)
le bon sens = de gezonde zin. (II. 144.)

het gezond verstand, het gezond oorâeel.

ziedaar de levensvraag die zich opdeed. zich voor deed.
(II. 193.)
plus importante qu'elle ne pourrait le
paraître aux esprits vulgaires.
belangrijker dan het schijnt aan gewone dan gewone geesten zouden (kunnen)
vermoeden.
geesten. (II. 201.)
où son tombeau est l'objet d'une dévotion
unique dans le monde chrétien.
.... het voorwerp eener godsvrucht is
op een gansch eenige wijze vereerd
eenig in de christelijke wereld. (II. 205.) wordt.
se remparrit = zijne omheining gereed
maakte. (II. 209.)

zich verschanste.

ter gepaste ure (à son heure). (II. 223.)

ter gepaster uur of te gepaster uur.

geldleenen met interest. (II. 257.)

op.

meende het oogenblik gekomen om.... (II. achtte.
283.)
En bood het ruwe uiterlijke aan van....
(II. 287.)

vertoonde.

Dans son vrai milieu = in haar waar
middenpunt. (II. 288.)

Kring, omgeving.

Daarbij komen een groot aantal oude genitiefsvormen die den zwier van den zin
belemmeren.
Eenige voorbeelden:
de vertrekken zijns paleizes (I. 13); zij maakten het grootste gedeelte uit des legers
van 't genot, welks geluk.. (I. 30); des menschdoms (I. 33); des eigendoms (I. 39);
de onthouding des wijzen (I. 43); de plichten des maatschappelijken levens (I. 43);
des openbaren vredes (I. 53); des slapenden geestes (I. 86); des ouden heldenmoeds
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(I. 138); des eersten christendoms (I. 145): de waarheidsbronnen des geloovigen (I.
173); het bloed des diers (I. 181); een lid des gezantschaps (I. 189); het zwaard des
beuls (I 263); ijver des orthodoxen prelaats (I. 208); de heuvels des amphitheaters
(I. 220); de ziel des luiaards (I. 224); de muren des gestichts (230); de diepte des
kerkers (I. 247); des oosterschen keizerrijks (I. 262); de afgoden des vermaaks (I.
280); des wingewestelijken gronds (I. 297); des westgotischen keizerrijks (I. 315);
de smet des oorlogs (I. 328); de schaal des noodlots (I. 330).
't erfgoed zijns kleinzoons (II. 9); het treurspel der wederwaardigheden des
menschdoms (II. 9)
de provinciën des eilands (II. 11); de bedrijvigheid des verstands (II. 18); de fakkel
des apostels (II. 21); de vereering des verminkten Woords (II 28); de toekomst des
pausdoms (II. 39); de valleien des Caucasus (II. 41); de verantwoordelijkheid des
priesterambts (II. 154); aan de voeten des oppergezags (II. 204); verbrokkeling des
gezags (II. 245).
Eindelijk komt in deze vertaling herhaalde malen de accusatief voor, waar de
nominatief vereischt wordt, en omgekeerd bij vb.:
hun gemeenschappelijken godsdienst (I, 5); kan als den sluitsteen beschouwd
worden (I. 10); ten einde de ontaarde vader te beletten (I. 167): doorgrond welken
geest heerscht in... (I 169); waarop een op den rugliggenden stier lag (I, 180); en
indien soms zijnen luister scheen te verduisteren (I. 232); den genadeslag ging
toegebracht worden (I. 251); of er nog wel eenen afstammeling der Hellenen
overgebleven is (I. 283); er ging een verpestenden adem uit (I. 287); doch hun
barbaarschen trots week (I. 299); waarbij tusschen de verwondering den spot
doorstraalde (I. 303); dat den levensstaat... zoude beschouwd worden als (I. 319.
de gebeurtenissen waren sterker dan hunnen weerstand (II. 39); veld waarop hunnen
regel toegepast worden;
hij begroette dezes volk, als de degen Gods (II. 6); hij verloor den hoogen invloed,
welke hij... uitgeoefend had. (II. 74).
Mag ik niet zeggen dat Kurth's meesterstuk door den vertaler geradbraakt werd?
K. DE WALS.

Uit het jongelingsleven, door Lod. Janssen. - De Nederlandsche
Boekhandel.
Een bundeltje schetsen uit een gewoon jongelingsleven gaande van de geboorte tot
de loting, over kermis, en begraving der ouders, en eerste Communie.
Niets pakkends, niets verrassends; toch zijn die bladzijden netjes geschreven en
opperbeste volkslezing.
Aanbevolen dus voor volksbibliotheken, patroonschappen en voor de
prijsuitdeelingen in de volksscholen.
L.D.
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Papieren kinderen, door Justus Van Maurik. - De Nederlandsche
Boekhandel, Antwerpen.
De novelletjes onder dien titel verzameld geven ons geen nieuw kijkje op het talent
van Van Maurik Men kan ze bijna alle tot vroegere novellen herleiden: uit tooneelen geneesheerenwereld.
Toch zijn 'n paar typen uiterst raak geschetst namelijk ‘Henri De Snoeper’ en de
‘Fashionabele dineur’.
‘Hoe Jetje gezoend werd’ is een smakelijk schetsje en herinnert ons aan het eerste
optreden van vriend Persyn in ‘Met Tijd en Vlijt’ met eene lezing over J. Van Maurik.
‘Haec olim meminisse juvabit’ dat was een lekkere avond.
L.D.

Katholische Arbeitervereine, door Dr. Otto Müller. Diözesan-Präses des
Verbandes der Kath. Arbeitervereine der Erzdiözese Köln. Dritte
vermehrte Auflage, Preis 60 Pfg. M. Gladbach 1907. Zentralstelle des
Voksvereins.
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Over de inrichting, over wenschelijke verandering of verbetering der humaniora
werd er heel-wat gekibbeld; en ieder kramer stond voor zijn berd.
Met die betwistingen zullen wij ons niet inlaten; wij beschouwen een voldongen
feit. De meening heeft veld gewonnen, dat Engelsch en Duitsch niet onverstaan
mogen blijven voor ontwikkelde personen. In de gestichten van het Aartsbisdom
heeft Z. Em. de Kardinaal Mercier een afdoenden maatregel genomen. Op de
algemeene uurtabel staan Engelsch en Duitsch ingeschreven als verplichte vakken.
De leergang van de Duitsche taal bekomt 2 uren in de vierde Latijnsche, 2 uren in
de derde, 1 uur in de Poësis en 1 uur in de Rethorika. Daarmee kunnen de studenten
al heel-wat kennis van de taal opdoen. Als merkwaardige verbetering mag hier gelden
het dubbel urental in de eerste twee jaren.
Over programma of methodeleer zullen wij thans niet verder uitweiden; het geldt
hier enkel een maatschappelijk vertoogschrift aan te bevelen, dat zeker in de
noodwendigheden van den tijdgeest een gepaste opleiding kan bezorgen.
Zooals er een neo-scholastiek bestaat voor de wijsbegeerte, zoo moeten ook de
humaniteiten rekening houden met de levensvragen van den dag.
De geestelijke overheid heeft deze noodzakelijkheid lang ingezien en daarom nog
wordt jaarlijks de studie voorgeschreven van Leo's wereldbrief ‘Rerum novarum’.
Daarnevens zou ik een Duitsch leesboek, - althans voor de Rethorika, - zeer nuttig
achten, namelijk: Katholische Arbeitvereine, von Dr Otto Müller.
Dit vlugschrift van 128 bladzijden, doet ons duidelijk de mogelijke en noodzakelijke
toepassing uiteen van de pauselijke voorschriften en raadgevingen.
De naam en de titel van den schrijver zijn a priori een zekere waarborg van
degelijkheid.
‘De ondervinding is de beste leermeester,’ zegt het spreekwoord, en de leering
van Dr Müller is voorwaar niet uit de lucht gegrepen.
Wij hebben trouwens veel te leeren in Duitschland. Dr Schaepman heeft die
practische waarheid niet onder stoelen of banken gestoken, en het geloovige Holland
heef er voordeel bij gevonden.
Maar iemand zal misschien de bedenking uiten, dat wij aan jonge studenten van
Rethorika geen cursus moeten geven over maatschappijleer; wij moeten den tijd niet
vooruitloopen..
Laat ons antwoorden: 1o dat er geen bijkomend studieuur gevergd wordt, 2o dat
zelfs de studie van zulk doorloopend werk eenige moeilijkheden van Duitsche
ingewikkelde lezing uit den weg ruimt, 3o indien Ued. vindt, dat onze studenten te
jong zijn voor zulke practische levensbeschouwing, dan mag het vers van Schiller
voor stoppertje dienen:
‘Früh übt sich was ein Meister werden will.’
Excelsior! Niet enkel in ons Duitsch kan verbetering worden gebracht, ook voor
de lessen van Nederlandsche taal kunnen wij nog best-goed uitzien naar Oost en
West en Zuid en Noord. De Futura-uitgaven zijn licht te benuttigen. ‘Zoekt en gij
zult vinden.’
Om te eindigen, en beter te overtuigen, zullen wij enkel de
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indeeling overdrukken van de Katholische Arbeitervereine, zonder verder betoog.
I.

Die Notwendigkeit der katholischer
Arbeitervereine.

II.

Die Aufgaben der katholischer
Arbeitervereine.

III.

Die Mittel zur Erreichung genannter
Aufgaben.

IV.

Gründung, Organisation und Ausbreitung
der Arbeitervereine.

Anhang: A. Die Geschichte der katholischen Arbeitervereine. B. Die Verbände
der Arbeitervereine und ihre Organisation.
A.V.

Ein Land Der Zukunft, Ein Beitrag zur näheren Kenntnis Argentiniens
mit 100 Abbildungen und 1 Karte, von einem deutschen Offizier. Verlag
von ‘Südamerika’. (J. Greger), München.
Dat de schrijver van dit boek een hooge officier moet zijn van het Duitsche leger dat
blijkt uit de opdracht aan ‘zijn hoogvereerden vriend’ generaal der infanterie Vrijheer
Colmar von der Golz.
De schrijver is eigenlijk generaal Alfred Arent die verscheidene jaren in Argentinië
verbleef en daar instructeur was van het leger. De titel alleen zegt wat de auteur in
dit boek geven wil: hij is er van overtuigd dat Argentinië een land is van toekomst.
In zijn voorwoord klaagt hij er over hoe weinig wij hier in Europa over Zuid-Amerika
weten. De aardrijkskunde van het oude Griekenland, zegt hij, die kennen alle jongens
na hunne middelbare studiën, maar vraagt ge hun wat nu is dan staan ze dikwijls met
hunnen mond vol tanden.
Het boek is ingedeeld in tien hoofdstukken waarvan we hier de titels zullen
afschrijven: beste bewijs dat de schrijver, in ongeveer 300 bladzijden, een algemeen
overzicht van Argentinië heeft willen geven:
I. Geschiedenis; II. Aardrijkskunde en klimaat; III. Bevolking; IV. Buenos-Ayres
en de groote steden; V. Het vlakke land en de landsteden; VI. Straten, spoorwegen,
reizen in 't binnenland; VII. Politieke toestanden, recht- en geldwezen; VIII. Leger
en vloot; IX. Economische toestanden, wat het volk er doet; X. Sociale en
beschavingstoestanden; zeden en gebruiken, ontwikkeling en karakter van het volk.
Een algemeen overzicht dus, en dat geeft ons ook het boek. Schrijver is een
bewonderaar van Argentinië's land en klimaat; maar daarom verzwijgt hij toch de
flauwe kanten niet, b.v. waar er sprake is van de politieke toestanden, van het
rechtswezen, van het leger, enz. De algemeene indruk dien ge behoudt van het werk
is: een ernstig boek.
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Nederland in rijp. 200 foto's van de wonderschoone natuur in de dagen
van 18-25 Januari 1908. - S. Bakker, Koog-Zaandijk, 3e druk. Pr. fl. 0.50.
Het zeer zeldzame natuurverschijnsel, waarbij gedurende de dagen van 18-25 Januari
l.l., eene geheele week dus, in vele Nederlandsche plaatsen de boomen enz. in een
masker van rijp gehuld werden, waardoor de draden van enkele millimeters er uit
zagen als kabeltouwen, deed de gedachte bij den uitgever ontstaan, de herinnering
aan dezen grootschen aanblik levendig
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te houden door een 200tal verschillende foto's te reproduceeren en deze afdrukken
te vergaderen in een album en voor geringen prijs verkrijgbaar te stellen. Alleen het
feit, dat er in Holland, waar men als 't ware gewend is aan mist en rijm, ongeveer
60.000 ex. geplaatst zijn, doet vooruitzien hoeveel meer zal men in de landen tusschen
de keerkringen, in de warme landen in 't algemeen, hierin belang stellen. Tegen
toezending van fl. 0.75 voor gewone verpakking, aangeteekend of voor fl. 0.95 in
speciale verpakking in plano, wordt dit merkwaardige en fraai uitgevoerde Album
franco door den uitgever S. Bakker Jz. te Koog-Zaandijk toegezonden.
Tevens maakt deze uitgever attent op zijn andere uitgaven: den bekenden kalender
‘Mooi Nederland’ en ‘Het Jaar 1909’, beide bij uitstek geschikte en boeiende uitgaven,
waarvan door genoemden uitgever gaarne circulaire wordt toegezonden.

Schoolboeken
Taal en teeken. Cursus in het zuiver schrijven onzer taal voor de lagere
school. Door K. Doornbosch en G. Duiven. Een voorlooper en 4 stukjes.
Groningen, J.B. Wolters.
Dat is nu eens een stel boekjes, waaraan wij waarlijk geen overvloed hebben. Alle
overbodige geleerdheid - en die is er ontzaggelijk veel in onze schoolboeken te vinden
- is aan kant gelaten: oefening, altijd maar oefening van oog, van hand en van oor,
met het onmisbare minimum grammatica, ziedaar de methode der schrijvers. Menig
schoolmeester zal misschien vinden dat het onmisbare minimum grammatica toch
deerlijk ‘verminimumd’ is Maar juist daarin ligt, mijns inziens, het voortreffelijke
dezer boekjes. Och! als onze knapen ze door hebben, zullen ze het bestaan van een
eersten of tweeden toekomenden verledene tijd ‘ut sic’ zelfs niet vermoeden; ze zullen
vruchteloos hun oogen uitkijken en hun ooren uithooren naar een bepaling van
gesteldheid of van omstandigheid, maar... ze zullen een brief kunnen opstellen zonder
fouten, en dat 's hoofdzaak.
Moge dit werkje overal in onze lagere scholen in gebruik raken.
H.T.S.J.

Nog bij moeder, door Jan Ligthart en H. Scheepstra. Zesde druk, te
Groningen bij J.B. Wolters. 1907.
Deze vertellingen en tafereelen uit het kinderleven door twee gunstig bekende
schrijvers verzameld en opgesteld en door den heer Jetses fijn en prachtig
geillustreerd, zullen zeker in den smaak van ‘leesgierige’ knapen vallen. Bij ‘Ol,
Sien en Trui’, zullen kinderen van den zelfden leeftijd zich in heel aangenaam
gezelschap bevinden; evenals leerlingen van meer gevorderden ouderdom zich kunnen
verkwikken in de ‘Zonnestralen, vertellingen door H. Dietz en Kath. Leopold’. Wel
is waar, van ons katholiek standpunt uit, zouden wij in de vier boekjes eenige verhalen
ingelascht hebben die de ontwikkeling der godsdienstige en zedelijke gevoelens in
de hand werken. Dit neemt de verdiensten van deze boekjes niet weg, en verhindert
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ons niet ze aan de laatste voorbereidende klassen aan te bevelen. Deze vier deeltjes
zijn in de gewone en ook in de vereenvoudigde spelling uitgegeven.
X., S.J.
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Samen op reis. Cremer, Ligthart en Noordhoff. - In 3 deelen: prijs fl. 0.40.
Te Groningen bij J.B. Wolters.
Het doel der schrijvers is:
1o De kinderen vertrouwd te maken met de kaart van Nederland;
2o Beelden aan te brengen van landschappen en volksleven, om hen land en volk
eenigermate te leeren kennen en liefhebben.
Hebben de schrijvers hun doel bereikt? Mij dunkt van wel.
Zij hebben gereisd per trein en per boot, en aldus de leerlingen bekend gemaakt
met de voornaamste spoor- en waterwegen.
Gedurende hun sporen, trammen en varen hebben ze hunne oogen wijd opengezet,
zelfs hebben ze menig tochtje te voet afgelegd, om des te nauwkeuriger alles te
kunnen opmerken.
Na het aandachtig lezen of bestudeeren zulker boekjes heeft men zich dan ook
over Nederland niet een symbolisch kaartbeeld maar wel een levende werkelijkheid
gevormd.
De reisjes zijn methodisch en pedagogisch ingericht.
Eerst door duin en geestgrond (langs zee).
Daarna door kleigrond en laagveen (bij zee of rivier).
Eindelijk door binnenzandgronden, hoogveen en Limburgsche klei met rotsgronden
(binnenslands).
Nederland is grootendeels op de zee veroverd, daarom weiden de schrijvers iets
breedvoeriger uit over de wijze, waarop land gewonnen en behouden wordt.
Met één woord, dit werkje is leerrijk en aantrekkelijk: twee hoofdhoedanigheden
voor een volksschoolboek.
Ten slotte zij den uitgever lof toegezegd voor den netten druk en de mooie platen.
Wanneer krijgen we een dergelijk ‘Samen op Reis’ door Belgie...?
J.B.S.J.

Beknopt leerboek der aardrijkskunde, r.p. Bos, herzien door J.F.
Niermeyer. Twaalfde druk, met kaarten en platen. Te Groningen bij J.B.
Wolters, 1907, 320 bl. in-8o.
Dit leesboek van wijlen P.R. Bos, geheel vernieuwd door den bekwamen geograaf
Niermeyer, beleefde verleden jaar zijn twaalfden druk. De tekst verschilt niet veel
van de vorige uitgave; alleen zijn eenige kleine verbeteringen aangebracht. Het blijft
aldus een meesterlijk boek; bij al de ernstige wetenschap die het brengt zorgt het ook
voor kunstsmaak en uitspanning. Talrijke platen, die karakteristieke zaken voorstellen,
maken het heel en al aantrekkelijk. Jammer dat de faam van dit werk zoo weinig in
Vlaamsch België doordrong: de algemeene aardrijkskunde en de bijzondere
aardrijkskunde der verschillende landen wordt er zoo in behandeld dat het ook met
groot nut in onze Vlaamsche gestichten voor het onderwijs der aardrijkskunde kan
gebruikt worden.
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Dr J. MEES.

Ingekomen boeken ter bespreking:
Dr H.T. COLENBRANDER. De Bataafsche Republiek. Geïllustreerd onder toezicht
van E.W. Moes, directeur van 's Rijks pren-
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tenkabinet. Aflev. 1; 't werk zal volledig zijn in 6 afleveringen, te zamen fl.
3.90. Meulenhoff en Ce, Amsterdam 1908.
P. HENCKENS S.J. Lectures allemandes. 7e Ed. IIe partie, à l'usage du cours
moyen. Liège, H. Dessain.
Dr H. POMES. Over van Alphen's kindergedichtjes. Bijdrage tot de kennis van
de opvoeding hier te lande in de 18e eeuw, met een portret en 32 illustraties.
W.L. & J. Brusse, Rotterdam.
A. VAN DEN BROECK. Historische schets over Jan-Pieter Minckelers, uitvinder
van het lichtgas, prof. aan de Universiteit van Leuven.
A.H.L. VAN HOUCKE. De Bruggen van Ouds tot heden. Nr 105 der
Verhandelingen van de Alg. Kath. Vl. Hoogeschooluitbreiding, 44 blz. pr. fr.
0.25.
JUSTUS VAN MAURIK. Verspreide Novellen. De Nederl. Boekhandel, Antwerpen,
132 blz. pr. fr. 0.75.
E.J. OSSENBLOK. Eene lezing over Vondel's treurspel ‘Adam in Ballingschap’,
106 blz., pr.
A. FRESON. Het Boeddhisme, zijne leer, zijne geschiedenis, zijne invloeden op
het christendom. Nr 106 van de Verhandelingen der Algemeene Katholieke
Hoogeschooluitbreiding. Pr. 0.25.
M E. BELPAIRE en L. DUYKERS. Wonderland, vertellingen, 6e reeks. De
Seyn-Verhougstraete, Aalst 1908. 133 blz.
LULU VON STRAUSZ und TORNEY. Nr 5 van de Duitsche Keurboekerij voor
Nederlandsche en Belgische scholen, bewerkt en van aanteekeningen voorzien
door G. Van Poppel, leeraar kl. Seminarie, Rolduc. Kerkrade, N. Alberts. Pr.
fl. 0.25.

Uitgaven van J.B. Wolters, Groningen.
Dr D. VAN GULIK, Warmte en hiermee samenhangende verschijnselen, nieuw
deeltje van de ‘Geïllustreerde Land- en Tuinbouwbibliotheek’ 123 blz. Pr. fl.
0,90.
J. HEERINGA, Nederlandsche Stijl, deel I, 4e dr. 152 blz. fl. 0.75.
H.M. LEOPOLD, De Beginselen van het Hoogduitsch, 1e deel, 5e dr. 184 blz. Pr.
fl. 1.25.
K. TEN BRUGGENCATE, Leerboek voor het Engelsch, ten dienste van het
voortgezet onderwijs, 5e dr. 172 blz. Pr. fl. 1. -.
I. VAN GELDEREN. De Oefenklasse, verzameling van stijl- en taalopgaven ten
dienste van gymnasia, hoogere-burgerscholen, normaalscholen, enz. 8e druk,
160 blz. Pr. fl. 0.90.
J.D. BAKKER. De kleine Taalgids, methodisch gerangschikte taaloefeningen ten
dienste der lagere school. A, 4e deeltje, 4e herziene druk. 108 blz. fl. 0.30.
D. BOSWIJK en J.G. ZIJLSTRA. Rekenonderwijs, een stel rekenboekjes ten dienste
van lagere scholen, 3e leerjaar, 2e dr., 80 blz., fl. 0.25.
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Inhoud van tijdschriften
ONZE KUNST, Augusti 1908. - Rembrandt's voorbereiding van de etsen van
Jan Six en Abraham Francen (Prof. Jhr. Dr. J. Six). - Kunst van Heden (Slot) (Jul.
Schmalzigaug). - K.P.C. de Bazel (III). - Kunstberichten uit Amsterdam, uit
Rotterdam, Ambachts- en Nijverheidskunst, enz. - Boeken en Tijdschrijten.
BIEKORF, 12 Juli. - Een Woordeke-op-en-weg (J.U.) een praatje over den
‘naamdag’. - Bij zonnesterven (Cl. Vander Straeten): Tweespraak tusschen avond
en maan met een prachtig slotvers. - Werken (Dr Aug. Schepers): hoe gezond het is
en wat een genot. - Eerste uitgang der koeien (Warden Oom): geestig-schilderachtig
vers. - Mengelmaren: Dante in Vlaanderen.
- 13 Juli. - Geest en lichaam (L.G.): een brokje gezonde wijsbegeerte. - Uit het
Landleven: Weer een goed gedraaid gedicht van Theo Brakels. - Mengelmaren.
DE GIDS, Juli 1908. - Een huis vol menschen (C. en M. Scharten-Antink): slot
van dien roman, zoowel naar opvatting als naar uitwerking een der merkwaardigste
boeken uit dezen laatsten tijd. - Schimmen: verzen van C. Lapidoth-Swarth. Insulinde's Toekomst (Mr C. van Deventer): er moeten in de Oost radicale
verbeteringen komen ten koste van Nederland's Staatskas; anders is het verlies dier
kolonie slechts een quaestie van tijd. - Napoleon en Nederland van 1799 tot 1806
(Dr H. Colenbrander): vooral de rol van Schimmelpenninck als gezant te Parijs is
belangwekkend. - De Schadeloosstelling van de Leden der Tweede Kamer (Beelaerts
van Blokland): weeral iets dat uit Parijs komt en dat bezig is zijn omreisje door
Europa te doen. - Potgieter herdacht (J.N. Van Hall): ‘De schim van Potgieter kan
te vreden zijn’ over de stille viering van zijn eerste eeuwfeest; waardeerende
bespreking van Verwey's ‘Droom en Tucht’, ‘het Testament van Potgieter’, en de
twee deeltjes in de Nederlandsche Bibliotheek. - Uit het Rijksprentenkabinet (J.S.D.)
aanbeveling van ‘afbeeldingen’ naar belangrijke prenten en teekeningen in het
Rijksprentenkabinet onder leiding van Van der Kellen, W. Versluys, Amsterdam. Buitenlandsche letterkunde (J.N. Van Hall): over François Coppée. - Spoorweglectuur:
een keuvelarijtje van J. de Meester. - Muzikaal overzicht (H. Viotta). - Parlementaire
Kroniek. - Buitenlandsch Overzicht.
DE XXe EEUW, Juli 1908. - Een Arme (Jos. M. van Mens): treffend gevonden
en gezegd. - Moewe Jaren (A. Aletrino) vervolg. - Gedichten (Edm. van Offel): ver
van te zijn vrije zangen des harten. - De Scheiding van Kerk en Staat in Frankrijk:
slot van de merkwaardige studie van G.W. Van Vierssen Trip, die eerlijk zijn best
heeft gedaan om onpartijdig te blijven. - Schetsen (H. Bouma): Van
Deyssels-dunnetjes van inhoud, maar
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bijna even gaaf van vorm. - Liefde voor mijn Vader, prozagedicht (L. Van Deyssel):
ons dunkt het stuk merkwaardiger om zijn ethische dan om zijn esthetische elementen;
maar wat een rankteere zegging weer! - De heilige Tocht (Ary. Prins) weer drie
bladzijdjes. - Staatkundige Kroniek (M).
DE NIEUWE GIDS, Juli 1908. - ‘Lanseloet ende Sanderyn bij de Hagespelers’
(Fians Mijnssen): ‘De opvoering was... als een mooie droom’. - Bij Ludovic Halévy's
heengaan, door Dr J. De Jong, een dankbaar operalief hebber. - De Watermeulen
van Deurne (K. Van der Oever): slot van die kleurige, hartelijke vertelling. - De
Ahasverieden (Alfr. Verren): wellicht zal schrijver eenmaal op andere planeten beter
worden verstaan en genoten dan op de onze. - Drie Sonnetten (H. Boeken):
ongenietbaar. - Frits Roosdorp (G. Van Hulzen): een gevoelde herinnering aan dien
vroeggestorven moderne, bij de tiende verjaring van zijn sterfdag. - Het veredelen
van kultuurplanten (R.): bespreking van Hugo De Vries' nieuw werk. - Literaire
Kroniek (W. Kloos): een uiterlijk geestige, in den grond verontwaardigde tuchtiging
van Adema van Scheltema om zijn ‘grondslagen eener nieuwe Poëzie’. Toch ben ik
zeker dat meer dan een moderne bij de lezing van dit boek zijn troontje zal voelen
waggelen.
ONZE EEUW, Juli 1908. - Ida Westerman (Slot) (Ger. Van Eckeren) slot van
de novelle. Van Eckeren heeft eigen gaven, duurzamer dan woordcultus. - De
Motie-Bos in de Tweede Kamer (Mr H. Smissaert): altijd nog over exploitatie van
spoorwegen door den Staat. - De Limes, eene Taunus-herinnering, (F.J.L. Krämer)
de ‘Pfahlgraben’, de ‘limes’ der Romeinen. - Waar heeft het Indo-Germaansche
stamland gelegen? Zeer merkwaardige bijdrage, eigen beschouwingen gevend nevens
geleerdheid uit de werken van Much, Ratzel, Hirt, Schrader. - Nieuwe Boeken (G.
Haspels): de sympathiek-degelijke romanschrijver is minder verkwikkelijk ditmaal
als criticus. - Buitenland: een nieuwe politieke rubriek in ‘Onze Eeuw’ - Onze
Leestafel.
DE BEWEGING, Juli 1908. - Multatuli en de Romantiek (J. Prinsen). ‘De
Beweging’ wordt blijkbaar het orgaan van de nieuw-oplevende Romantiek. Bilderdijk's Treurspelen (J. Koopmans) ‘Kormak’ wordt genoemd een koninklijk
stuk, hoog van stijl, en met koninklijke gevoelens. - Het Meer, verzen van Jan Prins.
- Gedichten (P. Van Eyck), poëzie, stellig verwant met die van den anders door de
modernen zoo zeer versmaden Fiore della Neve. - Arbeidswetgeving en vakbeweging
in Nederland (J. Molenmaker). - Boekbeoordeelingen: o.a. onverantwoordelijke,
zooniet ontoerekenbare kritiek over de ‘Gedichten van Edw. B. Koster’ en over de
verzen van V. de la Montagne, en op zijn minst onrechtvaardige over Reddingius.
DE NATUUR, 15 Juli 1908. - De Teekenkunst in voorhistorischen tijd (J.H. Van
Balen) met belangwekkende afbeeldingen. - Voor welke constructies vindt gewapend
beton toepassing? (J. Rückert) o.a. bij dijkwerken. - Een bezoek aan de Papoea's
van Noord Nieuw Guinea (W.v.B.). - Een gewijzigde Deprezafbreker voor de
Ruhnikorff. - Bestuurbare Luchtballons (J.M. Kleiboer): die van

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1908

198
Parseval. - Nieuwe Banen in de metallurgie (Dr A. Snijders): nieuwere methoden
voor het opsporen en gewinnen van goudertsen. - Lithopone (G. Uhl): bereiding van
dit mengsel van zwavelzink en gepraecipiteerd bariumsulfaat. - Een viertal
Dagvlinders (J. Daalder): citroenvlinder, papilio podalirius, koninginne-page,
peterselie-vlinder. - Het vervaardigen van vlakke glazen platen. - De zakzonnewijzer
van Eise Eisinga (Dr P. Schuringa).
REVUE DES DEUX MONDES, 1 Juin 1908. - La politique extérieure après le
plébiscite (Em. Ollivier). Voor Ollivier, de minister van Napoleon III, draagt natuurlijk
enkel Bismarck de schuld van alles in 1870: ‘La politique de l'empereur fut à tous
égards loyale et sérieuse, fidèle à ses principes, respectant le droit des autres peuples,
animée d'un zèle sincère pour le maintien de la paix’. - Conspirateurs et gens de
police. - L'aventure du colonel Fournier et la mystérieuse affaire Donnadieu III
(Gilb. Augustin-Thierry). - Aloyse Valérien, slot van Rod's roman. - Paysages de la
Grèce (L. Bertrand): thans is de beurt aan Aulis (van Iphigenia), Corinthe, Nemea,
Mykene, Argos, Tyrinthe, en, tusschen Tripoli en Sparta, Mistra. - La Médecine, les
Médecins et les Facultés de médecine (Ch. Richet). - L'évolution de Péducation au
Japon, II. - Les tendances socialistes et réactionnaires (Vay de Vaya et de Luskod).
- Chronique de la Quinzaine, histoire politique (Fr. Charmes).
- 15 Juin 1908. - La reine Victoria, d'après sa correspondance inédite (A.
Mézières): ter vollediging van dit echt koninginnebeeld, met haar plichtbesef, haar
gezond verstand en haar familiegeest. - Ciel rouge: begin van een roman door Claude
Ferval. - Madame, mère du Régent: mort de Charles-Louis; Liselotte le roi (namelijk
Louis XIV, et Mad. de Maintenon), les grands chagrins (Arv. Barine). - Octave
Gréard (comte d'Haussonville): sympathieke studie over dien grooten ijveraar voor
't meisjes-onderwijs, en tusschen in een beeld van de beide groote waarover Gréard
eenmaal schreef: Prevost Paradol en Schérer. - Le mariage secret de Mad. la duchesse
de Berry (Costa de Beauregard). - Revue musicale (C. Bellaigue): Hippolyte et Aricie,
Boris Godounow, Snegourotchka. - Le poète de la vie familière (R. Doumic): een
fijn artikel over Coppée.
LE CORRESPONDANT, 10 juin 1908. - La Politique intérieure après le
plébiscite (E. Ollivier). Geen vriend van Gambetta. - Deux ans au palais Farnèse
(Ch. de Moüy): In 1886, '87 en '88, de politiek van Crispi jegens Frankrijk, en die
van Goblet jegens Italië. - François Coppée (E. Harancourt): een klinkend lofartikel:
‘Dans une forme exquise il a fixé une sincérité parfaite... Au regard des générations
futures il aura la mérite d'avoir décrit son temps et son peuple, une famille d'hommes,
un moment de sa patrie... Comme technicien de la métrique, il déconcerte, et je crois
pouvoir attester que pas un seul, hormis Hugo, n'a possédé plus subtilement la science
de son métier. - Les Indes anglaises (***). - A travers la Révolution (de Lanzac de
Laborie) aan de hand van een heelen hoop nieuw verschenen boeken. - L'Action
française (Ch. Maurras, L. Moreau): nog altijd die pennetwist aangaande de
royalisten-partijen. Voor l'Action française zijn alle middelen goed ter Restauratie,
le ‘Correspondant’
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wil van geen revolutionaire pogingen (Et. Lamy en de Voguë). - Les Salons de 1908
(Max Doumic).
- 25 juin 1908. - La Politique intérieure après le plébiscite (E. Ollivier). - Les
Idées religieuses de Leibnitz (G. Fonsegrive). - Les Maîtres de l'Océanie (Biard
d'Aunet). - Le premier Congrès international contre le Duel (Pierre de Rohu). Conflits d'ámes (J. Bertheroy). - Jeunes romanciers (H. Bremond). - Le Syndicalisme
révolutionnaire et la Confêdération genérale du Travail (L. de Seilhac). - Journal
d'un voyage à Terre-neuve (Rob. Perret). - Les OEuvres et les Hommes (Ed. Trogan).
ETUDES, 20 juin. - I. La cause de la Paix et les deux Conférences de La Haye
(M.A. Pillet): den vrede zouden zij geenszins bevorderd hebben. - II. Le Modernisme
en Allemagne (Joseph Brücker): over Ehrhard en Schnitzer. - III. Saint Ignace de
Loyola et la communion quotidienne (Joseph-Marie Cros): vóór Ignatius was het
gebruik maar ééns 's jaars de heilige communie te ontvangen vrij algemeen geworden,
bij kloosterlingen zoowel als bij leeken. Overal zette hij de christenen aan ten minste
wekelijks te communiceeren. Als hun geen doodzonden klaar en duidelijk vóór 't
geweten stonden en de dagelijksche communie voordeelig scheen zouden zij die ook
aandurven: ze was hun geoorloofd, het beste dat ze doen konden. - IV. Mélanges
pour l'étude du Pentateuque (Gabriel Huvelin): niets nieuws. - V. Deux systèmes de
Théosophie (Paul Carty). - VI. Madagascar. Dix ans (1896-1906) (Pierre Suau):
vervolgt. - VII. Bulletin d'Histoire moderne (Joseph de la Servière): 't gaat over 14
nieuwe boeken. - VIII. François Coppée (Pierre Suau): enkel vier bladzijden in
kristalhelder Fransch, over het werk van Coppée en zijn karakter. ‘Longtemps, ce
que F.C. a écrit sur la bonne souffrance consolera, éclairera, fortifiera des âmes.
Redevenu chrétien, il le fut avec humilité et ferveur. Il ne se fit point une pose de sa
foi, ni un piédestal de ses croyances. Il bénit la miséricorde de Dieu, la jugea infinie,
et fut le publicain qui ne méprise personne, et qui, dans un recoin obscur du temple,
se frappe sincèrement le coeur.’
- 5 juillet 1908. - I. Le 16 juillet à Lourdes en 1858 (L.-J.-M. Cros): critische studie
over de laatste verschijning. - II. Madagascar. Dix ans (1896-1906) (Pierre Suau):
12e artikel en slot. - III. De la Sainteté de Jeanne d'Arc (chanoine Dunand): een
théologische verhandeling van 1628, en die, alhoewel niet onbekend, hier voor het
eerst uitgegeven en ontleed wordt. - IV. Les Tombeaux des Médicis (Gaston Sortais):
critische beschouwingen. - V. La Suppression des Jésuites (1773-1814) (L. Delplace):
vervolgt. - VI. Autour de la question religieuse (Lucien Roure): overzicht van een
half dozijn jongst verschenen werken, voor of tegen den godsdienst pleitende. - VII.
Le Décret ‘Ne Temere’ sur les Fiançailles et le Mariage (2 août 1907) (Lucien
Choupin): een toelichting komt nooit te laat, als ze zoo helder is.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1908

200

Omroeper
ANTIGONE TE MECHELEN. Op Donderdag, 30en Juli, werd in het Klein Seminarie
te Mechelen, ter gelegenheid der prijsuitdeeling, Sophokles' treurspel Antigone
(vertaling van Dr Burgersdijk) ten tweeden male opgevoerd. Een eerste opvoering
had den Zondag te voren plaats gegrepen.
Antigone is het meest gevierde onder alle Grieksche dramas. Het onderwerp is
hoogst eenvoudig. Trots het onrechtvaardig verbod van Kreon, koning van Thebe,
bestelt Antigone het lijk van haar broeder ter aarde. Om aan de goden te gehoorzamen,
aarzelt zij niet haar leven prijs te geven. Kreon veroordeelt haar ter dood, maar hij
wordt door de goden schrikkelijk gestraft.
Wie te Mechelen niet aanwezig was kan zich niet verbeelden wat overweldigenden
indruk dit meer dan 23 eeuwen oude treurspel op het moderne publiek maakt, op
zulken zelfs die er door geene klassieke studiën op voorbereid zijn. Meer dan twee
uren en half duurde de vertooning, zonder tusschenpoozen; en voor iedereen waren
't twee uren en half van het zuiverste genot. De muziek van Mendelssohn droeg er
machtig toe bij; de rollen, die van Antigone in 't bijzonder, werden meesterlijk
vertolkt; maar de voornaamste oorzaak is wel dat geene literatuur zoo volmaakt als
de Grieksche het algemeenmenschelijke ter uiting heeft gebracht.
Hoe verheffend werkt zulke opvoering voor het geestesleven van ons volk! En
welk gewin voor onze taal! Burgersdijk's vertaling, die bij de lezing soms wat stijf
schijnt, blijkt voor de voordracht heel geschikt. Den zwier zelfs van 't oorspronkelijke,
die in eene Fransche vertaling noodzakelijk verloren gaat, geeft zij in voldoende
mate weer.
Waar men ons volk in eigen taal aanspreekt toont het zich voor de hoogste kunst
vatbaar. Hoe lang nog zal men met vreemd prulwerk zijn smaak bederven? Ja, 't is
veel gemakkelijker een nietsbeduidend kluchtspel op te voeren: dit vergt slechts een
paar hooge hoeden en een rijzweep daarbij.
DAAREVEN bereikt ons de tijding dat bij Novello (Londen) verschenen is Jozef
Ryelandt's oratorio ‘De Komst des Heeren’ met Vlaamschen en Engelschen tekst uit
de H. Schrift. - 't Kost 10 fr.
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Beethoven's levensgenooten
Aan de zedelijke beeltenis, die ik van den grooten meester poogde op te hangen,
ontbreekt nog de omlijsting der uitwendige gebeurtenissen, der beïnvloedende
betrekkingen. In deze leemte moet deze studie voorzien.
En vooreerst Beethoven's oorsprong, zijn afkomst: Uit welken bodem was de
stoere eik opgeschoten? - Verheugende vaststelling voor ons, Vlamingen: het was
in ons klein land, en wel bepaaldelijk te Antwerpen.
Uit de opzoekingen gedaan in de archieven en kerkregisters onzer stad door den
bekenden musicoloog, ridder Leo de Burbure, blijkt dat de familie van Beethoven
te Antwerpen gevestigd was van af het einde der zeventiende eeuw.(1) Zij was
herkomstig uit de omstreken van Leuven: Rotselaar, Leefdaal, Berthem. In 1706 zien
wij een Willem van Beethoven, echtgenoot van Catharina Grandjean, wijnslijter te
Antwerpen. Zijn zoon, Henricus-Adelardus van Beethoven, (geboren te Antwerpen
in September 1683, aldaar overleden in September 1745), echtgenoot van
Maria-Catharina De Herdt (overleden te Antwerpen in November 1753), was
meester-kleermaker. Deze bracht het tot een zekeren welstand en kocht zelfs in 1713
het huis Sphera mundi, dat hij in de Nieuwstraat bewoonde. Doch allengs zakte zijn
geluk. Zijn gezin telde twaalf kinderen; hij kon welhaast nauwelijks in hunne
noodwendigheden voorzien, en, tot overmaat van ellende, kwam oneenigheid de
betrekkingen der echtgenooten storen. De tweedracht ging zoo ver dat, op zekeren
dag, de voorlaatste der zonen, Lodewijk genaamd, het ouderlijk huis ontvluchtte en
zich aanbieden ging aan het kapittel der collegiale St. Pieterskerk, te Leuven. Hij
bezat eene schoone stem en was reeds in de toonkunde gevorderd. Den 2en November
1731 werd hij als koorzanger tijdelijk aanveerd. Lang bleef hij

(1) Zie Biographie nationale. Colonnes 105-107.
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echter te Leuven niet. Na drie maanden begaf hij zich naar Bonn, waar hij in Maart
1733 benoemd werd tot zanger aan het hof en in de kapel van keurvorst
Clemens-August van Beieren, met eene jaarwedde van 400 florijnen. Dit was voor
den tijd eene aanzienlijke som.
Lodewijk van Beethoven was nog niet ten volle 21 jaar, toen hij, den 7en September
1733, trouwde met Maria-Josepha Poll, een 19-jarig meisje. Nu voor goed te Bonn
gevestigd, was hij jaren lang een der meest gevierde artisten van het half-kerkelijk,
half-wereldsch hof van keurvorst Clemens-August. Deze prins zelf was te Brussel,
in 1700, geboren, toen zijn vader, Maximiliaan-Emmanuel van Beieren, landvoogd
der Nederlanden was. Hij koesterde een bijzondere achting voor den Antwerpschen
toonmeester, en ook zijn opvolger, Maximiliaan-Frederik, had dezelfde gevoelens.
In 1763 stelde hij van Beethoven aan tot algemeen bestuurder der muziek aan zijn
hof. Tot aan zijn dood bleef de Vlaamsche artist deze verhevene bediening
bekleeden.(1)
Deze Lodewijk van Beethoven was de grootvader van den grootvorst der muziek.
Uit zijn huwelijk met Maria-Josepha Poll, (overleden te Bonn den 30en September
1774) had Lodewijk van Beethoven, onder andere kinderen, een zoon, Johann, die
hem, in 1763, opvolgde als titularis-zanger aan de kapel. Johann van Beethoven was
in 1740 geboren; den 12en November 1767 trad hij in den echt met Maria-Magdalena
Kewerich, van Ehrenbreitstein, die hem vier zonen gaf: een eersten Ludwig, geboren
den 2en April 1769 en reeds den 8en overleden; LUDWIG VAN BEETHOVEN, den grooten,
geboren den 17en December 1770, (of den 16en: de 17e is de datum van Beethoven's
doopsel); Caspar-Anton-Carl, geboren den 8en April 1774 en Nicolaus-Johannes,
geboren den 2en October 1776.(2)
Gemakkelijk had Johann van Beethoven al de bedie-

(1) Al deze bijzonderheden zijn ontleend aan de Burbure's biographische schets van ‘Louis van
Beethoven’ den ouderen, geb. te Antwerpen den 23en December 1712 † te Bonn den 24en
December 1773.
(2) Wegeler, 10.
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ningen van zijn vader kunnen erven, had hij tegelijk gedeeld in de algemeene achting
die de oude van Beethoven meedroeg. Tot het einde zijns levens inderdaad stond de
Vlaamsche artist in hoog aanzien. Hij behield zijn frissche stem, niettegenstaande
zijne gevorderde jaren, en iederen winter moest hij eene of andere rol vervullen in
de zangspelen die op den schouwburg van den keurvorst werden opgevoerd. In 1771
zong hij nog, in 't Fransch, de partij van Dolmont den vader in Grétry's Sylvain; en
in 1773, in 't Italiaansch, de rol van Brunoro in Luchesi's Inganno scoperto.(1) Ook
in L'Amore artigiano en in Monsigny's Déserteur vond hij grooten bijval, volgens
Wegeler.(2)
Niet alleen als kunstenaar was de oude van Beethoven geëerd; zijne degelijkheid
werd alom erkend. Johann van Beethoven integendeel was een mensch van zwak
karakter, een dronkaard, een slemper, die vrouw en kinderen ongelukkig maakte.
Als muzikant alleen had hij iets van zijn vader overgeërfd. Zijne twee jongste zonen
aardden naar hem: niet zoo de oudste, Ludwig genaamd gelijk de grootvader en door
hem over de vont geheven. ‘Vont smet’, zegt het Vlaamsche spreekwoord. Dit wordt
bewaarheid in onzen grooten Beethoven. Zelfs uiterlijk geleek hij op zijnen peter.
Deze was, volgens Wegeler, ‘een klein, krachtig man met uiterst levendige oogen.’(3)
‘Ook onze Beethoven was’, gelijk Ridder von Seyfried hem beschrijft, ‘van
gedrongen lichaamsbouw, middelmatige gestalte, erg knokkelachtig, vol kloekheid,
een beeld van kracht.’(4)
Innerlijk ook was de kleinzoon het beeld van den grootvader. Van dezen had hij
geërfd al de eigenschappen van den stoeren Vlaamschen stam: de degelijkheid, het
vrije en onafhankelijke man-zijn, de oprechtheid in woord en daad, den diepen,
vromen zin. Innig was hij verkleefd aan zijnen ouder, volgens Wegeler's getuigenis:
‘Van dezen grootvader, die... tegelijk Beethoven's peter was, hield de kleine Louis
ongelooflijk; alhoewel hij hem vroegtijdig

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

de Burbure.
Bl. 12.
Wegeler, 12.
Ibid.
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verloor, bleef de jeugdige herinnering, die hij ervan bewaarde, zeer levendig. Hij
sprak geerne over zijn grootvader met zijne jonkheidsvrienden; en zijne vrome en
zachte moeder, die hij veel liever zag dan den strengen vader, moest hem ook veel
van grootvader vertellen. Het eenige wat hij zich uit Bonn naar Weenen liet sturen
was het portret van den ouden Beethoven, door den schilder van 't hof, Radoux,
vervaardigd, en tot aan zijn afsterven had hij er vreugde aan.(1)
Deze aanhankelijkheid van Beethoven voor zijnen grootvader is voor ons,
Vlamingen, van overgroote beteekenis. Immers de oude van Beethoven was heel en
al Vlaamsch. Te Antwerpen geboren, had hij er de eerste, onuitwischbare indrukken
opgedaan. Zijn latere handel en wandel te Bonn kon niets veranderen aan zijnen aard,
te meer daar zijn vorstelijke beschermer ook Nederlander van geboorte was en de
Nederlanders begunstigde.
Algemeen dus wordt erkend dat Beethoven naar zijnen grootvader aardde. Hoe
zeer werd dan zijne kunst beïnvloed door het Vlaamsch bloed dat in zijne aderen
stroomde, eene kunst die zoo heel en al zielekunst was! Zou hij niet aan zijn Dietschen
oorsprong te danken hebben de fiere klanken van zijne muziek, het onafhankelijk
mannelijke van zijn doen en laten? Schindler zelf merkt het op, waar hij spreekt van
Beethoven's afkeer voor alle dwingelandij, zijn neiging naar volksgezindheid. Deze
bladzijde moet ik in haar geheel geven, daar ze zoo kenteekenend is. Zooals men
weet werd Beethoven de ‘Sinfonia eroica’ ingegeven door het dwepen met Napoleon.
‘De bewondering voor Generaal Bonaparte was bij Beethoven niet enkel
gegrondvest op de talrijke overwinningen aan 't hoofd van ontzaggelijke legers, maar
veel meer op het feit dat het den buitengewonen man gelukt was, in weinige jaren,
den chaos der gruwelijkste revolutie met krachtige hand terug te ordenen in de banden
van den Staat. En dat die nieuwe orde van zaken op republikeinsche beginselen
steunde, alhoewel deze niet van den eersten consul uitgingen, moest de sympathieën
van Beethoven

(1) Wegeler, 12.
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voor Bonaparte en den nieuwen staat nog verhoogen; reeds dan was hij den
republikeinschen staatsvorm genegen, hartstochtelijke aanhanger als hij was van
onbegrensde vrijheid en onafhankelijkheid. Dat neigen naar vrije staatsgrondwetten
werd bij hem nog versterkt door de aanhoudende studie der Grieksche schrijvers,
Plutarch en Plato.’(1)
‘Het net der partituur (van de SINFONIA EROICA) met de opdracht aan den eersten
consul der Fransche republiek, enkel bestaande uit de twee woorden “NAPOLEON
BONAPARTE”, lag juist gereed om overhandigd te worden aan Generaal Bernadotte(2),
die ze naar Parijs moest sturen, toen het nieuws te Weenen aankwam, dat Napoleon
Bonaparte zich tot Keizer der Franschen had laten uitroepen. Graaf Lichnowsky en
Ferd. Ries meldden deze gebeurtenis aan den toondichter. Nauwlijks had hij het
nieuws gehoord, of hij greep zijne partituur, scheurde het titelblad af en wierp het
op den grond onder verwenschingen tegen den nieuwen Franschen Keizer, “den
nieuwen tyran”.
... Het duurde lang vóór de heilige toorn van onzen democratischen toondichter
gestild was en zijn opgehitst gemoed weer bedaarde. Veel moesten zijne vrienden
bidden en smeeken. Later gaf hij toe dat het nieuwe werk uitgegeven werd onder
den titel “SINFONIA EROICA”, met het bijschrift: “Per festegiare il sovvenire d'un gran
uomo.”(3) Doch dit uitgeven volgde enkel twee jaar later.(4)
Met de bewondering voor Napoleon was het echter voor goed gedaan; die was in
hevigen haat veranderd. Enkel het tragisch einde des Keizers te St. Helena kon
Beethoven weer tot verzoening stemmen. Zou in deze hardnekkigheid niet eene
kleine erfenis van het Nederlandsch volkskarakter te herkennen zijn?...’(5)

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

Schindler I, 101-102.
Van wien het denkbeeld uitgegaan was.
Om het aandenken van een groot man te vieren.
1804.
Schindler I, 107-108. Ook in het fragmentarisch, maar zinzwanger werk van Theodor de
Wyzewa: ‘Beethoven et Wagner’, wordt gedrukt op het Vlaamsch karakter van Beethoven's
kunst en gemoed.
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Wij zullen later nog veel bewijzen aantreffen van Beethoven's vrij en vrank gemoed.
Dit enkele volstaat vooralsnu om te toonen hoe de Vlaamsche voorouders voortleefden
in het grootste toongenie dat Duitschland ooit gekend heeft.
Doch niet alleen manhaftigheid ademt Beethoven's kunst: zijn gemoedsleven is
zoo rijk aan liefde, dat men daarin ook het vrouwelijk element ontwaart. Zou dit
streelend-zachte zijner natuur niet een erfenis der moeder zijn?
Wegeler spreekt op verschillige plaatsen van Beethoven's verkleefdheid voor deze
zachte vrouw. De toondichter was, van zijne eerste jeugd af, wars van les-geven.
Mevrouw von Breuning, die hem als haar eigen kind behandelde, verplichtte hem
somwijlen zijn woord gestand te doen in het huis van den Oostenrijkschen gezant,
die over haar woonde. Veelal bracht Beethoven het tot aan de deur, dan liep hij weg
en beloofde den volgenden keer twee uren onderricht te geven. ‘Het gedacht aan zijn
eigen benarden toestand was hem geen prikkeling’, zegt Wegeler, ‘wel dat aan de
berooidheid zijner familie, vooral van zijne lieve moeder.’(1)
Een nog treffender bewijs van deze genegenheid levert ons de allereerste brief die
van Beethoven bewaard bleef. De meester had eenige maanden van het jaar 1787 te
Weenen overgebracht en kwam over Augsburg naar Bonn terug. Hij schreef aan den
raadsheer von Schaden, die hem te Augsburg zeer vriendelijk onthaald had:
‘den 15en Herfstmaand
bonn 1787,
hoogedelgeboren
uitnemend weerde vriend!
wat gij van mij denkt, kan ik licht vermoeden; dat gij gegronde oorzaken hebt, niet
gunstig over mij te oordeelen, kan ik u niet wederspreken; doch ik wil mij niet
verontschuldigen, vóór ik die oorzaken heb aangestipt, waardoor ik hopen durf, dat
mijne verontschuldigingen zullen aanvaard worden. Ik moet u bekennen dat, sedert
ik augsburg verliet, mijne vreugd en met haar mijne gezondheid verdween; hoe

(1) Wegeler, 24.
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dichter ik bij mijn Vaderstad kwam, hoe meer brieven ik van mijnen vader kreeg,
mij nopend om gauwer te reizen dan gewoonlijk, daar mijne moeder niet in goede
gezondheid was; ik spoedde dus, zoo zeer ik kon, daar ik zelf onwel werd: het
verlangen mijne zieke moeder nog eens te kunnen zien, deed bij mij alle hindernissen
wijken, en hielp mij de grootste bezwaren overkomen. ik trof mijne moeder nog in
leven, doch in den ellendigsten staat van gezondheid; zij had de tering en stierf
eindelijk ongeveer voor zeven weken, na veel smerten en lijden te hebben
ondervonden. zij was voor mij eene zoo goede beminnelijke moeder, mijne beste
vriendin; o! wie was gelukkiger dan ik, toen ik nog den zoeten naam moeder
uitspreken kon, en hij gehoord werd, en aan wie kan ik hem nu zeggen? aan de
stomme op haar trekkende beelden, die mijne verbeeldingskracht samenstelt? zoo
lang ik hier ben, heb ik maar weinige genoeglijke uren genoten; den ganschen tijd
door was ik met aamborstigheid geplaagd, en 't is te vreezen dat er tering uit
voortkomt; daarbij komt nog melankolie, welke voor mij eene bijna even groote
kwaal is als de ziekte zelf. zet u in mijne plaats, en dan hoop ik vergiffenis van u te
bekomen, voor mijn lang stilzwijgen. de buitengewone goedheid en vriendschap,
die gij hadt mij te augspurg drie Krlin te leenen, moet ik u verzoeken nog wat geduld
met mij te hebben; mijne reis heeft mij veel gekost, en ik heb hier geen de minste
vergoeding te hopen; het lot is mij hier te bonn niet gunstig.
gij zult mij niet kwalijk nemen, dat ik u zoo lang met mijn gebabbel ophield, 't
was alles noodig tot mijne verontschuldiging, ik bid u mij uwe vereerende vriendschap
niet te onttrekken, daar ik niets zoo zeer wensch, als mij uwe vriendschap in eenigen
deele weerdig te maken.
ik ben met alle hoogachting
uw gehoorzame dienaar en vriend
l.v. beethoven
Keurv. Keulsche hoforganist
(Adr.:) Monsieur
Monsieur de Schaden
conseilièr d'Augspurg
à Augspurg’.(1)

(1) Beeth. S. Br. I, 5. Beethoven's brieven laat ik onverlet met hunne taal- en spelfouten, gemis
aan hoofdletters, enz. gelijk de manuscripten ze ons geven.
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Er is iets bijzonder roerends in dien brief, als men gedenkt dat deze zoo betreurde
en zoo vroeg-ontvallen moeder de eenige vrouw was die door 't leven van den grooten
meester moest gaan. Noch vrouw, noch zuster, noch verwante heeft de arme lijder
gekend. Zijn hongerig hart zou enkel teren op de baatzuchtige vriendschap van
broeders die hem bedrogen en van een onweerdigen neef. Dan verklaart men zich
de talrijke uitroepingen die als snikken uit zijn gemoed opwellen, het nokken en
stenen van zijne muziek: ‘o God - laat mij haar, gene eindelijk vinden, die mij in
deugd zal versterken: die voor mij de VEROORLOOFDE MIJNE zal zijn.’(1) ‘Eene groote
handeling, die gebeuren kon, daar te laten en zoo te blijven - o welk verschil met het
leven zonder kommer dat ik mij zelven zoo dikwijls verbeeldde - o vreeselijke
omstandigheden, die mijn gevoel voor huiselijkheid niet onderdrukken, maar mij
wel beletten het te verwezenlijken, - o God, God, zie op den ongelukkigen B. neer,
laat het niet langer zoo duren.’(2)
Uiterst mannelijke kracht, teer vrouwelijk gevoel vormden den grond van
Beethoven's rijke en volledige natuur, en hij had ze geërfd uit de twee wezens die
hem het vroegst ontvielen. Grootvader van Beethoven stierf den 24en December 1773,
toen het kind dus juist drie jaar oud was. Beethoven's moeder overleed den 17en Juli
1787. Aan den toondichter bleef niets meer over dan de weinig sympathieke vader;
deze leefde tot den 18en December 1792; toen had zijn zoon sedert eenige weken
Bonn voor goed verlaten.
Gelukkig voor onzen meester dat hij, nevens zijne bloedverwanten, eene tweede
familie aantrof in het huis von Breuning. Deze bestond uit de moeder, weduwe van
een raadsheer van het Keulensch hof, uit drie zonen van Beethoven's jaren en eene
dochter, Eleonore, die later met Wegeler trouwde, en eene leerlinge was van den
jongen artist.
Bij de Breunings heerschte, volgens Wegeler, al de blijheid, de losheid der jeugd,
maar ook een ongedwongen

(1) Schindler I, 107, nota.
(2) 15 Mei 1813, in Beethoven's dagboek. Schindler I, 187, nota.
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beschaafde toon. De kinderen, geschaard rond eene eerbiedweerdige moeder, gaven
Beethoven een schoon voorbeeld van huiselijk leven. 't Was ook daar dat de anders
zoo verwaarloosde toondichter al zijne begrippen van ontwikkeling en cultuur opdeed,
zijne eerste kennismaking genoot met de Duitsche letterkunde, vooral met de dichters.
Ook aan den jongsten zoon gaf Beethoven les en deze was reeds uitstekend pianist,
toen hij in 1798 stierf, na voleinding van zijne studiën in de geneeskunde. De tweede
zoon, Stephan von Breuning, was Beethoven's levenlange vriend; 't is hij die wij 's
toondichters oogen zagen sluiten en die ongelukkig hem volgde in 't graf zonder den
tijd te hebben zijne kostbare bijzonderheden voor het nageslacht te bewaren.
Wegeler verkeerde op vertrouwelijken voet in het huis von Breuning en dus ook
met den welkomen gast. Zijne kennismaking met Beethoven dagteekende van 1782.
In 1765 te Bonn geboren, was hij alsdan 17 jaar oud en zijn vriend 12. Reeds was
deze toondichter. ‘Tot September van 1787 leefde ik zonder onderbreking in de
innigste betrekking met hem; toen vertrok ik naar Weenen om mijne studiën in de
geneeskunde te voleinden. Na mijne terugkomst in October 1789 verkeerden wij
weer op de zelfde hartelijke wijze totdat Beethoven ook, tegen einde 1792, naar
Weenen vertrok; ik week insgelijks daarheen in October 1794. Wij bevonden ons
dus weer samen, in de zelfde onverflauwde gevoelens, en nu ging zelden een dag
voorbij zonder dat wij elkander troffen.’(1)
Eerst in 1796 keerde Wegeler naar Bonn terug, maar dan nog bleef hij met zijn
vriend in betrekking door de hartelijke brieven die wij kennen en ook door hetgeen
zijn zwager, Stephan von Breuning, te Weenen gevestigd, hem meldde. Wegeler's
vrouw, Eleonore von Breuning, of gemeenzamer nog ‘Lorchen’, stond ook in hoog
aanzien bij Beethoven. Getuige de volgende brief:

(1) Wegeler. Voorrede. In nota drukt de schrijver op het wisselvallige van die beroerde tijden.
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‘Weenen, den 2en November 93.
Vereeringsweerdige Eleonore!
Mijne dierbaarste vriendin!
Eerst nu dat ik hier in de hoofdstad haast een gansch jaar heb verleefd, krijgt gij van
mij eenen brief, en toch bleeft gij gewis in immerdurend levendig aandenken bij
mij....
Gij krijgt hier eene opdracht van mij aan U, waarvan ik enkel zou wenschen, dat
het werk grooter ware en uwer meer weerdig. Ik werd hier lastig gevallen om dat
werkje uit te geven en ik maak van deze gelegenheid gebruik, om U, mijne
vereerensweerdige ELEONORE, een bewijs te geven van mijne hoogachting en
vriendschap jegens U en van mijn altijddurend aandenken aan uw huis. Moget gij
deze kleinigheid aanveerden en er bij denken dat zij U gewordt van eenen U zeer
vereerenden vriend. O, als zij U eenig genoegen kan schenken, dan zijn mijne
wenschen volbracht. Het weze een kleine heropwekking van dien tijd toen ik zoo
vele en zoo zalige stonden in uw huis overbracht; misschien houdt het mij in
aandenken bij U, tot ik eens weerkom, wat echter in de naaste toekomst nog niet zal
zijn. O wat zullen wij ons dan verheugen, mijne lieve vriendin; gij zult dan een
vroolijkeren mensch vinden in uwen vriend, die, door den tijd en zijn beter lot
bijgestaan, de voren van zijn vroegeren tegenspoed heeft toegedolven.
... Tot slot van mijnen brief waag ik nog eene bede; dat is, dat ik weer zoo gelukkig
mocht zijn, mijne lieve vriendin, eene uit hazen-haren door uwe hand gebreide vest
te bezitten: vergeef uwen vriend dit onbescheiden verzoek. Het spruit uit mijne groote
voorliefde voor al wat van uwe handen komt, en in 't geheim mag ik U wel bekennen
dat daaraan ook eene kleine ijdelheid ten gronde ligt, namelijk om te kunnen zeggen,
dat ik iets bezit van een der beste, meest vereeringsweerde meisjes van Bonn. Ik heb
nog wel de eerste, waarmee gij zoo goed waart mij in Bonn te begiftigen, doch zij
is door de mode zoo onmodisch geworden, dat ik ze enkel als iets van U mij zeer
kostbaar in de kleerkast kan bewaren....
P.S. Die V. (variaties) zullen voor u wat moeilijk te spelen zijn, bijzonder de trillers
in de Coda. Dat moet U
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echter niet afschrikken. Dat is zoo geschikt dat gij niets dan de trillers te spelen hebt,
de overige noten laat gij er maar uit, vermits zij ook in de vioolstem voorkomen. Ik
zou zoo iets nooit gezet hebben, had ik niet dikwijls bemerkt, dat er hier en daar te
W. iemand was om, wanneer ik 's avonds gefantazeerd had, 's anderendaags veel van
mijne eigenaardigheden op te schrijven, en daarmee te pronken. Daar ik dan op
voorhand wist, dat zulke zaken zouden verschijnen, besloot ik ze te voorkomen. Eene
andere reden was ook de klavierspelers hier daardoor in verlegenheid te brengen.
Vele van hen zijn immers mijne aartsvijanden, en zoo wilde ik mij op deze wijze op
hen wreken, daar ik op voorhand wist, dat men hun hier of daar de V. zou voorleggen,
en dat die heeren zich dan slecht uit den slag zouden trekken.
BEETHOVEN.’(1)
De variaties, waarvan hier sprake is, zijn die op het bekende thema van Mozart's
Figaro: Se vuol ballare. Het was een van Beethoven's meest treffende eigenschappen,
op de piano naar goeddunken te kunnen fantazeeren. Een groot licht werpt reeds die
brief op 's meesters leven te Weenen, maar wij mogen Bonn met hem niet verlaten
vooraleer te vermelden aan wie hij zijne muzikale opleiding verschuldigd was.
Zijn eerste meester was zijn vader, die hem streng en onophoudend aan de studie,
in huis, hield. ‘De uit geestelijk en zedelijk oogpunt weinig uitstekende vader’, zegt
Wegeler, ‘zocht in den oudsten zoon eene hulp om de anderen op te brengen.’(2) Uit
belang dus, niet uit liefde, kwam zijne bezorgdheid. Voor 't overige ‘was Beethoven's
opvoeding noch opvallend veronachtzaamd, noch bijzonder goed. Lezen, schrijven,
rekenen en een weinig Latijn leerde hij in eene openbare school.’(3)
De verdere onderwijzers van den knaap in de toonkunst waren zekere Pfeiffer,
muziekdirecteur, en hoboïst, en de twee hof-organisten: Egidius van der Eeden en
Chr. Gott-

(1) Beeth. S. Briefe I, 13, 14, 15, 16.
(2) Wegeler, 13.
(3) Wegeler. 13.
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lob Neefe. Nevens dezen laatste trad ook, in 1785, de vijftienjarige jongeling als
organist op aan 't hof van Keurvorst Max-Franz, broeder van Keizer Jozef II. Deze
benoeming was gebeurd om Beethoven te begunstigen en met hetzelfde doel zond
de Keurvorst hem eenigen tijd later naar Weenen, zooals wij gezien hebben.
't Was gedurende dat eerste kort verblijf te Weenen dat Beethoven in aanraking
kwam met Mozart. De nog jeugdige en reeds zoo rijpe meester zou zijn genialen
opvolger nooit meer zien.(1) Als een voorgevoel van zijne toekomstige grootheid had
hij, toen hij, na hem te hebben gehoord op een gegeven thema, de woorden uitte:
‘Deze jongeling zal nog veel van zich in de wereld doen spreken.’(2)
Toen Beethoven voor de tweede maal naar Weenen ging en er zich vestigde, was
zijn doel onder Haydn te studeeren. Keurvorst Max-Franz liet hem daartoe het volle
bedrag zijner emolumenten aan de hofkapel. Al die gunsten had de jonge toonmeester
te danken aan zijn eersten invloedrijken Maecenas: Graaf Waldstein, van Bonn, Deze
beschermer riep hem vaarwel toe in het volgend briefken:
‘Lieve Beethoven! Gij reist thans naar Weenen ter vervulling uwer zoo lang betrachte
wenschen. Mozart's muze treurt nog, den dood beweenend van haar kweekeling. Bij
den onuitputtelijken Haydn vond zij wel eene schuilplaats, maar geen werkzaamheid;
door u hoopt zij nog eens met iemand vereenigd te zijn. Door onvermoeide vlijt zult
gij Mozart's geest verwerven aan de handen van Haydn.
Bonn, den 29en October 1792.
Uw ware vriend
WALDSTEIN.’(3)
Het bombastige van den stijl sluit de hartelijkheid niet uit, maar teekent de periode;
en welk eene periode toen men de drie grootste namen der muziek in één adem kon

(1) Mozart, geboren 27 Januari 1756 † 5 December 1791.
(2) Schindler I, 15.
(3) Schindler I, 18.
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uitspreken! Haydn, Mozart, Beethoven - de overheerlijke, onovertrefbare trits!
Haydn laat zijn vroom-kinderlijk gemoed uitstralen in werken van ongestoorde
diepte, als een kristal-helder water. Mozart zingt zijn jongelingshart uit in verrukkende
zangen van streelende bekoring. Beethoven is de woeste, oerkrachtige man,
alles-proevend, alles-lijdend, alles-genietend. Hij is meer dan de man, hij is het
menschdom.
Met Haydn heeft hij nochtans meer overeenkomst dan met Mozart, juist gelijk de
volledige man dichter staat bij het reine kind dan bij den wispelturigen jongeling. In
Haydn's grootsche eenvoudigheid ligt reeds de grond van Beethoven's geweldige
grootschheid. Mozart's speelsche gratie bleef hem integendeel doorgaans vreemd.
Aangeduid scheen dus Haydn om het ontkiemende genie te doen doorbreken - reeds
te Bonn, of liever te Godesberg, bij zijn eersten terugkeer uit Engeland, werd hem
Beethoven voorgesteld, en deze toonde hem eene door hem geschreven cantate, die
Haydn hoog prees(1). En nochtans algemeen genomen was Beethoven's opleiding bij
Haydn eene mislukking. Schindler geeft ons eenigszins de reden er van: ‘Het is zeker
dat Beethoven's kennis in de wetenschap der harmonie niet verder reikte dan de
generaal-bas, toen zijn onderricht bij Haydn begon... Anderzijds is het bekend, dat
lang reeds voor het jaar 1792 vader Haydn opgehouden had stelselmatig onderwijs
te geven. Niet alleen zijne menigvuldige bezigheden als kapelmeester te Eisenach,
in dienst van Vorst Esterhazy, hadden hem zulks jaren lang belet, maar ook zijn
onophoudende werkzaamheid aan de schrijftafel; en tevens zijn toenemende
ouderdom.’(2)
‘De leeraar was’, volgens Schindler, ‘voor den leerling niet geschikt, noch de
leerling voor den leeraar.’(3) De eene te zeer gevorderd in jaren en de andere te vurig
en te achterdochtig. De volgende anecdote zal bewijzen hoe licht Beethoven's argwaan
verwekt werd:
‘Onder de vakgenooten bijzonder geacht door Beet-

(1) In Juni 1792. Wegeler, 20.
(2) Schindler I, 25-26.
(3) Ibid.
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hoven was er zekere JOHANN SCHENK(1), de toondichter van het alombekende, in
bijna alle Europeesche talen overgezette zangspel “De Dorpsbarbier”, een zacht,
minzaam karakter en een grondige leeraar der muziekwetenschap. Op zekeren dag
kwam Schenk onzen jongeling tegen, toen deze juist met zijn schrijfboek onder den
arm van bij Haydn kwam. Schenk wierp een blik over het boek en ontwaarde hier
en daar iets gebrekkigs. Beethoven, daarop opmerkzaam gemaakt, beweerde dat
Haydn zoo even dit werk gecorrigeerd had. De schrijver van “De Dorpsbarbier”
bladerde in het boek achteruit en vond eenige fouten tegen den regel en de wet,
onverbeterd. Meer was er niet noodig om aanstonds bij Beethoven de meening te
doen ontstaan dat Haydn het niet recht met hem meende. Hij vatte onmiddellijk het
besluit de lessen bij hem af te breken, maar liet zich toch overreden om voort te gaan
tot Haydn's aanstaande tweede reis naar Engeland (1794) hem daartoe gelegenheid
gaf. Van dit oogenblik af echter werd Schenk verbeteraar, of liever eigenlijke leidsman
van Beethoven voor het contrapunt, ofschoon deze voort bij Haydn met zijn boek
ging, in welke stemming is licht te raden. Dat voortaan tusschen beiden de betrekking
niet al te vriendelijk was, zal niet verwonderen.’(2)
Ook in Ries' gedenkschrift wordt gedrukt op de onvriendelijke verhouding tusschen
Beethoven en Haydn: ‘Haydn kwam er zelden van af zonder eenige zijstooten, wat
bij Beethoven waarschijnlijk het gevolg was van vroegere herinneringen. Een oorzaak
van dezen wrok was misschien de volgende: Op een soirée bij Vorst Lichnowsky
moesten Beethoven's drie trio's (opus I) voor den eersten keer aan de kunstwereld
geopenbaard worden. De meest bekende kunstenaars en liefhebbers waren
uitgenoodigd, Haydn in 't bijzonder, wiens oordeel iedereen met spanning verwachtte.
De trio's werden gespeeld en verwekten aanstonds buitengewonen lof. Ook Haydn
zegde veel goeds daarover, maar raadde toch Beethoven aan het derde in C moll niet
uit te geven. Dit maakte op Beethoven een zonderlingen indruk,

(1) Geboren 1761, † 1836.
(2) Schindler I, 27-28.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1908

215
daar hij het hield voor het bestgeslaagde, en inderdaad nu nog bevalt het meest en
maakt het schoonst effect. Die woorden van Haydn lieten Beethoven gelooven dat
Haydn nijdig was en ijverzuchtig, dat hij het niet goed meende met hem. Ik moet
bekennen dat ik daar weinig geloof aan hechtte, toen Beethoven het mij vertelde. Ik
vroeg het dan, met de eerste gelegenheid, aan Haydn zelf, en zijn antwoord bevestigde
Beethoven's beweren, in zoo verre dat hij bekende verwonderd te zijn dat dit trio zoo
gauw en zoo gemakkelijk begrepen werd en zoo gunstig werd onthaald door het
publiek.’(1)
Ries zegt verder: ‘Haydn verlangde dat Beethoven op den titel zijner eerste werken
zou laten drukken: “Leerling van Haydn”. Dit wilde Beethoven echter niet! Hij had
wel lessen bij Haydn genomen, zegde hij, maar niets van hem geleerd.’(2)
‘Is dat niet te veel gezegd?’ merkt Schindler met reden op. ‘Kan men niet aannemen
dat, zelfs als het eigenlijke onderricht gebrekkig was, Beethoven menig kostbaren
raad uit Haydn's mond opving?’(3)
Zeer waarschijnlijk komt deze bewering voor als men Beethoven's werken
doorgrondt. En ook in zijne waardeering van den buitengewonen man brachten de
jaren een geheelen ommekeer. Schindler nog eens zal het ons bewijzen:
‘In de lente van 1824, ging ik eens in Beethoven's gezelschap over de Graben
(eene plaats van Weenen); daar kwamen wij Schenk tegen. Beethoven was buiten
zich zelven van vreugde bij de ontmoeting van dezen ouden vriend, waar hij in jaren
niets had van gehoord: hij greep hem bij de hand en trok hem in de nabijgelegen
herberg “Zum Jägerhorn”, en daar zelfs in de achterste kamer, die men bij klaren
dage nog moest verlichten. Om ongestoord te blijven, draaide hij de deur in slot. Nu
begon hij zijn hart te openen tot in de kleinste vouwen. Eerst kwamen de klachten
over allerhande lotgevallen en ongelukken; daarna werden ook de voorvallen van de
jaren 1793-94

(1) Ries, 102.
(2) Ries, 103.
(3) Schindler I, 29.
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besproken, en in eens brak Beethoven in luid lachen los, bij 't herdenken hoe zij
beiden Haydn gefopt hadden, zonder dat deze er het minste van merkte. In dit tooneel
hoorde ik voor den eersten keer spreken van de zeldzame betrekking tusschen de
twee mannen. Beethoven, alsdan op het toppunt van zijnen roem, overlaadde den
bescheiden componist van “De Dorpsbarbier” - die met lessen-geven zijn brood
verdiende - met dankbetuigingen over de toewijding en deelneming hem bewezen
in zijn leerjaren. Roerend was het afscheid tusschen beiden na dien gedenkweerdigen
stond; zij verlieten elkander als voor 't leven, en inderdaad - Beethoven en Schenk
kwamen nooit meer bijeen.’(1)
Alle wrok tegen zijn grooten voorganger was dus uit Beethoven's hart geweken.
Hij toonde het eens te meer in zijne laatste dagen. Omtrent half Maart was Hummel
te Weenen aangekomen. Den zelfden dag nog verscheen hij bij 't ziekbed van den
stervenden meester, in gezelschap van Andreas Streicher en van zijn leerling
Ferdinand Hiller. ‘Sedert 1814 hadden de twee kunstenaars elkander niet gezien. Bij
't aanschouwen van Beethoven's lijdend wezen, barstte Hummel, ontsteld, in tranen
los. De lijder poogde hem tot bedaren te brengen met hem eene plaat te toonen die
hij van Diabelli gekregen had en die Haydn's geboortehuis te Rohrau verbeeldde.
‘Zie, lieve Hummel’, zegde hij, ‘dat is het geboortehuis van Haydn; ik kreeg het
vandaag, tot mijn groote vreugd, ten geschenke; zulk een nietig boerenhutje! en
daarin werd een zoo groot man geboren!’(2)

(1) Schindler I, 31-32.
(2) Schindler II, 197. Gerhard von Breuning, Stephan's zoon, verhaalt in zijn boek Aus dem
Schwarzspanierhause hoe zijn pianoleeraar Heller het plaatje omlijst had en met zijn beste
schrift op den witten rand had geschreven: ‘JOS. HAYDEN'S geboortehuis te Röhrau.’ Tegen
het afraden van zijn vader in, maakte Gerhard Beethoven op die fout opmerkzaam. De zooeven
nog tevreden meester was onmiddellijk vertoornd. Hij vroeg opgehitst: ‘Wie heeft dat zoo
geschreven?’ - ‘Mijn pianomeester.’ Beethoven: ‘Hoe heet die ezel? - Zoo 'n nietsweter wil
pianomeester zijn, wil muzikant zijn, en dat kan niet eens ordentelijk den naam schrijven
van een meester gelijk Haydn. Hij moet het maar seffens verbeteren; want het is eene schande’
enz. (Beethovens Sämt. Briefe, I, 213-214 nota.)
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Beethoven had overigens niet zijne laatste stonden afgewacht om Haydn zijn recht
te laten wedervaren. Zijne drie eerste sonaten voor piano (op. 2, F. moll, A dur, C
dur, 1796) waren den ouden meester opgedragen. In eenen brief aan Vorst von
Esterhazy, Haydn's grooten begunstiger, die Beethoven de mis in C dur besteld had,
schrijft deze de volgende woorden: ‘Ik moet bekennen dat ik met veel vrees in uwe
handen mijne mis zal overgeven, daar Gij d(oorluchtige) V(orst) de gewoonte hebt
de ongeëvenaarde meesterstukken van den grooten Haydn te hooren voordragen.’(1)
Beethoven's bekende oprechtheid laat hem hier niet verdenken van vleitaal. Overal
toch in zijne brieven uit hij zich met de zelfde nederigheid, de zelfde geringschatting
van zich zelf tegenover de andere grooten. Zoo in een brief aan Breitkopf und Härtel,
uit
‘Weenen, 13en Juli 1802.
.... ten opzichte der gearrangeerde zaken ben ik hartelijk blij, dat gij dezelve van de
hand gewezen hebt, er moest wel een einde komen aan de ONNATUURLIJKE WOEDE,
die thans heerscht, om zelfs KLAVIERSTUKKEN op snaarinstrumenten te willen
overdragen, instrumenten die elkander in alles zoo tegenovergesteld zijn, ik houd
het vast staan, slechts MOZART kon zich zelf van het klavier op andere instrumenten
overzetten, zooals ook HAIDN - en zonder mij bij deze beide groote mannen te willen
aansluiten, beweer ik het OOK VAN MIJNE KLAVIERSONATEN...’(2)
Beethoven's edele bescheidenheid komt nog schoon uit in een brief door hem
geschreven aan een meisje van 8, 10 jaar. Dat kind, reeds goede pianiste en dwepende
met den meester, had hem, aangezet door hare gouvernante, in't geheim geschreven
en een briefzaksken gestuurd, door haar vervaardigd. Beethoven antwoordde:

(1) Brief uit Baden, den 26en Juli (1807), I, 212.
(2) Beethovens Sämt. Briefe, I, 88.
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‘Töplitz, den 17en Juli 1812.
Mijne lieve goede Emilie, mijn lieve vriendin!
Laat komt mijn antwoord op uw schrijven aan mij; menigvuldige bezigheden, gedurig
ziekzijn mogen mij ter verontschuldiging dienen. De waarheid dezer verontschuldiging
wordt bewezen door mijn hier-zijn tot herstelling mijner gezondheid. Wil niet aan
Händel, Haydn, Mozart hun lauwerkrans ontrukken; hun hoort hij toe, mij nog niet.
Uw briefzakje wordt opgenomen onder de andere blijken van de nog bij lange niet
verdiende achting veler menschen.
Ga voort, oefen u niet alleen in de kunst, maar dring ook in haar binnenste; zij
verdient het, want enkel de kunst en de wetenschap verheffen den mensch tot de
Godheid. Zoo gij soms iets mocht wenschen, mijne lieve Emilie, schrijf mij gerust.
De ware kunstenaar heeft geen hoogmoed, hij wordt ongelukkig gewaar dat de kunst
geene grenzen heeft, donker voelt hij, hoe ver hij van het doel verwijderd is en terwijl
hij misschien door anderen bewonderd wordt, treurt hij, dat hij nog niet gekomen is
daar waar een betere geest hem enkel als eene verre zon tegenstraalt....’(1)
Zou iemand die de kinderziel genoeg waardeerde, om zulke eenvoudig-grootsche
zinnen te schrijven, niet den meest kinderlijk-grootschen onder de toondichters
gewaardeerd hebben?
(Vervolgt.)
M.E. BELPAIRE.

(1) Beeth. S. Br. II, 90.
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Het huis op den hoek
(Slot)
- ‘Zoudt ge niet zeggen’, mompelde Netje, ‘of zij heeft land te koop. Wat beslag
voor een hond!’
- ‘Zij bezag ons gelijk vuiligheid’, zei Lies met een gemaakten lach, die heure
inwendige nijdigheid niet bemaskeren kon, ‘maar wij moeten nog geen patatten met
azijnsaus eten’, beet zij spottend.
De jongens kwamen een voor een uit hunne schuilplaats geslopen, vertelden fier
aan elkander wat zij gedaan hadden, en vroegen of zij wel dít gezien hadden, en dat
andere, en nog al meer. Ze werden opnieuw durvend, nu de Staak verdwenen was,
en zij de deur gesloten zagen gelijk altijd. De ergsten waagden het voorbij den winkel
te gaan, en kwamen, trotsch op hunne heldendaad, bij de wachtende kameraden terug.
Piet riep zelfs door het sleutelgat: Staak! Staak! waarop allen weer een eind wegliepen;
en plots gierde er een steen door de lucht, en kletterde de gebroken ruit der deur
rinkelend neer in splinterende scherven.
Doch er kwam niemand meer buiten. Het huis bleef stil, als onbewoond. Slechts
tegen den avond zagen zij dat er een grijs karton achter het stukgeworpen glas
geplaatst was; en diep-beleedigd verhaalde Lies aan al wie het hooren wilde, dat het
volk van den hoek het zoo hoog in den bol had, dat zij bijna een deftig mensch in
het gezicht zouden spuwen, hoewel zij nog niet genoeg hadden om een halven
werkdag aan een kuischvrouw te betalen.
Het scheen of de oude dame nog zieker werd, want dagelijks zagen zij nu het
glimmende rijtuig van den dokter stilhouden voor de deur. Was dit soms de reden
dat het rolbeluiken der keuken gesloten bleef, en dat van den winkel maar half werd
opgetrokken? Hierdoor kreeg het huis een droef, doodsch uitzicht, iets grafachtigs,
iets dat sprakeloos kloeg van bang verwachten voor dreigende
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dingen. Het was of de menschen daarbinnen in hunne ziekelijke, nacht-gewende
oogen het gulden licht der stemmige herfstedagen niet verdragen konden, en zij het
schuw afsloten van de koude ruimte waarin zij huiverend bewogen. Het scheen of
het buiten-leven, dat gewoon golfde uit de omliggende woningen door de drukbevolkte
straat, brak op den arduinen deurdorpel, en dáár-over alle blijheid en lust verstijfde
tot ijs van kommer in de killige smartlucht.
De dagen verkrompen allengs gauwer in vroeger-neerzijgende avonden, en soms
joegen er reeds buiïge vlagen uit het woelig wordend Westen. Dan rilde de
halfverdorde fuchsia die voor het venster der verdieping stond, en de weinig
geblevene, blauwige bellebloemen bengelden angstig in 't zoevend gewaai. Dan
striemde de regen schuin-stralend tegen de halfzichtbare vitrien, en bleekte het gelig
licht van den enkelen ontstoken gasbek spaarzaam-wijfelend over de verarmde
uitstalling. Alles kwijnde er in langzaam knagende ziekte van scherp-getande ellende,
en het gebeurde soms dat het gaslicht, nauw vlammend, onrustig op en neere stuipte
in pijnlijke onzekerheid, en dan eindelijk, bij gebrek aan voedsel, uitblauwde, wijl
het kegelig net nog een pooze donkerbloedig gloeien bleef in het duister. Dan was
het daarbinnen nog vreemder, nog akeliger, en alleen de vale, ziekelijke klaarte, die
op het verdiep achter de neergelaten gordijn schemerde, getuigde dat er nog iemand
woonde in het stille huis.
Zelfs bij klaren dage had het een zoo streng en stug uitzicht, dat Kato, welke er
reeds dikwijls heen was gekomen met het vast besluit nu toch binnen te gaan, telkens
eene zonderlinge schuwheid over heure borst voelde kruipen, en voorbij schommelde
zonder het zelfs te wagen de deurkruk te vatten. Innerlijk was zij dan wrevelig om
heure kleinmoedigheid, en grommelde te huis tegen heur-zelve, ontevreden dat zij
weer niet had uitgevoerd wat sinds lang als een pak op heur hart lag. Ook hernieuwde
zij telkens meer beslist het voornemen het morgen te doen, kost wat kost.
Zoo drentelde zij nu weer voorbij met een ronde hoedendoos aan de hand, keerde
terug zonder binnen te
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durven, bleef kwansuis de verrulde pluimen en het verkleurde lint bekijken, en sprak
heur wijfelend harte moed in toch maar door te breken. Zij hitste heure verbittering,
die nu geweken was voor groeiende vrees, gedurig op door stil te mommelen dat het
toch schandalig was, zoo iets, en dat zij het daarbij niet kon laten. En opeens, bijna
zonder dat zij het wist, stond zij in den winkel.
De elektrieke belle rinkelde zenuwachtig gejaagd door de ziltige stilte, en bleef
koortsig tingelen tot Kato, besuisd, eindelijk de deur gesloten had. Zonder te durven
roeren stond zij daar nu, met eene vage benauwdheid in heure keel voor hetgeen zij
zinnens was te doen, bang diegene te zien verschijnen voor wie zij gekomen was.
Een oogenblik dacht zij er over maar gauw terug te gaan. Doch de belle had zoo hard
gerinkeld, en dan zou zij wéér....
Nog stond zij in dobberende onzekerheid of zij wel blijven zou, toen de jufvrouw
haastig binnenkwam.
- ‘Neem het niet kwalijk, madame; ik heb u lang laten wachten... Maar 't was...’
Heure roodgerande oogen weerhielden moeilijk de opgedrongen tranen, en heure
lippen beefden, terwijl zij tóch trachtte vriendelijk te glimlachen. Doch die poging
gaf aan heur ontdane wezen een nog smartelijker uitdrukking. Scherp lijnden over
heur bleek gelaat de vale strepen van knagend leed, dat als opgehoopt was in de
donkere zonken der oogen en der ingevallen wangen. Het was of zij nog langer was
dan voorheen, nu zij daar zoo mager stond in het flodderende, veel te wijde kleed
van stemmig-bruine stof, en of heur voorhoofd verhoogd was onder de pracht der
opgewrongelde haren, wier blauw-glimmend zwart hier en daar reeds fijn-zilverig
dooraderd was.
- ‘Wat zou er u believen, madame?’ begon zij opnieuw, na een opperst geweld
om heur wee te bedwingen. ‘Zet u wat....’
Zij schoof gedienstig een stoel bij. Maar Kato deed of zij het niet merkte. Ze dubte,
dubte, en wist niet hoe zij het aan boord zou leggen. Zij zag niet het droeve gelaat
der jufvrouw, zij hoorde niet de onderdrukte trilling in heure stem. Er was maar ééne
zaak die belang voor haar had, en eindelijk brak zij het stoutweg door. Ruw plofte
zij de
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meegebrachte doos op een stoel, en trok nijdig het lint los.
- ‘Hier is uw hoed terug’, sprak zij, eerst wat zoekend naar woorden, maar allengs
vaster, ‘hier is hij terug. Wat hebt gij daar toch van gemaakt? Ik geloof dat gij ons
voor den zot wilt houden. Alle menschen lachen mij uit, als ik met Anneke door de
straat kom. Ze roepen: “Daar is het vliegend peerd. Wat is dat nu voor iets?” Ja, zeg,
wat is dat nu voor iets?’
Zij had den hoed uit de doos getrokken, en hield hem voor de jufvrouw, terwijl
zij haar misprijzend bestaarde. Heure oogen glommen, heure dikke kaken beefden
van stijgende drift, en zij schommelde met het zware, breedgeheupte lijf weg en
weere, nog eens herhalend:
- ‘Ja, wat is dat nu voor iets, zeg?’
De jufvrouw had in sprakelooze verwondering dien geweldigen uitval over haar
laten storten, eerst onbewust, dan begrijpend. Een vage blos kleurde hare matte
wangen, en een scherp antwoord trilde op heure bleeke lippen. Maar zij bedwong
die opstormende verontwaardiging.
- ‘Wel, Madame’, sprak zij, en trachtte de schorre stem, die moeilijk uit hare keel
wilde, door een paar droge kuchen te verhelderen, ‘ge weet toch ook.... de vorm werd
door u zelf gekozen, en het opdoen hebt gij zoo gewild. Denk eens goed: Heb ik toen
niet gezegd dat het uit de mode was, en dat het niet meer gedragen werd?’
- ‘Daar hebt ge 't kot’, barstte Kato los. ‘Als ik het niet gedacht heb.... Ja, zoo valt
het lot altijd op Jonas. Wel, wel, 't is mijn schuld? Heb ik het niet gedacht!’
Zij lachte onnatuurlijk, en heur gelaat gloeide. Driftig smakte zij den hoed terug
in de doos, plantte de grove handen in heure machtig uitgezette lenden:
- ‘Hewel, ik zal u zeggen’, viel zij uit, en haar opgedrongen hoofd helde wat op
eenen schouder, terwijl zij star de ontstelde jufvrouw bestaarde, ‘ik zal u zeggen:
Als gij dat wist, waarom moest gij het dan zoo maken? Hebt ge van uw grondig
leven! Ge weet zelf dat het niet deugt, en tóch.... Maar zeg eens, tegen wie denkt ge
dat ge bezig zijt? Of meent ge dat we zoo maar hoeden kunnen koopen gelijk de
rijken van den boulevard, om weg te zetten? Wij
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moeten daarvoor wroeten, sakkernonde, en uit onzen mond sparen, wij!’
Heure zware mannen-vuist bonkte bonzend op den toog, dat de inktkoker op den
kleinen lessenaar schokkelde en de pen kletterend over den vloer rolde. Onwillekeurig
week de jufvrouw een stap achteruit, en stond daar sjovel in den hoek, bedeesd en
tenger voor het opgewonden, struische wijf.
- ‘Versta toch eens rede, madame’, sprak zij schuchter, bedarend, naderde angstig
de openstaande deur der achterkamer, waar zij even aandachtig luisterde, en die ze
dan behoedzaam sloot. ‘Ik moet toch doen wat mijne kalanten zeggen, niet waar?
Als gij nu wilt....’
- ‘Ik wil? Wat wil? Hoe... Wie spreekt hier van wil? Dat zijn flauwsels. Is hij goed,
of is hij niet goed? dáár is de knoop. Ik kan nievers komen, of de menschen lachen
ons vierkant uit. 't Is 'ne pot, 'ne koffiepot, zeg ik, met een lap en wat gefrul bij. En
daar durft gij acht frank voor vragen.... 'Ne koffiepot!’
- ‘Maar het lint en de bloemen alleen kosten zooveel, madame, verontschuldigde
de jufvrouw. ‘Ik heb het zoo goedkoop gegeven om.... om....’
Zij haperde, verschikte de verschoven lessenaar, en bukte om de pen op te rapen.
Bijna had zij gezegd dat zij enkel had toegeslagen om toch wat te verdienen, daar
mama zoo ziek was en zooveel behoeften had, en het zorgelijk gespaarde geld
dreigend slonk.
En opeens kwam alles weer in heur bewust-zijn, wat eenige oogenblikken geweken
was voor de overrompeling der gramme vrouw: mama die boven lag, lijdend, ijlend
in dulle koorts, arm-gebroken wrak, hier op verlaten hoek gestrand na jaren worstelen
tegen altijd geweldiger slagen; heur broêr, los-liederijk levend in Brussel na alles
verbrast te hebben; zij hier in den geschuwden winkel, met de vergane overblijfsels
van pracht die niemand wilde, huiverend voor ellende die al maar dichter en dichter
drong, zonder dat zij ze kon tegenhouden, ellende die huiselijk genesteld was in alle
deelen van het killige huis waar heure naaktheid beiden tegengrijnsde, tot zelfs op
de ziekenkamer waar zij heur spottend beeld vond in ledige schuiven. En zij voelde
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hoe heur jonge moed, waarmede zij de zaak had aangevat in sterk overtuigen van
welgelukken, nu verwelkt hing aan gebroken stengels van wilskracht, en dat heur
lieve droom van mama nog een treffelijk bestaan te bezorgen vergaan was in de
ziltige eenzaamheid van het schemerdonkere huis.
- ‘Het lint, het lint’, herhaalde Kato gemelijk. ‘Als ik naar Tietz ga, heb ik het
zelfde, en voor de helft van den prijs. Roos heeft er daar een gekocht voor haar Mieke.
Ze gaf vier frank en half, Roos, bij Tietz.’
- ‘Dan zal de kwaliteit zoo goed niet zijn’, wrong de jufvrouw moeilijk uit heure
benepen keel. ‘Geloof mij, zij kunnen dat niet voor minder....’
- ‘Zoo goed niet? Wilt ge mij hoeden leeren kennen? Nog schooner. Ik heb twee
goede oogen, en wat ik zie, dat zie ik. Bij deze vod is 't een juweel! Zoo goed niet....’
Zij draaide den hoed verachtend langs alle kanten, en sloeg met den rug heurer
grove hand op den wijd-uitvouwenden strik, dat hij gansch verfrommelde.
- ‘Hebben de menschen geen gelijk dat zij zeggen: Het vliegend peerd’, siste zij,
al meer en meer in drift. ‘Het zijn gelijk vleugels. Maar wat denkt ge! Zet hem zelf
op, als ge goesting hebt. Dáar.... Zélf op.’
Met nijdigen zwaai wierp zij den hoed voor de voeten der bedremmelde jufvrouw,
en liep woedend weg. Daverend schokte de geweldig toegesnokte deur.
- ‘Ik heb ze daar heure zaligheid eens gegeven, de Staak’, riep ze reeds, toen zij
nauw de deur open had. ‘Zij heeft het er kunnen voor doen.’
Anneke zat met heuren brei bij het venster, en heure ijverig weg en weer
wriemelende priemen haperden. Ze zocht naar den gevallen steek, raapte een
verkeerden op, zette weer af, en trachtte vruchteloos het broddelwerk weer goed te
krijgen. Ze zag door heure ingehouden tranen alles verward ineengevloeid, en liet
eindelijk heure handen moe in den schoot vallen, snikkend.
- ‘Waarom schreit ge?’ stoof Kato driftig op, geërgerd. ‘Ik zou zeker acht frank
moeten geven voor zoo 'n vod, en ons laten uitlachen? Ge krijgt immers een anderen,
veel schooner. Zoo 'n vod, acht frank. Morgen gaan we naar Tietz, morgen.’
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Maar het kind snikte voort. Heure eenvoudige genegenheid ging, ze wist zelf niet
waarom, naar de bleeke jufvrouw met heur droef-goedig gelaat, heure groote, zachte
oogen en vriendelijk-stille stem. Onbewust voelde ze heur kinderlijk medelijden
nijgen naar de menschen waarvan ze enkel spottend had hooren spreken, en de afkeer
die altijd in de taal der anderen beet, had telkens heure geheime deernis nog doen
groeien voor de verstootene.
- ‘We gaan naar Tietz, en daarmee uit.’
Dra ging het als de wind door de buurt dat ze in den winkel in slechte lakens
moesten steken; want de geteekende prijzen waren tot de helft verminderd. Al
schaarser en schaarser ontwaarden zij de Staak. Het duurde soms gansche dagen eer
iemand haar te zien kreeg. Alleen 's morgens, wanneer de gezond-blozende melkboer
zijn ratelend karreke stilhield, zagen zij de geluikte deur even openkieren, en door
de spleet stak dan een witte hand het blauwverlakte kanneke voor 't luttel melk. Dan
knapte zij weer toe, en enkel de komst van den dokter, die van tijd tot tijd nog bezocht,
liet merken dat er menschen woonden in het treurige huis.
- ‘Hebt gij al gezien, Lies?’ kwam Roos, een paar weken later, haastig in 't winkeltje
geloopen. ‘Nu zàl het niet lang meer duren. Ze zijn op, mensch.’
- ‘Wie?’ vroeg Lies, en tokte tegen den suikerschepper om wat bij te schudden in
het grauw-bruine pakje.
- ‘Op den hoek. De affaire is over te nemen.’
- ‘Kom, ge maakt ons wat wijs.’
Ondanks heur schijnbaar ongelooven snelde Lies blijhopend buiten.
De gele plakbrief stond in den hoek der vitrien, en de zware zwarte letters riepen
reeds van verre het groote nieuws.
- ‘Ze zijn zeker al binnen voor den regen’, spotte Lies boosaardig, met
slecht-bedwongen lach van heimelijke voldoening. ‘'t Is erg genoeg voor de
menschen’, ging ze voort met verweekte stem, en over heur gelig gelaat gleed een
glimp van veinzend medelijden. ‘Waar gaan zij het weeral zoeken?’
De povere winkel, waar zij voorheen onverschillig
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voorbijgingen in langzaam verstompende gewoonte, kreeg nu voor allen een nieuw
belang, iets van het lokkende dat het volk trekt naar eene ramp, waarbij ze rustig
staan in veilig voelen hunner eigen, welvoldane persoonlijkheid, meewarig klagend
dat het toch erg is voor hen die het beproeven, maar innerlijk een lange genotsrilling
door het weeke lijf, omdat het toch anderen overkwam en zij buiten gevaar staan.
De tongen gingen hun ratelenden rammel over het gebeurde. Ze hadden het allen
immers gezegd? Nú viel het uit. Dat die menschen zulks niet gezien hadden vóor zij
er in kwamen, daar kon niemand wijs uit worden. Was dat nu een huis? En dan zoo
'n winkel. Bijzonder in een stad waar er van alles genoeg was, te veel zelfs, en beter
ingericht, en grooter, en goedkooper. Wie kon er tegen die samenwerkende
maatschappijen op? Als zij dan voor hunne oogen zagen dat het geen aanpak was,
en tóch deden, moesten zij nu ook maar dapper door den zuren appel bijten.
Dagen aan dagen stond het gele bord voor de vitrien, die grijzig bewaasd bleef
door het eindeloos fijn-mierelend regenen uit grauw-gesloten lucht. Het was of er
nooit zonne had gegloeid of glans had gegloord, zoo rekten de nevelige uren pezig-taai
aan elkander, eentonig dof, zonder dat ooit een licht-glinstering hunne voosheid brak.
De morgenden wrongen moeilijk op uit laatwijkende nachten, en de dagen kropen
lusteloos over de beregende huizen in vroeg neerzijgende avonden. De straten lagen
plodderig beslijkt, met hier en daar in zonk van gezakte kasseien vaal-donkere plassen,
in wier loensch-blekkerend vlak de onverbroken stuivende regen fijne puntjes tikkelde,
en waardoor de zware wagens hobbelend schokkelden, dat het vuile vocht kwanselend
spatte rondom. De meisjes bleven in de gezellige kamer, waar de ontstoken stoof
reeds een lekkere warmte uitstraalde, en frutselden geduldig aan poppekleedjes, of
sneden uit kleurig papier aardige mannekens, die zij tusschen de bladen legden van
een oud-vergeeld boek, en dan elkander daarin lieten steken met een speld bij het
neuriën van het zagend herhaalde liedje:
Wie steekt er hier al voor een spel.
Al die liegt die gaat naar d' hel
bij Janneke snottebel.
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Maar de jongens trotsten kranig het natte weer en de killige vlagen, die soms rafelend
woeien uit den westhoek, en speelden, zelfs nog in den weifelenden schijn der
vroegontstoken lantaarns, met de ketten over den vettigen grond. Van hunne
slap-doorweekte klakken dropen dan de smoezelige-troebele regendruppels; hunne
ruggen, gedurig gebogen onder 't mikkend spel, glommen vochtig, en hun drieste
wezens waren bruin-zwart besproeteld van het opspattend slijk. Tóch deden zij voort,
rolden de steenen ketten scherp berekenend naar den half-volgeregenden put, wrongen
ze zóo behendig achter opgebulte kasseien dat de anderen hen niet raken konden, of
mikten een oogenblik stijf-aandachtig, rechter been vooruit, arm gestrekt, om dan
met zekere hand den belangrijken worp te doen.
Als de verveling kwam speelden zij bedod, en gingen dan schuilen in de donkere,
smalle gangen, knuffelend opeengedrongen, gedempt gichelend van overdadige
vreugd als de opzoeker hen niet vinden kon, om bijwijlen plots, allen te gelijk, gillend
buiten te stormen wanneer een bewoner hen verraste en dreigend verjoeg. Dan vonden
zij dat ook weer te flauw, bleven voor de vitrien op den hoek staan fluiten, de handen
in de broekzakken, of staken met een rietje door het sleutelgat. Soms riepen zij ook
sarrend: Staak! Staak! en draafden dan ijlings weg, loerend van achter de uitsprongen
der muren naar de deur van den winkel.
Maar alles bleef daar stil. Er glom geen licht meer, ondanks het vroege vallen van
nevel-avond, en de armelijke dingen der uitstalling vergroezelden mee tot vage
onzekerheid met het wazige duister. Het was of alle leven daarbinnen uitgebrand
was, of de moed daar dood lag, telkens dieper getroffen door iederen dag van
machteloos wachten, en eindelijk gestorven bij gebrek aan daad, wijl het laatste bloed
gedropt was uit duizende wonden der scherpstekende uren. Het gloeinet der straatgas
op den hoek hing gebroken, en de onrustige vlam trilde weifelend-blauw, kwijnend
in de beregende glazen. Een verjaagde kat jankte in den vunzig-killen kelder, vluchtte
in het donker-diepe als zeldzaam een voorbijganger naderde, en kroop dan weer
omhoog tegen de traliën, terwijl heur rekkend jammeren
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kloeg als bangelijk kinderschreien door de hardvochtige nachtstilte.
Sinds zij wist dat de vreemden het niet konden kroppen, dat ze weg zouden gaan,
gedwongen door ongenadigstuwende ellende, was er een stillende bevrediging in
het wrokkig gemoed van Lies gedaald, en sprak zij met zoetsappig medelijden over
de sukkelaars van den hoek, die het toch niet getroffen hadden met hunnen winkel.
De zekerheid dat zij nu overwonnen waren, en het vermoeden dat zij onvermijdelijk
dra van armoede zouden vertrekken, suste heur afkeer, en met schijnbare deernis
vertelde zij dat de Staak al langer hoe bleeker werd, en, naar heur vaste meening,
uitdroogde gelijk een stok van verdriet.
- ‘Ja, als ge zoo 'n tegenslag hebt’, meende Netje, gewichtig knikkend. ‘Dat knaagt
aan uw hart, kind. Ge moet het mij niet zeggen, wat zou het. Ik heb er al meer gekend
die van zoo iets den put ingingen.’
- ‘'t Zou het ergste zijn voor de moeder’, zuchtte Sofie. ‘Wat moest die ouw sukkel
aanvangen?’
- ‘Wel ja, heur moeder, hoe is 't er mee?’ Ge ziet de dokter niet meer komen.’
- ‘Ik denk dat ze stillekens aan bijwint’, antwoordde Netje. ‘De melkboer wist dat
te vertellen. Maar 't is nog een krakende wagen.’
- ‘Komt nu eens gauw’, riep Mina van op de straat. ‘Komt eens.... Het schijnt dat
ze er uittrekken, de ratten.’
Allen liepen buiten.
Voor den gesloten winkel stond een lange, plompe verhuiswagen, met grove zware
naamletters en aankondigingen op klets-gele wanden. De twee magere paarden, wier
knoken hoekig opstaken onder vaal-roestige huid, lieten hun oude plompe koppen
moe hangen naar den grond, en hunne getaande dik-ombalkte oogen staarden suf,
wezenloos vooruit. De voerman snokte nog eens aan de bel, terwijl twee werklieden
de achteraan-opgetrokken ladder nederlieten, en de dubbele ijzeren deur van den
wagen openzwaaiden.
- ‘Wel ja, ze trekken er permentelijk uit.’
- ‘Goei reis, en den wind van achter.’
De winkeldeur werd schuw geopend, en vluchtig zagen
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zij, terwijl de mannen binnentraden, het treurig-bleeke gezicht van de Staak.
- ‘'t Is heur eigen schuld’, beweerde Kato, die zwaar-gewichtig stond tusschen den
dringenden drom. ‘Als zij wat menschelijker was met heure waar.... Heur eigen
schuld. Ik heb een hoed gekocht bij Tietz voor mijn Anneke; hij kostte de helft
minder, en die van Tietz was nog schooner, voor de helft minder.’
- ‘Tegen zulke magazijnen kunnen die winkeltjes immers niet vechten’,
schokschouderde Lies. ‘De menschen moesten dat begrijpen, en zoo iets niet
aansteken.’
- ‘Dat is 't.’
Kato lekte heure vettige lippen, en herhaalde ook goedkeurend dat dáar de knoop
lag. Sedert het gebeurde met den hoed was de scherpe veete tusschen haar en Lies
zachtjes-aan afgerond, en de gemeenzame wrok tegen de vreemde ratten had de
diepte overbrugd welke hen lang hield gescheiden. Lies vond het niet meer dan billijk
dat Kato den hoed vlakaf had geweigerd, en Kato was nu, evenals Lies, volkomen
overtuigd van de onnoozelheid dier menschen, welke niet hadden begrepen dat hun
haring hier toch nooit braden zou. Waarom waren zij niet in Brussel gebleven? Wat
moesten zij hier komen doen, in een stad waar geen straat was zonder groot magazijn,
waarin het winkeltje tienmaal dansen kon? En een werkende mensch moest toch zien
naar zijn profijt, elken cent uitsmeden, en gaan waar hij het voordeeligst bediend
werd. Ja, Lies wist er het fijn van.
De stoere gasten kwamen met manden en meubels buitengesleurd, en hieven,
trokken en schokten alles ruwgeweldig, achteloos of er soms een paneel kraakte of
een pot in stukken scherfde. Zij hadden gauw gezien dat het er maar kaal was, dat
er niet veel buiten-af zou vallen. Eén flesch bier voor drij. Het kon al moeilijk minder.
Ze pruttelden tegen elkaar, en deden alsof zij de bedeesde aanmerkingen niet
hoorden der jufvrouw, die bij het dreigend gekraak en kletterend breken soms even
buiten kwam, maar haastig en schuw terugweek voor de stekende blikken der
nieuwsgierigen, die in dubbele haag stonden naast de deur. De jongens klauterden
langs de wielen op
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den wagen, gleden er lachend af als de voerman hen sakkerend verjoeg, en klommen
dan op de vensterrichels om over de hoofden heen alles te kunnen volgen. Soms
gilde het spottend: Staak! Staak! Dan sprongen ze terug neer, angstig, grabbelend in
bange haast om te vluchten, liepen een eindje weg, en kwamen dan met onnoozel
gelaat, van God geen erg, terug, aangemoedigd door het heimelijk lachen der
omstaande vrouwen.
Eindelijk was alles opgeladen. De deuren van den wagen werden toegesmakt, de
korte, breede trap opgehijscht, en de voerman met zijn paars-rooden neus kroop op
de hooge, smalle zitplaats onder krom-overschelpenden luifel.
- ‘Ju!’
Hij trok de leiriemen strak, klakte met de tong, en kletste met de zweep op de
schonkig-scherpe ruggen der graat-magere paarden. Ze trappelden wat zoekend weg
en weer, stonden eindelijk schrap, en de kromme ribben lijnden vatbaar door hunne
taai-schrompelige huid van 't danige geweld.
- ‘Ju, lui lamme loeders’, tierde de voerman, en rukte nijdig met den toom, dat de
oude koppen pijnlijk omsnokten; ‘ju, lamzakken!’
Hij striemde hun magere lenden met zoevend omkronkelende zweep. De beesten
wrongen dwaas tegen elkaar, ongelijk trekkend, en sprongen telkens rillend op als
de beknoopte koord hen geeselde, wijl het gelig wit der groote vertrokken oogen
bloed-dooraderd blonk tusschen de kwabberende balken. De twee knechten hadden
hunne grove knuisten aan de wielen geklampt, en hieven wat ze konden, dat de
blauwige pezen dik zwollen op hun ruiggehaarde armen, en hun gebonkt gelaat rood
werd van straffe inspanning. De jongens tierden met den voerman: ju, ju, en wierpen
met steentjes naar de paarden, of duwden met hun schouders van achter aan den
wagen, gedurig tegen elkander gichelend dat het jandorie in hun peer zou zijn, als
hij niet vooruit kon.
Krakend bewogen de wielen. De droge assen kriepten. En wijl de opgewonden
voerman driftiger zweepte, de knechten bulderend hieven, de jongens schel riepen
en,
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elkaar verdringend, duwden, rolde de lompe, logge wagen schokkelend over de
hobbelige kasseien.
- ‘Hebt gij de kleerkas gezien?’ vroeg Lies geniepig, en begluurde de anderen die
het gerij nastaarden. ‘Ik niet.’
- ‘Ik ook niet’, zei Kato. ‘Geen kleerkas. Maar ik ben er bij gekomen als ze al
bezig waren. Misschien....’
- ‘Wij waren hier vóor zij begonnen, en wij hebben niets gezien. Gij, Roos?’
- ‘Geen schijn of gedacht. En als zij hier kwamen hadden zij een schoon ronde
tafel. Waar is die gebleven?’
- ‘Ja, en 't is niet van te zeggen: Het kon er niet meer bij’, bracht Netje er tusschen,
‘want de wagen was nog niet vol. Maar ik weet wel... Wat zou het. Ze moesten toch
leven. En als er niets binnen kwam waren ze wel verplicht....’
- ‘Verlapt, Netje?’
- ‘Wel dat spreekt, schaap. De menschen moesten al zien van wat hout pijlen te
maken.’
- ‘'t Is erg.’
Zij bleven babbelen voor het huis, dat daar eendelijk droevig stond. Beneden was
het rolbeluiken der vitrien gansch neergelaten en de glazen deur gesloten. Op het
verdiep waren de gordijnen verdwenen, en de ruiten ondoorzichtbaar gemaakt met
ruw-gewreven witte kronkelstrepen, die grillig door elkander wrongen. Op het venster
stond de dorrende fuchsia sjovel in roodsteenen bloempot, waaruit het dunne
stammetje schraal opstak, met nog wat bruin-verrunselde blaadjes aan de
spierig-doode takken.
Een rijtuig rolde ratelend door de straat. De dikke koetsier met zijn roodglimmend,
bepuist biergezicht onder den ruigharigen hoogen hoed, tuurde aandachtig naar de
nummers der woningen, en hield het houterig paard, dat op schokkeldrafje
voortsukkelde, met korten toomsnak stil voor het gesloten huis.
- ‘Wat is dat nu weer?’
- ‘De dokter?’
- ‘Neen, er zit niemand in.’
Ondanks de zwaarlijvigheid, welke zijn zwadderbuik onmatig deed ronden onder
plakkerig blinkende vest, en de vette halslagen verkensachtig deed kwabberen over
bedui-
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melden hemdsboord, wipte de koetsier vlug van zijne zitplaats, en snokte geweldig
aan den beltrekker.
Ze konden op de straat het schelle galmen hooren van den koperen klank, die
hard-klaar door de holle ruimte helmde, en als huiverend verstierf in bange stilte die
overal saamgedrongen nestelde.
Even kierde de deur open. Zij zagen de Staak, die een paar woorden sprak tot den
koetsier. Dan verdween zij, terwijl de dikkerd terugkeerde naar zijn rijtuig, en uit
het kaske onder de zitplaats een zwart-bruin roggebrood haalde, waarvan hij met zijn
breed-scherpen lierenaar lange reepels sneed, en het brokkend hield in open hand
voor 't gretig vermalend paard.
- ‘Zij zullen misschien naar de statie rijden. Of naar hun nieuwen woon? Waar
zouden zij heen?’
- ‘Ja, Lies, zeg het mij, dan zal ik het ook weten. Rijden? 't Is geen krot. Waarom
gaan ze niet te voet?’ gispte Kato smalend. Geen krot.
- ‘Ust... Daar zijn ze.’
- ‘En voor wie zou ik zwijgen?’ snauwde het logge wijf, strijdvaardig, en blikte
Mina uitdagend aan. Ja, voor wie?’
Doch de anderen gaven geen acht meer op heur zeggen. Aller oogen en gedachten
waren nu op de vreemden, die langzaam buitenkwamen. Sinds weken hadden zij de
oude moeder niet meer gezien, en een onderdrukt gemommel van onwillekeurig
opdringende deernis soesde een stond door den saâmgedrongen drom.
Moeilijk sukkelde zij voort, voetje voor voetje, aan den arm van de jufvrouw, die
haar behoedzaam steunend leidde. Heur verslenst, geel getaand gelaat was dorrig
vertrokken als uitgedroogde vrucht, en in de groeven der zware rimpels, die heur
voorhoofd dweersten en streepten over heure hollige wangen, lag bij grievend
lichamelijk lijden ook onzeggelijk wee van verkropte zedelijke smart. Moe helde
heur oude hoofd terzij, wat wiegelend, en kleine grijze haarkrullekens slierden warrig
onder den zwarten kant uit van den eenvoudig-donkeren hoed.
- ‘Staak!’ klonk het sarrend van tusschen den hoop.
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De nieuwsgierig toeziende vrouwen schrokken. Mane, die geroepen had, kreeg van
Mina een nijdigen stomp in den rug, en sloop met pijnlijk vertrokken gezicht uit de
dreigend morrende menigte. Zij voelden allen plots een klemmende
ongemakkelijkheid, iets dat hen dempig drukte, iets als een ongesproken verwijt om
bedreven kwaad, dat ze opeens bewust werden door dien roep. Vroeger hadden zij
hem zoo dikwijls onverschillig gehoord, zélf soms herhaald, maar nu klonk hij zoo
ruw, zoo schril snijdend valsch, dat het hun hatelijk werd. Een vage schaamte wolkte
over allen, en bedeesd gluurden zij naar de vreemden.
De oude vrouw was blijven staan. Heur arm-buigend hoofd, dat daareven nog
geknakt terzij hing, was door uiterste poging nog eens geheven. Heur doffe, doode
oogen, uitgebrande kraters waarin de levensvlam sinds lang gesmoord was door
schaars gestilden vloed van zerpe tranen, die de roode lijnen hadden gevoord over
heur wassig gelaat, dwaalden traag over de bedremmelde schare. Geen geluid kwam
uit heur bleeken, smartelijk gebogen mond. Geen bewegen ontroerde heure stramme,
witte handen, die krampend rond den arm heurer dochter klemden. Alleen de lange
blik dier droeve oogen kloeg wat heur griefde, kloeg wat ze leed. En die ruwe
menschen van vroeger, van straks nog, zij ontweken dien blik, schuw. Uit het nooit
bewogen diepe van hun onbewuste ziel klaarde opeens voor allen een licht van
begrijpen; en zij voelden dat ze iets heel slecht gedaan hadden.
De jufvrouw stond daar bleeker nog, den vrijen arm om heure moeder plooiend,
beschermend. Hooghartig hief zij het hoofd, en heure blauw-omrande oogen vonkten
verachtend in hun schaduwdonkere diepten. Misprijzend nepen heure lippen dun
samen, en een oogenblik scheen het of zij zou spreken. Maar dan boog zij teeder
naar de vrouw, fluisterde iets, zacht sussend, en dwong haar liefderijk in het
openstaande rijtuig. Dan trad zij ook binnen, en nauw had de koetsier de deur
toegeknapt, of zij trok de blauwige gordijntjes voor de grijs-bestuifde ruiten.
Een fijn geschuifel, kort.
Het afgetobd paard, dat daar suf stond met neerkrommenden nek en doorzakkende
pooten, hief den hangenden
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kop. Een lichte zweepslag kletste op de hoekige schoften. Traag begon het weer den
moeden trippelstap, en het dofblinkende rijtuig verdween dra aan den draai der straat.
De samengeschoolde vrouwen schoven langzaam uiteen. De meesten wisten niets
meer te zeggen, enkelen spraken wat over onverschillige dingen. Niemand roerde
echter aan hetgeen daar juist was gebeurd. Want zij voelden iets knagen in hunne
borst die ongewoon benepen was, iets als het bewustzijn van een groote schuld die
nu eerst was opgeschokt, en hun luid-verwijtend toeriep.
Lies alleen scheen het zoo erg niet te meenen, en had bevredigd lachend het vertrek
bestaard.
- ‘Ze zijn weg nu, en voor goed, de vreemde ratten; ze dachten hier eens warm te
komen nestelen’, spotte zij voldaan, terwijl zij met Sofie naar huis keerde. ‘Het is
hen tegen gevallen, he?’
Maar de andere deed of zij het niet verstaan had, mompelde iets van haastig werk,
en ging gestoord heur poortje in.
Dagen verliepen gauw, weken gingen bedaard voorbij, en taai-rekkend dreven de
maanden weg. Het huis op den hoek bleef ledig. De gure herfstestormen waren er
tegengebotst met nijdige schokken van zoevenden wind, die sijfelend langs de rillende
ruiten joeg, met geweldige regenvlagen die kletterend uitspetterden op de grauw-grijze
muren, en het troebele water der verstopte dakgoot kwanselend deed plassen in
gulpende geuten op de uitgevoorde kasseien. De eigenaar had aan de roestige stang
van den gaslantaarn een houten bordje gekramd, waarop het fletsgele papier plakte
met stijve zwarte letters: ‘Huis te huren’. Maar het bleef daar vuil-bestreept hangen;
de jongens smeten er met steenen naar toe, en op een avond had Piet zoo slecht
gemikt dat er een lantaarnruit luidrammelen in duizend stukken was gekletterd.
Een enkele maal kwam er een man om het huis te bezichtigen, doch dat was nu
lang, lang geleden; niemand scheen er van te willen. Het was of er hing over den
hoek een zwijgende vermaledijding, die allen, welke hem naderden, schuw deed
wijken voor het akelig-vreemde dat hen tegenwoei uit de stukgeworpen ruiten der
smalle vensters.
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Piet had op het bemorste rolbeluiken met wit krijt een hoekig manneke geteekend,
dat stijf zijn stokkige armen, vergroeiend in rijfachtige hand, uitstak, en waarvan het
vierkant lijf scheef rustte op spaanderdunne spillebeentjes. Rond het onmatig groote
hoofd had hij lang-neerkrollende haren gestreept, en, bij 't algemeen bewonderen der
anderen die gapend toezagen, peuterend met den vinger in hunnen neus, er onder
geschreven: Da is den staock.
Zij hadden er danig pret van, gingen statig voorbij het portret, zegden spottend:
‘Awel, staock, oe ist er meê?’ of wierpen er heen met slijkklodden die dan
smoezelig-vettig uiteenpletsten onder het schaterend lachen der bende. Maar des
avonds werden zij schuwer; dan gingen zij aan 't ander einde der straat als zij bedod
of katteke speelden, of kropen gezellig bijeen op de kelderval van den koolvent, vér
van den hoek, om vertelselkens te vertellen. Dan luisterden zij met beklemden adem
liefst naar Sus, die alles zoo kon uitleggen alsof ge 't voor uw oogen zaagt gebeuren.
En als hij dan bij hoog en laag verzekerde dat het er ginder spookte, in 't ledig huis
op den hoek, dat hij het zélf gezien had door 't venster van de zolderkamer waar hij
sliep, dat er licht scheen in het huis en al maar over en weer ging, gelijk een zieltje
dat geen rust heeft; dat er dan een gebons en gerammel was, precies gelijk zware
ijzeren kettingen die van de trappen bommelden, en dat er ten laatste iets uit de
schouw vloog, groot en zwart, zéker een duivel, drongen zij allen licht-huiverend
dichter bijeen, en zagen bang naar het stille huis dat hun dreigend en spookachtig
voorkwam. En moesten zij in 't late uur soms nog een boodschap doen, dan liepen
zij angstig langs den overkant, of gingen liever een straatje om; want iedereen had
iets gedaan dat hem knaagde, en ze vreesden opeens de gesloten deur te zien
openschokken, en vastgegrepen te worden door den geest van de Staak, die hen zou
binnensleuren, en in diepe, donkere kelders straffen zou voor al 't bedreven kwaad.
6 Oktober 1907.
CONSTANT EECKELS.
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Avondzon
Het wijde woud laat in de loome lucht
zijn regenzware groene wimpels hangen,
en door 't geruisch van 't stervend dag-gerucht
weerklinkt de klare klank der merelzangen.
Oranje-rood verzinkt de zon in 't woud
wiens dikgetakte kroon laait in de stralen,
naar 't ver kasteel dat haar is opgebouwd
in eindloos-diepe en heimnisvolle dalen.
Met bloênde voren is de lucht doorploegd,
de wolken, die nog even tintellachten
in volle zonneweelde, staan bedroefd
en weggepeinsd in roode treurgedachten.
Hun breede mantel dekt het kleurenspel
der witbebloemde wei, die haar festoenen
voor 't woud spant, waar, op donkre stammen, hel
te pronken hangen al de zonblazoenen.
Een golving rozer weelde ziet ge slaan
door 't woud, de varen schittren van topazen,
op roô bazuinen langs de stronken staan
de stralen 't afscheidslied der zon te blazen.
Nu treen in maagdenstoet de stralen heen,
hun slijpen slepen langs de stille struiken,
eerbiedig volgen ze op haar roze schreên
hun koningin, - een laatste lach, - ze duiken.
En alles wordt zoo lusteloos, zoo stil;
het nedernijgend woud bedroomt de spelen
der grijze nevels, - nog een droef getril
valt door de bange verte uit tortelkelen.
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O Zon, die nooit ontwordt of ondergaat,
en onbewogen aldoor licht en leven
breedgutsend neerspoelt over al wat staat
in uwen gullen glans te schitterbeven!
O heimnisvol begloorde verte-Stad,
wier machtge koepels, rustig in de transen
van eindloos verren vrede, staan bespat
en druipen van 't gelaai der glorieglansen;
wier lichtgekeide straten, goudbeboord,
en héél vermooid met lommermilde palmen,
weerklettren van gezang, dat immer voorten
wegdrijft voor 't gedein van nieuwe psalmen;
O 'k voel wel diep mijn arme ziel een straal
uit U, mijn Zon, en levend slechts om 't leven
waarheen 'k me weet bij elken ademhaal
steeds dichter op den stroom der hoop gedreven.
En luistrend staande in 't luidop-droomend woud,
hoor 'k in 't geneur der onbestemde zangen
van dezen grootschen avond, duizendvoud
herhaald het lied van mijn zoo diep verlangen.
O hemelZon - en Stad! - in stil geween
bedenken we uwen glans, en hoopvol schrijden
we U tegen, banend ons door 't donker heen
'nen weg naar eindelooze glorietijden.
Westerloo.
JOZ. DE VOGHT.
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Over Alfred de Vigny
(Slot)
Eene vergelijking met Schopenhauer en Leopardi zou allernuttigst zijn maar is te
veelomvattende. Ik heb daartoe voor het oogenblik de middelen niet bij de hand; ik
ken den grooten theoreticus van het pessimisme slechts zeer oppervlakkig en weet
niet genoeg over Leopardi's zieleleven.
Stellig is het dat Schopenhauer zou gejuicht hebben bij verklaringen als deze:
‘La seule vraie fin à laquelle l'esprit arrive en pénétrant tout au fond de chaque
perspective, c'est le néant de tout. Gloire, amour, bonheur, rien de tout cela n'est
complètement.’
Wat Leopardi betreft, punten van overeenkomst zijn hunne beschouwingen over
natuur. - Voor beiden is zij de ongevoelige getuige van des menschen wee - over
smart en ijdelheid des levens.
Nochtans is er opvallend verschil; Leopardi loochent meer de godheid, de Vigny
erkent maar lastert haar. Leopardi roept den dood aan. Die bede tot den dood is het
refrein van al zijne klaagliederen. Zelfs die hoop mist de Vigny, hij weet niet of het
beter zal zijn na den dood dan hier. Bij Leopardi heeft de weekheid de bovenhand;
bij de Vigny de rotsnaaktheid. De eerste was een ziekelijk mensch: ‘Le pessimisme
(de Léopardi) zegt Brunetière, ayant quelque chose de trop personnel, de trop
visiblement inspiré de ses propres souffrances a bien plutôt le caractère d'une
lamentation passionnée, que d'une vraie philosophie.’ Van het pessimisme van Byron,
Heine, de Musset, Sand, verschilt dat van de Vigny door de algemeenheid, - de Vigny,
zegt Brunetière (op. cit. 31), a delivré la poésie de la domination du moi - door den
ernst, door het philosophische der oorzaken, - de weemoed der zooeven opgenoemde
schrijvers is dikwijls van zinnelijk-erotischen
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aard - door de afwezigheid van pose en liefhebberij: Vele schrijvers uit de
pessimistische richtingen pronkten met hunne teederheid en smart, en wilden door
de wereld gezien worden. De Vigny's smart wordt nooit blind voorthollend en was
vol ‘élégance dans sa mélancolie’. (Brun., 183). (Vlg. over de Vigny's Pessimisme,
Paléol. op. cit. 106 env.; te lezen echter met oordeel des onderscheids). De andere
schrijvers begraven hunne smart onder bloemen; de Vigny toont ze in hare grootsche
somberheid.
De practische zedenleer, welke de Vigny uit zijne dogmen afleidt, kan samengevat
worden in de volgende geboden:
Berusting en zwijgen; medelijden en zelfopoffering; eergevoel.
Na het overschouwen van de wereldellende, waarop de haat volgde, kwam in de
Vigny's ziel de stoïcijnsche leer: berust en zwijg.
‘Un désespoir paisible sans convulsions de colère et sans reproches au Ciel est la
sagesse même.’ (Journal, 32).
Die gedachte wordt zinnebeeldig uitgewerkt in het gedicht ‘La Mort du loup’. De
wolf, zegt de Vigny, sterft
‘sans daigner savoir comment il a péri,
Refermant ses grands yeux, meurt sans jeter un cri.’

En de dichter besluit:
‘Hélas, ai-je pensé, malgré ce grand nom d'hommes,
Que j'ai honte de nous, débiles que nous sommes,
Comment on doit quitter la vie et tous ses maux,
C'est vous qui le savez, sublimes animaux!
A voir ce que l'on fut sur terre et ce qu'on laisse,
Seul le silencc est grand, tout le reste est faiblesse.
- Ah, je t'ai bien compris, sauvage voyageur,
Et ton dernier regard m'est allé jusqu'au coeur.
Il disait: ‘Si tu peux, fais que ton âme arrive
A force de rester studieuse et pensive
Jusqu'à ce haut degré de stoïque fierté,
Ou naissant dans les bois. j'ai tout d'abord monté:
Gémir, pleurer, prier est également lâche,
Fais énergiquement ta longue et lourde tâche
Dans la voie où le sort a voulu t'appeler,
Puis après, comme moi, souffre et meurs sans pleurer.’

Een wolf die de les leest aan den mensch... Heel eigen-
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aardig, maar niet zoo onzinnig als de mensch die de les leest aan den Schepper.
Misschien vraagt ge, lezer, hoe zulk leven mogelijk was. Was de Vigny werkelijk
bepaald ongelukkig?
In Gudrun dichtte Rodenbach dit diep vers:
‘Uit haar volheid schept de wanhoop wellust.’
Op 31 December 1831 schrijft de Vigny over ‘Le sauvage bonheur de sa vie’
(Journal, 56). Hij zegt dat hij in de levensgevangenis ‘stroo vlecht en berust in al de
kwalen en op het einde van iederen dag God zegent indien er geen ongeluk is gebeurd:
‘Je n'espère rien de ce monde et je vous rends grâce de m'avoir donné la puissance
du travail qui fait que je puis oublier entièrement mon ignorance éternelle’, en elders:
‘La contemplation du malheur même donne une jouissance intérieure à l'âme qui lui
vient de son travail sur l'idée du malheur.’
Aangaande de Vigny's medelijden en zelfopoffering nog eenige gedachten:
‘L'amour’, zegt hij, ‘est une bonté sublime. Aimer, inventer, admirer, voilà ma
vie.’ (Bl. 122).
Hij bewondert Christus' zelfopoffering:
‘L'humanité devrait tomber à genoux devant cette histoire, parce que le sacrifice
est ce qu'il y a de plus beau au monde et qu'un Dieu né dans la crèche et mort sur la
croix dépasse les bornes des plus grands sacrifices.’ Die gedachte van medelijdende
zelfopoffering schiep Eloa en Laurette, waarvan het laatste woord zelfverloochening
is.
Den godsdienst verving de Vigny o.a. door het eergevoel: ‘Le noble et l'ignoble
sont les deux noms qui distinguent le mieux à mes yeux, les deux races d'hommes
qui vivent sur terre.’
Hij huldigt de eer als de ‘poëzie van den plicht’. Hier en daar heft hij ze boven
den godsdienst: ‘Le gentleman est l'homme d'honneur même qui par les convenances
est retenu dans les limites de bonne conduite et de bienséance que la religion
n'atteindrait pas.’ (Journal, bl. 87). ‘La religion de l'honneur a son dieu toujours
présent dans notre coeur.’ (Id. 94. Cf. Ontwerp van Roman: L'homme d'honneur
(Journal, 86). In de novellen Servitude et Grandeur militaire worden deze gedachten
in levende wezens belichaamd.
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‘Als dichter heeft de Vigny de beroemdheid niet waarop hij recht heeft’, zegt Petit
de Julleville. Onder de dichters uit zijn tijd is hij de minst bekende, de minst gelezene.
‘Rien ou presque rien de de Vigny n'était parvenu à l'adresse du public’, zegt
Brunetière (op. cit. 6) tot troost van miskenden en ongeduldigen. En nochtans staat
hij ten minste zoo hoog als om het even wie onder zijne tijdgenooten.
Nooit rustte zijn altijd-droomende, denkende geest. ‘J'aime à labourer’, schrijft
hij (Journal, 89), en elders: ‘Toujours en conversation avec moi-même, je me parle
de choses dont les hommes ne se parlent que rarement entre eux....’
‘L'habitude de l'application et d'un travail perpétuel m'a rendu si attentif à mes
idées que le travail du soir ou de la nuit se continue en moi à travers le sommeil et
recommence au réveil.’ (Andere bewijzen, bl. 70 env. werk van Paléologue).
De Vigny schreef niet uit liefhebberij, uit glorie- noch modezucht: Hij dichtte uit
ziel- en geestesdwang en voor de eeuwigheid en hij vond in het scheppen zijner
kunstwerken een bedwelmend genot. ‘Il y a en moi quelque chose de plus puissant
(namelijk dan de glorie) pour me faire écrire, le bonheur de l'inspiration, délire qui
surpasse de beaucoup de délire physique correspondant qui nous enivre dans les bras
d'une femme. La volupté de l'âme est plus longue. L'extase morale est supérieure à
l'extase physique.’ (Journal, 42). ‘Het eenig schoon oogenblik van een werk’, beweert
hij, ‘is wanneer men het schrijft.’ (Id., 43).
Het genieten zijner gedachten troost hem over alles: ‘Consolons-nous de tout par
la pensée que nous jouissons de notre pensée même et que cette pensée rien ne peut
nous la ravir. (Journal, 92). De gedachten dringen naar buiten: ‘Je ne sais pourquoi
j'écris. La gloire après ma mort ne se sent probablement pas; dans la vie elle se sent
bien peu. L'argent? Les livres faits avec recueillement n'en donnent pas. Mais je sens
en moi le besoin de dire à la société les idées que j'ai en moi et qui veulent sortir.’
(Journal, 97.)
Nochtans ook de letteren bezorgen geen geluk. (Vgl.
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Journal, 140-144, du Néant des lettres). Een dichter moet echter werken voor het
nageslacht: ‘L'âme d'un poète est une mère aussi et doit aimer son oeuvre pour sa
beauté, pour la volupté de la conception et le souvenir de cette volupté et pensant à
son avenir s'écrier: ‘Je l'ai fait pour toi, Postérité.’ (Vgl. ook gedachte Journal, 166).
De dichter mag zich niet half met zijn werk bezig houden. (Journal, 162). ‘Is de
gedachte nieuw, juist, dichterlijk? Is ze in de ziel gevallen dan kan niets meer ze
daaruit rukken; zij kiemt als het graan in een gestadig door de verbeelding omploegden
grond. Vruchteloos spreek, handel, schrijf, denk ik over deze zaken; ik voel ze groeien
in mij, de halm rijpt en schiet op, en weldra moet ik dit graan inoogsten en het zooveel
mogelijk veranderen in heilzaam brood.’ (Journal, 163). Het schrijven van gedichten
als ‘La Mort du Loup’ is voor de Vigny eene aderlating, (aangeh. Paléologue, bl.
127). Bij hem wortelde bijgevolg de dichtkunst in de ziel. Het bloed van het hart was
haar sap. Zijn verstand bloeide erin op oprecht- en groot-eenvoudig. De poëzie van
de Vigny is hoofdzakelijk de verwerkelijking eener gedachte bij middel van
zinnebeelden.(1) Wij hebben dat naar aanleiding van de meeste stukken vastgesteld.
Barbey d'Aurevilly heette hem le poëte la Pensée.
Hij was in dit opzicht een baanbreker en een voorlooper. Hij heeft de Fransche
muze leeren denken en terecht dus mocht hij schrijven: ‘Le seul mérite qu'on n'ait
jamais disputé à ces compositions c'est d'avoir devancé en France toutes celles de ce
genre, dans lesquelles une pensée philosophique est mise en scène sous une forme
épique ou dramatique.’ (Août 1837, Préface). De Vigny's oorspronkelijkheid in dit
opzicht is niet te loochenen: De gedachte is altijd grootsch, het zinnebeeld altijd
passend. Er is dus veel waarheid in wat Brunetière zegt (op. cit. bl. 20) ‘Ces vers
sont beaux parce qu'avec l'émotion désespérée de l'un des plus nobles de nos
semblables, nous y sentons vibrer la voix même et passer convulsivement le frisson
de la vérité.’
Brunetière schreef dit vóór zijne bekeering. ‘La vérité’

(1) Cf. Brunetière, aangehaald werk, bl. 9.
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voelen wij niet in de Vigny's werk, maar wij hooren erin de slagen van het
van-angst-kloppend hart van een groot deel der grootsten uit alle tijden en volken.
De Vigny's kunst is immers, wij zeiden het menigmaal, niet individuëel. Hij spreekt
niet graag het woordje moi uit. Zij is geene weergave van de aandoening van een
mensch, op een oogenblikje van zijn leven, geene trilling van zenuwen. Zij
overvleugelt de landen, zij overheerscht de eeuwen, zij is
algemeen-eeuwig-menschelijk-schoon, en daarom juist vinden wij haar zoo groot:
Zij is het reuzenkind geschapen door een reus naar zijn beeld en gelijkt op dien
Romulus van wien hij schreef: ‘Son beau profil se dessine hardiment en brun sur
l'azur du ciel. Son front est droit, son oeil regarde en face, ses lèvres forment une
sorte de moue farouche comme celle que devait avoir le nourrisson de la Louve.
(Journal, 246).
Hegel had gelijk te schrijven: ‘De zieledriften en de hartsaandoeningen zijn maar
stof voor dichterlijke gedachten in wat ze algemeens, stevigs en eeuwigs hebben.’
(Aangehaald Paléologue, bl. 147). Dat komt overeen met wat Goethe schreef: ‘Men
verdient den naam “dichter” niet zoolang men slechts persoonlijke gedachten of
aandoeningen vertolkt; hij slechts is dien naam waardig, die zich de wereld heeft
toegeëigend.’ (Aangeh. Paléologue, bl. 149).
De Vigny had ook gebreken als dichter: ‘Zijne verbeelding is niet altijd zuiver
noch kuisch; zij mist weelderigheid en gesmijdigheid.’(1) De Vigny dicht moeilijk,
ook heeft hij weinig gedicht. Daarvan zijn verschillende oorzaken: de ontgoochelingen
van zijn leven, zijne stilzwijgendheid - vereerende wijsbegeerte(2). Het woord van
Chatterton was op hem ook toepasselijk: ‘En toi la rêverie continuelle a tué l'action.’
‘De Vigny kende verder zijn stiel als dichter niet: hij was lang geen virtuoos zooals
de andere groote romantiekers. Hij verachtte den vorm, de techniek. (Paléogue, op.
cit. 78-79); alle uitdrukking is toch onvolkomen, dacht hij,

(1) Brunetière, op. cit. 48.
(2) Over de oorzaken van de Vigny's zwijgen te lezen het aangeh. artikel van Brunetière,
Paléologue, op. cit. bl. 124 env.
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en hij betreurde het schier dat de gedachten moesten uitgedrukt worden. (loc. cit.)
Faguet zegt met pit van reden: ‘L'artiste est inférieur au poète.’ (Op. cit. bl. 145).
Ook Faguet's besluit nemen wij over als het onze: ‘La dernière impression est celle
d'une force solitaire, travaillant à l'écart dans une grande tristesse sous un ciel morne,
sans hâte et sans bruit, produisant quelques fruits précieux et rares, à qui la matière
a un peu fait défaut, et qui se l'est un peu refusée, à qui a manqué aussi le sourire
mais non la grâce.’ en Longhaye zelf heet hem ‘un beau talent à qui presque rien ne
manque pour faire un très grand poëte.’
Eigenlijk populair door het beste deel van zijn werk was en is de Vigny niet. Toch
werd hij door de romantieken druk gelezen en nagevolgd: ‘Dolorida’ had invloed op
de Musset's ‘Contes d'Espagne et d'Andalousie’. Misschien is de gedachte van ‘La
Légende des siècles’ aan de Vigny te danken. Lamartine's ‘Chute d'un Ange’ is maar
uitwatering van de Vigny's ‘Eloa’. In Vlaanderen heeft hij voorzeker het minst invloed
gehad onder al de romantiekers. Byron en Lamartine werden heel wat meer bewonderd
en nagevolgd.
Het strekt den Vlamingen niet tot eer.
*

**

En nu, arme groote de Vigny, nemen wij afscheid: maanden en maanden heb ik
geleefd van het voedsel uwer werken, heb ik aangezeten aan het gastmaal waarop
gij het soms zuur brood uwer kunst braakt. Ik heb gepoogd in uwe ziel te schouwen
en te peilen de diepten van haren afgrond, ik heb geluisterd met ingetogenheid naar
de gedachtenstormen welke zoefden door hare ijdelheid. Ik heb genoten aan uwe
grootheid maar ook gesidderd voor haar, want er lag Lucifersgloed over heen gespreid
en roode hellevlammen verfden haar met het doffe vuur van sombere reuzenbranden.
Ik heb in uw werk niet gezien den weerglans van de eeuwige morgenstonden. Gij
schiept ‘Eloa’, maar geene ‘Beatrice’. Ik heb soms zoo 'n ijs-
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koude rilling gevoeld om mijn hart dat lag aan het uwe; uw dichtersgloed verwarmde
niet, want gij kunt niet mededeelen het eenig koesterende vuur der liefde tot het
eeuwig goede. Ge zijt zoo gedachtenvol, zoo zwellend van ideeën en gevoelens, en
toch heb ik zoo ver-strekkend en zoo ijdel gezien mijne ziel, waarin gij uwe gedachten
en gevoelens storttet!
Gij mist iets, maar 't is alles: God.
De hoogmoed heeft u verkleind, de godshaat u verdord, de twijfel u versmacht.
Gij staat daar als voorbeeld van een gevallen reus. De reuzenkracht blijkt des te
dreunender uit den val. Winterkoud is uwe bergengrootheid. Geen aanbidding
wierookt uit uwe kruin. Geen kruisje zoent uw voorhoofd. Geen hoopglans bestrooit
met ‘diamanten allerhande’ den koud-witten sneeuw uwer slapen. Geen genadewindje
komt aaien uwen stuggen mond.
Boven uw hoofd hing de hemel. De blauwheid der wolken spande om u heen. Ge
stondt te midden licht, azuur en warmte en zaagt dat alles niet. Nog andere beelden
passen op u dan dat van zulken berg: gij zijt de dwalende ster, eene ongelukszuster
van dien Lucifer, die taande den eersten dag; ge waart een wrak zonder kompas,
zonder roer, zonder zeilen, zonder vuurbakens der hoop. Geen palm stak in den mast
en de magneetnaald van uw hart wees naar geene ‘maris stella’.
Maar gij zijt ongelukkig geweest. Ge zijt gedoopt geweest in de bron van het
geween. Gij zijt medelijdend geweest en ‘zalig zijn de medelijdenden’. Hebt gij in
het oordeel die woorden gehoord? God weet het alleen, maar wij hopen het. Alle
genieën zouden wij gered willen.
Ge zijt niet alleen verantwoordelijk voor wat ge schreeft. Ge hebt gedronken aan
de bittere vloeden van verkeerde wijsbegeerten; gelijk de Musset het zegt, hadt gij
ook ‘sucé de bonne heure le lait stérile de l'impiété’. Wat gij over uwe moeder
schreeft, bewijst hoe goed uw hart had kunnen zijn. Och ja, God, wij zeggen het
nogmaals met de Musset (Confession d'un enfant du siècle, bl. 345): ‘Je suis né dans
un siècle impie et j'ai beaucoup à expier. Pauvre Fils de Dieu qu'on oublie, on ne m'a
pas appris à t'aimer.... Pardonne à tous ceux qui blasphèment! Ils ne
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t'ont jamais vu sans doute lorsqu'ils étaient au désespoir!.... Notre sagesse et notre
scepticisme sont dans nos mains de grands hochets d'enfants; pardonne-nous de rêver,
que nous sommes impies, toi qui souriais au Golgotha.’
Vergeef het den armen dichter; hij heeft zich vergist. Gij hebt veropenbaard met
zekerheid, niet met klaarblijkendheid: Uwe liefde wilde vrijheid.
De mensch werd veroordeeld, maar een God heeft geboet en het kruis heeft de zonde
van den levensboom verwonnen. Gij zijt geene wraak, God, maar goedheid. De
wereld is geen kerker, maar een voorportaal van Uwe heerlijkheid. De natuur is geen
graf, geene stiefmoeder, maar eene genadige vruchtbare moeder van bloemen en
sterren, van schoonheid en liefde. Ze ligt daar heerlijk open; de bladeren harer pracht
wuiven in de lentewinden. Zij striemt op het heelal als een kleurige regenboog. Zij
is de eeuwige ladder van Jacob tusschen aarde en hemel. Zij is Gods voetschabel,
zijn wierookvat, zijne kroon. De mensch heerscht erop als een vorst. Zijn oog peilt
de sterren. Uit de mijnen delft hij schatten. Hij vliegt over de zeeën. De dieren komen
nederliggen voor hem. Stellig is de paradijsvreugde niet meer op aarde: Adam is in
ballingschap. Nog altijd aan de deur van den heiligen gaard staat de engel met het
vlammend zwaard, maar hij moet openen voor allen die het vragen in den naam van
het kruis. De Redder is daarvoor gestorven. Hij werd, zooals wij, geboren uit eene
vrouw. O, de Vigny, neen, de vrouw is niet altijd Dalila en ge zijt te beklagen om
deze uwe opvatting. Zij kan ook heeten: Debora, Ruth, Judith, Maria Magdalena,
Agnès en vooral Maria; het is te hopen dat ge ze daarboven ziet, de koren der maagden
en der martelaressen, aan den troon van het lam; dat gij daar hoort de
liefdeverzuchtingen van hen die hier beneden geene liefde kenden of deze lieten
opgaan niet meer tot de menschen maar tot God, die de geurenschatten hunner
deugden neerstortten aan de voeten van den Geliefde.
De Verlosser heeft gesproken en allen die ootmoedig van hart, goed van wil waren,
hebben hem verstaan; de kinders liepen hem te gemoet, de landbouwers van Galilea
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volgden hem, Hij sprak door zijne mirakelen, Hij sprak door den rood-bloedenden
mond zijner wonden. Hij zond zijne apostelen uit opdat ze zouden onderwezen hebben
alle volken; en de Kerk draagt zijne woorden voort. Waarlijk, gij hadt ooren en
hoordet niet naar de taal der profetieën, de taal der Evangeliën, de taal van achttien
eeuwen.
Gij hebt geen betrouwen gehad, gij hebt zelfs het stof niet gekust der kruisbeelden,
gij hebt weer niet gesproken als de Musset: ‘Dieu, tu as souffert le martyre pour être
aimé des malheureux.’ Gij zijt niet gevlucht in de open armen van Christus.
In mateloos wee, in doffe eenzaamheid is verbrokkeld de ijstoren uwer ziel.
O mocht hij gesmolten geweest zijn in die zuiderzon van waarheid en liefde, in
het hart van uwen God. Maar wie weet is dat thans niet zoo! Wie weet of ook met u
geen Eloa heeft medelijden gehad, en beter dan hare naamgenoote heeft gezegd niet
‘Je t'aime et je descends’, maar ‘Bemin en stijg.’ Wie weet hebt gij niet gezien eene
veropenbaring van waarheid en schoonheid, toen gij op het punt waart de eeuwigheid
in te varen, in die kostelijke oogenblikken waarvan een enkel soms het eeuwig heil
verwerft.
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Emma Sakellaridès. Paris 1906. Calmann-Levy, 1 boekd. in 18o.
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Brief aan Sainte-Beuve (1839). Over Chénier's Hermès, aangehaald door
Sainte-Beuve. Notes et pensées. Causeries du lundi. Paris, Garnier, 1868, t. XI,
p. 479-480.
Id., zonder dagteekening, waarin de Vigny wijst op eene navolging van Terentius'
Eunuchus in een treurdicht door Chénier. (Zie Poésies d'André Chénier, Becq
de Foucquières). Uitgave 1872, Parijs, Charpentier, in 12o, 236.
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1 boekd., in 12o, p. 123-126.)
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(op. cit. bl. 132-133).
Brieven aan een vriend (Philippe Busoni), uitgegeven door Henry Lapauze. La
Quinzaine, 1 Februari 1896. (Juffer Sakellaridès verzuimde het opnemen van
den brief van 14 November 1861, t. VIII, bl. 309).
Brieven aan eene puritijnsche. (Juffer Camilla Maunoir (18) uitgegeven door
Filips Godet, Revue de Paris, 15 Augustus-15 September 1897.
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Verscheidene brieven, uitgegeven door Léon Séché in zijn werk Alfred de Vigny
et son temps, Documents nouveaux et inédits. Parijs, 1902. Juven, 1 boekd. in
8o: brieven aan Heer de Lestang, Mevr. Dorval, Brizeux, Péhant, Ratisbonne,
bl. 12-62-79, 86-96, 159, 300, 317.
Brieven aan een vriend (Sainte-Beuve), 11 Mei 1834. Uittreksel aangehaald in
het ‘Catalogue des autographes composant le cabinet de feu M. Antoine de
Latour. Parijs, 1885, Charavay, 1 boekd. in 8o, no 142. Cf. ‘Le Livre d'or de
Sainte-Beuve’, Parijs. 1904, éd. du Journal des débats, 1 boekd. in 4o, p. 397,
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Sainte-Beuve van 19 October 1838, en aan Mevr. de Balzac van 2 September
1863, werden door Juffer Sakellaridès opgenomen; er blijft een brief aan Buloz
van 24 Februari 1835 en aan Amédée Pommier van 14 Januari 1861, uitgegeven
door burggraaf de Spoelbergh de Lovenjoul. (Journal des débats, 24 October
1904).
Lettres inédites de Philippe Busoni, 7 nieuwe brieven van 1848-1852; alleen
de 4e van 12 October 1849 werd door Juffer Sakellaridès overgedrukt.
Uitgegeven door Jules Marsan, Les Annales romantiques, 1905, B. II, bl.
361-392.
Brieven aan Auguste Barbier (12) met commentaar, uitgegeven door Alfred
Réselhan. (Revue bleue, 3 Juni 1905).
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de Paris, 1 September 1906).
Vier onuitgegeven brieven van Alfred de Vigny, uitgegeven en toegelicht door
Louis Bordes de Fortage, Bordeaux, 1906, Drukkerij Gonnoulle, een
octavo-boekje.
Brief aan de tooneelspeelster Rose Chéri (1848), uittreksel aangehaald in
‘L'Informateur bibliographique francosuisse’, Parijs, 1906, C.A. Mincieux,
catalogus no 10 § 2254.
Brief aan uitgever Charpentier, uitgegeven door J(ules) C(ouet). (Journal des
débats, 18 Februari 1907).

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1908

250
Burggraaf de Spoelberch de Lovenjoul heeft vroeger het afschrift in handen
gehad van eene verzameling brieven van de Vigny aan de familie de Beaumont(?)
waarin, naar hij beweert, schoone bladzijden waren. De uitgever, aan wien werd
voorgesteld die verzameling uit te geven, weigerde. Masson weet niet waar die
verzameling thans berust. Nog blijft uit te geven de briefwisseling van de Vigny
met uitgever Charpentier. Een bundel van 38 brieven (1841 tot 1852) werd
verkocht op 30 Januari 1907, vgl. Catalogue d'une précieuse série de lettres
autographes provenant de la succession de feu Mr Georges Charpentier, Parijs,
Noël-Charavay (1907), no 97, p. 13.
Masson zelf geeft 5 brieven uit.

II. Dagboek en Gedenkschriften
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Maurice Paléologue's werk: ‘Alfred de Vigny.’
L. Dorison, ‘Alfred de Vigny, poète philosophe’, Paris, 1892, Collin, 1 boekd.
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1894, Perrier, 1 boekd. in 16o.
Ernest Dupuy, ‘La jeunesse des romantiques: Victor Hugo, Alfred de Vigny’,
Paris, 1905, Société française d'imprimerie et de librairie, 1 boekd. in 18o.
Fernand Gregh, Les Lettres 6 mars, 6 avril, 6 juin 1906.

III. Dichtwerken
Buiten het hooger vermelde en eenige gedichten aan het einde van le Journal
d'un poète verschenen:
1. Helena, thans opnieuw uitgegeven door Edmond Estève met eene zeer
goed-bewerkte inleiding en notas door Edm. Estève, Parijs, 1907, Hachette, 1
boekd. 8o.
2. Fragmenten:
Chant de Suzanne au bain: La Muse Française II, 1824, bl. 212-215.
Sur la mort de Byron, id. t. II, 1824, bl. 321-22.
La Beauté idéale (uit Le Déluge), Le Mercure du XIXe siècle, t. XI, 1825, bl.
197-99.
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Men vindt deze fragmenten en de bijzonderste tekstveranderingen in:
Eugène Arse, ‘Alfred de Vigny et les éditions originales de ses poésies’. Paris,
1895, Techener, 1 boekd. in 8o.
3. Nagelaten gedichten:
Verschillende stukken verzameld door burggraaf de Spoelberch de Lovenjoul,
‘Alfred de Vigny, notes bibliographiques, pages oubliées’, Les lundis d'un
chercheur, Paris, 1894, Calmann-Levy, 1 boekd. in 12o, bl. 139-145.
Romance adressée à une dame anglaise, op de wijze ‘ma soeur, te souvient-il?’,
(1840), Le Figaro, Dinsdag, 19 Februari 1895.
A Me Dorval, sonnet en jamben, uitgegeven door Leon Séché op. cit. 63. in nota.
Verschillende deelen, namelijk van ‘Eloa’ (uitgegeven door Fern. Gregh) Les
Lettres 6 mars, 6 avril, 6 juin, 1906.

VI. Roman
Scènes du désert (deelen uit ‘L'Almeh’), Revue des deux Mondes, 1831, B. II,
bl. 70-96, 248-269. Op de laatste bladzijde staat: ‘La suite à une prochaine
livraison’, doch het werk werd niet voortgezet.

V. Kritiek en allerlei
OEuvres complètes de Byron, Le Conservateur littéraire, 1820, III, 212-6,
geteekend A.d.V.
OEuvres posthumes de M. le baron de Sorsum, (besproken wordt de
Shakespeare-vertaling) La Muse française, 1824, t. II, 62-6, geteekend Le Comte
Alfred de Vigny.
Amour, à elle (over het boek van Gaspard de Pons), La Muse française, 1824,
t. II, bl. 1074-8, geteekend Le Comte Alfred de Vigny.
Une lettre sur le théâtre, à propos d'Antony, (Revue des deux Mondes, 1831,
B. II, bl. 322-333), geteekend V, volgens de algemeene tafel, door de Vigny.
Jeanne Vaubernier (melodrama gespeeld aan de Sint-Martinus-poort en waarin
Me Dorval schitterde), Revue des deux Mondes, 1832, t. V, bl. 397-400,
ongeteekend (toegeschreven aan Alfred de Vigny door de tabel.
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Retour à Paris, par Emile Deschamps, (ontleding en uittreksels van het boek
door zijn vriend geschreven).
Le Mercure du XIXe siècle (Mercure de France, 1832, XXXVI, bl. 113-120)
geteekend Alfred de V....
Notes inédites sur Pierre et Thomas Corneille [1855], uitgegeven door JAUQUES
LANGLAIS, (Revue d'histoire littéraire de la France, 1904, B. XI, bl. 469-476
et Alfred de Vigny, Critique de Corneille, Clermont-Fernand, 1905, drukkerij
A. Dumont. Een octavo-boekje.)
Volgens den voortzetter van La France littéraire, Felix Bourquelot, (La
Littérature française contemporaine, 1827-1849, B. VI, Paris, Delaroque, 1857,
bl. 562), zou men bij deze lijst moeten voegen: Paris comme Napoléon le voulait.
(Livre des cent-un). Chambord, en 1639. (Musée des familles).
Masson bewijst dat die bewering onnauwkeurig is. (Aangehaald werk, bl. 13).

L. DOSFEL.
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Inleidende beschouwingen tot de Engelsche staatkundige
vraagstukken
In Engeland, gelijk elders, zijn er eenige gewichtige vraagstukken die heel de politiek
beheerschen, omdat zij ofwel onoplosbaar zijn, ofwel omdat de natie het over hunne
oplossing niet eens is.
De belangrijkste van alle zijn: de vrijhandel, de buitenlandsche politiek tegenover
de koloniën en de vreemde mogendheden, het Iersche vraagstuk, de sociale kwestie
en de betrekkingen tusschen Kerk en Staat.
Verschillende zienswijze aangaande die punten heeft verschillende partijen doen
ontstaan: eerst en vooral de Conservatieven en de Liberalen, of de Tories en de
Whigs; dan de mindere: de Radicalen, de Nationalisten en de Labour Party.
De bepaling van ieder dezer partijen te geven, is onmogelijk, daar zij in hare
beginselen en in hare werking geëvolueerd hebben, tot zoo verre dat de huidige jonge
radicale partij de theorie van den conservatieven Disraëli tot de hare gemaakt heeft,
terwijl de Tories ze verzaakt hebben.
Toch mag men zeggen, dat over 't algemeen de Conservatieven tegen den vrijhandel
en voor het Imperialism zijn, tegen het Home rule en voor staatstusschenkomst op
sociaal gebied, alsook voor het behouden der Anglicaansche kerk als nationale kerk,
en voor het godsdienstig onderwijs in de scholen.
De Liberalen verdedigen de tegenoverstaande stellingen, de Radicalen - hun naam
duidt het aan - zijn hevigere en soms meer logische liberalen.
De Nationalisten zijn de Iersche volksvertegenwoordigers, en eindelijk de Labour
Party is half socialistisch gezind.
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Doch dit alles is veel te eenvoudig om heelemaal waar te zijn, en eenige nadere
beschouwingen over de bovengemelde staatkundige vragen zullen noodig wezen om
ons de schakeeringen en de evolutie van elke partij beter en juister te doen kennen.
Na den oorlog van Engeland tegen Napoleon, ontstond er in heel het land eene
beweging tot hervorming van het kiesstelsel. De Tories of Conservatieven, die de
laatste twintig jaar aan 't bewind waren geweest, moesten aftreden, en onder Lord
Grey werd door de Liberalen en de Radicalen de groote Reform Bill gestemd,
waardoor de middelstand, en zelfs wat meer nog dan de middelstand, het kiesrecht
bekwam.
't Was in diezelfde jaren dat te Birmingham de radicale partij ontstond, aldus
genaamd omdat zij ‘a Radical Reform’ van de kieswet eischte.
Van de groote Reform Bill dagteekent het modern parlementaire leven in Engeland.
Later, in 1866, werd er nog een Reform bill gestemd onder omstandigheden die
hier dienen vermeld te worden: de liberale ministers Lord Russell en Gladstone, de
eerste bij de Lords en de tweede in het Lagerhuis, stelden een Reform bill voor tot
uitbreiding van het kiesrecht: de Tories stemden er tegen omdat de bill te ver ging
en de Radicalen ook omdat zij niet ver genoeg ging. Het ministerie viel en weldra
was heel het land in rep en roer. Disraëli, de groote tegenstrever van Gladstone, nam
de gelegenheid te baat en stelde zelf een nieuwe Reform bill voor, die dan ook gestemd
werd, door de Liberalen uit overtuiging en door de Conservatieven uit partijtucht.
Overigens hebben de Tories op het stuk van kiesrecht geen beginsel, tenzij
opportunism.
Door deze tweede Reform bill kreeg de aristokratie der werkende klasse het
stemrecht.
De derde en laatste Reform bill werd in 1884 onder Gladstone's ministerie gestemd,
en breidde het kiesrecht uit tot de daglooners. Evenwel zijn er nu nog in
Groot-Britannië 1.800.000 volwassene mannen die niet mogen stemmen.
Dit overzicht der uitbreiding van het stemrecht heeft ons te ver gebracht; en wij
keeren terug tot 1834 toen het eerste ministerie van Peel aan 't bewind was.
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Peel is een van de grooten onder de grooten der Engelsche Staatkunde, en zijn naam
blijft verbonden aan de vestiging van den vrijhandel.
Hij was Tory, en zelfs na de groote Reform bill, die de Tories als partij stuk
geslagen had, was hij het die ze heelemaal opnieuw reorganiseerde en de conservatieve
partij stichtte.
Hoe gebeurde het nu dat de conservatieve Peel den vrijhandel invoerde?
De groote staatkundigen onderscheiden zich van de anderen hierdoor dat ze niet
geleid worden door hun partij maar deze zelf leiden. Zoo was het met Peel, zoo was
het ook met Disraëli en Gladstone, en zelfs met Chamberlain. Minderen, gelijk
Palmerston, Salisbury en Balfour volgen degenen die ze zouden moeten leiden, en
hangen de huik naar den wind.
In 't begin der vorige eeuw, tijdens den strijd tegen Napoleon werden er heel hooge
invoerrechten op de voedingsmiddelen geheven, bekend onder den naam van ‘Corn
Laws’.
Die wetten waren eene bron van schatten voor de landeigenaars, daar ze hun
toelieten den prijs van het koren op ongeloofelijke wijze te doen stijgen. Hongersnood
en landverhuizing - vooral in Ierland - waren er de gevolgen van.
Russell en Peel, de een Liberaal, de andere Conservatief, werden door den Ierschen
hongersnood tot den vrijhandel bekeerd. Zij werden ondersteund in hunne werking
door John Bright en Richard Cobden, twee liberale manchesteriaansche theoretikers
in den echten zin van 't woord.
Zij stichtten te Manchester - van daar komt het woord manchesteriaan - de ‘Free
Trade League’ tot het afschaffen van de invoerrechten op het koren. Daarin slaagden
zij ook, dank zij Peel, die met behulp van de Liberalen en van zijne persoonlijke
aanhangers, de meerderheid in de Kamers bekwam, maar ten koste van zijn eigene
partij die in twee scheurde. De conservatieve partij bestond uit de oude Tories, groote
grondeigenaars voor wie de vrijhandel een merkelijke vermindering van inkomsten
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medebracht, en uit een deel der nieuwe kiezers door de Reform bill van 1830 tot het
politiek leven geroepen. Deze laatsten alleen volgden Peel; de Tories niet.
Dit gebeurde in 1846. Later nog werden veel andere invoerrechten afgeschaft door
Gladstone. Daardoor verminderden de onrechtstreeksche belastingen van 1842 tot
1863 met 400 millioen frank en tegenwoordig bestaan alleenlijk nog rechten op
gistdranken, tabak, koffie, enz.
De vrijhandel heeft Engeland tot het rijkste en machtigste land van de wereld
gemaakt en dit om de volgende reden: in de jaren 50 was Engeland met Frankrijk en
België, de meest industriëele streek van Europa. Met hare grenzen open te stellen,
lokte zij naar hare havens toe al de ruwe stoffen van den vreemde en van de minder
beschaafde landen; die werden dan in hare nijverheidssteden omgewerkt en met
groote winst aan diezelfde landen en aan heel de wereld verkocht. Daaraan is het te
danken dat tot nu toe de Engelschen 25% van den wereldhandel in handen hebben.
Overvloed van kolen en ijzererts is de bron van Engeland's nijverheid. Nu gebeurde
het, dat in de laatste jaren van de 19e eeuw de metaalnijverheid eene schrikkelijke
crisis doorstond, te wijten eenerzijds aan de vermindering van voorraad aan ijzererts,
en anderzijds aan den wedijver van Duitschland waar een jonge metaalnijverheid
was ontstaan die van de Engelsche alles afleerde en zoo aan geene misstappen
blootgesteld was.
Birmingham en Sheffield, heel de Midlands die het meest door de crisis te lijden
hadden, zagen geen ander redmiddel meer dan het protectionnisme. Chamberlain
was de aanvoerder van heel de beweging. Iedereen heeft het nog in 't geheugen hoe
Chamberlain heel het land doorreisde en zelfs tot in Amerika ging, om zijn gedachten
over protectionnisme te verspreiden.
De laatste verkiezingen, in 1906, waarin zijn partij een geduchte nederlaag leed,
bewezen dat Engeland den vrijhandel getrouw blijft. Daarbij heeft de metaalnijverheid
in de laatste jaren een nieuw leven gekregen, nieuwe werkwijzen aangewend, nieuwe
ertsmijnen in Spanje gekocht en met welslagen de Duitsche mededinging bekampt.
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Het is hier het oogenblik om uit te leggen hoe de radicale Chamberlain te velde trok
met den conservatieven Balfour, en dit zal ons de gelegenheid geven eenige woorden
over de Iersche zaak te reppen.
Ierland, in 't begin der vorige eeuw, bevond zich in den ergsten toestand en werd
als een overwonnen land behandeld. De katholieken, die de overgroote meerderheid
der bevolking uitmaakten, waren verplicht eene protestantsche geestelijkheid met
hun eigen geld te onderhouden, zij hadden bijna geen politieke rechten, geen
gewetensvrijheid.
Het is iedereen bekend, hoe O'Connell, de eerste vertegenwoordiger van Ierland,
de vrijheid van geweten veroverde, en onder Wellington het ‘Catholic emancipation
act’ bekwam, waarbij nagenoeg alle ambten door katholieken mochten bekleed
worden.
Nog hadden de Ieren groote grieven: de afschaffing der Protestantsche kerk in
Ierland, het vestigen van een Iersch Parlement te Dublin, en de afschaffing der Land
Laws - een heele reeks wetten waardoor de Iersche boeren waarlijk de slaven waren
van hunne Engelsche Landlords.
Ierland werd in den strijd om zijne vrijheid altijd gesteund door de liberalen, eerst
door de theoretikers gelijk Macaulay, Bright en Cobden, die de meening van het
Engelsche volk door het uiteenzetten van hun zuiver-liberale beginselen in schriften
en meetingen beïnvloedden, later door Gladstone als minister. Men slaagde erin de
Land acts en de Iersche Protestantsche kerk af te schaffen, maar het Home Rule leed
schipbreuk.
Home Rule beduidt eigenlijk een Iersch Parlement ter behandeling van uitsluitend
Iersche zaken. De Ieren zijn overtuigd dat het Home Rule het eenig middel is om
hun ongelukkig land te genezen; liberale theoriseerders zijn er ook voor, omdat hun
grondbeginsel is, dat vrijheid uit zich zelve de welvaart medebrengt; en Gladstone
eindelijk handelde uit rechtvaardigheid en uit praktische overtuiging. In 1888 stelde
hij den eersten keer het Home Rule voor: er kwam scheuring in het liberaal leger,
bestaande uit oude wighs, radicale nijverheidsbazen van de Midlands gelijk
Chamberlain, uit liberale staathuishoud-
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kundigen gelijk Bright en zijne volgelingen; Gladstone viel. Chamberlain en Bright
waren tegen hem gekeerd.
Later, in 1893, bracht Gladstone, die weer aan 't roer stond, een ietwat gewijzigde
Home Rule voor, en kreeg het in het Lagerhuis gestemd, ondanks Chamberlain's
tegenwerking. Maar bij de Lords leed zijn bill schipbreuk en tot nog toe mag Ierland
niet veel hoop koesteren dat het ooit zal doorkomen.
Een deel der Radicalen, volgelingen van Chamberlain, en sommige Liberalen,
getrouwen van Bright, hadden, in 1886, met de Conservatieven een nieuwe partij
gevormd - de Unionisten - die de eenheid van Groot-Britannië door het Home Rule
niet wilden laten verbreken.
Chamberlain en de Radicalen zijn de Conservatieven trouw gebleven; hij is de
ware leider der Unionisten geweest en later zullen wij van zijne Imperialistische
staatkunde nog spreken.
Welke was nu de houding van Engeland tegenover vreemde mogendheden? Welke
waren de leiddraden van zijne politiek, en welke de drijfveren zijner staatslieden?
Over 't algemeen heeft Engeland als natie enkel volgens eigenbelang gehandeld:
de Opiumoorlog tegen China en de Boerenoorlog zijn twee goede voorbeelden
daarvoor. Beide werden door Engelsche staatslieden gevoerd: de eerste door
Palmerston in de jaren 55, de andere door Chamberlain, met het eenig doel Engeland's
handel uit te breiden.
Dat zijn onder de oorlogen de ergste, want zij rusten op een niet aanneembaar
beginsel: het recht van den sterkste. Ook de Whigs houden er vreemde denkbeelden
op na in zake van oorlog: een oorlog is rechtvaardig als hij ondernomen wordt om
het evenwicht te behouden tusschen de macht van verschillende mogendheden.
Palmerston, die een liberaal van den ouden stempel was, dus een Whig, heeft aldus
den Krim-oorlog met Frankrijk tegen Rusland gevoerd, om te beletten dat door 't
innemen van Constantinopel, de Tsaars te veel invloed in Oost-Europa zouden
bekomen.
Disraëli, die conservatief was, volgde dezelfde beginselen, en bestreed altijd de
uitbreiding van Rusland in het
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Oosten. Verscheidene andere Engelsche staatslieden, gelijk Russell en lord Brougham,
beiden Whigs, hadden daarover een eensluidende meening.
Op zulke ideën berust overigens de buitenlandsche politiek van alle groote
mogendheden.
Doch de echte liberalen, gelijk Cobden en Bright, en de theoriseerders van het
radicalisme, gelijk Stuart Mill en Raebuck, namen deze beginselen niet aan: de eersten
aanzien den oorlog als verkeerd op zichzelf omdat hij de economische ontwikkeling
van de wereld belemmert, de tweeden verwerpen ook den oorlog, behalve waar het
geldt het behoud der bedreigde nationaliteit van een zwak land tegenover een sterk.
Gladstone bracht die leer verscheidene keeren in toepassing: in 't begin zijner
loopbaan, toen hij voorstelde de Ionische eilanden aan Griekenland te geven, later,
toen hij als minister den eersten aanslag van Engeland op Transvaal en de
onafhankelijkheid der Boeren erkende, en op 't einde van zijn loopbaan, toen hij op
het naleven aandrong van Engeland's verbintenissen met Egypte - zonder het te
bekomen.
Maar Gladstone was nu geen gewoon staatsman: de ware drijfveer van zijne politiek
was een Christelijk gevoel van rechtvaardigheid en solidariteit der volkeren ondereen;
daarin is de heele verklaring zijner politiek in het Oosten te vinden.
Verre van Turkije tegen Rusland te ondersteunen gelijk de liberaal Palmerston en
de conservatief Disraëli, was hij van meening dat het de plicht der Christene volkeren
was, Bulgarië en Armenië, en alle Christenen onder het Mahomedaansch juk te
ondersteunen en te beschermen tegen de aanvallen en slachterijen der Turksche
soldaten. Wij hebben het reeds gezegd, Gladstone volgde zijn partij niet, maar leidde
ze zelfs op banen waar zij niet volgen wilde, gelijk in de Home Rule kwestie.
Dit was ook het geval met Peel en Chamberlain: deze drie Staatslieden, die elk tot
een verschillende partij behooren, hebben meer hun eigen begrippen gevolgd dan de
beginselen van hun partij: deze is dan ook niet zonder scheuring met hen medegegaan:
zoo zijn er nieuwe partijen
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ontstaan, gelijk de Peelisten en de Unionisten. Deze laatste zijn niet meer officieel
in leven, daar Chamberlain en zijne navolgers den naam van Conservatieven
aangenomen hebben; en het uniononistisch programma is het conservatieve geworden.
Maar laat ons wederkeeren tot de buitenlandsche politiek. Engeland heeft niet
alleen betrekkingen met vreemde mogendheden, maar ook met zijn eigen koloniën.
Welke zijn nu de beginselen die de Engelsche Staatslieden gevolgd hebben ten
opzichte van die koloniën, van haar bestuur en hare ontwikkeling? of hebben ze wel
beginselen gevolgd?
Ja, en hier is een merkelijk verschil tusschen de handelwijze van Conservatieven
en Liberalen. Deze laatsten hebben tegenover de koloniën waarlijkvrijheidlievend
gehandeld: zij zijn het eerst en vooral, die de slavernij afgeschaft hebben; daaraan
wijdden ze 500 millioen frank. Verder schiepen zij het stelsel der zoogenaamde vrije
koloniën, ziehier onder welke omstandigheden:
In de eerste jaren van Koningin Victoria's regeering ontstonden er in Canada hevige
onlusten die het zenden noodzaakten van een gemachtigden gezant, lord Durham,
een liberaal. Hij schonk Canada een grondwet die hierop neerkwam: Engeland
benoemde een gouverneur (en zijn schrijver) en die had het recht den Senaat te
benoemen. De Kamer werd vrij gekozen; zij benoemde onafhankelijke rechters en
alle beambten.
Deze organisatie diende tot voorbeeld voor veel andere koloniën, gelijk de vijf
staten van Australië, Nieuw Zeeland, Kaap Kolonie, en onlangs Transvaal en
Oranjestaat; en zelfs zijn deze nog meer onafhankelijk.
De liberale economisten Bright en Cobden waren zelfs van meening dat de koloniën
heelemaal onafhankelijk moesten zijn; de Whigs en de meeste Radicalen trachtten
integendeel het uur der totale scheiding te verwijderen, zonder toch ooit geweld te
willen gebruiken.
Tegenover die liberale theorie staat die van de Conservatieven, het Imperialisme.
Disraëli is de stichter van het Imperialisme, maar Chamberlin is de groote protagonist
ervan.
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Sedert 1850 werden de politieke banden tusschen de koloniën en het moederland al
losser en losser. Doch de vrijheid die de koloniën op politiek gebied genoten,
ontnamen alle reden van misnoegdheid tegen Engeland, terwijl de steun door hare
vloot en hare macht aan die jonge nationaliteiten verleend, aan hunne inwoners
gevoelens inboezemden van dankbaarheid en liefde jegens ‘Old England’. De
vrijwilligers van Canada en Australië, tijdens den Zuid Afrikaanschen oorlog, toonden
dat deze gevoelens ook tot daden overgaan.
In Engeland zelf, werd het gevoel van solidariteit en imperialisme krachtig geholpen
door drie veel gelezen schrijvers, Carlyle, Ruskin en Froude, en in den jongsten tijd
Kipling. De gemoederen waren bereid, zoowel in de koloniën als in 't moederland,
om eene toenadering te beproeven.
In 1884 stichtte Forster de Imperial Federation League die in 1893 door het Comity
for Imperial Federation vervangen werd. Een jaar later werd de Navy League gesticht.
Het eerste uitwerksel was de vergadering in 1887 te Londen van de ‘Colonial
Conference’, waar de militaire, politieke en economische belangen van het Britsche
rijk door de ministers van Engeland en van de koloniën besproken werden.
Een politieke toenadering is onmogelijk, daarover is men het eens; doch het
militaire imperialisme, een soort van Kriegsverein, heeft vele aanhangers, en heeft
zijn uiting in de ‘Navy League’ en de ‘Comity for Imperial Federation’. De ex-premier
Salisbury, die Gladstone in 1892 verving, is als ieder goede Tory, warm voorstander
ervan.
Economisch Imperialisme is het stokpaardje van Chamberlain die geen ander
redmiddel voor Engeland's nijverheid ziet dan een Zollverein tusschen koloniën en
Moederland, en differentiaal-rechten op inlandsche goederen, volgens de rechten der
landen van oorsprong.
Deze politiek wordt door de British Empire League gesteund, doch, gelijk wij het
reeds gezegd hebben, leed ze in 1906 erbarmelijk schipbreuk.
Buiten hare beschaafde koloniën, waar er eene meer-
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derheid of een aanzienlijk aantal blanken leven, bezit Engeland nog een groot getal
andere, die rechtstreeks door het moederland geregeerd worden en geen grondwet
bezitten; zij heeten ‘Crown lands’. Dit is het geval voor Indië, Egypte, Oost en West
Afrika, enz. Tegenover deze koloniën zijn de Engelsche staatslieden allen van het
zelfde beginsel uitgegaan: die barbaarsche landen moeten willens of niet beschaafd
worden, en het Engelsch volk is daarvoor door de Voorzienigheid aangesteld. Hoe
meer volkeren het onderwerpt, hoe beter het dan ook zijn plicht volbrengt.
Daarvan zijn alle Engelsche staatslieden overtuigd: Gladstone zoowel als Disraëli
en Salisbury. En volgens die overtuiging hebben zij gehandeld: van 1852 af is er
geen jaar voorbij gegaan of Engeland voerde oorlog ergens op de wereld, 't zij om
opstand te dempen, 't zij om nieuwe landen te veroveren. Ook is van 1884 tot 1900
het rijk met 4 millioen vierkante mijlen - Europa's oppervlakte - vergroot, en met 57
millioen zielen vermeerderd.
Om volledig te zijn, zouden wij nog moeten spreken van Engeland's
bondgenootschappen, gelijk dat met Japan aangegaan, of de ‘Entente cordiale’ met
Frankrijk. Doch dit zou ons te ver brengen en dat kan overigens herleid worden tot
het beginsel van evenwicht onder de groote mogendheden: ‘L'Entente cordiale’ tegen
Duitschland, en het Japaansch bondgenootschap tegen Rusland en eventueel tegen
de Vereenigde Staten.
(Vervolgt.)
H. MANSION.
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Over kritiek
Er zijn twee soorten van kritiek, uitgaande van twee verschillende temperamenten:
de groote kritiek uit bewondering en liefde, bij voorkeur het degelijke en durende in
de kunst aanschouwend, stichtend en opbouwend te werk gaande, uiting van warme
harten en breede geesten; en de kleine kritiek enkel terend op vitterij en beknibbeling,
afbrekend en ontmoedigend, sprekend van bekrompenheid en enggeestigheid, en,
dorgeboren, dorheid voortbrengend.
De eerste alleen is den naam waard - Edmond Rostand wist ze te kenschetsen in
één geurig vers: ‘En croyant à des fleurs, souvent on les fait naître’ -, van de tweede
nochtans zijn de vertegenwoordigers ontelbaar. Het is veel gemakkelijker af te breken
dan te bewonderen, want voor het bewonderen en begrijpen is bijna den zelfden
omvang noodig als voor het scheppen.
Dungezaaid is dan het groepje uitgelezenen die de kritiek gebruiken om te
ontvlammen en te bezielen. Ik spreek niet van een derde soort kritiek die, hier en
daar fragmenten uitknippend, onzijdig-weg de waar uitstalt voor 't beoordeelend
publiek. Zulk procédé heeft al niet meer uitstaans met kritiek dan de gele plakkaten
in een notaris-studie met letterkunde.
Neen, wij spreken hier van eigenlijke kritiek, woord van een minnend hart, oordeel
van een bewonderenden geest. Want natuurlijk komt alles weer neer op de liefde:
de liefde schept het kunstwerk; de liefde, door het kunstwerk verwekt, maakt de
beoordeeling lichtvol en luistervol. Wilt gij begrijpen, begin met te beminnen. Aan
de liefde alleen levert zich het leven, en de kunst blijft hooger leven, het kunstwerk
is de vrucht eener liefde. - Leven, licht en liefde is in het aardsche het geheimzinnige
drieëenige, afstraling van 't goddelijke Drieëenige: Vader, Woord en Geest.
Zegt men: dit is hooge philosophie en kritiek is enkel met kunst bemoeid, dan
bewijst men van eerst af aan welke lage opvatting men heeft van de kunst, en van
de kritiek die ze moet beoordeelen.
Onmisbaar is de philosophieke grondslag voor alle rechtgeaarde kunst. Is de kunst,
gelijk de godsdienst, de dienst van het bovenzinnelijke en onzichtbare, dan heeft ze,
gelijk Dante,
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Vergilius' leiding noodig om te geraken waar de stralende glimlach van Beatrice alle
twijfels oplost in zalige aanschouwing.
Doch is er in alle echte kunst een deel philosophie, in de kritiek is dit element
geheel onontbeerlijk, vermits de kritiek de beoordeeling is der kunst, het wijsgeerige
van de kunst. Niet zonder glimlachen kan men derhalve lezen wat Aug. Vermeylen
laatst in een interview over zich zelven zegt:(1) ‘Al 't gene men over mijne filosofie
heeft geschreven berust op geen grond van werkelijkheid. Ik ben, ik, geen filosoof.
Ik weet niet zoo heel veel van filosofie, heb niet enorm veel filosofische werken
gelezen... Ik heb die studies, zooals ik altijd alles doe, als dilettant gedaan, dat is als
een mensch die zich aan vele zaken interesseert...’
De heer Vermeylen, aan den eenen kant, kent zich heel wel - waar hij beweert dat
het wijsgeerige niet de grondslag is van zijn talent - en aan den anderen is wel ietwat
onrechtveerdig tegen zijn eigen: niet een dilettant is hij, maar een uitstekend artist
met de pen: daar ligt zijn macht, het geheim van zijn invloed. Zijn artist-zijn ontvlamt
hem voor het onsterfelijke van zekere meesterwerken, voor de schoonheid van
opvattingen die zelfs mijlen-ver zijn van de zijnen: bij voorbeeld het ideaal der
christene midden-eeuwen. Zijn kunstzin maakt zijne kritiek warm, breed. bewonderend
en bevruchtend, gelijk de ware kritiek moet zijn. Maar ... - er is een maar - zijn gemis
aan philosophische vorming, aan wijsgeerigen zin ('t is niet door de boeken alleen
dat men dien krijgt, heer Vermeylen) onttrekt aan zijne kritiek den stevigen, vasten
grond waarop men alleen kan bouwen. Het gebouw der gedachten is gelijk dat uit
steenen: zonder grondvesten onmogelijk torens en transen de lucht in te zenden.
De heer Vermeylen schrijft dus eerlijke, breede, uiterstkunstige kritiek, maar het
weefsel zijner gedachten, het ineenwerken zijner overtuiging is in zijn eigen hoofd
niet klaar genoeg om hem in staat te stellen leidend en richtend tegenover anderen
op te treden. Hij zelf bekent het in 't zelfde interview: ‘Hoogstens heb ik eene
praktische filosofie, en daarover zou ik werkelijk wel eens willen schrijven. Ik werd
er toe gebracht door den pennestrijd met Mej. Belpaire over CHRISTEN IDEAAL. Ik
zou wel eens willen uitleggen - niet systematisch, maar simpellijk zooals iemand die
vertelt wat er in zijn eigen omgaat, - hoe ik, die niet geloovig ben, die niet 't
Katholicisme aanhang, en toch het onzalige van een ontzenuwend scepticisme voel,
hoe ik heel goed leven kan en gelukkig leven (ik bedoel met de

(1) Den Gulden Winkel, 15 Juli 1908.
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noodige gemoedsrust en vrije innerlijke werkzaamheid) zonder godsdienst, maar
ook zonder iets van mijn drang naar eenheid van den geest, en laat ons maar zeggen,
zonder iets van mijn religieus gevoel te moeten opofferen. Ik heb aan Mej. Belpaire
gezegd dat ik daarover eens schrijven zou...’
- ‘En denkt u eraan die belofte te houden?’
- ‘Voorzeker...’
Laat ons hopen dat de heer Vermeylen zijn woord gestand blijve, al ware het maar
om in een tweede WANDELENDE JOOD zijn rijke fantazie, zijn meesterschap over
taal en beeld te laten gelden; maar vooral om hem zelf te doen ondervinden dat de
‘eenheid van den geest’ juist het philosophische des levens is; dat een vaag ‘religieus
gevoel’ wel mogelijk is zonder philosophie, maar niet volstaat om een godsdienst
op te bouwen. Die berust enkel op wijsgeerigen grondslag.
Philosophie van de kunst, kritiek gesteund op kunstphilosophie is juist datgene waarin
een andere Vlaamsche kunstrechter uitmunt. In dien geest is alles helder, in dit hart
is alles warm. De klare blik van 't verstand dient enkel om voeding te geven aan de
verterende geestdrift; de ontvlamming van 't gemoed benadeelt geenszins het juiste
inzicht, de wel-geschikte orde van het hoofd.
Nevens Vermeylen is Persyn zeker op het oogenblik een der voormannen van de
kritiek in 't Vlaamsche land: met de zelfde meesterschap over de taal, het zelfde
vergezicht van voorbereidende studieën - wat ons, vrouwen, van de weldaad der
humaniora verstoken, altijd ontbreekt - zijn er nochtans tusschen hen grondige
verschillen. Waarschijnlijk is Vermeylen meer artist, meer gevoelig aan 't algemeene
van de kunst, aan 't bekoorlijke van 't schoone in beeld en klank. Persyn is meer
uitsluitend letterkundige, maar daar wint hij het op Vermeylen door het vaste van
zijn standpunt. Gevormd in de strengwetenschappelijke school der thomistische
philosophie heringevoerd door Mgr Mercier, kreeg hij er den doop die hem door heel
zijn mannenleven zou brengen: die wijding zou aan zijn geest de ‘eenheid’ geven
die Vermeylen mist. Zijn groote eigenschap is zijn wijsgeerig standpunt. Van daar
uit, kan hij den klaarzienden, zekeren blik laten waren over den wijd-uitdeinenden
grond der te beoordeelen werken. Hij heeft een vast criterium, een wakker verstand,
een fijn-voelenden smaak, en zijn onvermoeide werklust brengt gedurig nieuwe
verteerstoffen bij aan 't onverpoosde denken van zijnen geest.
Wat Vermeylen niet kan, omdat hij meer kunstenaar is dan
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wijsgeer, omdat hij eerst zelfproever, alleen-genieter van 't schoon is - als leider
optreden, aan 't hoofd staan eener jongelingenschaar, dat kan Persyn uitstekend getuigen de drie voordrachten door hem verleden jaar te Leuven gehouden. Gelijk
zij daar uitkwamen, in korte, maar zaak- en zinrijke bladzijden, gekleed in de knapste
virtuoziteit van den stijl, schitterend en schetterend van jeugdige mannelijkheid en
verbazend door het ver-kijkende der belezenheid, is de eind-indruk toch verstomming
voor het heldere, wel-gerangschikte der voorstelling, voor de diepte der wijsgeerige
bespiegeling.
Dit geldt vooral het begin der tweede voordracht, waarin Dr Persyn in enkele
paragraphen eene gansche aesthetica in glansvolle helderheid uiteendoet. Sommige
zijner beweringen mag men gewaagd vinden, eenige beoordeelingen betwistbaar,
maar onmogelijk is het zich te onttrekken aan de meesterschap van dit talent en van
dit letterkundig inzicht. Een Persyn zou Noord-Nederland ons stellig benijden, indien
zijn katholiek-zijn niet een doorn was in 't oog van de rationalistische schrijversbent.
Intusschen mogen wij, Vlamingen en Katholieken, fier zijn op den paladijn die
met onverschrokken moed de banier van 't christen ideaal hooghoudt in een eeuw
van princiepengeschipper en wellustnajagen.
M.E.B.
Antwerpen, 12en Oogst 1908.
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Was Hadewych de ketterin Blomardinne?(1)
Het laatste Nederlandsch Congres, in Augustus te Leiden gehouden, heeft nogmaals
een vraagstuk te berde gebracht, dat vóór eenige jaren fel bestreden, nu nog niet
uitgevochten schijnt te zijn: of nl. de mystieke schrijfster Hadewych mag
vereenzelvigd worden met de ketterin Blomardinne, tegen wie Ruusbroec te Brussel
heeft gepreekt?
Voor de lezers van Dietsche Warande en Belfort mag het zijn nut opleveren even
te weten hoe ver deze, èn voor de middeleeuwsche literatuur-, èn voor de
Kerkgeschiedenis, alleszins belangrijke kwestie gevorderd is. En om met des te
klaarder inzicht tot een zekere schatting der argumenten pro en contra te geraken,
zal het niet overbodig zijn, beknopt den stand van het debat te schetsen.
*

**

Ter koninklijke bibliotheek te Brussel berusten twee handschriften die bevatten: 1o
31 Brieven over mystieke onderwerpen; 2o 14 Visioenen; 3o 45 Gedichten van
lyrischen aard; 4o Een kleine mystieke verhandeling; 5o 17 andere gedichten van
bespiegelenden aard. In het jongste der twee handschriften nog 14 andere gedichten,
ook eerder didactisch dan lyrisch. Het oudste, laten wij het A noemen, dagteekent
uit de laatste jaren der 14e eeuw; het jongere, B, zal wel zeker 50 jaar later zijn
ontstaan.
Een derde handschrift, C, dat denzelfden inhoud heeft, en ook de gedichten bevat
die in A ontbreken, berust op de bibliotheek der Gentsche Hoogeschool.
Prof. HEREMANS en LEDEGANCK(2) begonnen in 1875 de eerste volledige uitgaaf
van deze werken. Voor de maatschappij

(1) Om wille van de technische regeling van het tijdschrift komt deze groote-tekst-bijdrage in
kleine letter.
(2) Wie de volledige geschiedenis dezer uitgave met hare antecedenten verlangt te kennen,
raadplege J. VERCOULLIE'S Inleiding bij de werken van Had., door de Vlaamsche Bibliophilen
uitgegeven in 1905.
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der Vlaamsche Bibliophilen lieten zij de Gedichten in twee ‘stukken’ of deelen
verschijnen. Hun waren slechts de twee Brusselsche handschriften bekend. Als legger
voor hun tekst gebruikten zij handschrift A, het oudste, en deelden in voetnota's
eenige varianten mee van het jongere B.
In 1895 gaf Prof. Dr J. VERCOULLIE haar Proza uit, en koos daarvoor, om de
eenvormigheid, handschrift A. De varianten van B deelde hij eveneens mee zooals
in de uitgaaf van de gedichten, te zamen met de varianten van het derde handschrift
C.
Verleden jaar werden de ‘LIEDEREN VAN HADEWYCH naar de drie bekende hss.
kritisch uitgegeven, met eene inleiding en woordenlijst’ door Dr Joha SNELLEN.(1) Zij
bevatten de gedichten van het eerste ‘stuk’ van de uitgaaf HEREMANS-LEDEGANCK.
Maar al deze uitgaven lieten, wat de correctheid van den tekst betreft, in meerdere
of mindere mate, nog al te wenschen over. Vooral die van het proza, door Dr Prof.
VERCOULLIE, is slecht. Men gaat soms denken, als men zijn tekst vergelijkt met de
handschriften, dat de man al niet beter bekend was met de grondbeginselen der
paleographie als met die van de theologie(2). Slechts één voorbeeld: geëxpunctueerde,
of zelfs doorgehaalde woorden zijn meegelezen; streepjes boven sommige woorden
geplaatst om eene verkeerde schikking te herstellen, werden òf niet opgemerkt, òf
opgevat als aanhalingsteekens(3).
Toen ik mij, vóór een paar jaren, aan de studie van Hadewych zette, bleek een
nieuwe uitgaaf van hare werken een hoofdvereischte. Reeds is daarvan het Proza
verschenen(4); over enkele maanden hoop ik ook nog voor de Gedichten een
vertrouwbaren tekst te leveren.
Wie was nu de schrijver of schrijfster van deze mystieke werken?
De handschriften A en B geven geen naam op. Uit een vel perkament(5), dat tot
schutblad aan een ander handschrift (hs. 1531-1372) uit Rooklooster diende, en
waarop de dietsche boeken daar bewaard vermeld staan, vernemen wij dat daar
aanwezig waren

(1) Amsterdam, W. VERSLUYS, 1907.
(2) Een bewijs van 's mans onkunde op het gebied der theologie, heeft zijn vóór enkele maanden
in den Vlaamschen Gids verschenen artikel over het Modernisme geleverd.
(3) Andere mislezingen zie in mijn uitgaaf, bl. VI.
(4) KEURBOEKERIJ, Leuven.
(5) Meermaals werd dit reeds gedrukt. Zie K. RUELENS, Ruusbroec en Bloemardinne (in
VERCOULLIE'S Inleiding bl. L., no 2).
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Jtem noch (een boec va) drie boeke van hadewighen die beginnen aldus God die de
clare minne(1); en Jtem een boec beghint God die cla. - Nu vangen juist de brieven
in beide handschriften A en B met de woorden: God die de clare minne aan; beide
handschriften zijn afkomstig uit Rooklooster; dus hebben we hier de werken voor
ons der bedoelde HADEWYCH. - Overigens in handschrift A komt bij den 11den Brief
de glossa voor: Hadewijch incepit.(2) Op het eerste zijblad van handschrift C staat
een lange aanteekening in zeventiende-eeuwsch geschrift, vermeldende den inhoud
van het handschrift en een ‘elogium’ van de schrijfster, waarover verder breedvoeriger
zal uitgeweid worden. Hier heet het: DE B. HADEWIGE DE ANTVERPIA Elogium(3);
en daarbij de nota: sic cognominatur in catalogo manuscriptorum variarum
Bibliothecarum Belgii, scripto circa an. 1487 forma oblonga; qui seruatur apud
Martinienses Louanij, quique testatur eius visiones etiam Latine et Epistolas
Proverbia (quae hic desunt) Rythmos et easdem visiones lingua Brabanto-Belgica
exstare in Carthusia Zelemensi prope Diestemium(4).

(1) Het tusschen haakjes staande werd doorgehaald.
(2) Zie mijne uitgaaf, bl. 194.
(3) Naar aanleiding van deze aanteekening heeft men zich afgevraagd of HADEWYCH een
gelukzalige van Antwerpen kon zijn. Reeds ROSWEYDE had daaromtrent navorschingen
ondernomen. Een beknopt verslag hiervan geeft K. RUELENS R. en Bl. bl. LII en vlg. - Lang
heb ik me afgevraagd of Antverpia geen verkeerde lezing was voor Aquiria, wat me zeer
waarschijnlijk voorkwam. De nota is uit de 17e eeuw, sommigen zeggen (b.v. RUELENS o.c.
LII) van Heribertus ROSWEYDE; (wat ik niet aanneem: ik heb de hand van Rosweyde uit van
hem bekende stukken met deze aanteekening vergeleken en voor mij zijn ze verschillend;
overigens hierover verder meer) en de geheele aanteekening met de inhoudsopgave is
misschien van den bibliothecaris der Jezuiëten te Antwerpen. Wat er ook van zij, de man die
dit in de 17e eeuw heeft overgeschreven, had het gelezen in een handschrift uit de 15e eeuw;
en nog wel in een handschrift van een cataloog; waarin dus zeer vele verkortingen
voorkwamen. Wie nu Antverpia met alle mogelijke verkortingen schrijft en eveneens Aquiria,
zal zien dat wat overblijft niet slecht op elkaar gelijkt. Toch houd ik deze gissing voor
onmogelijk, omdat ze ons al niet veel verder brengt. Want ook Hadewych van Aquiria kan
met onze schrijfster niet geïdentifieerd worden.
In deze aanteekening staat nog, na vermelding van DIE VISIOENEN VAN HEILWIJCK de
opmerking: De volmaeckte ghelyck Seraphinnen. Dit is echter niet meer dan een toespeling
op wat volgt bij Had. na het XIVe visioen. Zie mijn uitg. bl. 113.
(4) Deze belangrijke catalogus is echter zoek geraakt; ook het Zeelhemsche handschrift der
werken van Had. is verdwenen. Zie over den catalogus K. RUELENS R. en Bl. LIII. Zie een
volledig afschrift van dit zijblad bij VERCOULLIE Inleiding, bl. VI. Daar staan echter ook
fouten in.
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Overigens is de naam HADEWYCH als die van de schrijfster dezer werken nog door
in andere handschriften aangetroffen fragmenten, die gewoonlijk ingeleid worden
door een formula als: Dits wt Hadewighen, met zekerheid gewaarborgd.
Wie was nu, zoo vragen we verder, deze HADEWYCH? Een antwoord op deze vraag
werd voor het eerst gewaagd door Prof. C. SERRURE(1). Volgens hem was zij de abdis
van het cistercienserklooster te Aywiers(2), onder wier bestuur de h. Lutgardis heeft
geleefd, en die in 1248, twee jaar na de Vlaamsche heilige, overleden is. Tot deze
veronderstelling was hij voornamelijk geleid door het feit dat TRITHEMIUS in zijn
bekende Catalogus Scriptorum Ecclesiasticorum als een werk van Willem van
Affligem, die met de nonnen van Aywiers in betrekking heeft gestaan, een Latijnsche
vertaling vermeldt van Visioenen eener non ‘de quadam moniali cisterciensis ordinis
quae teutonice multa satis mirabilia scripsit de se ipsa. Prof. C. SERRURE aarzelde
niet aan te nemen, dat het de vertaling moest zijn van de visioenen van HADEWYCH
en dat daarom HADEWYCH waarschijnlijk deze abdis van Aywiers zou zijn geweest(3).
Een andere weg werd voor het eerst ingeslagen door R. RUELENS.
In verscheidene schepenacten uit de 13e en het begin der 14e eeuw komt de naam
Blomaerdinne of zelfs Heilwych Blomardinne voor: Heilwigis dicta Blomards of
domicellae Helewigi dicte Blomardinne of domicella Heilwigis dicta Bloemards(4).
Nu weten we uit het leven van Jan van Ruusbroec dat deze, toen hij nog kapelaan
van St. Goelen te Brussel was, tegen de verderfelijke leer van een zekere ketterin
Blomardinne heeft gepreekt. Deze

(1) Voor een volledig historiek, wat hier geheel overbodig is' cf. VERCOULLIE'S Inleiding XIV;
en K. RUELENS R. & Bl. ibid. LXVI.
(2) Aywiers ligt bij Luik. Daar werd in 1202 een cistercienserklooster gesticht, dat reeds in 1217
overgebracht werd naar Waalsch-Brabant, vier mijlen van Brussel.
(3) Reeds vroeger werd dit onwaarschijnlijk gemaakt. Willem van Affligem schreef het leven
der Gelukz. Beatrix van Nazareth, dat vooral uit beschrijvingen van visioenen bestaat. (Zie
hierover VERCOULLIE'S Inleiding XV). Voor mij is het zeker dat de Visioenen van Beatrix
bedoeld zijn door TRITHEMIUS. Henriquez, die het leven dezer Beatrix in de Latijnsche
vertaling van Willem van Affligem heeft uitgegeven (Zie zijn Quinque prudentes Virgines)
heeft de proloog weggelaten, waarin uitdrukkelijk gezegd wordt door Willem dat hij niets
anders geeft dan de vertaling van de levensbijzonderheden, die Beatrix hem zelf in 't Dietsch
had verschaft. (Cf. Ann. pour servir à l'hist. eccl. de Belg. 1870, 81: Hec prout in cedula
oblata suscepi illa vulgaria, latino in eloquio coloravi.)
(4) Zie deze akten in VERCOULLIE's Inl., bl. LXXXI en vlg.
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Blomardinne schijnt een begaafde vrouw te zijn geweest. Zij schreef veel over
mystische onderwerpen en leerde uit een zilveren zetel. De vraag lag voor de hand:
Is de Hadewych, de schrijfster dier bovenvermelde mystieke verhandelingen, soms
niet één en dezelfde persoon met Heilwych Blomardinne? Hebben we hier de werken
niet voor ons van de vrouw, tegen wie Ruusbroec te Brussel in 't strijdperk trad?
In een lange verhandeling, die echter eerst in 1905 door Prof. VERCOULLIE werd
uitgegeven, heeft de heer K. RUELENS met groote scherpzinnigheid overigens, deze
stelling willen verdedigen. Doch ook Prof. FREDERICQ had reeds in 1896 voor de
Koninklijke Akademie van Wetenschappen dezelfde hypothese ondersteund(1). Uit
den inhoud van de werken zelf wilde hij alles halen wat eenigszins kloppen kon met
hetgeen ons over Blomardinne is bekend gebleven.
Vele aanhangers heeft echter deze theorie tot nog toe niet gevonden. Voor zoover
ik weet zijn de meesten, die in dezen hunne meening hebben geuit, niet geneigd aan
te nemen dat we in Hadewych eene ketterin mogen zien(2). Doch uitgemaakt is de
zaak nog niet. En de voordracht door den heer L. WILLEMS te Leiden gehouden komt
haar nogmaals eenige actualiteit bijzetten.
De heer WILLEMS dus, een leerling van Prof. FREDERICQ, is de meening van zijn
meester getrouw gebleven. Hij voegt er echter nog iets aan toe, dat hem persoonlijk
is, doch waarvoor hij niet het minste bewijs kan leveren: dat we namelijk niet met
Blomardinne's authentieke, maar wel met hare geëxpurgeerde werken hebben te
doen. Blijkbaar moest deze secondaire hypothese de moeielijkheden, die de
hoofdhypothese belemmeren, uit den weg ruimen.(3)
*

**

(1) Zie: De geheimzinnige ketterin Bloemardine in Verslagen en Meded. der koninklijke
Akademie van Wetenschappen, Afd. Letterkunde; 3e reeks, 12e deel, 1896; en Prof.
FREDERICQ's Geschiedenis der Inquisitie in de Nederlanden II, 40 vlg.
(2) Behalve Prof. FREDERICQ en zijn leerling WILLEMS, K. RUELENS, schijnt Prof. TE WINKEL
in zijn Ontwikkelingsgang der Nederlandsche Letterkunde de hypothese Hadewych =
Bloemardinne aan te kleven.
(3) Vroeger reeds had hij dezelfde stelling verdedigd in Mélanges Paul Frédéricq, 1905, blz.
259 vlg. De nog te vermelden opstellen over het onderhavige vraagstuk zijn: EDW. v. EVEN,
Bloemardinne, Versl. en Meded. der koninkl. Vl. Akademie, 1894; Hadewych en
Blocmaerdinne (Dietsche Warande 1896); verder VERCOULLIE's Inleiding met het opstel
van K. RUELENS. Het laatst werd de vraag goed behandeld door Dr Joha SNELLEN in Tijdsch.
voor Nederl. Taal- en Letterkunde, April 1907. Ook moet ik nog verwijzen naar het degelijke
hoofdstuk over onze schrijfster in de Geschiedenis der Nederl. Letterkunde, I Deel, van Prof.
G. KALFF.
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Door welke argumenten wordt deze hypothese voornamelijk geschraagd? Aan de
hand van den heer Willems zullen we elk afzonderlijk beknopt behandelen en
gaandeweg weerleggen.
Het eerste argument door den heer W. aangehaald was: ‘dat Prof. Fredericq
onweerstaanbaar onder den indruk staat, telkens hij Hadewych leest, met Blomardinne
te doen te hebben.’ En de heer Prof. verklaarde hetzelfde op zijne beurt na de lezing
van zijn leerling: ‘In dezen, meende hij, zullen we nooit tot eenige zekerheid geraken.
Of Hadewych eene ketterin was of niet, zal, volgens hem, van eenieders smaak en
gevoel ten grooten deele wel afhangen.’ Een aardige wijze voorwaar om een
historische vraag af te schepen! - Nu, indruk om indruk, wanneer ik Hadewych lees,
dan ben ik nooit onder den indruk gekomen dat ik met een ketterin zou te doen
hebben!
- ‘Op verscheidene plaatsen vermeldt Hadewych dat zij hevige vervolgingen te
verduren had. Dit laat zich best begrijpen van eene ketterin, zooals Blomardinne:
wel zal zij door geleerde theologen of fanatieke leden van de Inquisitie veel te
verduren hebben gehad.’ - Nu zijn vervolgingen van kloosterlingen die heilig
wenschten te leven, door anderen voor wie die heiligheid een doorn in het oog was,
hoegenaamd geen zeldzaamheid in die tijden. Wilde de heer Willems even het Corpus
documentorum enz. van zijn geleerden Professor openslaan, dan zal hij, juist omtrent
de jaren 1315-1320, daar talrijke brieven van bisschoppen enz. vermeld zien, die
begijnenkloosters in hun hooge bescherming moesten nemen, tegen den al te grooten
ijver van sommige priesters. En Jacob van Vitry in zijn bekenden brief aan bisschop
FULCO, vóór zijn leven van de Gelukz. Maria van Oignies geplaatst, verklaart: ‘Vidisti
etiam et admiratus es, imo valde detestatus, quosdam impudicos et totius religionis
inimicos homines praedictarum mulierum religionem malitiose infamantes et canina
rabie contra mores sibi contrarios oblectantes.’(1)
DAVID van AUGSBURG heeft in zijn De exterioris et interioris hominis compositione
II, 24 een lange plaats, waarin hij betreurt dat sommige kloosterlingen zich zoo weinig
om de gave der godsvrucht bekreunen, ja hunne medebroeders die haar bezitten

(1) Act. SS. Jun. t. 4, 637 n. 4.
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vervolgen en voor bezetenen uitschelden. En talrijke andere dergelijke getuigenissen
meer.
Maar nu is het wel aardig: 1o dat de Blomardine uit de Schepenakten nergens of
nooit schijnt vervolgd te zijn geweest: heel rustig leeft ze lange jaren te Brussel,
zonder dat ze eenmaal uit de stad verdreven werd; 2o dat de schrijfster van onze
werken wel verre van de haren verdreven is geworden; en dat deze vervolgingen niet
zoozeer van priesters of theologen zijn gekomen, als van de geloofsgenooten zelf,
die zij om zich had gegaard, ten einde te zamen de Minne te beoefenen(1). Zoo klopt
dit argument uit de vervolgingen getrokken langs geen enkelen kant.
- ‘Voortdurend spreekt Hadewych van de “vremde”, van de “wrede vremde” zelfs,
die hare leer niet begrepen en van wie zij ook veel te lijden had.’ - Maar het woord
‘vremde’ komt niet alleen bij Had. voor: het is een zeer gewone uitdrukking ook bij
Ruusbroec. En zoowel bij Ruusbroec als bij Hadewych beteekent het: de
aardschgezinden, de wereldschgezinden; zij die vreemd zijn aan de Minne, die
afdwalen van de paden van de Minne. Trouwens in geheel de middeleeuwsche mystiek
is het woord in dien zin gebruikt. Ook zegt handschrift A in een kantaanteekening(2):
MUNDUS non accipit sed anima bij de woorden: In dese bliscap en mach niet werden
gheminghet de vremde Noch nieman vremder Dan allene die ziele...
- Een bijzonder krachtig argument zag de heer WILLEMS in het feit dat POMERIUS(3)
Blomardinne beschuldigt te zijn een inventrix nove doctrine; welnu juist dit woord
nuwe komt zóó dikwijls bij Had. voor, dat Prof. FREDERICQ reeds eene sekte van de
‘nuwen’ heeft meenen te ontdekken, aan wier hoofd Blomardinne zal hebben gestaan.(4)
- Alsof POMERIUS, toen hij ging schrijven dat Blomardinne een van de gewone
afwijkende leer verkondigde, wel een ander woord moest gebruiken dan novae!

(1) Zie vooral Brief V. Verwonder u niet, schrijft Had., ‘dattie ghene die wi vercoren hebben
met ons in Jubileerne in onse lief, Dat si ons hier beghinnen te stoerne ende te brekene onse
gheselscap omme ghesceden te sine, ende nameleec mi.’ enz.
(2) bl. 244.
(3) De schrijver van de verhandeling De Origine monasterii Viridisvallis una cum vitis B. Joh
Rusbrochii et aliquot coaetaneorum ejus door de Bollandisten in 1885 uitgegeven.
(4) Die sekte werd reeds vermeld in het Mnl. Woordenboek, v. nuwe.
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Wat zou hij anders gezegd hebben? Is dat geen natuurlijke uitdrukking om te
beteekenen dat iemand nieuwigheden omstrooit? Had. ja gebruikt het woord wel, en
nog al dikwijls. Doch ik kan me maar geen plaats herinneren, waar zij het bezigt in
een andere beteekenis, dan waarin het door alle ascetische schrijvers wordt
aangewend: in betrekking namelijk met de innerlijke vernieuwing van den mensch.
Een gewoon thema der askesis toch is, dat we ‘den ouden mensch moeten afleggen
en den nieuwen aantrekken.’ En dat Had, nu ter gelegenheid van de vernieuwing des
jaars daarover zelfs wat fantaseert, meer dan ons smakelijk mocht zijn, wien kan dat
bevreemden, tenzij alleen hem, die daarin een argument wil zoeken voor de ‘nieuwe’
leer door Blomardinne verkondigd?
- Door K. RUELENS in zijn opstel Ruusbroec en Bloemardinne, maar vooral door
Prof. FREDERICQ werd verder gepoogd het weinige dat we weten over de leer en het
leven van Blomardinne in de geschriften van Hadewych, gedeeltelijk ten minste of
zelfs bij wijze van weergalm slechts, terug te vinden. Wat is er ons dan over
Blomardinne bekend?(1)
Indien de ketterin Bloemardinne en de domicella Heilwigis dicta Blomardinne
van de Brusselsche schepenacten één en dezelfde persoon mochten zijn, wat voor
mij niet bewezen is, dan is zij omtrent 1335 overleden(2). Uit het leven van Jan Van
Ruusbroec door Pomerius mogen we volgende bijzonderheden over haar vernemen:
zij was eene vrouw die verderfelijke leerstellingen verkondigde; toch oefende zij een
grooten invloed bij hare aanhangers uit: dezen geloofden gemeenlijk dat zij door
twee Serafijnen ter H. Tafel werd geleid. Veel schreef zij over den geest van vrijheid
en over onreine vleeschelijke liefde, die zij de

(1) Zie voornamelijk EDW. VAN EVEN, Bloemardinne. Versl. en Meded. der koninkl. Vl. Akad.
1894, Nov. en Dec.
(2) Dr Joha Snellen zegt: Bloemardinne leefde ± 1260-1305. Dit zal wel een vergissing of een
drukfout zijn. Ik weet anders niet waarop dit steunt. - Ik druk me voorwaardelijk uit. Want
dit is voor mij niet zeker. Uit de schepenacten toch leeren we eene vrouw kennen, die daar
rustig te Brussel leefde in de beste verstandhouding met priesters en geestelijken, groote
aalmoezen uitdeelde aan de armen, hoegenaamd geen geestdrijfster schijnt, maar hare zaken
best bestuurde en uitbreidde. Dit alles is moeilijk overeen te brengen met hetgeen ons Pomerius
over de ketterin Blomardinne leert; zelfs al veronderstellen we dat hij schromelijk overdreven
heeft. (Zie EDW. VAN EVEN, Bloemardine, bl. 368). Overigens Blomardinne heetten al de
vrouwen van het geslacht der Blommaerts, en daar waren er natuurlijk meer dan ééne.
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serafische liefde noemde. Ten einde door uiterlijken praal en luister grooteren indruk
te maken, zat ze in een zilveren zetel om hare leer te verkondigen of neer te schrijven;
na haren dood werd die zetel door hare volgelingen aan de hertogin Joanna van
Brabant ten geschenke aangeboden. Zoo groot was hare faam van heiligheid, dat
kreupelen hoopten door aanraking van haar lichaam de gezondheid te verkrijgen.
Ruusbroec zette er zich toe de dwalingen in de geschriften, die ze als van God zelf
ingeblazen jaarlijks omzond, te ontmaskeren en te weerleggen. Daarin bleek ten
zeerste hoe hem de H. Geest verlichtte: want zóó waren Blomardinne's werken met
den uiterlijken schijn der waarheid versierd, dat niemand zonder bijzondere hulp van
Hem, die alle Waarheid leert, de valschheid ervan had kunnen ontdekken.’(1)
Tot dusver Pomerius. Over Blomardinne's leer vernemen we hier echter bitter
weinig: ze schreef over vleeschelijke liefde die ze serafische liefde noemde; alsmede
over den geest van vrijheid.
In zijn Necrologium Monasterii Viridis Vallis(2) vat Marcus MASTELINUS het
hoofdstuk van Pomerius samen en voegt er bij dat Blomardinne tot de sekte der
Bogaarden en Begijnen behoorde, die door Clemens V, in het Concilie te Vienne
(1311) werd veroordeeld, en zich in de eerste helft der 14e eeuw over België, maar
vooral te Brussel verspreidde. Nu weten we wel welke dwalingen deze ketters zooal
verkondigden. De octo errores der Bogaerden en Begijnen zijn ons bewaard gebleven
door J. Van Meerhout, nog een van Ruusbroec's levensbeschrijvers(3).
Hoe redeneert nu Prof. FREDERICQ? Het is er mij hier niet om te doen zijn opstel
punt voor punt te weerleggen. Slechts enkele typische voorbeelden van zijn methode
mogen volstaan.
‘De werken van Had. zijn die van Blomardinne, want zij zijn door eene vrouw
geschreven en handelen uitsluitend over de goddelijke Minne en den geest der
vrijheid’. - Wie zal nu hierin de schaduw zelfs van een bewijs ontdekken? Omdat
Had. eene vrouw was, moet ze nog Blomardinne niet zijn. En omdat zij handelt over
de goddelijke Minne, is ze toch nog geen ketterin, hoop ik. En de geest der vrijheid?
o ja, Had. spreekt dikwijls

(1) POMERIUS, De orig. mon. Viridisvallis, bl. 24.
(2) Necrologium Monasterii viridis vallis in nemore Zoniae prope Bruxellum auctore R.P. Marco
Mastelino. Bruxellis apud Joh. Merbeecum, bl. 91. (Zonder jaartal; ± 1630).
(3) Zie RUELENS o.c. LVI, waar ze alle acht vermeld worden; ook EDW. v. EVEN, Bloemardinne,
blz. 375; en A. AUGER, Etude sur les Mystiques des Pays-Bas du Moyen-Age, blz. 151 vlg.
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van de vrie Minne. K. RUELENS ook had dit reeds getroffen, en hij meende daarin
een onomstootbaar bewijs te zien, dat de vrie Minne van Had. moet vereenzelvigd
worden met den spiritus libertatis van Blomardinne. Maar eerst en vooral komt de
uitdrukking vrie Minne ook bij Ruusbroec, en zeer dikwijls, voor. En ten tweede, zij
beteekent niet wat K. RUELENS en Prof. FREDERICQ zouden verlangen dat ze
beteekent. De vrie Minne, zooals genoegzaam blijkt voor al wie Had. ook slechts
oppervlakkig gelezen heeft, is geen bandelooze, onbedwongen Minne, maar de
Minne, die zich heeft vrij gemaakt van al het aardsche, zich ontworsteld heeft aan
het lagere dat haar vlucht naar boven belemmeren mocht, en zich nu geheel kan
overgeven aan de vrije werking van Gods Almachtigen Wil. Nergens bij Had. zal
men de uitdrukking in een zin aantreffen, waarbij de mededeeling van Pomerius de
spiritu libertatis et nefandissimo amore venereo passen kan. - Hartstochtelijk ja zijn
de uitboezemingen van Hadewych. Maar dit hartstochtelijke mag alleen iemand
verwonderen, die niet weet hoe heete brand van liefde er blaken kan in de boezems
van heiligen; vooral van iemand, die niet op de hoogte is met de geschiedenis van
de Nederlandsche mystiek in de Middeleeuwen. De Minne toch is als een witte vlam
die al de levens van onze heiligen uit die tijden doorgloeit. En het hartstochtelijke
is nu nog het zinnelijke niet.
Het mag zijn dat in een paar plaatsen van hare Visioenen die hartstochtelijke Liefde
tot God zich bij Hadewych met een dunnen nevel van zinnelijkheid betrekt. Maar
dit is ook alles. Wat mij het meest treft bij onze schrijfster is juist, dat zij hare liefde
steeds en overal zoo hoog en zuiver doet opvlammen, zonder haar ergens, wat toch
altijd voor de mystiek een gevaar is geweest, in de walmen van zinnelijke
gewaarwordigen te laten verstikken.
Overbodig er aan toe te voegen, dat niemand tot nog toe die seraphische liefde bij
Hadewych heeft kunnen ontdekken. Prof. FREDERICQ had er toch sporen van
gevonden: Immers Had. spreekt zeer dikwijls van Serafijnen! - Nogmaals, wie de
levens b.v. van de h. Lutgardis heeft gelezen, zal al dadelijk getroffen zijn geweest
door de bijzondere rol, die ook de Serafijnen daar, als in de meeste levens van
middeleeuwsche mystieken, spelen. Misschien zou hij uit het feit, dat ook de h.
Lutgardis(1) zich door twee serafijnen ter h. Tafel vergezeld zag, kunnen afleiden, dat
ze wel iets met Blomardinne gemeens

(1) Acta SS. Jun. t. 3, 252, no 39.
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zal hebben gehad!? In alle geval, zij had twee Serafijnen, zooals Blomardinne, terwijl
Had. overal maar spreekt van één!
In de werken van Had. heeft Prof. FREDERICQ een ongemeenen geest van Superbia
ontdekt, wat juist strookt met een ketter of een ketterin! Heel vleiend is dit wel voor
de katholieke Kerk, dat hoogmoed een onderscheidend kenteeken van hare bestrijders
is geworden. Maar nu is die geest van superbia bij Had. mij nergens gebleken. Dat
Had. prophetieën verkondigt en wonderen doet, die zij zelf toeschrijft aan de
bijzondere macht Gods, is wel de daad niet van een hoovaardig gemoed. En dat ze
in hare visioenen zonderlinge zaken verhaalt die haar van God zouden gebeurd zijn,
pleit evenmin voor hare superbia, als het pleiten zou voor de superbia van eene h.
Theresia, of liever, om bij tijdgenooten van Had. te blijven, van eene Beatrix van
Nazareth, van een h. Lutgardis, en van zoovele anderen, die even zoo buitengewone
‘genaden’ over haar zelven hebben meegedeeld. Dat Had. nu juist hare visioenen
niet aan 't groote klokzeel hing, dat zij niet deed, zooals hennen die een ei hebben
gelegd en het luidop overal uitkakelen, naar de schilderachtige gelijkenis van
Margareta van Yperen(1), blijkt hieruit, dat zij in Brief VI, 94-98, van haar zelven als
van een derden persoon verhaalt, wat haar Christus in het eerste visioen had geleerd.(2)
Nog een argument van Prof. FREDERICQ mag ik niet verzwijgen. Pomerius getuigt
dat Blomardinne jaarlijks (quotannis) geschriften aan hare geloofsgenooten omzond.
Dit quotannis beteekent, volgens den heer Professor, met nieuwjaar. Nu bevatten
juist de gedichten van Hadewych vele toespelingen op nieuwjaar. Ergo: de gedichten
van Had. zijn de werken die Blomardinne jaarlijks schreef!
Maar de heer Professor vergeet: 1o dat deze gedichten niet slechts toespelingen
op de lente, maar ook op den zomer, den

(1) Vita b. Margaretae Iprensis, auct. Th. Cantipratano (opgenomen door H. Choquet, Sancti
Belgii Ord. Praedic. Duaci 1618. - bl. 175: Multae nostri temporis religiosae perniciosum
gallinae habentes modum statim clamore produnt cum ovum ediderunt. - Had. schijnt zelfs
den spot te drijven met nonnen die overal visioenen zien. Zoo zegt ze in het ‘Tweevormich
tractaetken’: 'k Wilde wel dat ik Rede een oog had uitgestoken; dan zou ik ook soms wat
zoetheid gevoelen Ende sien bi wilen visioene Ende dicke sijn in weelden Alse die ghene
doen die op redenne niet en achten.’
(2) Die superbia zou ook blijken uit het feit dat Had. met eenig misprijzen over andere mystieke
vrouwen, die haar waren voorgegaan, o.a. over de h. Birgitta, schijnt te spreken. Nu is 't wel
aardig dat de h. Birgitta eerst in 1373 overleden is.
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herfst en den winter bevatten: waarom zomer, herfst en winter in 't donker hoekje
geschoven?
2o dat de lyrische gezangen der Minnedichters uit dien tijd gewoonlijk met een
natuurtafereeltje aanvangen; hij leze slechts de eerste de beste verzameling van
Fransche troubadours of Duitsche Minnesänger.
3o dat Pomerius nergens met één woord laat vermoeden dat Blomardinne's
geschriften in verzen waren gesteld.
Dit zijn nu waarlijk de voornaamste redenen, waarom Prof. Fredericq
onweerstaanbaar onder den indruk komt, dat hij in de werken van Had. met de leer
van Blomardinne te doen heeft. Ketterijen zijn er nu zeker niet in te vinden. De
stellingen, dîe men haar als kettersch verweten heeft, werden ofwel verkeerd begrepen
door personen die niet genoegzaam op de hoogte konden zijn van de katholieke
mystiek; ofwel uit hun verband en omgeving gerukt. Wat ons bij Had. als eenigszins
vreemd en zonderling voorkomt, was dit niet voor onze voorvaders uit de 13e en 14e
eeuwen. Trouwens, zelfs de zonderlingste bespiegelingen bij Had. kunnen ook
aangetroffen worden bij andere mystieke schrijvers uit haren tijd, en blijkbaar ook
bij Ruusbroec zelf.
Dat hebben nu sommige voorstanders van de Hadewych = Blomardinne theorie
wel gevoeld, o.a. ook de heer Willems. Daarom zoekt hij een uitvlucht in het zinnetje
van Pomerius, die hier natuurlijk, zooals dikwijls, overdrijft: Expertus enim do
testimonium, quod scripta illa nefandissima taliter fuere prima facie veritatis specie
supervestita quod nemo possit erroris deprehendere seminarium, nisi per Illius
gratiam et auxilium qui docet omnem veritatem. Daarom scheen hij ook minder
belang te hechten aan den inhoud zelf van Hadewych's werk. Hij zag misschien de
zonderlinge stelling van zijn leeraar in, die aan den eenen kant de ketterijen van
Blomardinne, als een scherpziend theoloog, had gemeend aan de kaak te stellen; en
aan den anderen kant voor de verklaring van Pomerius stond, dat zonder de hulp van
den h. Geest geen mensch hare dwaalleer zou hebben ontmaskerd. Hij legt dus den
vollen nadruk op een ander argument. En de klem waarmede hij dit verdedigde te
Leiden, deed me denken dat hij hierin zijn laatste reddingsvlot had vastgeklampt.
Heilwych Blomardinne, zegt hij, was een domicella, dus een adellijke vrouw. Nu
is het juist wel treffend, dat de beeldspraak van de schrijfster Had. aan het ridderwezen
is ontleend. En daarop voer hij voort: ‘Wie nu niet aanneemt dat Blomardinne en
Hadewych dezelfde persoon zijn, moet aannemen dat Hadewych hare geleerde
verklaarders uit de twintigste eeuw, door
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zoo zonderlinge beeldspraak, eene poets heeft willen bakken, om hen allen op het
dwaalspoor te brengen!’ Maar waar blijft toch de logica in zoo'n bewijsvoering?
Want ze komt hierop neer: Blomardinne was een adellijke vrouw; Hadewych was
ook een adellijke vrouw: dit bewijst hare beeldspraak.(1) Ergo Blomardinne =
Hadewych!! Maar misschien meent hij dat er maar ééne Hadewych of Heilwych
(nemen me even aan dat dit dezelfde naam is) tot den Brabantschen adel in de 13e
of eerste helft der 14e eeuw kan hebben behoord? Hadewych was, hij weet het
misschien wel, een zeer verspreide naam in dien tijd.
*

**

Zoo meenen we voldoende de bewijzen voor de stelling Hadewych = Blomardinne
te hebben weerlegd. Hebben we nu ook positieve argumenten daartegen in te brengen?
Voorzeker. De heer Willems heeft er te Leiden enkele aangeraakt; doch zooals verder
zal blijken, juist de twee voornaamste buiten beschouwing gelaten.
Niet alleen bevat de leer van Had. niets wat eigenlijk kettersch mag genoemd
worden; maar de beginselen van haar ascetisme behooren tot de verhevenste die de
katholieke Kerk heeft gekend. Voor haar komt alles hier op neer: om tot de zuivere
en volmaakte Liefde te geraken, moet de mensch zich zelven geheel verloochenen
en zich ontdoen van al het aardsche. Hij moet de deugden beoefenen, niet om de
zoetheid van de godsvrucht, maar alleen uit liefde tot den gekruisigden Godmensch,
dien we niet slechts moeten volgen om loon, zooals Simon van Cyrenen, maar met
wien we dienen te sterven aan 't Kruis. In alles zullen we ons geheel overgeven aan
den wil van God, hem dienen in alle nederigheid, zonder ons ooit over het goede dat
we mochten verrichten, hoe groot het ook weze, te verheffen, wel overtuigd dat God
in de hoogte is van Zijn ‘gebruken’ en wij in de laagte van ons ‘gebreken’. Daarom
moeten we willen door God behandeld worden in alles volgens Zijn welbehagen;
voor Hem lijden, en in alles, zelfs in dit lijden, enkel en alleen zijn Allerheiligsten
Wil betrachten. Niet op passieve wijze, maar geheel actief, zoodat we om zoo te
zeggen als een kamp met God aangaan, en Hem dwingen ons

(1) De beeldspraak van Had. is zeker ontleend aan het ridderwezen; en daaruit mag men wel
met groote waarschijnlijkheid besluiten dat zij eene adellijke vrouw was, hoewel dit bewijs
toch niet gansch steekhoudend is.
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door Zijne Liefde te overwinnen. Overigens, zeer dikwijls wijst Had. er op, dat we
God moeten dienen in alle gehoorzaamheid aan de heilige Kerk.
Het argument door den heer Willems tegen zijne stelling aangehaald uit de taal
van Hadewych, heeft, en dit beken ik gereedelijk, weinig of geene waarde. Ook wordt
het gewoonlijk niet door zijn tegenstrevers verdedigd. Over de middeleeuwsche taal
in 't algemeen weten we zóó bitter weinig, dat we onmogelijk zoo maar aanstonds
kunnen verklaren, op de taal af, dat dit of dat werk uit de 13e of uit de 14e eeuw moet
zijn.
Ook wil ik geen argument maken uit het verschil in de twee namen Hadewych en
Heilwych. Het zijn, ja, wel twee verschillende namen. En voor zoover ik weten kan,
werden ze in de 14e eeuw nog niet verward. Het opschrift in handschrift C.: Die
Visioenen van Heilwyck dagteekent uit de 17e eeuw, toen beide namen reeds
verdwenen waren en de verwarring aldus in de hand werd gewerkt. Maar het is toch
zonderling dat Hadewych in de handschriften, in de overgebleven fragmenten, overal
m.e. w, waar er van onze schrijfster spraak is, steeds Hadewych of Haiwigis wordt
gespeld; terwijl in de Schepenakten als voornaam der Blomardinne alleen Heilwych
of Helewigis voorkomt. Het is nog bevreemdend, dat de ketterin nooit met haar
voornaam, onze schrijfster echter altijd met haar voornaam alleen worden vermeld.
Maar ik kom onmiddellijk tot de twee voornaamste bezwaren die ik tegen de
hypothese Hadewych = Blomardinne in te brengen heb, en die de heer WILLEMS te
Leiden onaangeroerd liet.
Blomardinne stiérf waarschijnlijk 1335. Ruusbroec ging in 1345 zich vestigen in de
eenzaamheid van Groenendael. Daar leefde met hem een leekenbroeder, Jan van
Leeuwen, bijzonder gekend onder den naam van den Goeden kok van Groenendael:
bonus coquus Viridisvallis(1). Deze kok, in alles een volgeling van Ruusbroec, heeft
ook verscheidene mystische werkjes achtergelaten(2). In een van die werkjes: Van
vijfterhande broederscap, haalt hij eene plaats aan uit onze schrijfster. Het handschrift
C heeft een gedeelte ervan op het eerste zijblad als elogium opgenomen. Ziehier
nogmaals de geheele plaats:

(1) Hij stierf in 1377. Zie zijn leven uitgegeven door de Boll.: De origine monasterii Viridisvallis,
bl. 47.
(2) Zie hierover het art. van Dr C.G.N. DE VOOYS Twee Christendemocraten uit de 14e eeuw.
(XXe Eeuw, IX) Dr DE VOOYS schijnt den goeden kok nog al hoog te schatten. Ik moet
bekennen dat zijne werken, die nog te Brussel in handschrift berusten, op mij dien gunstigen
indruk niet hebben gemaakt.
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‘... want men vint vele menschen die herde sottelijc gheloeuen, die nochtans wel des
gheloeuen, dat vader, sone, heyleghe gheest, dese drie persone sijn een ghewarich
god, Ende dits nochtans eenrehande gheloeue ghelikerwijs dat een ouerheylich wijf
die hiet hadewijch sprac ende sprect in haer edele godlike leringhe. Want vader sone
heylich gheest dat zijn die calumpnen sprec die goede sinte hadewych daer de vremde
gode met bekinnen.’(1)
Bij deze plaats staat in den rand, een hand die er naar wijst, met de nota Van
hadewych(2). Hier wordt blijkbaar bedoeld wat Had. schreef in haar eerste Visioen,
236 en vlg., voornamelijk: ‘Die drie columnen waren die drie namen daerne die
ellendeghe die verre van minnen sijn met verstaen.’ De goede kok citeerde dus uit
de werken van onze schrijfster. Hij noemt haar: een ouerheylich wijf, de goete Sinte
hadewych; en hare leer: edel en goddelijk. Het is nu niet mogelijk dat Jan van Leeuwen
de ketterin Blomardinne, tegen wie Ruusbroec had gepreekt, pas enkele jaren na
haren dood en nog wel ten aanhoore van haren bestrijder, dien hij overigens in alles
bewonderde, een overheilige vrouw met een goddelijke leering zal hebben genoemd.
Wel heeft men gepoogd de kracht van dit getuigenis eenigszins te ontzenuwen.
K. RUELENS zegt: ‘Indien men aannam dat de Goede Kok deze plaats uit onze
Hadewighe zou getrokken hebben, dan moet de brave ongeleerde man zekerlijk
geloofd hebben dat hij met Sinte Hadewyche van Polen te doen had.’(3) Zonderling
genoeg, EDW. VAN EVEN, die overigens de stelling van K. RUELENS bekampt, neemt
deze verklaring over, al voegt hij er aan toe: Dit punt dient echter onderzocht te
worden(4). Ik hoef er niet eens op te wijzen hoe onwaarschijnlijk deze veronderstelling
is, vooral daar er van deze Poolsche vorstin, de H. Hadewijch, niet één enkel geschrift
is bekend. Maar ik ga verder en beweer dat ze zichzelf weerlegt.

(1) Handschrift 667, p. 247 verso.
(2) Volgens handschrift C moet er ook nog van Had. spraak zijn in een ander werk van den
goeden kok: de septem signis zodiaci. Ik heb echter de plaats niet kunnen vinden.
(3) K. RUELENS R. en Bl. o.c. bl. LIV, nota.
(4) EDW. VAN EVEN, Bloemardinne o.c. 382. Edw. van Even was misschien misleid door de
bepaling Sinte: onze Hadewych was immers geen sinte. Nu, in een ander handschrift van 's
koks werken, een ouder, komt dit Sinte niet voor. (Zie hierover Dr DE VOOYS in vermeld
art., en Dr Joha SNELLEN Hadwigiana (Tijdschrift voor Nederl. Taal- en Letterkunde, eerste
afl. 1907, bl. 9). Overigens beteekende Sinte in de M.E. niet noodzakelijk, zelfs niet
gewoonlijk, een gecanonizeerde heilige.
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Want, ofwel lagen de werken, waaruit de kok citeerde, in de boekerij van het klooster
ter beschikking van iedereen, ofwel lagen ze niet ter beschikking van iedereen. Indien
ze niet ter beschikking lagen van iedereen, dan was de goede kok op voorhand
gewaarschuwd, dat hij daar de werken van eene heilige niet zou aantreffen.
Lagen die werken wel ter beschikking van iedereen, dan waren het de werken ook
niet van eene ketterin, dus niet van Blomardinne. En zoo citeerde de kok wel uit de
geschriften van een overheilige vrouw die Hadewych heette(1).
De heer WILLEMS heeft getracht zich uit deze moeilijkheid te redden. Hij begon
zijn repliek met de verklaring van Prof. FREDERICQ tot de zijne te maken: dat we
nooit tot zekerheid zouden geraken in deze zaak, en dat de oplossing ervan
grootendeels zal blijven afhangen van eenieders smaak en gevoel. In die woorden
van den Professor had ik slechts een eervolle terugtocht gezien. En eveneens in zijn
andere verklaring: dat de argumenten voor zijn stelling hem zelven nog steeds zeer
krachtig schenen; maar wanneer hij ze door iemand anders (in casu door den heer
Willems) hoorde voordragen, dan kwamen ze hem heel zwak voor!! De heer Willems
had, ja, dit voornaamste argument niet aangeraakt; hij had er wel een nota over, die
hij echter bij de lezing had overgeslagen. ‘Nu, zoo bijzonder krachtig was het
argument, volgens hem, toch niet. Want ook RUUSBROEC werd door GERSON van
ketterij beschuldigd. Het is best mogelijk dat Blomardinne geen ketterin was: zij had
te Brussel vele aanhangers, die haar hoog vereerden. Slechts in de verbeelding van
Ruusbroec zal ze kettersche leerstelsels hebben verkondigd. En zoo kon de goede
kok haar zeer wel een overheilige vrouw hebben genoemd, naar den algemeenen
roem, dien zij te Brussel genoot.’
Heeft de heer WILLEMS wel even ingezien al wat deze bewijsvoering veronderstelt?
Ja, Ruusbroec werd ook voor een ketter uitgemaakt door den Parijschen kanselier
Gerson. Maar tusschen hem en Blomardinne ligt dit groot verschil: dat Gerson dra
zijn dwaling had ingezien en Ruusbroec niet alleen met rust liet, maar hem in hooge
achting ‘in magna, ut dicitur, reverentia’ hield(2); terwijl Blomardinne door de
overlevering steeds is beschouwd gebleven als een ketterin: al de latere schrijvers
die

(1) Overigens worden werken van ketters in de boekerijen van middeleeuwsche kloosters een
uiterste zeldzaamheid. Men verbrandde die eenvoudig weg.
(2) De orig. Mon. Viridisv., bl. 26.
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van haar gewagen: Jan Dierickzoon van Schoonhoven, Pomerius (H. Bogaert); Joh.
Hoybergius (in zijn aanteekeningen op de Corsendonca sive Coenobii canonicorum
reg. S. Aug. door Joan. Latomus); P. Impens (in zijn Chronicon Bethlehemiticum);
M. Mastelinus (in zijn Necrologium Monast. Viridisvallis); Adrianus Heylen (echter
eerst in 1791) zijn het allen eens om Blomardinne een ketterin te noemen. En
getuigenissen, volgens dewelke ze geen ketterin was, zijn er niet(1). Zoo staat de
geheele overlevering aan de zijde van Ruusbroec. En hare vereerders te Brussel
zullen ook wel haar aanhangers zijn geweest, volgens wier oordeel nu de kok zeker
niet Blomardinne een zeer heilige vrouw zal hebben betiteld. Maar erger nog: de
verklaring van den heer WILLRMS veronderstelt 1o dat Ruusbroec in zijn veroordeeling
der Blomardinne gansch alleen stond; 2o dat de Paters en Broeders te Groenendael
Blomardinne niet alleen niet voor een ketterin hielden, maar zelfs hare werken ter
beschikking van de leekenbroeders stelden; 3o dat Jan van Leeuwen, die overigens
een vurig bewonderaar van Ruusbroec was, juist die vrouw, tegen wie Ruusbroec
had gepreekt, een bulle van heiligheid uitreikte, meer nog, vlijtig hare werken las;
want de invloed van Hadewych op den goeden kok is onmiskenbaar(2); 4o dat
Ruusbroec, die heel waarschijnlijk 's koks werken las of doorliep, hem nooit op zijn
dwaling heeft opmerkzaam gemaakt. Dit is allemaal niet alleen onwaarschijnlijk,
maar volstrekt onmogelijk. En zoo blijft het getuigenis van Jan van Leeuwen zijn
volle kracht behouden.
2. Een tweede argument is het getuigenis van JAN VAN MEERHOUT. Op de
Brusselsche bibliotheek berust een handschrift, no 3037, dat gewoonlijk wordt
toegeschreven aan J. van Meerhout, in 1420 geprofest te Corsendonck waar hij in
1476 overleed. Hij was dus geen tijdgenoot van Ruusbroec. Toch was hij wel op de
hoogte met de ketterij der Blomardinne, die in de eerste helft der 15e eeuw weer was
uitgebroken(3).

(1) Zie bovenvermelde werken aangehaald in EDW. V. EVEN, Bloemardinne, bl. 359, 365 en
vlg.; ook K. RUELENS R. en Bl. XLVI. Dat de Blomardinne wel een ketterin is geweest blijkt
dus reeds voldoende uit de eenstemmigheid der overlevering. Ook uit het feit dat herhaalde
malen hare ketterij opnieuw bij het volk te Brussel uitbrak (Zie hierover EDW. VAN EVEN,
Bloemardinne, bl. 384).
(2) Zie hierover het vermelde art. van Dr C.G.N. DE VOOYS (XXe Eeuw, IX). Laat ik er even
nog op wijzen hoe deze uitvlucht de argumentatie der voorstanders van de Hadewych =
Bloemardinne-theorie tegenspreekt: Uit de kettersche denkbeelden bij Hadewych toch willen
ze vooral hunne stelling verdedigen.
(3) Zie EDW. VAN EVEN, Bloemardinne, 366 vlg.
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Dit handschrift nu, dat aan het regularissenklooster te Bergen-op-Zoom toebehoorde
en over ons Heeren Lijden handelt, bevat allerlei kantaanteekeningen uit verschillende
kerkvaders, en o.a. ook zes uit onze Hadewych: tweemaal wordt ze daar venerabilis,
eens venerabilis virgo genoemd. Het is nu niet mogelijk dat JAN VAN MEERHOUT,
of wie ook, die zooals hij uit allerlei kerkvaders citeeren kon, de ketterin Blomardinne
op één voet met den h. Augustinus of met den h. Bernardus zou hebben geplaatst.
Weer zou iemand het getuigenis kunnen verzwakken door soortgelijke
haarkloverijen als over het eerste. Maar dan geldt ook weer de reeds gemaakte
eenvoudige redeneering. En al is nu dit getuigenis niet zoo krachtig als dat van
Ruusbroec's tijdgenoot en medebroeder, toch behoudt het zijn volle waarde en is het
ook op zich zelf voldoende, om de onwaarschijnlijkheid der hypothese van Prof.
FREDERICQ aan te toonen; terwijl het nog het eerste getuigenis, zoo mogelijk, versterkt,
en er wederkeerig door versterkt wordt.
En mocht er, ondanks alle hierboven gemaakte beschouwingen, nog eenige twijfel
overblijven, of één zich soms niet zoo erg kon vergissen, dat hij de leer van een
ketterin als goddelijk prees, dan moet die twijfel voor 't getuigenis van een tweeden
toch geheel verdwijnen(1).
II. Het tweede voorname argument tegen de stelling Hadewych = Bloemardinne
(de heer WILLEMS liet het ook onaangeroerd) is getrokken uit de plaatsen zelf waar
de handschriften en de werken van Hadewych hebben verbleven. Immers:
I. De drie groote handschriften zijn alle uit kloosters afkomstig. Handschrift A
dagteekent uit de laatste jaren der 14e eeuw. Het kan dus het oorspronkelijke werk
van Blomardinne niet zijn, maar is in alle geval reeds een afschrift, dat een ouder
handschrift veronderstelt. Handschrift B is meer dan

(1) Voeg hier nog aan toe dat het fragment uit Hadewych, hetwelk voorkomt in handschrift
2412-2413 ter koninklijke bibliotheek (een handschrift dat werken van J. van Ruusbroec
bevat) ingeleid wordt met de vermelding: Hic incipit quoddam delectabile excerptum vel
sumptum ex libris [domini Johannis de Ruusbroec, de ordine regularium prioris in
Groenendael]. Het aangehaalde tusschen haakjes werd, nog door den afschrijver zelf
waarschijnlijk, doorgehaald. Wie dit deed, wist dus dat het fragment niet van Ruusbroec
was. Was het uit Blomardinne, waarom liet hij delectable, ja waarom liet hij het geheele
fragment onaangeroerd? Die wist zeker ook al niet dat hij uit Blomardinne citeerde? Die
verdachtmaking van alle getuigenissen ten voordeele van Hadewych heeft waarlijk iets
kinderachtigs.
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50 jaren jonger, en naar ik hoop elders te bewijzen, een afschrift van handschrift A.
Deze twee handschriften zijn uit éénzelfde klooster: het Rooklooster nl. Het
handschrift waaruit de kok van Groenendael citeerde laat ons nog het bestaan van
een ouder handschrift daar vermoeden.
Handschrift C komt van het klooster van Bethleem, bij Leuven(1).
Uit het eerste zijblad van handschrift C weten we verder het bestaan van een
handschrift bij de Karthuizers te Zeelhem.
De andere fragmenten komen alle in ascetische werken voor door kloosterlingen
voor kloosters, zelfs voor vrouwenkloosters geschreven(2). In mijn uitgave heb ik nog
een soort van bloemlezing uit Hadewych's werken overgedrukt, die voorkomt in een
handschrift (handschrift 133 H. 21 ter koninklijke bibliotheek van den Haag) dat uit
de eerste jaren der 16e eeuw dateert en ook aan een vrouwenklooster heeft
toebehoord(3).
Nu vraag ik of de tegenwoordigheid van de werken eener ketterin in al die kloosters,
ook in vrouwenkloosters, niet zeer zonderling is; en hoe het komt dat, telkenmale er
iets uit Hadewych geciteerd wordt, er nergens één woord bij haar naam wordt
gevoegd, dat ons in haar eene ketterin mocht laten vermoeden? zoodat wie dit lezen
mocht nooit gewaarschuwd was dat hij kettersche werken in de hand had.
Men mocht antwoorden: Zoo zonderling is dit toch niet. Men kan immers hare
theorieën hebben willen kennen en weerleggen.
Dit mag misschien voor enkele kloosters gelden, maar niet voor zooveel; zeker
niet voor vrouwenkloosters. Maar daarenboven vergeet men nog: dat onze oudste
handschriften dagteekenen uit de laatste jaren der 14e eeuw, 50 jaar dus na den dood
der beruchte ketterin; dat handschrift B een

(1) Zie Dr W. DE VREESE, Album-Kern, bl. 400. Ik zelf heb te Brussel verschillende banden en
handschriften uit Bethleem met handschrift C vergeleken. Prof. VERCOUILLIE (Inleiding, bl.
XVII)

zegt: ‘C was in de 14e eeuw bij de Jezuiëten te Antwerpen.’ Weet de heer Professor

soms niet dat de jezuiëten eerst in de 16e eeuw werden gesticht? Overigens, ik zie niet waarop
men gewoonlijk steunt om dit handschrift C in 't bezit van de Jezuieten te stellen. Het
opgeplakte gedrukte boekmerk MS is toch niet, voor zoover ik weet, eigen aan het
Antwerpsche Huis dier Paters. Overigens staat het handschrift niet vermeld bij SWEERTIUS
Athenae Belgicae. Weliswaar vermeldt deze weinig of geene Nederl. handschriften.
(2) Zie VERCOULLIE, Inleiding IX, vlg.
(3) Zie mijn uitgave, bl. 339.
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afschrift is van handschrift A, zelf reeds een afschrift van nog een ouder handschrift;
dat handschrift B dateert op z'n vroegst 100 jaar na haren dood. Men ziet niet in hoe
men, nog 100 jaar na haren dood, afschriften ging maken van hare werken, om 't
genoegen hare theorieën te kennen en te weerleggen. Want om de theorieën van een
ketterin te kennen was toch één exemplaar voldoende. Nu zijn, van de drie groote
handschriften, twee uit hetzelfde klooster afkomstig. De aanwezigheid van twee, ja,
zelfs van meer(1), handschriften van éénzelfde werk in een klooster bewijst, dat dit
werk niet slechts niet van een ketter was, maar zelfs voor algemeen gebruik was
bestemd. Uit de kantaanteekeningen van handschrift A, waarin verschillende handen
te onderscheiden vallen, evenals van handschrift C blijkt verder genoegzaam dat
Hadewych's geschriften met groote pieteit en vlijtig gelezen werden.
*

**

Hierbij laat ik het voorloopig. Nog andere argumenten, die met even stellige zekerheid
als de hier behandelde, de onmogelijkheid der hypothese Hadewych = Blomardinne
bewijzen, wil ik vooralsnog niet aanvoeren. Mijn bedoeling was de kracht aan te
toonen, die in twee argumenten ligt, waarvan de elementen reeds lang gemeengoed
van de wetenschap zijn. Ik hoop slechts dat ze niet aan mij alleen zoo krachtig zullen
voorkomen. Of ze iemand zullen bekeeren?
Nu zij hiermee niet gezegd, dat ik de hypothese Hadewych = Abdis van Aquiria
aankleef. Ik acht deze zoo onmogelijk als de andere.
J.V. MIERLO Jr, S.J.

(1) De cataloog van 't Rooklooster (zie boven, bl. 264) zegt: Item noch DRIE boeke van
Hadewighen... Toch staat niet vast wat daardoor bedoeld wordt. (Zie W. DE VREESE,
Album-Kern, 397-403). Naar mijn meening worden hier drie boekdeelen met al of niet
denzelfden inhoud bedoeld, niet één handschrift met drie verschillende werken van Hadewych:
in de cataloog luidt het telkens Jtem een boec; de schrijver was zoo ook begonnen bij de
vermelding der werken van Hadewych; doch, ziende waarschijnlijk dat er drie boeken in de
boekerij stonden, heeft hij dit verbeterd.
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Over letterkunde
Het loont de moeite, meenen wij wel, ditmaal een praatje te slaan, in één adem, over
vier boeken van letterkundige geleerdheid, elk behandelend iemand uit een andere
eeuw, en zoo gaande van 't uiteinde der 16e tot den dag van heden.
Ware Gezelle aan 't woord, hij haalde hier wellicht nog eens zijn geliefkoosd beeld
van de stapsteenen op - misschien wel de ‘stepping-stones’ van Tennyson(1) - wijl
die boeken daar liggen als blokken rots, waarop het plezierig is te gaan staan om
eens rustig van dichtbij te kijken in de wateren van onzen letterkundigen stroom, die
binnen deze driehonderd jaar door heel wat afwisseling van landschappen kronkelt.
En bij 't onderzoek van elk dier boeken op zichzelf blijven we welgraag bij 't beeld
van de ‘stapsteenen’, want zooals ze daar liggen gelijken ze ons minder effen
gladgeschuurde glibberkeien dan wel hoekige en kantige klompbrokken, op wier
stevige uitsprongen we gerust onzen stap kunnen wagen - en het bij voorkeur ook
zullen doen.
*

**

Vooreerst hebben we dan Dr Prinsen's boek over den Nederlandschen
Renaissance-dichter Jan Van Hout(2). Hiermee staan we in de tweede helft van de 16e
eeuw, want Van Hout werd geboren in 1543 en hij stierf in 1609.
Als eerste lof mag al gelden, dat de geest van Verwey, den filoloog, leeft in dit
werk. 't Is immers wel Verwey, die ons vóor enkele jaren leerde dat we 't mis hadden
als we Coornhert, Spiegel en Roemer Visscher de vaders meenden van onze vroegste
Renaissance, en dat die vaders eigenlijk zijn hun ietwat oudere tijdgenooten: de
Brabander Van der Noot, de Vlaamsche dichter-schilder Van Mander en de
Leidensche stadsschrijver Jan Van Hout.
Over Van der Noot werden we 't eerst ingelicht; Verwey zelf gaf ons des jonkers
gedichten, gebloemleesd en ingeleid; even daarna kregen we over denzelfden edelman
't voortreffelijk proefschrift van August Vermeylen. 't Was ook een proef-

(1) In Memoriam, I.
(2) De Nederlandsche Renaissance-dichter Jan Van Hout, door Dr J. Prinsen, J. Lzn. - Maas en
Van Suchtelen, Amsterdam; 't Kersouwken, Lange Nieuwstraat, 56, Antwerpen. 218 blz.
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schrift dat ons in nadere kennis bracht met den tweeden: Dr Jacobsen wijdde aan
Carel Van Mander een studie, die misschien hier en daar in een lofrede verloopt,
maar flink getuigt dat de schrijver de vroeg-Renaissance te onzent diep heeft
doorvorscht. Hij leerde ons onder meer dat de eerste schemeringen van het humanisme
alhier enkel vormkleurtjes waren: 't Stond geleerd er per alinea minstens éen god of
godin bij te halen; allengskens kwam de iambe af, langs Frankrijk om, schuchter
eerst, maar aldra bewust van haar schoolsche kracht, en eer 't vijftig jaar verder is
zal ze 't vrijere Middeleeuwsch rythme voorgoed verdringen.....
't Werk van Van Hout nu brengt ons nieuws in zoover dat hier al meer is dan
oppervlakkige aanroering met den nieuwen geest. Dat meent Prinsen, en dat wil hij
ons bewijzen in zoowat een derde van zijn boek. Voor de rest besteedt hij - behendig,
meenen wij, maar heel prettig ook - al zijn studie aan den tijd, waarin Van Hout heeft
geleefd. Lang weidt hij uit over minder of niet bekende bijzonderheden, die ons heel
wat vooruithelpen in 't begrijpen van de maatschappelijke verhoudingen dier dagen:
Het stilaan duidelijk wordend besef der onderlinge belangen van kapitaal en arbeid,
de misbruikte macht bij den heer, het beleedigde recht bij den knecht. Tegenover de
christelijke liefdadigheid het heropleven van de oude Romeinsche idee, die de
armenzorg maakt tot een taak der Regeering: het eerste terrein aldus dat de Staat aan
de Kerk ontrooft. De Renaissance-denkbeelden, logisch verder dringende in 't sociaal
beleid, en uitkomend op de stelling die Kerk en Staat wil scheiden.
Niet zoozeer beviel het Prinsen door te dringen in de eigenlijk-godsdienstige
beweging van die beroerde tijden: Afzonderlijke bladzijden worden er niet aan gewijd:
Enkel als we bijeenrapen wat er terloops aan den schrijver ontvalt over de
gewetensvragen dier groote dagen van strijd, komen we te weten dat er buiten de
menigten die 't met haar Jezuïeten en dominees uitvochten voor Rome of Calvijn,
eenige Erasmusnaturen in 't intellectualisme schuil bleven zitten, en niets liever
vroegen dan - als christenen die wel voor een beetje hervorming iets voelden maar
geen zier voor een scheuring - met ruste te worden gelaten.
Minder nog vernemen we bij Prinsen over de staatkundige gebeurtenissen, waarop
de heele letterkunde van dien tijd werd gedragen: Of heeft hij verondersteld dat zijn
lezers klaar genoeg voor den geest hadden al de wederwaardigheden in dien
geweldigen kamp van de Nederlanden met Spanje? Dan denkt hij zeker te gunstig
over 't publiek.
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Men kan zijn heele boek doorlezen en niet weten waar de Beeldenstorm te plaatsen,
of 't werk van Oranje, of den slag bij Heiligerlee, of den Briel, of 't belegeren van
Alkmaar en Haarlem, of 't vertrek van Alva, of de Pacificatie van Gent, of de Unie
van Utrecht, of de afzwering van Philips. Prinsen bepaalt zich te veel tot versche
vondsten van geleerdheid; door 't van elders bekende niet eens met een vingerwijzing
aan te duiden, maakt hij het een gewoon mensch van studie onmogelijk zich in zijn
boek te oriënteeren. Wij brengen hier met Van Hout veertig jaar te Leiden door en
wij vernemen niet eens dat onderwijl in de sleutelstad de Leidsche Hoogeschool
werd opgericht!
Beter zijn we er natuurlijk aan toe waar hij gerust mag blijven bij 't voorwerp van
zijn welbehagen: de Renaissance.
We zien voor onze oogen den bloei van de Rederijkers wegdorren in de schaduw
van.... die nieuwe rhetoriek, die de Ouden en de Italianen leert navolgen, maar die
toch voor onze Hollanders nog niet heel en al onnatuur wezen zal. Want Prinsen
betoogt met goede reden dat de Renaissance naast de navolging der klassieken en
de neiging tot italianiseeren nog een derde kenteeken heeft: het huldigen van het
nationale. Dat derde element zal echter eerst in de 19e eeuw doorbreken voor goed.
Bij den oorsprong er van schrijft Prinsen drie namen: Du Bellay, voor Frankrijk,
Sidney, voor Engeland, Van Hout, voor Nederland. Alle drie menschen die zochten
naar 't nationale, die 't niet vonden in de middeleeuwen - ten minste Van Hout en Du
Bellay niet, wijl ze zich niet verwaardigden het te zoeken - en die overtuigd waren
dat eerst nu iets goeds in de landstaal ging komen. Beiden staan ze daar wijzend met
een vaag gebaar naar een toekomst van eigenlandsche kunst.
En thans de persoon Van Hout op zich zelf. Als figuur is hij uitstekend bezworen.
Zoo permantelijk is hij geportretteerd, dat er geen twijfel kan bestaan: Moest Van
Hout onder de levenden komen aangewandeld, Prinsen's lezers zouden hem halen
uit duizend, en dadelijk zeggen: Daar is hij. Met op dat vaste lijf dien pienteren kop,
gezoden in Renaissance-levens-wijsheid, met vastgesloten lippen toch luide getuigend
van wilskrachtige werklustigheid; met onder dat prachtige voorhoofd dien ernstigen
blik omkringeld door leuke rimpeltjes.
Voor 't inwendige van dezen schranderen stadssecretarisarchivaris, die zijn halve
leven een van de voornaamste stuurlieden was aan 't roer van Leiden, trekt Prinsen
zijn diepsnuffelende ontleding saam tot het volgend besluit: ‘Het meest kenmerkende
in heel Van Hout's persoonlijkheid is de volkomen
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harmonie tusschen den vader, zoon, oom, vriend Van Hout en den ambtenaar. den
artist tegenover de maatschappij; daar als hier.... dat volkomen geven van al de
krachten van gemoed en geest, diezelfde nauwlettende zorg voor geestelijk zoowel
als lichamelijk welvaren, diezelfde neiging om vreugdevol te genieten van het goede
en het schoone dat het leven bieden kan. Van diepgaande abstracte studiën in kunst
en wijsbegeerte der ouden zijn zoo goed als geen sporen in Van Hout's leven te
ontdekken, - waar had hij den tijd vandaan gehaald! - maar het is, of heel zijn leven
een ernstig en gelukkig streven is geweest om door de daad uit te beelden, dat wat
eens Plato, Cicero, Coornhert als het ideaal van den volmaakten mensch heeft voor
den geest gezweefd, en dat niet bovenal uit koel overleg om te werken naar een
aantrekkelijk voorbeeld, maar uit innerlijke aandrift des harten, uit natuurlijke, nauw
bewuste begeerte om dat ideaal zoo dicht mogelijk nabij te komen.’ Minder
euphemistisch mochten wij dat besluit nog bondiger weergeven en zeggen: Van Hout
was een man van kloek plichtbesef, een christen naar de hoogst beschaafde mode
van zijn tijd, d.w.z. met een zeer sterk heidensch vernis.
Verder blijkt uit zijn brieven dat Van Hout was een Hollander van de echt zuinige
soort, bij zijn platonisme de kleinstoffelijke dingen niet vergetend die met zijn
geldtesch uitstaans hadden, een warm kameraad van Douza en Spieghel en Coornhert
en Lipsius, een vroolijk tafelgast die fijn-smekkend de wijnen kon keuren; iemand
met veren in zijn lijf, die plotseling opstuiven kon als 't niet naar zijn zin ging, die
naar zijn pistool greep in de kerk en sprak van dominee Wawelaar er uit te lichten.
Lekker is 't nevenfiguur van Orlers: neefje, later burgemeester, was in zijn jeugd
maar een zwalpei, en telkens als Jan-Oom eens daveren wilde, zocht Orlers met een
mandje granaatappelen hem zoetjes te paaien!
Maar met dat al blijven we nog uitzien naar de titels van Van Hout, die Prinsen
brachten tot deze letter-geschiedkundige monographie.
En hier komt, me dunkt, de behendigheid te voorschijn, waarover eventjes boven.
Van Hout vulde zijn vrije uren met ‘christelijke en geestelijke poëzieën’, maar die
zijn weg; ook met sonnetten, grafdichten, ‘epigrammen ende liefden’, maar die zijn
ook weg; ook met vertalingen: de Franciscanus en de Sphaera van den Schotsen
humanist Buchanan, 't eerste ‘in alexandrins, zoe die bide Francoyzen werden
genomt’, maar die zijn ook weg; nog
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met de verzameling van een ‘bouck vande Intre vande rhetoryckers alhier, een bondel
innehoudende verscheyden zo gedruckt als geschreven poëterijen, een bondel van
poëterijen in het Latijn, een bondel van Franchoysche poëterijen, een bondel van
translatiën ofte overstellingen in Nederduytsch, een register van spreecwoorden.’
Maar 't is alles weg. Al zijn handschriften had hij bezet aan een vriend en godweet
waar ze te zoeken zijn. Enkel zoowat vijftien stukjes, proza-fragmenten en verzen,
bleven bewaard. In geen van alle, evenmin als in alle samen, zal een onbevooroordeeld
lezer stof tot bewondering vinden voor Prinsen's held. Waardeloos kan men ze zeker
niet heeten, al ware 't maar alleen om den eigenaardigen toon die nog doorklinkt in
de woorden, door deze lang niet hoogvliegende maar zeer vast op den grond staande
persoonlijkheid gesproken. Hier volgt een proeve van dat proza: een brok opdracht
van zijn Franciscanus. Misschien mocht het stukje thans weer verschijnen onder titel:
‘Nihil novi sub sole’. Om het rake ervan, ook op heden, moet in elk geval de schim
van Van Hout niet verlegen zijn:
‘Rethoryckers syn sulcken, die, als zij maer drie of vier ongebonden regelen bij
een anderen weten te rapen, een van tnoorden, een van tzuyden, dan een van toosten,
en dan een van twesten, ende zij de zelve achter inden staert, opten anderen
properlicke weten te doen rymen ende clincken, een groot stuc werx bedreven willen
hebben, zunderlinge als zij haer gedichten braessems gewyze, wat weten te
deurhacken, te deursnyden ende te kerven, Horatyum, dien groten orateur, meenen
beschaemt te hebben; zulcke, die byden anderen in gruughen ende taveernen
vergaderen, ende geen minute tijts versaemt en zouden connen wezen, zonder de
eenoorde cruyck, daer zij alle haer vunstige const uyt zuygen, aen den bec te hebben;
zulcke, die hare penssen met dranc verladen, zad gemaeckt ende als een varckensblaze
opgejaecht hebben, zo dat haer tlijf van vadsicheyt gespannen staet, dan mit acht
regelen, die zy als exters van deene tac op dander huppelende, tsamen rapen, een
rondeelken weten uyt te ruspen, een meesterstuc gewrocht willen hebben; zulcke
die, wetende ab hoc et ab hinc een refereynken van vier vijftienen op de knie, zo zijt
nommen, te maecken, voor sancten willen aengebeden worden etc. Ende al zoudense
geen zeven regelen guede duytsche proose (zomen die nomt) zonder missen weten
te spreken of te schryven, zo zy XI of XII regelen connen bij een brengen, die zoo
veel sluyten als een tange up een varcken en die dan te versieren weten mit een
grooten hoep vremde, dickwyls by hen zelfs verzierde en onge-
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hoorde termen, geschuimde woorden, slot noch wal hebbende, ende rechts zoe fraey
te passe comende als of yemant de passie aen een dans zunge, strax voor groote
facteurs willen gehouden wezen, ende hem zelfs daer vooren uytgeven; zulcke zegge
ic noch, die niet en weten noch niet en begeeren te leeren, noch te weten; die up geen
guede vermaninge noch up geboden of verboden van haer wettige overheyt passen,
die mit haer eygen neuswyzicheit, zy hebben dan recht of onrecht, deur willen voor
deze ende diergelyc gespuys van menschen, mit eenen voor een hoop onbesneden
zassen en bontspreeckende fielten, lantlopers, quaczalvers, stuytvossen ende
schuyffelschappraeyen, die zij tharen hulpe weten te zuucken, te vinden ende te
verwillighen; want zomen zeyt, zuuckt Hac zijns gemac ende Gelijc zijns gelyc.’
Dat is kranig proza, en weeral een bewijs dat onze taal om zich zonder rijmen uit
den slag te trekken niet moest wachten op Hooft.
Met Van Hout's verzen zal ik niemand lastig vallen. Een groot kunstenaar was de
man volstrekt niet: ten minste zoo we ons mogen uitspreken op grond van hetgeen
we in handen hebben. Dat zal u Prinsen zoomaar in vijf woorden niet bekennen.
Maar hij zegt het u een beetje gegeneerd in een volleren volzin: ‘Ik moet den lezer
teleur stellen, wanneer hij van mij verwacht heeft, dat ik hem uit de paar overgebleven
gedichten van Van Hout, die we thans te bekijken hebben, ten minste wel een enkel
“kunstjuweel” van vlekkelooze reinheid en onvergankelijke waarde zou voorleggen.’
We gaan verder en we beweren dat Van Hout waarschijnlijk geen dichtersroeping
ooit heeft gevoeld. Anders zou hij niet hebben besloten: ‘Mijn handschriften in de
welke ick (myn schult rondelicken bekennende) tzoet gesang der vleyende
meerminnen wat te veel gehoors gegeven ende niet weynich tijts, die nuttelycker tot
ernstige zaecken ware besteet geweest, hebbe verquist....’
Van Hout was een gewetensvol ambtenaar, een kranig karakter, een kloeke kop,
een man die kon kijken in zijn tijd, die, in den stoet naar de toekomst, van de
voorhoede was, en die in zijn lang leven enkele keeren woorden heeft gesproken die
van zoo diep kwamen in hem dat ze hem heel en al eigen waren. Maar zoo zijn er
waarschijnlijk honderden geweest in zijn tijd, en zoo zijn er stellig duizenden thans,
die daarom nog niet een plaats krijgen in onze Letterkundige Geschiedenis.
Daarmee is ook 't Renaissance-vaderschap van Van Hout geen uitgemaakt feit;
niet, wijl we zoo weinig van hem bezitten
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- ligt de geboorte van 't negentiendeeuwsch Romantisme immers niet in enkele
liefdebriefjes van een Portugeesch nonnetje aan een Fransch officier? - maar wijl
Van Hout's werk voor de kunst lang niet zooveel beteekent als dat van Vander Noot
of Van Mander. En is er vraag naar de schakel tusschen de Middeleeuwen en de 17e
eeuw, dan blijven we liever dan op Van Hout op onzen dichter-schilder wijzen.
Maar heeft Prinsen de letterkundige beteekenis van zijn zijn held overschat, toch
zijn we blij met zijn boek: want hij heeft geschreven over onze vroeg-Renaissance
zoo mooi, zoo prettig-vrij van schoolvossigheid, dat zijn werk, ondanks zijn strenge
geleerdheid, boeit als een cultuur-historisch romannetje.
*

**

Een veel dankbaarder taak dan Dr Prinsen nam Dr Gerard Brom op zich met zijn
proefschrift ‘Vondel's Bekering’.(1)
Wat een heuglijke Vondel-bedrijvigheid thans! Vooreerst op den eere-voorpost
de Jezuieten: Allard, Baumgartner, Boelen, Salsmans, Stracke, Van Mierlo, Wilde;
nevens hen de Dominicaan Molkenboer, Moller, Sterck en nu de jongste der Brom's.
En verder schenkt de ‘Vondelvereeniging’ te Amsterdam ons, als 't God belieft,
ieder jaar een Vondeljaarboek.
Maar blijven we thans bij 't werk van Brom.
Reeds uiterlijk is 't boek heel en al zichzelf: de bekeerling Toorop gaf de
bandteekening ‘met pracht van wit en rood’ zooals Vondel zelf de Kerk heeft gezien.
Daarbinnen krijgen we 148 bladzijden grooten tekst en LXXX bladzijden
aanteekeningen.
Wat vooreerst in 't oog springt bij dit literair-wetenschappelijk proefschrift is de
stijlkunst er van. Van bladzijde 1 tot 148 één doorloopend vuurwerk. Weinig
vuurpijlen eigenlijk, maar een knetteren en spetteren zonder ophouden. Geen enkel
zinnetje wil Brom neerzetten of er moet zoo'n knetter-spettertje insteken. 't Gevolg
is dat de zwakken hoofdpijn krijgen van 't danig zien en hooren, en dat de sterkeren
zich beduusd voelen als ze willen navertellen wat ze nu hebben bijgewoond. Enkel
na een tweede vertooning - die al meer een genot wordt - kan men zich wagen aan
een relaas.
Men heeft den toon van 't heele werk al beet met het tempo van dit brokje uit de
inleiding: ‘Vreest der studenten natuurlik

(1) Vondel's Bekering, door Gerard Brom, E. Van der Vecht, Amsterdam, fl. 1.50, geb. fl. 2.00.
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tegenwicht niet als een klassestrijd, vereerde professoren! Vechten zij buiten 't college
uw kwesties uit, dan laten zij uw wetenschap leven. Vrij worden wij gevormd aan
de hogeschool, waar de kritiek het hoge woord zal voeren, zo lang gij die leest; dit
werk is al een bewijs van uw eerlike vrijzinnigheid. Ik laat u een boek ter herinnering
achter, maar neem u zelf in mijn geheugen mee, Utrechtsche faculteit: Caland, Gallée,
Van Gelder, Kernkamp, waarvan ik Kalff en Krämer en Van der Wyck niet meer
scheiden kan.’
Dat is wel van één die diep overtuigd is dat hij zelf zich op 't examen over zijn
professors ontfermen moet; maar is 't geen brevet van nederigheid, pleit het zelfs
niet voor Brom's kiesche opvoeding, 't is toch een afdoend bewijs dat aan den vorm
van dit werk een minimum professorale hulp is besteed. Dit zal overigens grifweg
worden toegegeven: geen enkel thans levend Hollandsch geleerde heeft zoo
levendig-pittig een stijl als Dr Gerard Brom.
Vondel's bekeeringsgang wordt verhaald onder de volgende opschriften: Mennist,
Remonstrant?, Vriend, Dichter, Bekeerling, Bekeerder, Burger. Dit mag men
geenszins opnemen als zijnde verschillende momenten in 't zielsproces, maar blijkbaar
zijn 't brandpunten waarom zich komen scharen, elk naar zijn aard en gehalte, de
verschillende bestanddeelen van Vondel's langzaam groeiende en naderhand
overvloeiend zich zich meedeelende overtuiging.
In den jongen Vondel Mennist ontdekt Brom reeds de kiemen van diens later
geloof, zoo iets als een katholieke onbewustheid. 't Is waar, de Renaissancc, Erasmus'
beschaving, heeft hem ingenomen tegen de ‘roestige’ middeleeuwen. Maar niet
zoozeer tegen als boven Rome meent hij te staan, als echte humanist, niet als
hervormde. ‘Om de dominees te pesten sprak Vondel de gehate Erasmus voor, en
met hém heeft hij zijn front gericht tegen de geuzen, maar achter zich de katholieken
gelaten, waarin hij zich veiliger nog dan Luther's tegenstander kon terugtrekken.’
Door zijn leer van de erfzonde ging Vondel in den gereformeerden strijd
langzamerhand langs den kant der Remonstranten staan, zonder dat hij zich eigenlijk
ooit bij hen liet inlijven. Daarbij de ‘hele kring van Hooft was Arminiaan of eraan
verwant en die kring betovert Vondel. Hij werkt zich geweldig op de hoogte van zijn
vrienden, zoekt het vooral bij geleerden’ en in zijn vollen, dollen ijver begaat Vondel
het waagstuk zijn Palamedes met zijn naam voluit het rumoerige Holland in te zenden.
't Was waarachtig een gevaarlijk stuk in dien politieken godsdienststrijd, en de
behendig-wijze remonstrant-predikanten
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keurden Vondel af. Voor zichzelf voelde Vondel wel hoe zijn werk een zonde tegen
de liefde was, maar hij verhardt zich, ‘Palamedes heeft hem aan zichzelf ontdekt,
zijn hartstochten breken los.... en 't ene scheldvers springt het andere na. In hun
gekeurslijfde kerkelijkheid scheldt hij de dominees, pausen en inquisiteurs, en Dordt
is een Trente.’ In Vondel's vloekgedichten spreekt de mensch boven den dichter, de
mensch die christen heet en zich aan Christus niet gewonnen geeft, die daarom zijn
ruimer kunstenaarsovertuiging in zijn ‘geloof verdedigt met de gaven van de duivel:
haat en laster, vloeken ter ere Gods, want Vondel had een vaste bedoeling: verdediging
van de geloofsvrijheid en bestrijding van de proedestinatieleer, die een feest maakt
van 't verdoemen. Wij genieten, maar blijven veroordelen, niet betreuren, omdat
Vondel zich van ketterijen heeft schoongebraakt en letterlijk als protestant
doodgeprotesteerd.’
Ondanks al die vechtende verzen, haakte Vondel, de mensch en de burger, naar
vrede. En hij zoekt dien in de studie. Tot allerhande geesteswerk voelt hij zich in
staat, en allengs groeit zijn geest boven de lokale, zelfs de nationale gemeente uit.
Zijn werelddeel blijft niet langer Amsterdam, 't wordt heel Europa. Dat was minder
naar den zin van zijn groote protestantsche vrienden, die er liever een Hollandsch
huishoudentje op nahielden, waarin ze zoo heerlijk heer en meester speelden. En dan
volgen de geestige portretten van 't Muidervolk. Als proefje hier dat van Hooft: ‘Hij
was vóor alles meneer, met een blank velletje, dunne lippen, gladde pruik, éen
handschoen aan en degen om. Hij werd papevreter op zijn tijd, omdat hij als ambtenaar
niet vies van de boeten was, maar kuste nederig de hand van een abt om een erfenis
en voelde zich verguld met de lof van een Kapucijn, bedelde om een Fransch
adelbriefje en hing achter aan de rok van Huygens om appeltjes van Oranje.’
Meer ware vriendschap bleef de jonge Vondel genieten bij Spiegel, bij Roemer's
dochters, bij de Blaeck's, bij de Plempen en bij zijn grooten Grotius vooral. Hier hebt
ge 't signalement van de Roemertjes: ‘Er blijven gronden genoeg om vol te houden
dat de zusters gezond en grof waren als ronde hollandse vrouwen. Juist die natuur
verrukte de gekunstelde kring, die zijn trouw aan de hemelse Musen brak, zo gauw
als een amsterdams kind een liedje zong. Reiner dan vestaalse maagden, hadden ze
geen sikkepit van een non. Ze verzuimden geen kerk om een feest, maar lieten hun
plaats in de schouwburg evenmin leeg, wanneer de kornuiten van Breero loerden om
ze te zien blozen. Het was wel makkelik, ze bleven tegen iedereen even vrij en werden
nooit verliefd, al nam elk gezel-
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schap ze in 't midden. Ze verspelen hun geest in geestigheid en spotten met hun
legioen vrijers en zijn de kittigste katjes van de stad.’
Op Hugo De Groot komt Brom zoo dikwijls terug dat de man van de ‘de Jure belli
et pacis’ na Vondel de groote figuur is in dit boek. De Groot was een ziel bijna even
sterk in 't voelen en in 't willen als in 't denken. Bijna, want daarin schuilt het heele
geheim. Zoo komt het immers dat deze zoeker naar verzoening tusschen katholiek
en protestant.... bijna Roomsch werd. Hij die zoo verlangde naar 't eenig noodige,
kon er niet heen... omdat zijn vrouw het niet wilde. Als Brom's bewering waarheid
is, moest die vrouw over kolossale pantoffels beschikken.
Bij de ‘vrienden’ is natuurlijk Marius niet over te slaan, de Jezuiet, die zoo niet
een werktuig voor Vondel's bekeering, dan toch in den Renaissance-doolhof een
bezielde en bezielende wegwijzer daarheen is geweest.
Geen wonder zoo Brom langst en liefst bij den ‘dichter’ blijft staan, en hier meer
geeft dan rechtstreeks bij zijn studie te pas komt. Vondel werd gekweekt door de
Rederijkers, hij nam van hen een heeleboel staande spreuken en ook wel technische
trukken, maar hij werkte zichzelf met al zijn genie in 't klassiek-antieke der
Renaissance, en zijn Parnasheilige was Virgilius. ‘Zijn poëet vereert hij niet enkel
als een voorbeeld, maar als een wonder, waar het woord heilige wezenlijk voor past.
Zijn eerbied nadert aan godsdienstige verering, de verering vanaf Augustinus tot
Dante - beiden landgenoten (?) van Virgilius' bijgelovige volk - voor een profeet van
de Verlosser, een twede David. Dat is de middeleeuwse beschouwing, door de
Renaissance sterker belicht’. Zoo had en bleef Vondel hebben heimwee naar het
Romeinsch klassiek ideaal; toch had hij te veel eigen, Nederlandsche schoonheid in
zich om ze uitsluitend bij de Ouden te zoeken. ‘Wijsheid openbaarde hem de oude
wereld bovenal, nog meer dan schoonheid, wanneer die begrippen al zijn te scheiden,
want de poëzie was eigenlijk een filosofie.... De wetenschap (overigens is Vondel's)
hartstocht, bergen feiten maalt hij fijn en strooit ze door zijn verzen’. De heele
geschiedenis gaat hij door in 't licht der Voorzienigheid. De fabelleer kent hij van
buiten ‘als een kind zijn vrageboek’; de wiskunde houdt hij in hooge eer als de kunst
van regelmaat en evenredigheid; maar vooral de taalkunde is hem lief: de trappen
zijner tien talen klimmen voor hem naar 't heiligdom zijner moedertaal: al wat hij
aan die talen ontleenen kan bergt hij daarin en 't overige puurt hij erbij uit hetgeen
hij haalt van de straat. Zoo maakt hij zelf zijn schatrijk woordenboek en zijn
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sterke spraakkunst. En bij al zijn studiedrukte onderhield hij een levendig
natuurgevoel: iets raars in die pedanten-dagen.
Tegen de Renaissance en de Hervorming in behield de christen-Vondel zijn geloof
in de eenheid van kunst en deugd: dat was zijn redding als dichter en denker. ‘Zijn
kristelijk getuigenis onder die halve heidenen was de roeping van een profeet....
midden tussen de beeldstormers en de kunstvergoders werd hij kunstenaar om Gods
wil’. En logisch gaat hij op naar die éene kerk, die den kunstenaar voldoet; eerst is
in hem de dichter bekeerd en daarna de mensch.
Want nu staan we voor den ‘Bekeerling’. Uit zuiver letterkundig oogpunt zal dit
wel het beste hoofdstuk zijn van Brom's boek. Eén laaigeut van geestdrift waarmee
de jonge prachtpaap den ouden bevuurwerkt. Om de feiten en feitjes moet ge gaan
bij Kalff; hier wordt de hyper-wetenschappelijke snuisteraar al dadelijk afgescheept
met: ‘De bekering is een werk van God en mens, daarom hoogstens voor de helft
wetenschappelik te benaderen’. 't Geen uiterlijk viel waar te nemen heeft Brom op
zijn wijze gezien en verteld. ‘Zoals het ieder Protestant gaat vond Vondel de eerste
de beste nieuwigheid de moeite waard om te onderzoeken, maar de Moederkerk
natuurlik niet... Als een zieke naar de dokter gaat Vondel pas naar de paus, wanneer
hij 't niet langer uit kan houden.’ En hier komt weer Marius te voorschijn. Hoewel
Vondel's bekeerder Vondel zelf is geweest, met Gods genade, toch was pastoor
Marius van 't Begijnhof wel duidelijk een kostbare hulp. Die bijbelgeleerde kon
Vondel te woord staan, Vondel die bij Grotius al den droom van het groote, breede
katholicisme had opgedaan, en Marius ‘begreep als z'n grootste taak de plicht om
Vondel de schrift in te wijden. Want het woord bijbel had de hervorming gebruikt
om de wereld te betoveren. Was een priester dan niet bang voor de bijbel, ja las een
roomse waarachtig zijn Testament? Lachend wees de oud-professor zijn eigen
folianten vol commentaren aan. Een deel neemt de bezoeker graag eens mee en leent
langzamerhand die hele stapel boeken waar Pinkstervuur op viel, zoals hij verrukt
bekende. Hij moest het eerlik zeggen, hoe beter hij de roomse exegese begreep, dat
nergens het woord Gods zo zuiver was bewaard als bij de Moederkerk. En mondeling
kon de priester hem vooral stichten, die om zijn zachte welsprekendheid nog meer
bij rooms en onrooms was gezocht dan om zijn scherpe wetenschap en elke dag bijna
vergaderingen hield om het geloof te preken voor de ketters.’
In de overtuiging dat de Kerk een zichtbare maatschappij moest zijn heeft Vondel
den Bijbel en de H. Vaders bestudeerd
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en vond hij eindelijk, op 't gezag der onafgebroken traditiën de zuivere leer enkel te
Rome.
De gloeiende bekeerling ontwikkelt zich ijverig tot ‘bekeerder’. Hij viert zijn
katholicisme als kunstenaar in zijn Brieven der H. Maagden, in Peter en Pauwels, in
de Altaargeheimenissen en in al de groote treurspelen die nog volgen gaan. In stilleren
kring zien we zijn groot voorbeeld werken op verwanten en vrienden: Drie jaar na
zijn bekeering is 't heele huis van zijn zuster in Hoorn katholiek, Reyer Anslo volgde
en Grotius zou gevolgd zijn, ware... cfr. blz. 296. Langsom heerlijker wordt Vondel's
geloof en langsom jubelender zingt hij het uit. Na de Altaargeheimenissen de
Bespiegelingen en eindelijk de bekroning van alles: De Heerlijkheid der Kerk....
‘Vondel en Grotius gaan bewust hun tijd vooruit. De hervormingsperiode sluiten
zij en leiden een nieuwe aera in, niet meer van kerk tegen gemeenten, maar van
geloof tegen ongeloof.’
Dat is nu de Roomsche Vondel voor zichzelf en voor de vrienden. Brom gaat voort
en hij meent wel te doen met ons te toonen den Roomschen Nederlander en den
Roomschen wereldburger. Vondel is Amsterdammer totterdood. ‘Agrippijner schreef
de geboren Keulenaar soms achter zijn naam, maar Amsterdammer lezen wij door
al zijn gedichten.... Vondel groeit in zijn stad als een vader in zijn kind, hij zwelt van
glorie bij ieder nieuw gebouw, hij wordt wijder met de wijken.... Het stadhuis is hem
een wereldwonder.... Daar wordt de Republiek geregeerd, daar zorgen de
burgemeesters voor ons, daar liggen vrijheid en vrede gewaarborgd.... Met zijn
roomsche vrienden spreekt hij zich eerlik uit om Barnevelt's getuigenis voor de
rechters te bewijzen, dat er onder de papisten goede vaderlanders waren. De
moordenaar van de Zwijger verfoeit hij niet minder dan de lasteraars van zijn zalige
Grotius. Met een enkel gebaar.... wijst hij Leicester en Duc d'Alf's gebroed van zich
af, want allebei belaagden de vrijheid’.
Wel was Vondel koningsgezind van ziel, maar toch was hij een trouw aanhanger
van zijn Republiek. Verder droomt hij nog voor Europa des grooten Karel's droom
van een ‘Kerstenrijk’ en hij droomt reeds den tsaren-droom van den wereldvrede....
enkel niet voor de Turken. Tegen die wenscht hij een nieuwe kruisvaart.
Dat is, naar Brom belicht, het beeld van dezen katholieken klassieker te midden
van zijn stijf-protestantschen of weelderigheidenschen Renaissance-tijd. Dat is de
geniale Vlaamsch-Hollander die in zich omdroeg het oude Rome, dat hij liefhad en
vereerde, en het nieuwe Rome dat hij bezong zooals nie-
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mand het ooit vóór hem had gedaan, zooals het enkel éen na hem zal doen, en
waarvoor hij alles wilde opofferen, ook zijn leven. Alle figuren en vormen die de
edele kunst der Ouden hem bracht waren hem welkom, wijl hij meende dat ze zijn
gewijden geest hielpen en sterkten voor 't getuigenis van zijn kerk in zijn geleerde
en toch populaire kunst.
Maar hebt ge nu eigenlijk nog niet hetgeen ge wenschtet: een helder verloop van
Vondel's zielsgeschiedenis uitkomend op zijn bekeering, - ik kan het niet helpen:
Brom vermag niet u te geven wat ge vraagt en bij beweert dat niemand het kan.
Of nu zijn vaste bewering berust op de innigste overtuiging dat hij alle oorkonden
wetenschappelijk-gewetensvol heeft doorvorscht - ik ben geen man om dat uit te
maken. - Een kolossale stof heeft Brom voorzeker verwerkt; maar ik zal me wachten
een poging te wagen om Pfr. Kalff te weerleggen waar deze oordeelt dat in Brom's
boek tal van onjuistheden schuilen. Wel kon de Gids-recensie van Kalff hier en daar
wat malscher zijn, maar verklaarbaar is ze toch waar het iemand geldt die als
doctorandus Brom het onbetamelijk hoog tegenover zijn alleszins verdienstelijke
professors heeft opgenomen. Toch meen ik te mogen vermoeden dat onze flinke
literatuur-geschiedenisman in al zijn geleerden-sereniteit een beetje kregel zal zijn
geworden bij de vergelijking tusschen Brom's kapitale stijlstuk ‘Bekeerling’ en het
daarmee gelijkloopend hoofdstuk uit zijn eigen, overigens wel schoone Vondelboek:
‘Godsdienstig leven, overgang tot het katholicisme.’
Verder mogen we dit wel zeggen: Vergelijkt men de laatste helft van 't boek, de
aanteekeningen, met het eigenlijke proefschrift, dan ziet men dra dat het ‘mogelijke’
uit de bronnen, in Brom's tekst ‘waarschijnlijk’ wordt, en het ‘waarschijnlijke’ met
de koenste der bevestigingen komt prijken. Zoo wordt de groote tekst van Vondel's
Bekering een doorloopende latius hos op den kleinen. 't Is wel klaar dat Brom's
geweten meer beducht is voor een zondetje tegen de schoonheid dan tegen de
waarheid.
Toch moet, ten slotte, den verbazend knappen woordartist nog rekening worden
gevraagd over tal van dingetjes die hij aan zijn aesthetischen keurzin ontsnappen
liet, en waarvan hier enkele staaltjes:
‘De wind van een Dortse dominee verbeeldt de heilige Geest...
't Baldadige van een jongen, om midden in de straat in eens een gekke gil te geven
en een dominee z'n vrije hoed af te slaan en zijn boodschapjes liefst tegen de kerk
klaar te spelen....
Coornhert, die de predikanten prikkelde tot hij een boek van Calvijn tegen zijn
gezonde kop aan kreeg....
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een onhollands stuk vlees als Barlaeus...
Vondel heeft zich van ketterijen schoongebraakt... en hij spuwt op de schipperskop
van Prins Maurits...
De versche schande van tien, van vijf jaar geleden zet hij te stinken voor de
vensters...
Hij heeft een vlammend vlees aan zich, maar een zuivere ziel in zich, hij voelt zijn
kop hoog boven zijn buik...
De stijve dominees zet hij een lavement, de Puriteinen duwt hij spiernaakt het bad
in, de rechters trekt hij de pruik van hun kletskop - is 't zijn schuld dat er vuil voor
de dag komt?’
Pieteitvol geeft Dr. Brom een opdracht voor zijn boek: ‘Mijn Moeder, legt hij uit,
is er de moeder van als van mijn leven, mijn artistieke broer Jan de peter als van mijn
doop.’ Ik twijfel niet of in een tweede uitgave, die 't boek om zijn prachtige kunst al
dadelijk verdient, zullen we uit een nota vernemen dat moeder en broer Jan hun
Gerard een verzoekje deden, ongeveer aldus: Verklaar maar liever dat je die....
schilderachtigheden veeleer hèt van de meiden en de maats dan van ons!
*

**

Vondel en Bilderdijk zijn door treffelijke luiden zoo lang in één adem genoemd, dat
het nog niet vreemd zal aandoen als wij ze ook hier niet scheiden.
De Bilderdijkiaan van Elring(1) heeft om te beginnen een zeer vreemde verdienste:
deze van een slecht samengesteld boek aangenaam-leesbaar te maken. Enkel bij 't
bezien van de titels der hoofdstukken valt het al op hoe weinig de stof is bewerkt
van een homogeen standpunt uit: Bilderdijk's nagedachtenis, Gewijde poëzie, Dichters
morgenrood, de Herdenking, Bilderdijk's historische beteekenis, Kritiek van
tijdgenooten, Eerste studies door leerlingen van Bilderdijk, Uitbreiding der
Bilderdijkstudie, Scheiding in de kritiek op Bilderdijk's dichterschap, Afbrekende
en opbouwende, Toenemend verschil in meeningen over Bilderdijk's kunst, Rustige
werkers voor nieuwe Bilderdijkkennis, de Modernen, Calvinisme, Strijdrumoer,
Bilderdijk's huldiging, Besluit.
Wel wordt dat alles in twee groote partijen geschikt: Bilderdijk's dichterfiguur en
Bilderdijk's beoordeelaars, maar 't geen we daareven in déze afdeeling lazen schijnt
straks als ware 't per endosmose in die ander verhuisd.
Zoo al niet aan de bewerking, dan toch aan de stof is door

(1) Willem Bilderdijk, een dichterstudie door Gust. Van Elring, 's Gravenhage, Martinus Nijhoff,
1908, 205 blz. fl. 2.40, geb. 2.90.
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Van Elring veel arbeid besteed. Niet alleen heeft hij de heele boekerij van Bilderdijk's
eigen werken doorvorscht, maar daarbij nagenoeg alles wat door de laatste drie
geslachten over hem werd geschreven. Nagenoeg... want wijl het hem klaarblijkelijk
te doen was om een schouwing over de heele Bilderdijkstudie heeft hij die zelfs Taco
de Beer niet vergeet, Schaepman en ten Brink overgeslagen; en 't bestaan van onze
Vlaamsche Bilderdijk-mannen David, Gezelle, Snieders, Claeys schijnt hij niet eens
te vermoeden.
Nevens dit tekort is er een ongerief van anderen aard: Veelal is 't moeilijk om
uitmaken of Van Elring zelf aan de beurt is dan wel of hij 't woord aan iemand anders
verleent: bij herhaling werkt dat heel gemelijk.
Maar niets van dit alles kan aan Van Elring's werk zijn groote verdiensten
ontnemen.
Met overredende overtuiging, met volle klem in zijn vaste stem, verdedigt hij zijn
meening dat Bilderdijk is de voornaamste dichter der christelijke orthodoxie, dat hij
in onze letterkunde slechts wijkt voor éen Nederlander. ‘Als lyricus en didacticus
staat hij waardig naast Vondel, is soms steiler en verhevener, als treurspeldichter
doet hij onder bij diens schoonste stukken, waardoor hij op de tweede plaats komt,
doch als epicus weer en als vertaler overtreft hij hem beslist.’ Juist die overtuiging
geeft Van Elring den moed Bilderdijk met de allergrootsten van alle tijden te
vergelijken, en... vaak wordt het overmoed. Maar al koestert men nu ook geen
apostelijver of geen Ubermenschcultus op zijn Van Elring's, men zou moeten een
mispunt wezen of een nieuwe Gidser om iets anders te voelen dan ontzag voor dien
Moloch onzer Letteren.
Bilderdijk was inderdaad monsterachtig van aanleg, van werkkracht en van
vaardigheid. Waar 't hem geldt, is Busken Huet met zijn geestigheid in de waarheid
gebleven: ‘Wanneer men al de feilen in Bilderdijk's leven uitgewischt, uit zijne
dichtwerken het onbeduidende of gerekte of gemaakte verwijderd; in zijne brieven
de onwaardige klagten geschrapt, zijne historische en filosofische en linguistische
schriften van hunne personaliteiten en hunne magtspreuken gezuiverd heeft, dan
houdt men een geest over, die geheel alleen op de vijf faculteiten eener hoogeschool
gelijkt’. 't Is feitelijk een gemeenplaats te zeggen dat hij onze geleerdste dichter is
geweest. Hij kende de taal en letterkunde der Nederlanders, Duitschers, Franschen,
Engelschen, Italianen, Spanjaarden, Kelten, Arabieren, Israëlieten, Romeinen,
Grieken, Perzen enz; hij schreef over de taal in 't algemeen, over gods- en
rechtsgeleerdheid, genees-, dier-, schei- en aardkunde, wijsbegeerte, physiologie,
geschiedenis,

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1908

302
wis- en krijgskunde, statistiek, penning- en wapenkunde, schilder- en bouwkunst.
En al heeft hij o.a. in de taalkunde tal van ketterijen verkocht, al bracht hij niet, zooals
Goethe, de wetenschap vooruit; al betrapte men hem op ‘vertalingen uit het Araabsch’
die uit het Engelsch waren verhollandscht(1), toch mag hij heeten een der veelzijdigste
menschen die ooit onzen aardbol betraden.
Ook Van Elring bekent ridderlijk fouten in zijn held, niet enkel in den mensch,
maar ook in den dichter, soms wel op 't onbehendige af. ‘Er is onoprechtheid in
Bilderdijk geweest’, en dat is voor een dichter al zeer erg. ‘Bilderdijk heeft veel te
veel geschreven, veel meer dan hij zelf verantwoorden kon;’ ‘Bilderdijk kwam er
nimmer toe een groot en grootsch geheel voor zijn vertolking te scheppen.... hij kon
niet als Goethe bij intermezzo's aan 't zelfde stuk werken.’ Hij miskende Shakespeare,
ignoreerde Goethe en verafschuwde Schiller. Maar nergens wil van Elring toegeven
dat zijn dichter kon zijn holgrootsprakig, dood-vervelend, plat-gemeen, ijdel-tranerig,
onnoozel-beelderig, zinnelijk-eigenzinnig, en dat hij chronisch was
onuitstaanbaar-knorpottig.
Het wonderbaarste van alles voor mij blijft wel hoe iemand met zoo 'n
blokkersgeest, zoo'n studievracht, zoo 'n levensellende en zoo 'n karakter, omhoog
kon gaan tot ieder toeschouwer er van duizelen moest en nog moet; en dat in dezen
bulderaar, dien de modernen als rhetorieker wilden doodschoppen, de volgende
beschouwingen over poëzie worden ontdekt die Van Elring zeer goed samen vat:
‘Taal en poëzij zijn éen in wezen, zoozeer dat de oudste taal poëzij is. Poëzij is....
de uitgieting van het overstelpend gevoel, even onwillekeurig als lachen of schreien:
uitstorting van het hart; afspiegeling van het binnenste der ziel; uitdrukking van de
innigste overtuigingen. Dit gevoel is den mensch alles: dit te genieten, dit uit te
breiden, dit mee te deelen, is zijn bestemming, waarnevens hij geen tweede kent. Dit
gevoel moet verstandelijkt worden. Te gevoelen is denken in de snelste bevatting en
volkomenste volledigheid. Het verstand onderscheidt door uiteenzetting wat in het
gevoel tegelijk en opeens in de hoogst volkomene samensmelting begrepen is. Het
verstand is niet slechts de nasporer en terechtwijzer des gevoels; 't is zijn meester,
zijn opleider, zijn volmaker. Het gevoel des dichters roept in de eerste plaats zijne
verbeelding te hulpe, d.i. het vermogen om denkbeelden of voorstellingen te
veranderen en dwingt haar om op zinlijk-plastische wijze, maar met waarheid

(1) Daarover is Van Elring niet te spreken. Kollewijn haalt ze ergens aan; maar op 't oogenblik
is 't me niet mogelijk de bladzijde na te slaan.
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het bovenzinlijke te veraanschouwelijken. Maar dat gevoel heeft aan de verbeelding
niet genoeg: het behoeft het verstand tot bondgenoot. Het gevoel is omvattend,
overtuigend, zeker, maar tevens onklaar, donker, in zijn volheid onuitsprekelijk; eene
openbaring van leven, maar ook altijd eene eenheid van openbaring. Het verstand is
klaar, bepaald bewijsbaar, maar twijfelend, onderzoekend, distingueerend en
analyseerend; eene openbaring van gedeeltelijk leven, maar ook altijd eene veelheid
en verscheidenheid van openbaring.’
Houden de modernen er iets beters op na, iets meer zielkundig echts? Hebben de
besten iets ánders gezegd?
Nu blijven we eventjes toeschouwen bij Van Elring's revue van Bilderdijk's critici:
Vooreerst Bilderdijk's tijdgenooten, te beginnen met zijn genialen discipel da Costa,
die bij Kruseman de uitgave der Kompleete Dichtwerken bezorgde en er aan
toevoegde: De Mensch en de Dichter W. Bilderdijk.
Belangrijker nog dan deze groote studie heet Van Elring da Costa's bladzijden
‘Bilderdijk herdacht’. De leerling waagt het hier zijn meester naast Vondel en
Shakespeare en Goethe te zetten. Hij noemt de kunst van Bilderdijk ‘een stoute en
diepe krijgskunst’; speciaal in de vergelijking van Bilderdijk met Goethe blijft de
eer aan den eersten. Verder mag met reden da Costa's uitgave van den Ondergang
der eerste wereld genoemd worden: een waardig monument.
Op de tweede plaats komt Willem de Clercq: de groote improvisator schreef over
zijn meester een opstel in de Gedenkzuil en af en toe in zijn Fransch dagboek. Hij
wil volstrekt in Bilderdijk's kunst drie tijdvakken onderscheiden: Het erotische, het
poëtisch-wijsgeerige en het gispend-christelijke.
Zeer ingenomen toont zich Van Elring met een voorlezing over B. door Mr. Pan.
Die had het over den reus als navolger en vertaler, dus over 3/5 van Bilderdijk's
verzental. En Pan besluit dat B. veelal wedijvert met dichters van den eersten rang
en die van minderen ver achter zich laat.
Jacob Geel vat het geestiger aan in zijn Gesprek op den Drachenfels, en hij slaagt
er in den grimmigaard over te halen om de hand van Schiller te drukken, dien B. in
't ondermaansche voor een drek-voerman had gescholden.
Hoog werd de loftrompet gestoken door Beets. Ook Van Elring vindt deze tonen
te hel. Maar de Verpoozer op letterkundig gebied krijgt gelijk waar hij zijn
bewondering plengt voor den taalvirtuoos: hier was overdrijven ook moeilijk.
Nu komt Huet, die, wijl hij er een dol plezier in had, te tornen aan Hollandschen
roem, bij Bilderdijk een kolfje vond naar zijn hand. Zijn studie van honderd bladzijden
wil zijn uit-
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spraak omschrijven: een mengsel van boerschheid en genialiteit. Later, toen Huet
zichzelf beter begon te kennen, kreeg hij jegens Bilderdijk een soort schuldbesef, en
hij schreef die meesterlijke bladzijde, waarvan we de inleiding aanhaalden.
Simon Gorter oordeelde onder invloed van Huet. Hij onderschat B.'s proza en
vindt geen genade voor de gebreken in B.'s poëzie; maar toch is met deze studie geen
hatelijkheid gemoeid.
Met Multatuli krijgen we een jonger geslacht. Hij vond het prettig een grooteren
Multatuli dan hijzelf in de maling te nemen. Heel diplomatisch kiest hij ‘Floris V’
om den heelen Bilderdijk af te breken.
Makker maar ook niet malsch is Jan Schimmel tegenover B.'s treurspelen.
Jonckbloet vindt het de moeite niet waard iets anders te doen dan B.'s
veroordeelaars na te praten.
Al. Pierson in zijn ‘Oudere Tijdgenooten’ beschouwt B. uit een wijsgeerig oogpunt.
‘Als vader van het Réveil is Bilderdijk zeer oorspronkelijk, en slechts herinnerend
aan Lessing en Schleiermacher’. Nog al koddig is 't, Van Elring, waar zijn meening
verschilt met die van Pierson, den man van ‘Onze geestelijke Voorouders’
oppervlakkig te hooren noemen.
Bakhuizen van den Brink vraagt zich af wanneer de nieuwere poëzie een Bilderdijk
zal vinden, en de kalme De Vries smijt de belagers van B. in 't gezicht dat ‘een
dwaling van hem geestrijker en verheffender is dan al de wijsheid van zijn bedillers
te zamen.’
Potgieter is hier uit het gelid gevallen, maar elders vind ik bij Van Elring zijn
bekende woorden: ‘Hoe schaars wordt zelfs de cijns der bewondering aan een
zienersblik gegund, die in den dageraad onzer wereldbeschouwing, het sein van den
onverbiddelijken ondergang der zijne voorzag; hoe zelden ook thans de moed, de
kracht, de trouw gehuldigd, waarmede de aangeheven strijdleus een halve eeuw lang
op slagveld bij slagveld voortklonk, tot de banier den verstijvenden vingeren des
veldheers ontgleed, maar de veege lippen van dezen, den geest gevende, die nog
bezegelden.’
Alberdingk's geestdrift voor den ‘Oude, met zijn stroef geplooide trekken’ heeft
hem sommige van zijn beste verzen ingegeven.
Twee andere katholieken, Wap en Michiel Smiets, deelden in de bewondering van
Alberdingk.
Onder de jongere ‘rustige’ werkers voor Bilderdijk noemt Van Elring in de eerste
plaats Kollewijn met zijn twee lijvige bundels, onmisbaar om hun materiaal, maar
woestenijen voor de aesthetica. Dan komt pater Van Hoogstraten, met zijn studie
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door van Elring als ‘heel ernstig’ geloofd. Hij mocht nog meer loven; want ook na
van Elring, blijft Van Hoogstraten's kritiek over Bilderdijk de volledigste, de
degelijkste en de diepste die totnogtoe werd geschreven. Niemand heeft zoo
doorwrochte beschouwingen geleverd over Bilderdijk's wijsgeerige poëzie, over zijn
didactisch lyrism en over zijn epische fragmenten; niemand heeft zoo zaakrijk een
bespreking geleverd over Kollewijn's en Pierson's Bilderdijk-studiën.
Eerst nu wordt Van Elring's werk voorgoed een kaleidoscoop, maar een prettige:
Al de vonnissen worden aangehaald door de modernen over Bilderdijk gestreken;
Kloos luidde zijn kritiekerschap in met herhaalde waarschuwingen dat Bilderdijk
geen dichter is, dat hij niet anders heeten mag dan een rollende woordenrommeling.
Stilaan wordt Bilderdijk bij den modernen leider ‘groot als rhythmisch denker in
mannelijk proza’ en zijn verzen zijn ‘zeer respectabel, maar zeer zelden schoon.’
Thans verkondigt hetzelfde orakel dat’ het zeer verkeerd (is) Bilderdijk geen dichter
te noemen. Met al zijn stijfheid kon Bilderdijk toch wilder dan Vondel wezen, zijn
rhythme spierspannender en soms gepassioneerder van strevenden gang’. - Verwey,
liever dan luidop zichzelf te moeten tegenspreken, tracht al zwijgende te vergeten
en te doen vergeten wat hij eenmaal schreef: ‘dat Bilderdijk een dichter zou zijn is
een spraakverwarring’. - Gorter noemt Bilderdijk ‘beslist onschoon’, en Van Eeden's
uitlatingen zijn àl zoo erg. - Van Deyssel heeft, ‘waar hij staat op (zijn)
observatie-toren om de groote literatuur te overzien’ Bilderdijk niet eens ontwaard!
Beter wordt Bilderdijk onthaald bij Soera Rana en Penning en Van Nouhuys, die
hem een ‘taalreus’ noemt. Querido, zelf een Centaur, voelt ook wel iets voor zijn
voorganger.
Maar Van Elring zelf moet even boeten voor 't plezier van de modernen zoo lekker
in 't ootje te nemen; midden in 't gezelschap der tachtigers brengt bij per abuis Van
Lennep, Smit Kleine en hun eigen Julia-slachtoffer Van Loghem!
Een afzonderlijk hoofdstuk wijdt Van Elring aan de Calvinistische
Bilderdijk-vereering van Postmus.
Eindelijk laat Van Elring recht weervaren aan de feestreden van te Winkel en
Kuyper, gehouden bij de 150e verjaring van B's geboortedag.
Maar hier ontsnapt hem een dolligheid: Hij heeft het over dien staatsman, wiens
veelzijdige ontwikkeling toeliet een wegsleepende redevoering te houden voor een
talrijke menigte over een groot poëet. En hij voegt er bij: ‘wijs mij in Frankrijk,
Duitschland of Engeland zulk een kracht aan’. Maar, mensch, dichters-staatslieden
en staatslieden-dichters zijn daar dagelijksch
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brood; Frankrijk is zelfs hun klassieke land. Is de huidige premier niet een literator
van Europeesche vermaardheid?
Nog komischer wordt het waar Van Elring zich den adem afloopt om onder de
schilders een kunstbroeder voor Bilderdijk te vinden, en waar hij ten slotte triomfeert
met de vondst dat ‘Bilderdijk, de zoon van noordsch Venetië, is de Titiaan onder de
Nederlandsche dichters!’
Mag ik Van Elring eventjes wijzen op een tekort in de aanduiding van de Ode aan
Napoleon, die hij zoo hoog bewondert. 't Ware goed, me dunkt, hier te zeggen dat
niet wordt bedoeld de ‘Napoleon’ van 1827, waarin Bilderdijk, weeral zonder
waarschuwing, een vertaling leverde van Casimir Delavigne's dertiende Messénienne.
Veel wordt bedorven waar Van Elring aan 't plukharen gaat met Scharten en
Bavinck, die zoo degelijk over Bilderdijk schreven, terzelfder tijd als Van Elring.
Die bladzijden zijn er niet om te bewijzen dat Bilderdijk groot is maar wel dat Van
Elring zijn profeet moet heeten.
't Is anders wel stichtend te zien hoe een groot man allengs weer in eere komt en
hoe zijn hevigste haters stilaan hun boetereis doen naar den grijze met den tulband.
Dat is verheugend; want als een volk zijn grooten miskent pleegt het een aanslag
tegen zichzelf. Maar wijl iedere ernstige zaak haar kleinen kant moet hebben komt
hier nu dat koddig geherrebek onder de heeren om de eer van de kat te bel te hebben
aangebonden.
*

**

Met veel minder vurige vaardigheid dan Brom, met bijna zooveel handige
behendigheid als Prinsen, met meer zorgelijke en minder eigen-profijtelijke methode
dan Van Elring heeft Van Puyvelde zijn boek geschreven.(1)
Vooreerst moet ik bekennen dat, na al wat er van en rondom dezen ‘Rodenbach’
in aantocht verteld en voorspeld is geweest, door velen meer was verwacht dan er
werd gegeven. Maar zooals het is geeft het boek ruim stoffe genoeg om Dr Leo Van
Puyvelde een hartelijk ‘dank u’ te zeggen.
Nu toch zien we klaar uitgemaakt wat een strijdersfiguur A. Rodenbach is geweest,
wat hij voor ons Vlamingen voortdurend is en blijven zal.
Zoo volledig mogelijk is dit boek omtrent Rodenbach's leven en werk. 't Geen
rechts en links over hem lag verstrooid, 't

(1) Albrecht Rodenbach, zijn leven en zijn werk, door Dr Leo Van Puyvelde. - L.J. Veen,
Amsterdam 1908. 232 blz. Pr. fr. 3.50.
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geen we hadden gehoord over hem en gelezen in boeken en tijdschriften van Zuid
en Noord heeft Leo Van Puyvelde bijeengebracht met vlijtige, vaardige hand. Veel
van 't geen we weten te bestaan moest jammerlijk achterwege blijven: want Ferdinand
Rodenbach bewaart de papieren van zijn broer met een zorg en een naijver, die
Romeinsche vestalen en sybillen pasten, maar die wij een zonde van traagheid noemen
jegens de eer van Vlaanderen.
Hier nog eventjes een overzicht van dat prachtig gevulde korte leven, dat elke
Vlaming kent, en waaruit men voor geen enkel Vlaming ooit te dikwijls ophaalt. Wij
volgen de feiten op uit Van Puyvelde:
Albrecht werd in 1856 geboren uit Jul. Rodenbach die thans nog leeft en uit Sylvia
van Houtte. Liefst van al hing het manneke aan de rokken van zijn tantes. Ofschoon
hij dolgraag leerde en teekende, hadden de moeien toch de gelegenheid hem erg te
verwennen. ‘Tanten, schreef hij later, bij u heb ik veel goeds geleerd, maar iets hebt
ge vergeten... gij hebt mij niet leeren vechten.’
De eerste-communie-knaap werd op 't college van Roeselare gebracht, waar hij
eerst onder de oogen en daarna in de eigen handen kwam van Hugo Verriest, den
leeraar-tooveraar. Berten was verweg de meest begaafde der studenten, en gretiger
nog dan de anderen dus dronk hij van Verriest's welsprekendheid. Want ‘even als
visselkes die wellustig zitten te vrikkelen in helder stroomend beek-water, even als
opengaande bloemen, die gulzig, in den morgen, het zonnelicht opzuipen - zoo
dronken zijn leerlingen, zat van welligheid, geheel 't jaar lang, den verkwikkenden,
groeizamen dauw van zijn levenmakend woord.’ In 1875 gaf de jongen zijn ziel aan
Verriest in een brief, die een waardig hoofdstuk van St. Augustinus' Confessiones
zou zijn. Buitengewoon waren overigens al zijn opstellen: kranige gedachten stralend
van gouden Vlaamsche geestdrift. Terwijl anderen blokten 't geen hij vatte met éen
kijk, had hij den tijd om groote ouden en groote nieuweren te lezen, om
Vlaamschgezinde liederen te dichten, om van Aischylos' Prometheus een vertaling
te maken, die niet verbleekt bij die van Burgersdijk, om onder 't verlof Vlaamsch
vuur door 't land te jagen met zijn aanspraken en zijn tooneelopvoeringen; om uit de
romans van Conscience dramatisch vliegwerk te tooveren, om Fiesko en King Lear
te doen passen voor de afmetingen van de dorpsplanken, om een oorspronkelijk stuk
‘de Studenten van Warschau’ te fantaseeren, om zijn décors te borstelen en te
penseelen, en om door zijn lied en zijn woord en zijn spel en zijn geestdrift en zijn
genie te worden de populairste mensch die ooit door Vlaanderen werd gekweekt.
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De troetelzoon van Verriest kwam te Leuven om te studeeren in de rechten; hij was
daar een goed student, maar hij was daar vooral tusschen Pol De Mont, Flor
Heuvelmans en veel anderen, een reusachtig werker voor Vlaanderen. Hij vergrootte
en verruimde ‘de Vlaamsche Vlagge’, hij stichtte met zijn vrienden 't Pennoen, hij
blies herleving in Met Tijd en Vlijt, hij richtte een studentenafdeeling van 't
Davidsfonds in, hij las de Grieken, Schiller, Goethe, Hugo, de Musset, Heine, Anna
Bijns, Marnix, Hildebrand, Vosmaer, Hofdijk, Emants, Gezelle, De Koninck,
Vuylsteke, Tony, Van Beers, Hiel, de Cort; hij dichtte tooneelspel-fragmenten als
‘Krisis’ en ‘Irold’, hij schonk aan 't beste deel onzer letterkunde zijn ‘Geschiedenisse’
en zijn ‘Gudrun’, een reuzenwerk waarbij de jongen van vier en twintig jaar bezweek.
Wat ik zoo vrij ben te meenen over de literaire figuur van Rodenbach heb ik vroeger
hier al gezegd; wat er van hem te denken valt als Vlaamsch werker, heeft hij zelf
volledig aangegeven in zijn kostelijk ‘Studentenwerk in den Vlaamschen Kampe’
dat ik hier uit Dr Van Puyvelde's boek overschrijf: ‘Wij zijn verfranscht, ja, maar bij
gevolge, wij en zijn nog geen Franschmans - God zij gedankt! - In andere woorden
onder die dikke lage Fransche bucht die de opvoeding en heel de wereld, waarin wij
leven, op ons plakken, ligt nog, levend begraven, onze eigenaardigheid. Het eigene
boven, jongens, het eigen bloot! Met gedurig ijverige hand het werk des tijds geholpen
dat alle beklijstering en beplaksel af doet reuzelen. De Vlaamsche studenten moeten
eigene gedachte, gevoel, wil ontwikkelen, hun eigen taal leeren kennen en op zijn
vlaamsch, inwendig en uitwendig leeren leven.
Verstand: vrij, diep, breed verstand dat zich met geen woorden noch half bescheid
laat paaien, niet zweert bij het onderwijzend woord, maar, tot den grooten edelen
twijfel genegen, bewijzen zoekt, en meet en weegt, tot dat het geluk mag scheppen
in het bezitten der volle, steeds ontwikkelende zekerheid.
Gevoel: diep en zuiver, trouw en gestadig.
Wil: ijzeren wil, die jegens de anderen leert willen en onverwinbaar sterk-zijn,
met zich dagelijks op eigen wezen en doening te oefenen.
Levenswijze: Elk volk heeft eigen handel en wandel, eigene doenwijze, eigene
beleefdheid. De lagere standen bij ons hebben geen betrekking meer met de hoogere
- voor wie het begrip beleefdheid samensmolt met dat van Fransche taal - en zoo
worden onze werklieden en boeren allengskens onbeschaafd....
Taal: De taal, de machtige, zingende en schilderende uit-
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drukking van gedachte en gevoel, van eigen wezen en werkzaamheid, hebben de
studenten verloren. Jongens, roept Rodenbach, onze tale heroverd, dagelijks, beetjen
voor beetjen, lastig en pijnelijk, met studie en werk, onze tale, deel van ons lichaam
en deel onzer ziel; deel van ons gelijk onze oogen en onze mond en onze hand.
Ja, eens moeten wij weder daar komen, dat wij kunnen klappen en dat hetgene
ons uit mond en penne vloeit eene tale zij, levend, geheel, van éen stuk, zuiver, bont
en schilderachtig, gelijk eertijds ons Dietsch was.
Wat moeten de studenten doen om wederom die taal in hun bezit te krijgen?
1. Trachten zooveel mogelijk middels daartoe te verkrijgen van de overheid:
boeken, lezingen, oefeningen.
2. Alles wat men daartoe gebruiken kan ten bate nemen: lezing, lessen, oefening,
oefening gelijk waar.
Geestesleven: Dat der zaken name in uwen geest der zaken gedacht verwekke op
zijn Vlaamsch, nature zij vlaamsche nature, grootheid zij vlaamsche grootheid, deugd
zij vlaamsche deugd wiens oorgedacht en vorm de trouwe is; man zij vlaamsche
man... kunde zij vlaamsche kunde, kunst zij vlaamsche kunst... God schiep ons,
iederen een wezen op zijn eigen, eene individualiteit, om wederom dat verdoemd
fransch te gebruiken; doch hij schiep ook derwijze de volkeren, eensgelijks elk eene
individualiteit op zijn eigen. Nu, een wezen krenken, eens wezens eigene
werkzaamheid verdraaien, of, het is gelijk hoe tegen den aard van dat wezen wijzigen
is zonde. Zonde strafbaar voor God, hetgene men eigenlik en in beperkten zin zonde
noemt, wanneer het sommige bijzondere wetten krenkt; doch altijd in allen gevalle,
zonde doembaar voor Recht en Rede, en, gelijk al wat zonde en krenking is, bronne
van steeds voortzettende wanorde...
Studenten steekt u toch in het gedacht, dat gij almachtig zijt, omdat gij eens het
volk zult zijn, het publiek, omdat gij de toekomst zijt!
Wij hebben het reeds zoo dikwijls gezeid, wij wouden het in elken student zijn
herte printen:
‘Eens zal onze wereld zijn wat wij willen dat zij weze.
Bereidt u zulke mannen te zijn, dat gij in de zake van onzen vlaamschen stam eens
oogen hebbet om te zien, ooren om te hooren, een verstand om te bevroeden, eenen
wille om te willen:
dat gij, priesters, later vlaamsche jongelingen kweeket en het volk op zijn vlaamsch
op den goeden weg leidet;
dat gij, wereldlike, eindelik zeggen durft, heel en gansch

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1908

310
derwijze gesteld dat gij bereid zijt het overal en dooral te eischen;
Wij willen dat de opvoeding vlaamsch zij, wij willen dat de kunste vlaamsch zij,
wij willen dat onze handel en wandel, beschaving en leven vlaamsch zij;
Wij willen dat de Staat, voor zooveel hij met ons in betrekking staat, vlaamsch
zij, wij willen in een woord, alle de rechten van onzen stam opnieuw erkend zien,
en onze vlaamsche nationaliteit vrij in alle hare uitingen, haar eigen innig wezen uit
te spreken zoo het behoort.’
Leg in dit programma wat meer nadruk op onze sociale ontwikkeling, op de
maatschappelijke bewustwording der standen, zooals we die beseffen met den
komenden tijd, en de heele omvang van de Vlaamsche beweging ligt er in.
Na Rodenbach zijn gekomen mannen als Vermeylen, Dosfel, Van Cauwelaert;
maar hebben ze iets anders vermocht dan met hun eigen schittering te overglansen
dit vast en vol manifest?
Het vertrouwelijk omgaan met Rodenbach, den keurmensch en den prachtstrijder,
heeft Van Puyvelde's eigen groei zeer gebaat. Want niet velen in Vlaanderen zijn in
staat eene bladzijde als de volgende uit hun koker te krijgen:
‘Deze stoute denker, deze teedere voeler is niet gegaan ver van zijn medemenschen
om voor zichzelf en een paar uitverkorenen, zijn stemmingen uit te kwinkeleeren.
Hij leefde in nauwe voeling met de ziel van zijn volk, als de meeste dichters en
prozaschrijvers die hem in Vlaanderen sedert de herleving van onze literatuur na
1835 zijn voorgegaan en nog volgen. Ze voelden zich met hun volk vereenzelvigd
door den strijd voor de moedertaal - de sterkste karakteristiek van een eigen volksleven
- wier bestaan bekampt wordt in Vlaanderland. Drie kwaart van een eeuw heeft hier
de reactie tegen het verdringen van onze taal het beste deel van de Vlamingen
opgejaagd en de meest zelfbewusten onder het volk - de schrijvers en de dichters hebben gedurende al dezen tijd, dien door de meesten nog ongevoelden maar toch
werkelijken drang naar groei volgens eigen wezen, naar eigenmachtige cultuur geuit.
Rodenbach was een van die menschen, die de ziel van hun volk en van hun tijd
in zich inniger omdragen dan hun tijden landgenooten, - die gelooven in de mooie
toekomst van hun volk - die intuïtief zien en begrijpen waar anderen, na analytisch
onderzoeken, nog maar vermoeden kunnen; in zulke menschen schuilt een kracht
die hen beter dan anderen tot de tolken kan scheppen van de gevoelens en de
gedachten hunner omgeving.’
Het eerste hoofdstuk van Dr. Van Puyvelde's boek
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waarin hij ons vertelt van Rodenbach's kinderjaren is al te romantiekerig, met al te
schellen maneschijn en al te sterken rozengeur; maar straks gudsen de volle stroomen
van 't echt Vlaamsche leven zijn stijf-geordende kapitels binnen. De sluizen van zijn
eigen Vlaamsche ziel zet Van Puyvelde open zoo wijd hij maar kan, en we krijgen
De Blauwvoeterij, die zee van vlaamsche idealen, waarover de geest van Rodenbach
zweeft ‘den arend gelijk... zat tuimelt en klapwiekt de vierende vogel... schouwt en
bevroedt de oneindige wereld, de onmeetbare ruimte, der edele zonne rooden triomf’
Die honderd bladzijden van Dr Van Puyvelde zijn mede van de best bezielde die de
Vlaamsche beweging ooit ingaf. Men wordt het allenthalve gewaar: de geestdrift
heeft zijn oogen geklaard en zijn pen doen trillen in zijn hand. Helder heeft hij gezien
in veel schemerige hoeken en warm heeft hij geschreven over een onderwerp dat hij
naar den rechtmatigen eisch van zijn hoogeschool streng-wetenschappelijk behandelen
moest.
Die strenge wetenschap begint het van de geestdrift te winnen waar Dr Van
Puyvelde philologisch Rodenbach's werk werk aan 't onderzoeken en aan 't uitpluizen
gaat. Voor zoover ik de zaken kan nagaan met de hulpmiddelen waarover ik zelf
beschik heeft Dr Van Puyvelde zeer gewetensvol zijn teksten bestudeerd en zijn
bronnen opgezocht. Met gehoorzame opvolging der modern-geleerde eischen heeft
hij een omvangrijke studie geleverd over de werkwijze van zijn dichter, over 't
ontstaan van kleiner en grooter werk, vooral over de schepping van ons eerste groot
Vlaamsch kunstdrama; hier is met scherp oog en met fijn overleg onderzocht wat
Rodenbach heeft uit de geschiedenis, uit de middeleeuwsche epiek en uit zijn eigen
rijke vinding.
Enkel met Rodenbach's handschrift ‘Charlatanism’ gaat Dr. Van Puyvelde wat
onbeholpen te werk. Zijn stevige studie schijnt hem niet tot de ontdekking van 't
oorspronkelijk blijspel te hebben gebracht?
Dr Van Puyvelde moest ook, om volledig te wezen zijn Rodenbach aesthetisch
behandelen; en dat is jammer, want hij die zoo goed den strijder heeft gevat is met
een wanhopige verwarring van wijsgeerige begrippen over den dichter aan 't
phraseeren gegaan.
Voor de liefhebbers - ze kunnen zeer mogelijk bestaan - laat ik de uitrafelingen
over de karakters in Gudrun. Had Ro denbach al die middels (sic) in de construeering
van zijn personnages ook maar onbewust beet gekregen, dan stak in hem de stof voor
een verfijnd scholastieker, maar zeer zeker nooit
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die voor een echt poëet. Zóó kan men, met eenige kans in de wezenlijkheid te blijven,
geen schepping ontleden.
Maar waar deze allerverdienstelijke Van Puyvelde van Rodenbach - eerste helft
zich bepaald ‘op zijn malst’ vertoont, 't is in de boonen-knooperij van zijn eigenlijke
kunst beschouwingen. Vooreerst moeten we uit een dertigtal zijner uitspraken
besluiten dat het nec plus ultra van alle kunst heet ‘mooi uitbeelden’. Die beide
woorden liggen bestorven in den mond van dezen criticus. Ook den meest
oppervlakkigen lezer moet het opvallen hoe deze bespreker zichzelf tegenspreekt:
‘Deze onstuimigaard....’ volgen dan tal van omschrijvingen zwaarlijvig van lof om
Rodenbach's lyrische fijnheid te vieren...; maar 't gaat verder niet aan ‘zijn kunst met
die onzer fijnste dichters te vergelijken.’ Op bladzijde 141 weer waren Gezelle en
Perk fijner gestemd dan hij die op bladzijde 144 herwordt ‘een uitnemend
fijn-aangelegde natuur.’
Even kapitaal is 't aesthetisch geschrijf over Gudrun. Waar 't ons eventjes helder
wordt uit de cacophonisch-problematische bespiegelingen krijgen we dit mee naar
huis: ‘De droomerijen van Gudrun worden tegen al dezen in die beweerden hier
zuiverlyrische prachtstukken te genieten.... handelingen in den hoogsten en edelsten
zin, immers handeling van de ziel der personnages.’ Maar, mensch, dan kan geen
dichter of geen man van overtuiging ooit een woord lossen, zonder er, volgens deze
nieuwe leer, een stuk drama uit te gooien. - Nu, even daarna vallen we weer in de
orthodoxie, want Leo bekent dat Rodenbach's drama veelal wordt ‘tot loutere lyriek,
waarbij al het dramatische verdwijnt.’
Hier zie 'k Rodenbach's dichterbeeld blinken op de tinnen van ons Vlaamsche
belfort en Van Puyvelde liggen gekneusd aan den voet.
'k Heb ze beiden nochtans heel anders gezien in den loop van dit merkwaardige
boek: Dan ging Rodenbach, zijn trouwe Vlaamsch pratend met Van Puyvelde, arm
in arm, en wilskrachtig zwaaiend met zijn studentenstok naar een Vlaamsche toekomst
van verrijzenis en glorie: Hij sprak met diepe tonen en hij zegde alles aan zijn vriend,
want hij voorzag dat na zijn dood, deze vriend iemand zou zijn, uitgerust met kracht
van wil, van woord en daad ter eigen hooge beschaving van ons volk.
J. PERSYN.
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Beethoven's levensgenooten
(Vervolg en slot)
Buiten Haydn en Schenk, kreeg Beethoven ook lessen van Albrechtsberger. In zijne
geboortestad had hij, nevens zijnen vader, drie leeraars gehad: Pfeiffer, van der Eeden
en Neef. Te Weenen had hij er weer drie. ‘Veel koks verbrodden de brij’, merkt
hierbij Schindler op. ‘Toen ik in latere jaren Beethoven hoorde zeggen, dat Mozart's
genie voornamelijk aan de eenheid van zijns vaders onderricht zijn hooge
ontwikkeling te danken had, gaf hij hiermee eene onbetwistbare kritiek van zijne
eigene vorming.’(1)
Wie waren, nevens zijne eigenlijke leeraren, de andere muziekkenners die
Beethoven te Weenen verwelkomden? - Eerst en vooral weer een Nederlander,
Gottfried Baron van Swieten,(2) directeur van de Keizerlijke Bibliotheek. Deze was
een vriend van Mozart en Haydn, voor wien hij ‘De Schepping’ en ‘De vier
Jaargetijden’ uit het Engelsch vertaalde. Als secretaris van eene adellijke vereeniging,
waartoe behoorden de muziekliefhebbende familiën: Esterhazy, Lobkowitz, Kinsky,
Lichnowsky, Schwarzenberg, Auersperg, enz. had hij veel voor de muziekte Weenen
gedaan. Hem was het te danken dat de werken van Händel en Bach uitgevoerd werden
en dat de hooge adel daartoe een kring stichtte. Niet alleen leerde Beethoven bij
dezen Maecenas de groote werken der klassieken kennen, die hem tot dan geheel
vreemd waren, maar ook kwam hij in omgang met de adellijke familiën die zoo
invloedrijk op zijn leven werkten. In de eerste plaats de gebroeders Lichnowky: de
oudste, Vorst Karl Lichnowsky, waarvan spraak is in Beethoven's brief aan Wegeler
en in het testament van Heiligenstadt, en de tweede, Graaf Moritz Lichnowsky.

(1) Schindler I, 30.
(2) Geb. te Leiden 1734, zoon van Maria-Theresia's lijfarts.
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Beiden, bijzonder de jongere, waren goede pianisten, leerlingen van Mozart.
Vorst Lichnowsky was voor Beethoven een vaderlijke vriend. Hij nam den
toondichter ettelijke jaren als gast op in zijn huis, en had voor hem allerhande
voorkomendheden. 's Vorsten edele gade, Vorstin Christiane, geboren Gravin von
Thun, deelde in de vooringenomenheid van haar gemaal voor den grooten meester.
Volgens Beethoven's eigen getuigenis, had zij hem wel ‘onder een glazen klok willen
plaatsen, zoodat niets onweerdigs hem aan- of beroere’.(1) Steeds voor hem bezorgd,
wist zij de eigenaardigheden van den meest in zich-zelven gekeerden en weinig met
conventioneele begrippen ingelaten meester te verontschuldigen en beminnelijk te
heeten bij de andere leden van hare hooge wereld.(2)
Niet altijd liet Beethoven het zich welgevallen. Zijn Vlaamsch bloed was steeds
gereed om naar het geniale hoofd te stijgen, en, volgens het zeggen van Mevrouw
Cherubini, eene Parijzenaarster: ‘lachte hij ronduit met de hoogdravende
vooroordeelen (der Weener damen) en maakte niet meer werk van eene vorstin dan
van eene vrouw uit den burgerstand; alles bepaalde zich bij hem bij een beleefd
woord.’(3)
De vorst was niet gelukkiger dan de vorstin met den onafhankelijken toondichter.
Bij hem was het te 4 uren middagmaal. ‘Nu moet ik,’ klaagde Beethoven, ‘alle dagen
om half vier thuis zijn, mij wat opschikken, mijn baard afsnijden, enz. - Dat houd ik
niet vol!’(4)
‘De vorst had eene zeer luide stem, gelijk een klok. Beethoven hoorde hem eens
bevel geven aan zijn jager, in geval hij en zijn gast samen klingelden, den laatste
eerst te bedienen. Onmiddellijk schafte zich Beethoven een eigen dienaar aan.
Hetzelfde gebeurde toen de meester lust kreeg om te leeren rijden - eene snel vergeten
kuur; de vorst liet hem over zijnen stal beschikken, doch Beethoven moest zijn eigen
paard hebben.’(5)

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

Schindler I, 22.
Ibid.
Schindler I, 116.
Wegeler 43.
Wegeler 43, 44.
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Deze vlagen van onafhankelijkheid liet de goede vorst eenvoudig overwaaien. Ook
later, toen Beethoven zijn dak wilde verlaten, liet hij hem begaan; doch het was hem
eene behoefte geworden zijn vriend te zien en meermaals ging hij hem bezoeken.
Beethoven woonde dan bij eenen kleermaker, die hem tegelijk tot dienaar strekte.
‘Volgens wederzijdsche overeenkomst moest de meester geen acht geven op 's vorsten
aanwezigheid, om in zijnen arbeid niet gestoord te worden. Na een korten
morgengroet, placht Lichnowsky 't een of 't ander muziekwerk te doorbladeren, den
schrijvenden meester eene wijl te beschouwen en dan weer met een vriendelijk
“Adieu” de kamer te verlaten. Zelfs aldus voelde Beethoven zich door dit bezoek
gestoord en sloot somwijlen zijne deur. Onverdroten steeg de vorst dan weer de drie
verdiepingen af. Doch als de kleerflikker-bediende in de voorkamer zat, bleef de
vorstelijke Durchlaucht in diens gezelschap wachten, tot de deur openging en de
vorst der toonkunde zich vriendelijk liet begroeten.’(1)
Bij Vorst Lichnowsky werd alle Vrijdagen 's morgens muziek gespeeld. Buiten
Beethoven waren daar, volgens Wegeler, ‘nog vier bezoldigde kunstenaren, namelijk
Schuppanzigh, Weisz, Kraft en nog een ander (Link?), dan gewoonlijk nog een
dilettant, Zmeskall.’(2)
Dat was het beroemd kwartet dat vooreerst Beethoven's werken uitvoerde. Hun
instrumenten, alle uitgelezen stukken: de eerste viool een Guarneri van 1718, de
tweede viool een Amati van 1667, de altviool van 1690 en de cello een Guarneri van
1712, had Vorst Lichnowsky, op aandringen van Schuppanzigh aan Beethoven
geschonken. Deze vermeldt ze in zijn testament van Heiligenstadt.
Op de uitvoeringen bij Vorst Lichnowsky waren bijna altijd goede muzikanten en
liefhebbers aanwezig.
‘De muzikanten bleven gewoonlijk na 't concert voor het eetmaal. Dan zaten
kunstenaren en geleerden ondereen, zonder onderscheid van stand.’(3)

(1) Schindler I, 188.
(2) Wegeler 35, 36.
(3) Wegeler 39.
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Anders zou Beethoven het toch niet geduld hebben, moeten wij Ries gelooven. Deze
geeft nog de volgende staaltjes van 's meesters onverdraagzaamheid tegenover
adellijken trots: ‘Als Prins Louis Ferdinand te Weenen was, gaf eene oude gravin
een klein muziek-avondfeest, waarop Beethoven natuurlijk uitgenoodigd werd. Toen
men het avondmaal ging nemen, waren aan 's prinsen tafel enkel de noodige plaatsen
voor de hoog-adellijken, dus voor Beethoven geen. Hij stoof op, zeide eenige
bitsigheden, nam zijnen hoed en ging heen.
Eenige dagen later gaf Prins Louis een middagmaal, waarop een deel van 't zelfde
gezelschap, onder ander de oude gravin, genood werden. Toen men aan tafel ging
zitten, was de gravin aan de eene zijde van den prins geplaatst en Beethoven aan de
andere, eene onderscheiding die hij altijd met genoegen herdacht.’(1)
Wij, Nederlanders, deelen in dat genoegen!
Zekere graaf Browne had aan Beethoven gevraagd drie marschen voor vier handen
te schrijven: ‘Beethoven,’ zegt Ries, ‘componeerde een deel van de tweede marsch,
terwijl hij, wat mij nog onbegrijpelijk voorkomt, mij tegelijkertijd les gaf over eene
sonate, die ik 's avonds bij den zelfden graaf moest voordragen. Ook de marschen
moest ik daar met hem spelen.
Terwijl dat gebeurde, stond de jonge graaf P... in de deur der nevenkamer met
eene schoone dame zoo luid en vrij te spreken, dat Beethoven, na veel vruchtelooze
pogingen om stilte te verkrijgen, plotselings in 't midden van 't stuk mijne hand van
het klavier aftrok, opsprong en heel luid zegde: “Voor zulke zwijnen speel ik niet.”(2)
De trots van Beethoven tegenover den Weener adel is nog merkwaardiger als men
gedenkt hoe de arme Mozart, in de keuken, bij de dienstboden moest eten, wanneer
hij zijnen meester, den Aartsbisschop van Salzburg, te Weenen opzocht.(3)
Van Vorst Lichnowsky of dezes gemalin had Beet-

(1) Ries 132.
(2) Ries 100.
(3) Zie Jacques Hartog: Grootmeesters der toonkunst. Mozart, 31.
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hoven zulke behandeling niet te vreezen. Talrijk zijn dan ook de stukken die hij, uit
dankbaarheid, zijn edelen beschermer opdroeg. Vooreerst de drie eerste trio's die
aanleiding gaven tot het misverstand met Haydn. Het derde is inderdaad het schoonste
en draagt al den echten leeuwenklauw. Voorts de zoo beroemde Sonate pathétique,
door iedereen gekend en - ongelukkig! - door alle beginnelingen geradbraakt. Dan
de schoone sonate in As dur, op. 26, het diepe thema met de wonderbare variaties,
het Marcia funebre sulla morte d'un Eroe, somber-statig voorgeluid der treurmarsch
die, in de Sinfonia Eroica, den dood van Beethoven's illusies over Napoleon, den
dood van 's dwingelands geestelijk leven, zou bezingen. Ook Beethoven's tweede
symphonie is Vorst Lichnowsky opgedragen.
Ries verhaalt ons het volgende aangaande de eerste uitvoering van dit werk, dat,
tegelijkertijd met 's meesters oratorio “Christus op den Olijfberg,” werd gegeven op
den Weener schouwburg, den 5en April 1803. - “De repetitie begon 's morgens om
acht uren, en van nieuwe stukken werden, benevens het oratorio, ook voor de eerste
maal uitgevoerd: Beethovens tweede symphonie in D dur, het klavierconcerto in C
moll en nog iets anders dat ik mij niet herinner. Het was eene schrikkelijke repetitie
en om half drie stonden allen daar afgemat en min of meer misnoegd.
Vorst Karl Lichnowsky, die van het begin af de repetitie bijgewoond had, liet
groote korven vol boterhammen, koud vleesch en wijn halen, 't geen ook geschiedde
en voor gevolg had, de goede luim weer in te brengen. Dan bad de vorst dat men nog
eens het oratorio zou doorspelen, opdat het 's avonds recht goed zou gaan en het
eerste werk van dien aard door Beethoven gecomponeerd op eene hem weerdige
wijze voor het publiek zou worden gebracht. De repetitie ving dus weder aan. Het
concert begon om zes uren, maar duurde zoo lang dat een paar stukken weggelaten
werden.”(1)
Vorst Karl Lichnowsky leefde tot 1814.(2) Hij mocht

(1) Ries 91, 92.
(2) Hij stierf den 15en April van dit jaar.
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dus zijnen lieveling aanschouwen in het volle bezit van zijne glorie. Zijn jongere
broeder, Graaf Moritz, was voor Beethoven een levenslange vriend. Hem werd door
den meester de teer-zingende sonate in E moll op. 90 (Nr 27) opgedragen. “De fijne
zin van Graaf Lichnowsky,” zegt Schindler, ontwaarde in dit werk bijzondere
inzichten en naarmate hij het bestudeerde werd hij in zijn vermoeden versterkt.
Wanneer hij Beethoven hierover ondervroeg, was dezes antwoord dat hij 's graven
liefdegeschiedenis in muziek had willen verhalen; zoo de graaf opschriften verlangde,
dan mocht hij het eerste stuk betitelen: Strijd tusschen hoofd en hart, en het tweede:
Samenspraak met de geliefde. - Na den dood van zijne eerste gemalin, was Graaf
Lichnowky verliefd geraakt op eene hooggeschatte operazangster; zijne agnaten
kwamen op tegen eene echtverbintenis en enkel in 1816, na ettelijke jaren twist,
kwam hij er toe alle hinderpalen te overwinnen.’(1)
Nevens de broeders Lichnowsky, waren de vorsten Liechtenstein, Lobkowitz en
Kinsky ook bijzondere Beethoven-vereerders; maar wie vooral het voorbeeld gaf
aan den hoogen adel, was 's meesters keizerlijke leerling: Aartshertog Rudolf. Deze
vorst was de jongste broeder van Keizer Franz; in 1788 geboren, overleefde hij
Beethoven enkel vier jaar (1831). Hij stierf als Kardinaal-Aartsbisschop van Olmütz.
Zooals wij zagen, was het voor zijne inhuldiging dat Beethoven de onsterfelijke
‘Missa Solemnis’ schreef.
In welk hoog aanzien de muziek aan het hof van Oostenrijk stond, wordt ons
bewezen door het feit dat de keizer zelf (Keizer Franz) er op de concerten de eerste
viool speelde. Keizerin Maria-Theresia, eene Napelsche prinses, droeg aria's voor
of zong in meerstemmige operastukken. ‘Zij was heel en al kunstenares’, zegt
Schindler.(2)
Na den dood van deze vorstin (1807) was het uit met de concerten aan 't hof; maar
toen richtte Keizer Franz zijn strijkkwartet in, dat hem overal volgde, zelfs te Parijs,
in 1815, naar 't congres van Aken, in 1818. Hij zelf was

(1) Schindler I, nota van blz. 241-242.
(2) I, 47.
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1ste viool; zijn generaal-adjudant, veldmarschalk-luitenant, vrijheer von Kutschera
2de viool; zijn eerste kamerdienaar alto, en de opper-kamerheer, graaf Rudolf von
Wrbna cello.(1)
Geen wonder zoo in zulk muzikaal midden Beethoven met alle voorkomendheid
en vriendschap behandeld werd door zijn leerling, Aartshertog Rudolf. Doch daar
ook liet het vrij en vrank karakter van den toonvorst zich niet aan banden leggen.
Hij, die Goethe zijn trek verweet naar ‘hoflucht’, wilde door geen etiquette geplaagd
worden. ‘Daardoor geraakte de omgeving van Aartshertog Rudolf dikwijls in groote
verlegenheid’, zegt Ries. ‘In 't begin wilde men met geweld aan Beethoven leeren
welke conventionneele vormen hij naleven moest; doch dit was hem onverdragelijk.
Wel beloofde hij zich te beteren; daarbij echter bleef het. Eindelijk, eens dat men
hem weer, gelijk hij dat noemde, hofmeesteren wilde, drong hij, in hooge
opgewondenheid, tot bij den Aartshertog en verklaarde vlak af dat, bij allen
mogelijken eerbied voor zijn persoon, hij zich niet kon houden aan al de stipte
voorschriften die men hem dagelijks wilde opleggen. De Aartshertog lachte
goedmoedig met dien uitval en gaf bevel Beethoven ongestoord te laten begaan: hij
was nu eenmaal zoo en niet anders’.(2)
Hoe hartelijk de betrekkingen waren tusschen toonvorst en keizerlijken leerling,
blijkt uit volgend briefken:
‘Lieve Beethoven!
Met veel genoegen heb ik vernomen uit uwen brief van den 27en der vorige maand,
dien ik eerst eergisteren avond ontving, dat gij aangekomen waart in mijn lief Baden;
ik hoop u morgen voormiddag, als de tijd het u toelaat, te mijnent te zien, daar het
verblijf van enkele dagen, dat ik hier genoot, reeds zoo voordeelig werkte op mijne
gezondheid, dat ik, zonder dezelve te schaden, weer muziek kan hooren en zelf
uitvoeren. Mocht uw verblijf in deze gezonde en schoone streek het zelfde uitwerksel
op uwen toestand

(1) Schindler I, 47 nota.
(2) Ries, 133.
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hebben! dan ware ten volle het doel bereikt dat ik voorhad, toen ik zorgde voor eene
woning voor u.
Baden, den 7en Juni 1813.
Uw vriend
RUDOLF’.(1)
Het was dus op aanraden en door bemiddeling van Aartshertog Rudolf dat Beethoven
voor de eerste maal het vriendlijke Baden bezocht, een badoord in de nabijheid van
Weenen. Dikwijls nog moest de vaak kranke meester er terugkeeren.
Niet alleen met Beethoven's gezondheid overigens was de aartshertog bezorgd,
ook over zijne geldelijke aangelegenheden bekommerde hij zich.
In 1809 werd den toondichter door Graaf Truchsesz-Waldburg, opper-kamerheer
des Konings van Westfalen, (Koning Jerome, Napoleon's broeder) de plaats
aangeboden van Kapelmeester aan 't Casselsch hof. Gelijk het immer gaat, werd
Weenen eensklaps gewaar welk verlies het zou ondergaan indien Beethoven de stad
verliet. Eenige grooten kwamen dan bijeen en besloten onder hen te doen wat de eer
van de keizerlijke stad vorderde. Aan den toondichter werd verzekerd eene jaarlijksche
rente van 4000 fl. aldus verdeeld:
‘Zijne keizerl. hoogheid Aartshertog
Rudolf

Fl. 1500

De hooggeboren vorst Lobkowitz

Fl. 700

De hooggeboren vorst Ferdinand Kinsky Fl. 1800’(2)

Beethoven had later allerhande last om dit geld te trekken, nadat de politieke
verwarring de rente had doen dalen; zelfs moest hij, na Vorst Kinsky's dood, (1816)
een proces voeren tegen dezes erfgenamen.
Door Schindler wordt ons een schitterend tafereel opgehangen van de Weener
hooge wereld, tijdens Beethoven's bloei-periode:
‘Van den adel in Oostenrijk kan men zeggen, dat onderricht en opvoeding,
innerlijke en uiterlijke

(1) Schindler I, 186.
(2) Schindler I, 167.
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cultuur, ontwikkeling van wil en karakter, van verstandelijk leven in 't algemeen, in
harmonieus evenwicht heerschten... Eene aristocratie die zulk een hoogen graad van
beschaving had bereikt, en daarenboven over onuitputtelijken rijkdom beschikte,
was wel in staat de belangen van kunst en wetenschap te bevorderen. Dat was
inderdaad het geval bij de Weener edelen, doch vooral voor de toonkunde. Over 't
algemeen werd de muziek zonder pronkzucht bemind, haar tooverachtige bekoring
liet men op zich werken, al kwam zij van vier uitvoerders of van honderd; zij werd
aangewend als een zeker middel om geest en gemoed te vormen en aldus aan de
gevoelens eene edele richting te geven. Het Duitsche volk in zijn geheel was toen
nog gewoon in zijne muziek te zoeken: eenvoudige grootheid, echte aandoening en
rein menschelijk gevoel. Het begreep nog de kunst: het onuitsprekelijke en geestig
verhevene uit het tooverrijk der tonen af te leiden en voor zich te winnen... “Wie het
muzikale Weenen van toen niet gekend heeft, weet niet wat het heet onbevangen
muziek te hooren en te genieten”. Zoo spraken de oude muzikanten later over die
dagen’.(1)
De groote namen van dezen adel heeft Schindler ons bewaard. Het waren: ‘de
vorsten: Liechtenstein, Esterhazy, Schwarzenberg, Auersperg, Lobkowitz,
Lichnowsky, Trautmannsdorf en Kinsky; dan de graven: Czernin, Erdödy, Fries,
Appony, Sinzendorf, Harrach, en andere nog; namen van dewelke er vele prijken op
de titelbladen van Beethoven's werken uit deze en ook uit de volgende periode’.(2)
Niet enkel bij de mannen heerschte deze voorliefde voor de muziek; onder de
warme Beethoven-vrienden waren ook eenige begaafde vrouwen - onder andere
Barones Dorothea von Ertmann, een der beste pianisten van Weenen, door Beethoven
geheeten zijne ‘Dorothea-Caecilia.’
Mevr. von Ertmann was geboren Graumann, uit Francfort am Main. Haar
echtgenoot stond aan het hoofd

(1) Schindler I, 46-47.
(2) Schindler I, 45-46.
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van het K.K. infanterie-regiment ‘Hoch- und Deutschmeister’, welks muziekkorps,
- dank zij de vorming door den overste gegeven, - uitmuntend was.
‘Deze kunstenares in den meest eigen zin van het woord’, zegt Schindler van
Barones von Ertmann, ‘muntte vooral uit in het voordragen van het liefelijke, teedere,
naïeve, zonder daarvoor het diepe en gevoelvolle te verwaarloozen... Wat zij daarin
teweegbracht was bepaald weergaloos. Zij wist de meest verborgene bedoelingen
van Beethoven's werken te raden met de zelfde zekerheid als stonden zij voor hare
oogen geschreven. Ook in het nuanceeren der maat, wat in vele gevallen niet door
woorden kan aangeduid worden, slaagde deze hoogbegaafde. Haar was de kunst
eigen den geest van iedere phrase terug te geven in de gepaste beweging en zin aan
zin kunstig te verbinden, zoodat alles gemotiveerd voorkwam. Onzen grootmeester
vervoerde zij daardoor menigmaal tot hooge bewondering... Zij bracht in verscheidene
door anderen veronachtzaamde stukken ongehoorde effecten voort... Wanneer zij
bij voorbeeld het mysterieuze largo van het trio in D dur, op. 70, voordroeg, werd
het bij de toehoorders een ademloos luisteren; maar dan overstelpte zij ze weer met
liefdewonne door het spelen van het tweede deel der sonate in E (moll) op. 90.(1) Het
gedurig weerkeerende hoofdmotief van dit stuk nuanceerde zij telkens anders, zoodat
het nu eens koesterend en liefkozend klonk, dan weer zachtmelancolisch... Niet
moedwillig waren deze uitingen. Zij sproten eerder uit het voorbeeld van Beethoven
zelf, uit zijne eigene wijze van interpretatie... Niemand meer dan deze dame had zich
die manier eigen gemaakt... Zij alleen was een conservatorium... Beethoven had dus
meer dan eene reden haar te vereeren als eene priesteres der toonkunst...’(2)
Aan deze hoogbegaafde droeg Beethoven zijne 28ste Sonate op (in A dur, op. 101)
door Marx ‘de Sensitive’ geheeten.(3) Deze sonate inderdaad, zooals de vooraf-

(1) 't Is deze sonate die de liefdesgeschiedenis van Graaf Lichnowsky afschildert.
(2) Schindler I, 241-242.
(3) Schindler I, 240.
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gaande die Graaf Lichnowsky's liefde-idylle zou verbeelden, ademt eene teederheid,
eene innige streelende minzaamheid, schaarsch in Beethoven's werk, en die ik als
het vrouwelijk element in zijn karakter zocht te bestempelen.
Met recht werd zij opgedragen aan de vrouwelijke vertolkster van den meester,
die, volgens Schindler's getuigenis,(1) enkel dat wilde uitvoeren wat met hare physieke
kracht en haar vrouwetemperament overeenstemde. Ook de bijzondere tact van
Barones von Ertmann in het vrij afwisselen van de maat kwam haar te pas in 't
uitvoeren dezer sonate, zoo kiesch en gevoelvol. Aan dit werk hecht zich de
bijzonderheid ‘dat, onder al de sonaten van Beethoven zij de EENIGE was, die in 's
meesters leeftijd, in 't publiek werd voorgedragen; dit geschiedde op een concert
door Schuppanzigh ingericht in Februari 1816, en de toondichter was er aanwezig.
Hij had het spelen van zijn werk toevertrouwd aan eenen kunstig-ontwikkelden
liefhebber, Stainer von Felsburg, na hem ingewijd te hebben in het poëtische van
zijn gewrocht... Het eerste en derde stuk bestempelde de meester als “droomerige
gewaarwordingen;” hun voordragen vordert vrije beweging.’(2)
Beethoven stuurde zijn werk aan Mev. von Ertmann met den volgenden brief.
‘Weenen, 23en Februari 1816.
Mijne lieve weerde Dorothea-Caecilia!
Dikwijls hebt gij mij moeten miskennen, daar ik U contrarie moest schijnen, aan
de omstandigheden lag dat grootendeels, vooral vroegertijd, toen mijne wijze minder
dan nu aangenomen werd. Gij kent de toespeling der ongeroepen apostelen, die
vooruitkomen door gansch andere middelen dan het Evangelie; onder zulken heb ik
niet willen gerekend worden. - Gelief nu te aanveerden, wat U dikwijls toegedacht
was, en wat U moge brengen een bewijs mijner verkleefdheid aan uw kunsttalent en
aan uw persoon. Dat ik U kortelings niet bij Cz.(3) kon hooren

(1) Schindler, 242.
(2) Schindler I, 240.
(3) Rond Mev. von Ertmann verzamelde zich, jaren lang, een kring van echte mnziekvrienden;
ook bij Carl Czerny hadden deze vergaderingen plaats.
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spelen, is aan mijne ziekelijkheid toe te schrijven, die eindelijk voor
gezondheidskracht schijnt te willen wijken.
Ik hoop haast van U te hooren, hoe het te St Pölten met de - gaat en of Gij ietwat
houdt van uwen
vereerder en vriend
L. VAN BEETHOVEN.
Alle schoons aan uwen weerden MAN en GEMAAL van mij.’(1)
De ‘ongeroepen apostelen,’ volgens Schindler, waren de pianisten, die zonder ziel
of zin op het instrument rammelden. Te St Pölten lag op dit oogenblik het regiment
van Generaal von Ertmann.
‘Aan de A dur-sonate schakelden zich onmiddellijk de beide sonaten (voor piano
en cello) in C en D dur, op. 102. De meester wijdde deze gedichten aan zijne
hoogvereerde vriendin, Gravin MARIE ERDÖDY, geboren Gravin NISZKY, die hij
reeds had uitgelezen door de opdracht der beide groote trio's, op. 70. Wat deze dame
jaren lang voor Beethoven was, zegt EEN enkel woord: hij noemde ze zijnen
“biechtvader.” Bij den adel der geboorte paarde zij den adel van 't gemoed... Gravin
Erdöly veranderde nooit in haar echt vriendschappelijken omgang met den meester,
noch in de hulde die zij hem openlijk bracht... Rond 1820 ging zij zich te München
vestigen.’(2)
Aldus Schindler over de tweede begaafde Beethovenvereerster.
Gravin Erdödy schijnt omstreeks 1779 geboren te zijn; zij trouwde rond 1795 dus in hare eerste jeugd - met den Hongaarschen graaf van dien naam. Uit haar eerste
kraambed had zij eene ongeneesbare kwaal gehouden, zoodat zij niet meer dan twee,
drie maanden op het jaar buiten haar bed overbracht. Desniettegenstaande had zij
drie gezonde, bloeiende kinderen, die zij gedurig bij zich had. Muziek was haar eenig
genot; met dikgezwollen voeten, hinkte zij van de eene piano naar de andere en
speelde zelfs ‘Beethoven's zaken recht braaf... daarbij nog

(1) Beeth. S. Briefe III, 22.
(2) Schindler I, 244, 245.
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zoo vroolijk, zoo vriendelijk en goed,’ zegt Reichardt in een brief van 5 December
1808.(1)
Deze ‘zeer nette, kleine, fijne’(2) dame was voor Beethoven eene trouwe vriendin;
doch met haar ook rezen soms stormen op in 's meesters zoo licht opgewonden
gemoed, zooals volgend briefken getuigt:
‘(Voorjaar 1809).
Mijne lieve gravin, ik heb gefaald, dat is waar, wil het mij vergeven, het is voorzeker
geen opzettelijke boosheid van mijnentwege, indien ik u wee aandeed - sedert gisteren
avond eerst weet ik juist hoe alles staat, en het doet mij diep leed dat ik zoo handelde,
- wil uw biljet koelbloedig lezen en zelf oordeelen, of ik dat verdiende, en of gij mij
daardoor niet zesvoudig vergolden hebt, indien ik u beleedigde zonder het te willen
zend mij vandaag nog mijn biljet terug, en schrijf mij slechts eenige woorden, dat
gij weder zoet zijt, ik lijd er oneindig door, indien gij dat niet doet, ik kan niets doen,
indien dat zoo moet voortduren - ik verwacht uwe vergiffenis.’(3)
Steeds de zelfde Beethoven! warmhartig, eenvoudig van gemoed, nederig gelijk een
kind en altijd gereed zijn ongelijk te bekennen.
De omgang van den meester met zijn ‘biechtvader’ schijnt eenige jaren lang wat
te verflauwen, tot, in 1815, de vriendschap weer opfleurt:
‘Den 29en Februari 1815.
Ik heb mijne weerde gravin uw schrijven met veel genoegen gelezen, evenals de
vernieuwing uwer vriendschap voor mij. Lang was het mijn wensch u eens weder te
zien, en zoo ook uwe kinderen, want hoewel ik veel heb geleden, heb ik toch mijne
vroegere gevoelens voor kindsheid, voor schoone natuur en vriendschap niet verloren.
- Het trio en alles, wat anders niet uitgekomen is, staat u lieve gravin van harte ten
dienste - zoodra het geschreven

(1) Beeth. S. Briefe I, nota van blz. 259-60.
(2) Ibid.
(3) Beeth. S. Br. I, 259.
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is, zult gij het ontvangen. Niet zonder meegevoel en deelneming heb ik dikwijls
gehoord naar uwen gezondheids-toestand, nu zal ik mij echter persoonlijk bij u
aanbieden, en mij verheugen te kunnen deelnemen in al wat u betreft. - Mijn broeder
heeft u geschreven, gij zult wat geduld met hem moeten hebben, hij is een echt
ongelukkige lijdende mensch. - De hoop op de komende lente zal, zoo ik wensch,
ook op uwe gezondheid den besten invloed hebben en u misschien in de beste
werkelijkheid verzetten. - Vaar recht wel lieve weerde gravin, ik beveel mij aan uwe
lieve kinderen, die ik in mijnen geest omarm - ik hoop u haast te zien. Uw ware vriend
LUDWIG VAN BEETHOVEN.’(1)
De broeder, Carl van Beethoven, waarvan er spraak is in dezen brief, was de vader
van Beethoven's neefken. Krank was hij inderdaad; hij stierf in November van 't
zelfde jaar. Nog andere brieven aan Gravin Erdödy handelen daarover.
In den zomer van 1815 verbleef de gravin op haar buitengoed Iedlersee, met hare
kinderen, hun magister Brauchle, den violoncellist Linke, een lid van Schuppanzigh's
beroemd kwartet, en den Ambtman Sperl. Levendig was toen het verkeer met den
waarschijnlijk te Brühl gevestigden meester:
‘Lieve lieve lieve lieve lieve Gravin ik neem baden die ik eerst morgen mag laten,
derhalve zal ik u en al uwe lieven heden niet zien - ik hoop dat gij betere gezondheid
geniet, voor betere menschen is het geen troost hun te zeggen, dat anderen ook lijden,
doch vergelijkingen moeten altijd gedaan worden, en dan vindt men wel, dat wij
allen maar enkel op eene andere wijze lijden, dwalen. - Neem voor u de beste uitgaaf
(het beste handschrift) van 't kwartet (waarschijnlijk dat in F moll, op. 95) en geef
tegelijk met een zachten handslag de slechte aan den Violoncello; zoodra ik bij u
weer kan komen, zal ik zorgen hem in 't nauw te drijven, vaarwel, wil in mijnen naam
uwe lieve

(1) Beeth. S. Br. II, 250-51.
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kinderen omarmen, kussen, hoewel, het valt mij in, ik de dochters niet meer mag
kussen, ze zijn immers al te groot, hier weet ik geen raad mee, gelief te handelen
naar uwe wijsheid, lieve gravin
uw
ware vriend en vereerder
BEETHOVEN’.(1)
‘Mijne lieve weerde Gravin!
Gij begiftigt mij nu al weer, en dat is niet zooals het moet, gij ontneemt mij daardoor
al de kleine verdiensten, die ik bij U kon hebben. - of ik morgen bij u kan komen, is
onzeker, hoe zeer het ook mijn wensch is ___, doch binnen eenige dagen gewis, al
was het maar 's namiddags, mijn toestand is tegenwoordig zeer verwikkeld,
mondelings meer daarover, wille U groeten en al uwe mij lieve kinderen in mijnen
naam aan uw hart drukken, aan den Magister eene zachte oorveeg, aan den
Opperambtman een statig kniksken, den Violonzello wordt opgedragen zich op den
linken Donau-oever te begeven en zoolang te spelen, tot alles van den rechten
Donau-oever wordt overgetrokken, op deze wijze zou uwe bevolking rap toenemen
___ ik volg overigens getroost den weg over den Donau gelijk vroeger, met moed
wint men overal, als hij rechtveerdig is. ik kus u menigmaal de handen, herinner U
uwen
vriend
BEETHOVEN
Stuur dus liever geenen wagen,
liever wagen! dan eenen wagen!
De beloofde muziekstukken volgen uit de stad.’(2)
Hoe luimig dit briefken des te droever klinkt het volgende aan Magister Brauchle:
‘Lieve Brauchle!
Nauwlijks ben ik thuis, of ik vind mijnen broeder lamenteerend vragend naar de
peerden - ik bid u, bewijs

(1) Beeth. S. Br. II, 275-76.
(2) Beeth. S. Br. II, 279.
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mij toch den dienst u naar Langen Enzersdorf te begeven wegens de peerden, neem
op mijne kosten peerden in Allersee, ik zal het u hartelijk geerne vergoeden. - Zijne
krankheid (mijns broeders) brengt al zekere onrust bij, laat ons toch elkander helpen
waar wij kunnen, ik moet nu eenmaal zoo handelen en niet anders! - ik verwacht
eene aanstaande vervulling mijner bede en een vriendelijk antwoord deswegen van
u - spaar geene kosten, ik draag ze geerne. Het is niet de moeite weerd wegens enkele
lompe gulden iemand te laten lijden in ijl
uw
ware vriend
Alle schoons der lieve Gravin.
BEETHOVEN.’(1)
Nu zou de gravin zich nog meer verwijderen, waarschijnlijk naar een harer kasteelen
in Hongarië. Haar vriend schrijft haar dien schoonen, weemoedigen brief:
‘Mijne lieve vereerde Gravin!
Zooals ik zie mocht mijne onrust voor U ten aanzien uwer reis in uwe gedeeltelijke
pijnen op uwen reisweg reden vinden, - doch gij schijnt werkelijk het doel te kunnen
bereiken en zoo troost ik mij, en tegelijk spreek ik u zelve nu troost toe, wij
geëindigden met den oneindigen geest zijn enkel voor lijden en vreugde geboren, en
bijna zou men kunnen zeggen, de uitstekendsten krijgen door lijden vreugde. ik hoop
nu haast weer tijding van u te ontvangen, veel troostelijks moet u door uwe kinderen
geworden, wier oprechte liefde en het streven naar alle goed voor hunne lieve moeder
reeds eene groote belooning voor haar lijden kunnen zijn. - Dan komt de
vereeringsweerde Magister uw trouwste schildknaap - dan veel ander gepeupel
waaronder de gildemeester Violoncello,(2) het nuchter Gerecht in Opperambt(3) waarlijk een gevolg waarnaar menige koning zou uitzien. - Van mij niets - dat heet
van niets niets. - God geve u verdere kracht om

(1) Beeth. S. Br. II, 280-81.
(2) Linke natuurlijk.
(3) Sperl.
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tot uwen Isistempel te geraken waar het gelouterde vuur al uwe kwalen moge
verslinden en U als een nieuwe feniks moge doen oprijzen.
Weenen op den 19 Wijnmaand 1815.
In ijl
Uw trouwe vriend
BEETHOVEN.’(1)
Wat al verheven gedachten was het Beethoven's ‘biechtvader’ gegeven te vernemen!
Men weet niet wat meest te bewonderen, of de hooge vlucht van den geest, of de
diep-christelijke opvatting der smart, of het nederige van 't gemoed - van niets niets!
Enkel genialen hebben zulk een klein gedacht van het eigene.
Ook Beethoven's gevoel voor familieleven, zijne genegenheid voor kinderen komt
uit in dien prachtigen brief. Welhaast ging hij daar mogen aan toegeven, door het
adopteeren van zijn neefken. Daarop zinspeelt zijn volgende brief:
‘Weenen, den 13en Mei 1816.
Mijn weerde lieve vriendin!
Gij zoudt misschien en met recht gelooven, dat uw aandenken volkomen in mij is
uitgedoofd, maar dit is enkel schijn, mijns broeders dood veroorzaakte mij groote
smart, doch daarna groote inspanning, om den mij lieven neef te redden uit de handen
zijner bedorven moeder, dat gelukte, echter tot hiertoe kon ik nog niets beters voor
hem doen dan hem in een Instituut te besteden, zoo dus van mij verwijderd, en wat
is een Instituut in vergelijking met de zorgen eens vaders voor zijn kind, want zoo
beschouw ik mij nu, en heen en weer zin ik, hoe ik dat mij dierbaar kleinood nader
bij mij kan hebben, om gezwinder en voordeeliger op hem te kunnen werken, - doch
hoe moeilijk is dat voor mij! - Nu is mijne gezondheid ook sedert 6 weken wankelend,
zoodat ik meermaals aan mijnen dood, edoch niet met vrees denk, enkel voor mijnen
armen Karl sterf ik te vroeg. Zooals ik uit uwe bladzijden aan mij zie, lijdt Gij

(1) Beeth. S. Br. II, 303-304.
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ook wel zeer, mijne lieve vriendin. Het gaat anders niet met den mensch, ook hier
moet zich zijne kracht vertoonen, dat wil zeggen, volharden zonder te weten en zijne
nietigheid voelen en weder zijne volkomenheid bereiken, waartoe ons de Hoogste
daardoor wil weerdig maken. - Linke zal nu wel reeds bij u zijn, moge hij bij u
vreugde wekken op zijne darmsnaren. - Brauchle zal zich zeker niet van Brauchen
verwijderen, en gij zult gelijk altijd dag en nacht van hem gebruik maken.(1) - Wat
den vogel betreft(2), ik verneem, dat gij met hem niet tevreden zijt, hoe dat komt, weet
ik niet, gij zoekt, zoo ik hoor, een anderen hofmeester; wil niet overijlen en maak
mij met uwe inzichten en uitzichten daarin bekend, misschien kan ik u goede wenken
geven, misschien ook doet gij aan den Sperl in de kooi onrecht.(3) - Uwe kinderen
omarm ik en druk het in een Terzett uit zij zullen wel dagelijks vorderingen maken
in hunne volmaking. - Laat mij recht gauw, heel gauw weten, hoe gij het hebt op de
kleine nevelvlek der aarde, waar gij nu zijt, ik neem voorzeker, zelfs als ik het niet
altijd aanstonds toon of uit, groot deel in uw lijden en vreugd. Hoe lang blijft gij nog,
waar zult gij daarna leven? - Met de opdracht der Violonschell-Sonaten zal eene
verandering gebeuren, die echter U en mij niet zal veranderen.
Lieve dierbare Gravin
in ijl uw
vriend
BEETHOVEN’.(4)
(Adres): ‘Madame
la Comtesse d'Erdoedy
née Comtesse Nizky
à
Padua (en Italie).’
Zooals blijkt uit het adres van dezen brief - waarin het Beethoven-gemoed zoo
volkomen uitstraalt met zijne kinderlijke vroolijkheid brekend door de mannensmart
- was

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

Onvertaalbare woordspeling: ‘Brauchle-Brauchen-Gebrauch’
Sperl.
Sperling beteekent musch in 't Duitsch.
Beeth. S. Br. III, 35, 36, 37.
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Gravin Erdödy naar Italië gereisd. Hare kinderen had zij op haar familiegoed in
Kroatië gelaten. Daar stormde haar eenige zoon Fritzi op eenen morgen de kamer
zijner zuster Marie binnen, kloeg over hoofdpijn en zonk dood voor hare voeten.
Nog was Beethoven's brief niet vertrokken, toen hij dit vreeselijk ongeluk vernam.
Hij schrijft dus den 15en Mei weer aan zijne arme vriendin, doch dezen brief laat ik
onverlet om enkel den laatsten nog mee te deelen van den meester aan zijn
hooggeschatten ‘biechtvader’:
‘Heiligenstadt, 19en Juni 1819.
Mijne vereerde lijdende vriendin! dierbaarste gravin.
Te veel ben ik dezen tijd overendweergeworpen, te zeer met zorgen overladen en
van den 6en October 1816 af altijd ziekelijk; sedert 15en October overviel mij een
sterk ontstekings-chathar, waarmee ik lang in bed blijven moest, zoodat het
verscheidene maanden duurde, vóór ik maar eventjes uitgaan mocht, de gevolgen
daarvan waren tot nu toe nog onuitroeibaar, ik veranderde van arts, daar de mijne,
een listige Italiaan, zulke bijbedoelingen op mij had en hem redelijkheid zoowel als
doorzicht ontbrak; dit geschiedde in April 1817. Ik moest dan van den 15en April tot
4en Mei alle dagen 6 poeiers gebruiken, 6 koppen thee; dat duurde tot 4en Mei; van
dien tijd af kreeg ik weer een soort poeier waarvan ik er weer 6 per dag moest nemen,
daarbij moest ik mij 3 maal met een volatile-zalf insmeren, daarmee reisde ik hier
naartoe, waar ik baden neem. Sedert gisteren kreeg ik nu weer een medicijn, namelijk
1 tinktuur waarvan ik weer 12 lepels per dag moet nemen. Alle dagen hoop ik het
einde van dezen bedroefden toestand, alhoewel het wat gebeterd is, schijnt het toch
nog lang te moeten duren vóór ik gansch genezen ben.
Hoe zeer dit alles op mijn bestaan moet werken, kunt Gij denken! Mijn
gehoortoestand is verergerd, en eertijds reeds niet in staat zijn voor mij en mijne
noodwendigheden te zorgen, wat nu als nog... en mijne zorgen zijn nog vergroot
door mijns broeders kind. Hier heb ik niet eens eene ordentelijke woning, daar het
mij moeilijk wordt, voor mij zelf te zorgen, wend ik mij nu tot dezen dan tot
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genen, en vaar overal slecht, en ben een buit voor ellendige menschen. Duizendmaal
heb ik aan U, lieve vereerde vriendin gedacht en nu ook, maar mijn eigen leed drukte
mij ter neer. C. heeft mij Linke's brief overgemaakt, hij is bij Schwab, ik heb hem
kortgeleden geschreven, om te hooren, wat de reis naar U wel zou kunnen kosten?
heb echter geen antwoord gekregen; daar mijn neef vacancen heeft van den laatsten
Augustus tot einde October, kon ik misschien alsdan, moest ik hersteld zijn, tot U
komen, zeker zou het ons aan kamers om te studeeren, en een gemakkelijk bestaan
niet ontbreken, en was ik eens een tijd lang onder oude vrienden welke ondanks dit
of dat duivels-menschen-tuig mij nog altijd bijgebleven zijn, dan zouden misschien
gezondheid en vreugde wederkeeren. Linke moest mij schrijven hoe ik de reis het
minst kostelijk zou kunnen doen, want ongelukkig zijn mijne uitgaven zoo groot en
door mijn ziek zijn, daar ik weinig kan schrijven, mijne inkomsten klein en dat klein
capitaal, dat ik van mijn afgestorven broeder kreeg, mag ik niet aanraken, daar mijne
wedde altijd minder en bijna niets is, moet ik dat bewaren. Openhartig schrijf ik u
dierbaarste gravin, doch wil even daarom niet verkeerd verstaan, ik heb niets noodig
en zal gewis niets van u aannemen; de zaak is enkel op de hoogst-mogelijk spaarzame
wijze tot u te komen; alles zonder onderscheid is thans in den toestand daarop te
denken, mijne vriendin zij derhalve hierover niet bekommerd.
Ik hoop dat uw gezondheid in steeds meer gewenschten toestand is, dan ik vroeger
vernemen moest. Moge de Hemel toch uwen kinderen de voortreffelijkste moeder
bewaren, ja reeds enkel om wille van hen zoudt Gij de hoogste volheid der gezondheid
verdienen. Vaarwel! beste vereerdste gravin, laat mij welhaast van u hooren.
Heiligenstadt 19en Juni 1817.
uwen waren vriend
BEETHOVEN.’(1)
Met dezen jammerbrief moeten wij afscheid nemen van Beethoven's vrienden en
vriendinnen. Gravin Erdödy

(1) Beeth. S. Br. III, 171-72-73.
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overleefde den meester nog tien jaar; doch sedert 1820 verdwijnt zij uit Beethoven's
leven, en een geheim zweeft over haar lot en over dat harer kinderen. Dat Beethoven
zoo openhartig alles met haar behandelde, spreekt voor den adel van haar eigen
natuur. Vond de toondichter nooit de vrouw die hem haar gansche leven en liefde
zou wijden, dan toch had hij toegewijde vriendinnen. In een volgend hoofdstuk zullen
wij van naderbij onderzoeken de smarten van het steeds liefdedorstig hart des grooten,
genialen mans.
24en Mei 1908.
M.E. BELPAIRE.
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Allerheiligen
Beata pacis visio...
Nu dringt mijn droomend oog den Hemel binnen,
waar levend Godes licht de lucht doorgloeit,
ja, zelf de lucht is, die verzadend vloeit
in 't diepste wezen der verrukte zinnen.
Nu ziet mijn blijde ziel de duizendtallen
van zilvren Englen, zwevend in die lucht;
nu hoort mijn geest hun smeltend snaargerucht
onzegbaar zoet door 's Hemels ruimten schallen.
En wuivend staan de ceders en de palmen,
onsterflijk, in d'onsterfelijken gaard;
aan sterren lijkend, en met goud omblaard
er bloemen bloeien die lijk wierook walmen.
Daar woont en wandelt, in die wonderdreven,
het blanke volk der Heiligen zonder tal,
Dat ademt en voor eeuwig aad'men zal
d'onsterfelijken dampkring van Gods leven.
O, ziet ze gaan in smetloos reine kleeren!
Van liefde straalt hun wezen, zingt hun mond
de liefde doet hen streven, elken stond,
met glanzende oogen, naar de Zon des Heeren.
De Zon des Heeren, in de diepe verte
daarginder zetelt, en haar felle gloed
is 't brandend glanspunt, waar het leven zoet
oneindig uitstraalt in hun aller herte.
Zij zendt haar licht naar alle hemelzijden,
en doet de zielen, in dien glans gebaad,
van groote vreugde trillen, steeds verzaad
en altijd langend naar dat warm verblijden.
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Zoo gaan zij heen, en zingen zoete talen,
en zien de bloemen en de sterren aan,
doch wenden weer ter schitterende baan,
om weer te zien het zaligend Zonnestralen.
En telkens gaat dan, als het golvend bruisen
der machtig-groote waatren van de zee,
hun nieuwe jubel door de hemelsteê,
opstijgend in onendig wisselend ruischen.
Al de Engelen slaan dan aan hun gouden snaren,
en 't zwellend koor ontlaat het machtig lied
dat vult de verten van het vreêgebied,
en doet door ieder versche vreugde varen.
O wentelstroom van altijd zoeter weelden!
O zee van liefde en diepe zaligheid!
Geen tong en heeft u zingend ooit gezeid;
geen brein voor u vindt weerdig-schoon verbeelden!
O Hemel, die, bij droomend vóórbespieglen,
de tranen van geluk me ontvloeien doet,
hoe zal 't mij gaan als ooit mijn oog eens moet
uw palmenkruinen zien van verre wieglen?
Hoe zal mijn ziele dan, op lichte vleuglen
zich reppen uit den band des lichaams heen,
en spoeden naar het Licht der eeuwigheên,
onstuimig wiekend als de stoutste veuglen?
Hoe zal ik vliegen naar der Zonnen Zonne,
en duiklen in den glans die haar omstraalt,
en trillend meêdoen als het koor herhaalt
- d' hoeveelste maal? - den lof der Levensbronne!
O God, laat me eens dat eenig heil genieten!
Met uwe kracht omgloei en wapen mij,
opdat ik, ach, het niet onweerdig zij
Uw eeuwgen gloed door mij te voelen vlieten!
1 Nov. 1907.
AL. WALGRAVE, pr.
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Laatste sommatie
Onzacht zijn zulke dingen natuurlijk: op zijn allerliefste heet het: ‘buigen of bersten’.
Nu wordt er eene gefulmineerd door M. Vercoullie, bij monde van De Vlaamsche
Gids.(1)
Achter M. Vercoullie staat de Wetenschap en vóór hem de Katholieke Kerk, nog
eens, en dan niet meer.
Er klonk een haastig wederwoord, in oorlogstaal.(2) Wij meenen dat we tijd hebben
de stellingen te onderzoeken en maar gerust af te wachten dat er aan den overkant
geroepen worde: ‘Schiet!’
Eerst en vooral, waarom die onvriendelijke bejegening tusschen Wetenschap en
Kerk?
De veroordeeling van 't Modernisme gaf er aanleiding toe. Eenige geleerde priesters
waren er, zoo 't schijnt, die de Katholieke Kerk nog wilden redden, met haar op de
hoogte te brengen van de moderne Wetenschap. Helaas, Herakles is sinds eeuwen
gestorven! De Katholieke Kerk wilde maar op de hoogte niet mêe, en zij, de geleerden,
waren niet bij machte heel de massa, tegen haren dank, den berg op te dragen. Leo
XIII die slim was, liet die reuzen heffen en hijgen. Paus Pius X is gekomen ‘met de
mentaliteit van een dorpskapelaan’(3) en heeft hun schan-

(1) Afl. Maart-April: Het Modernisme. - Afl. Juli-Augustus: Christene Mythologie.
(2) Studeer of Zwijg, door M.A. Van Langendonck.
(3) Of de Paus het Modernisme zoo slecht verstaan heeft, zie in Dietsche Warande en Belfort.
Afl. 1 en 2 van 1908 de getuigenis van Tyrrell. M. Vercoullie heeft zeker de essentie van 't
Modernisme niet vast. Die glimlacht om een legende van heiligenlevens is modernist volgens
hem.
In de November-aflevering van De Vlaamsche Gids laat M. Vercoullie een derde artikel
verschijnen over Modernisme. Het is een strijden met M. Van Langendonck om ‘ja’ en ‘neen’
over slecht aanhalen en verkeerd begrijpen. Voor den grond der zaken is er niets nieuws bij
gebracht; ons artikel mag dus onveranderd blijven. Rapen wij enkel op dat M. Vercoullie
met het woord ‘dorpskapelaan’ den Paus volstrekt niet wil kleineeren. Dorpskapelanen zijn
immers achtenswaardige mannen; er loopen zelfs geleerden onder - M. de Professor heeft
er achting voor over.
Ik beken dat ik zoover niet gepeinsd had. Men gelieve dus in de inleiding zóó te lezen: Leo
XIII was slim, maar Pius X is gekomen met de ‘mentaliteit van een dorpskapelaan’ d.w.z.
die was nog veel slimmer.
Het zij ook gezegd dat M. Vercoullie heel eerlijk bekent Cabrol zelf niet gelezen te hebben.
Te goeder trouw heeft hij een uittreksel aanzien als het gedacht van den schrijver, daar deze
het enkel gaf als opwerping.
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delijk gezegd: laat staan, laat af! Wijl ze niet wilden, slingerde hij hun daar iets naar
het hoofd dat van den bliksem had.
Inde irae - van Loisy en Tyrrell niet alleen, maar ook van M. Vercoullie, die de
verdonderde titans sedert heeft leeren kennen en hoogachten en die zoo schrikkelijk
houdt aan het gezelschap van de Kerk, dat hij deze geerne naast zich op de hoogte
had gezien.
En hoe redeneert M. Vercoullie?
Boven ons hoofd hangt de blauwe hemel met eeuwig wentelende sterren. Onder
onze voeten de aarde, waar planten, dieren en menschen opkomen en vergaan: ο η
π ρ
λλων γ ν
, τοι δ
α
νδρ ν. Vanwaar? Waarom? Waarheen?
zijnvragen die niemand kan ontwijken. Doch sedert eeuwen klinken die vragen de
wereld in en het antwoord heeft nog niemand gegeven, zegt M. Vercoullie.
De Wetenschap bekent hare onmacht door zijnen mond. De Kerk brengt eene
oplossing, - op dewelke zij haar gezag steunt; doch als de geleerde Professor wil
bekijken en toetsen wat hij aanziet als een soort pierre philosophale, vindt hij enkel
verbeelding en legende.
Legende en verbeelding, M. de Professor, staan van Uwen kant.
Ge valt de Kerk aan om hare leer; en waar haalt ge me die leering? Men zou mogen
verwachten dat Gij ze aan de Kerk zelve vroegt, of ten minste aan mannen die in de
Kerk zijn. In Leuven hebt ge collegas, in Gent zelf hebt ge priesters die doctor zijn
en die spreken mogen, als ge vragen zoudt: wat gelooft de Kerk! - Zoo ware 't
verstandig gedaan, maar lacy! - Zoo deedt ge niet. Ge maakt U eerst van de Kerk en
hare leer een belachelijk denkbeeld; dan
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valt Gij aan en meent ge te verbrijzelen... lijk kinderen doen met een sneeuwman.
M. Vercoullie gaat liefst leeke- of gelaïciseerde theologen te rade; en in de eerste
plaats zijn eigen zelven. Want M. Vercoullie is ook nog een kleine theoloog, maar
een heel kleine. Ten tijde zijner eerste Communie zal hij wel lesjes van buiten geleerd
hebben voor een ‘dorpskapelaan’, zoowel als voor een dorpsonderwijzer. Doch het
evenwicht was gauw verbroken tusschen den geloovige en den geleerde. Deze laatste
groeide op en werd een heel man; dewijl de eerste als voedsel nauwlijks een artikel
kreeg uit de Flandre Libérale; zoo moest hij immer vernepen blijven. Toen, na gedane
studies, de geleerde het hoofd kon opheffen van tusschen zijne boeken, dan keek hij,
de groote jongen, met misprijzen neer op den vernepeling daar nevens hem, den
geloovige, en keerde hem de hielen toe, wel overtuigd dat de klove bestaat tusschen
de Wetenschap en het Geloof zelve. Vandaag heeft hij den verworpeling vandoen
voor een polemiek en hij roept: ‘kom ê keer hier, manneke: wat gelooft de Kerk?’
‘God schiep de wereld in zes dagen. Den eersten dag...’ zoo gaat het voort, en op
't einde ziet het manneken in zijn verbeelding nog de bewaarschool weer, en de
prenten waarop de engel staat met een vlammend zweerd, aan de poorten van het
Paradijs!
De geleerde heeft er schrikkelijk leute om, dat de Kerk, zoo zegt hij, die verouderde
stelling nu niet meer houden kan, maar dat ze sedert, gedwongen door de Wetenschap,
den tekst verdraaien en de leering veranderen moet. Hij denkt niet eens dat het
verouderde enkel zijn kinderlijke opvatting is en dat godgeleerden, reeds ten tijde
van den H. Augustinus, eeuwen en eeuwen voor dat de Wetenschap er aan roerde,
het begin der Genesis aangezien hebben als voorstelling, om het leerpunt, het dogma
zelf, te doen vatten.(1)
Maar, oppert M. Vercoullie, is er iets onwaars in de bijbel, al het andere wankelt:
‘Heden, zegt hij in nota, weet de meest verachterde dorper b.v. dat de gebeurtenis

(1) Confessiones, XII, 23, De Genesi contra Manichaeos, I, 3, 5.
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van de verboden Vrucht geen geschiedenis maar legende is. Weldra zullen de gevolgen
van die kennis zich ook aan hen opdringen, nl. dat de Val van Adam dan ook legende
is, en de Erfzonde evenzeer, en dat de Verlossing door een Zaligmaker slechts een
fictieve bevrijding is van een legendaries gevallen mensdom.’
En verder zegt M. Vercoullie, uit dezelfde opvatting, dat de groote slag, in zake
van Modernisme, gegeven is in 1902 door Fred. Delitzsch. Deze hield in de
Orient-Gesellschaft te Berlijn eene voordracht over Babel en Bijbel. Hij bewees dat
Babylon 1000 jaren vóór Mozes eene schitterende beschaving had en ook een wetboek
‘dat in vorm en inhoud veel overeenkomst had met de Tien Geboden en in sommige
opzichten zedelik hoger stond’ en 't besluit is seffens: ‘daardoor verminderde nu ook
de zekerheid van een openbaring op de Sinaï, en de tegenwerpingen tegen de ingeving,
de openbaring en de Mozaiese herkomst van de Pentateuch kregen een nieuwe
bekrachtiging.’
Ziehier, M. de professor, hoe ik me veropenbaring en ingeving voorstelde, toen
ik een kind was en de vierde les leerde van den Catechismus. Daar zat een schrijver
- buiten allen tijd, zonder naam en zonder land - een schrijver zat voor een groot vel
papier. Hij pende neerstig neer met heele reken gouden letters. Op zijne schouders
zat een blanke duif, de H. Geest, die hem dicteerde, van het eerste tot het laatste, wat
hij maar op te nemen had.
Is dit nog uwe voorstelling M. de Professor? Nu die valt weg door de Wetenschap
en door de gegevens van M. Delitzsch; doch naar deze moest ge toch niet wachten
om uwe opvatting te veranderen. De schrijver van het boek der Koningen en die van
de Chronicon verzendt gedurig naar zijne bronnen: Zie 4e boek Kon. XVIe H. 19e v.
- XIVe H. 28e v. - XIIe H. 19e v. - Xe H. 34e v. enz. Zie Paral. 1e boek XXIXe H. 29e
v. - 2e boek XXXVe H. 26e v. enz.
Sinds lang noemt iedereen de drie eerste evangelisten ‘Synoptici’; het is zonder
twijfel dat ze dezelfde bronnen benuttigd hebben, o.a. de Λογια Κυριακα.(1)

(1) Dat stijl en schikking verschillen van boek tot boek weet elk.
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Mozes mag dus heel wel Babylonische bronnen gebezigd hebben - en nog veel andere
daarbij - doch hij heeft ze verwerkt volgens een ander inzicht. Op den Sinaï, door
God opgewekt en voorgelicht, heeft hij aan zijn volk eene wet gegeven die goed was
en op de waarheid berust. Gelooft niet, zegde hij, dat alles uit zich zelf ontstaan is,
zooals men in Egypte meent; God heeft alles geschapen en daarom hangen wij van
Hem af. We zullen Hem dus dienen en Hem den zevenden dag toewijden. We zijn
geschapen voor het geluk en zouden dat ook reeds bezitten, ware 't niet dat onze
eerste Ouders gezondigd hebben. Doch ook nu is er heil te verwachten; er is een
Verlosser beloofd, die uit uwen stam moet geboren worden.
Dit is de hooge opvatting van het boek; juist daarom staat het 100 elleboogmaten
boven de Babylonische stukken verheven. Doch de opvatting, die van boven komt,
moet aan Oosterlingen van vóór meer dan 3000 jaren worden overgebracht. Ze wordt
in een kleed gestoken: een beeldspraak, eene overlevering, een reeds bestaande
legende, welke uit hunne omgeving getrokken en op hun midden toegepast wordt.
Is het gedacht zelf, de wereldbeschouwing, daarom min waar?
Iedereen kent Max Havelaar.
In de 2e Kamer van Holland heeft het er wel eens gestoven als er spraak was over
de waarheid van dit boek. En toch bij niemand is het gedacht opgekomen te
onderzoeken of Sjaalman wel waarlijk op de registers stond van den Burgerlijken
stand - of Fritz wel degelijk zijne kapittels zou geschreven hebben in afwisseling
met zijn meester. Misschien hadden ze op heel de Wolvengracht te Amsterdam geen
Batavus Droogstoppel gevonden. Doch daar kwam het niet op aan. Er viel enkel uit
te maken of in Holland handelaars gevonden wierden - laat ons den verleden tijd
gebruiken - die, onder naam van beschaving, in Insulinde enkel zochten hunne balen
met koffie te vullen en hunne zakken met geld, en die aan de bestuurders de taak
wilden opleggen daarin meê te doen, of enkel de oogen te sluiten, als 't gebeurde dat
hunne onderhoorigen in ongenoemd lijden te krinkelen lagen. Is dit echt - en ik vrees
het - zijn boek is waar, heel waar. Men strijkt toch a
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priori geen vonnis over de waarheid van een volzin: men moet eerst zien wat de
schrijver uitdrukken wil.
Nu hebt ge mij liggen meent ge? Als de bijbel is lijk Max Havelaar, verdwijnen
de feiten er uit, de historie, zooals Loisy het getoond heeft; en er is enkel plaats voor
leering onder vorm van symbool en legende?
De Bijbel bestaat uit meer dan een boek. Er zijn er die louter didaktisch blijken:
Psalmen, Job, Spreuken, Wijsheid, Prediker, enz. Zulke boeken zijn waar als het
onderwijs goed is, het andere mag men doorgaans als voorstelling aanzien.
In boeken als Regum, Paralip. enz. ziet men klaar dat de schrijver feiten en
toestanden wil doen kennen; ze zijn dan historisch en moeten dus enkel op feiten
gesteund zijn.
Doch het grootste deel der bijbelboeken zou men mogen ‘gemengd’ noemen:
Hexateuch, Profeten, Nieuw Testament. Mag ik er de aandacht op roepen dat de
klassieke geest - die zijn zuiverste uiting heeft bij de oude Grieken en bij de moderne
Franschen (Lod. XIV) - dat die geest gedreven wordt tot analysis: elke zaak in haar
eigen - en elken kant van de zaak nog afzonderlijk beschouwen! Doch de eenvoudige
natuurmensch, die enkel spreekt uit de volheid van zijn gemoed, zonder te letten op
schoolregels - gemaakt voor 't gemak van toehoorders of lezers - die zal voor synthesis
zijn. Wat zulke menschen aan klaarte verliezen en aan diepte winnen hoeft hier niet
gezegd; enkel het feit vastgesteld. Gedurende de middeleeuwen steken ze in hun
kunstwerken niet één drift, niet dit of dat gedacht, maar heel den mensch in al de
uitgestrektheid van zijn gebied, van de schepping tot het laatste oordeel. In een
kathedraal staan domme dikke duivels naast figuren die aan den hemel ontleend
schijnen.
In hun drama verschijnen hel, hemel en aarde - daar zal de nar naast King Lear
komen. - Zij hebben in hun wetenschap geen specialisten: die geleerd is maakt een
‘Summa’ of schrijft ‘De omni re scibili’. Zij hebben in den kop nog geen verschillige
kamers, van welke ze beurtelings eene open zetten en de overige sluiten; ze loopen
van de eene in de andere, lijk spelende kinders.
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Dat heeft Loisy zooals veel theologen - maar in tegenovergestelde richting - uit het
oog verloren. De laatsten willen soms al de bijbelboeken beoordeelen alsof deze
geschreven waren naar de opvatting van een historieschrijver der XIXe of XXe eeuw.
Loisy - en M. Vercoullie daarachter - ziet enkel een strekking, en daarbuiten symbool
en legende, alsof alleen poëten aan het woord geweest waren. Laat ons den middelweg
nemen, dan hebben we veel kans objectief te zijn. Hooren wij in 't Evangelie parabels
vertellen: van den Verloren Zoon, van den rijken Vrek, van den goeden Samaritaan,
enz. laat ons die zetten in de categorie der didaktiek, daar behooren ze 't huis en zijn
ze waar. We moeten ook niet houden aan een ‘procédé’, eene argumentatie of een
manier van vertellen. Maar als eenvoudige menschen zeggen: ‘dat hebben wij gezien’;
als ze daarop hunne nieuwe overtuiging steunen(1) en daarna eene nieuwe levenswijze
beginnen; als ze met honderden daaraan houden meer dan aan het zoete leven, laat
ons dan in Gods naam niet zeggen: Het was een droom! Laat ons in de H. Schriftuur
zien wat de schrijver beteekenen wil: een leering, een feit waarop hij de leering steunt,
of dat uit zijn eigen reeds leering is (de val der eerste menschen b.v.) - dit zij ons
heilig, en zoo is heel de Schriftuur waar. Doch hij die zou vragen dat elke volzin
volstrekt waar zij, in elke beteekenis - ook tegen 't gedacht van den schrijver in, die
zou iets vragen dat buiten en tegen allen omgang is met de menschen.(2)
Hetgeen gezegd is over Schriftuur kan volstaan; enkel nog dit: M. Vercoullie heeft
vernomen dat de Kerk de bijbelvertaling van den H. Hieronymus alleen ‘authentica’
verklaard heeft. De geleerde ondervraagt daarover den theoloog, maar deze zwijgt.
Welhoe! zoo schiet de eerste dan uit: is het geen schande, dat men in redetwist of
ernstige studie, niet mag tot den oorspronkelijken tekst opklimmen, of met andere
vertalingen vergelijken?

(1) Is Christus niet verrezen, ons geloof is ijdel, zegt de H. Paulus. Zie verder ook I, Clem. XLII.
(2) M. Vercoullie komt nog voor den dag met de zon.... die op 't bevel van Josuë stil stond.
Galilei is gelukkig dat M. Vercoullie tusschen zijne rechters niet zat - 't was een stem te meer
voor de oude interpretatie.
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Kan ik M. Vercoullie bedaren met hem te zeggen dat studentjes uit onze
bisschoppelijke colleges en klein Seminariën het Evangelie van St. Lucas en de
Handelingen der Apostelen in 't Grieksch lezen? Dat Paus Pius X, die gekomen is
‘met de mentaliteit van een dorpskapelaan’, aan Benediktijnen last gegeven heeft de
vertaling der Vulgata te herzien? Wil hij daarover gansch zijn bekomste hebben, hij
hoeft enkel de werken open te slaan van professor Van Hoonacker: Le Sacerdoce
Lévitique en 't onlangs verschenen: Les Petits Prophètes. Hij zal er zeker
veranderingen genoeg vinden aan de lezing der vulgaat; en misschien meer Grieksch
en Hebreeuwsch dan hij wel begeeren zou. M. Vercoullie wist nochtans dat
‘authentica’ soms wil zeggen: ‘officieel’. - Zou hij misschien gewend zijn: officieel,
verplichtend en uitsluitend voor één en 't zelfde te aanzien als in zake van onderwijs?
Nu iedereen kan missen: ‘quandoque bonus dormitat Homerus.’
Tusschen de geleerden welke kritisch geschreven hebben over het ontstaan van het
Christendom en van de Kerk, kiest M. Vercoullie ex oequo: Strausz(1) en Renan.(2) Ad. Harnack(3) weet daar misschien ook wel iets van, maar hij is naast die reuzen
toch maar een klein manneken, want hij komt veel te dicht bij de conclusies der
katholieken, terwijl de eersten heel het Christendom onder de mythen of de legenden
hebben gerangschikt.
De voorkeur zelf laten wij ten eeuwigen dage op rekening van M. Vercoullie, doch
de oplossing van Strausz en Renan moet aan iedereen a priori nog al radikaal schijnen:
Heel het korps der Kerk, met zijn verleden, zoo maar wegcijferen onder de mythen!
En zeggen dat de Kerk gebaart dat ze niets gehoord heeft en voort blijft bestaan! M.
Vercoullie is nog zoo goed haar een plaats voor te stellen in een Museum. Daar zal
ze ten minste heerlijk rusten naast veel wetenschappelijke uitvindingen, den Bathybius
o.a.

(1) Leben Jesu.
(2) Vie de Jésus.
(3) Dogmengeschichte. - Chronologie. - Wesen des Christentums.
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Doch laat ons ernstig zijn.
Strausz heeft een heel systeem - gevaarlijk in geschiedenis. - Het menschdom,
naarmate het vordert, heeft een verschillig ideaal: Stoffelijk welzijn, Liefde,
Wetenschap. Is een ideaal overheerschend, seffens komen de dichters en ze vinden
helden uit - personen die nooit bestaan hebben - in welke het ideaal heeft uitgeblonken.
Voor stoffelijke macht dichtten zij van Zeus - doch het ideaal ging naar de Liefde
toe en ze vonden Jesus uit. Deze had vereerders van twee verschilllige strekkingen
(Petrus en Paulus) welke in de IIe eenw samensmolten; zoo ontstond de Kerk. Daarna
wierden de boeken van het Nieuw Testament samengeflanst.
Als fantasie kan het stelsel van Strausz heel schoon zijn. - Wij roepen liever
getuigen op, daar er spraak is van feiten.
We zwijgen van Polycarpus, Justinus, Hermas, Papias, Irenoeus en anderen, die
leefden meest gedurende de eerste helft der tweede eeuw, die naar Rome gaan, naar
Antiochië, Smyrna enz. en die spreken alsof er niets gebeurd was van al die schoone
dingen welke Strausz weet, maar die met ons veronderstellen dat er daar vóór hen
veel Christenen om hun geloof gestorven zijn en dat die kerken ten tijde der Apostelen
en door de Apostelen gesticht zijn.
We verwijzen naar den H. Ignatius. Deze was bisschop van Antiochië. Hij is naar
Rome vervoerd om daar door wilde dieren verscheurd te worden. Dit gebeurde onder
Trajanus, dus zeker vóór 117. Van hem zijn zeven echte brieven bewaard, welke hij
schreef aan de Christenheden van Ephesen, Magnesia op den Meander, Tralles,
Philadelphia in Azië, Smyrna en Rome; alsook aan Polycarpus, leerling van St. Jan
en bisschop van Smyrna. We steunen er niet op dat er toen reeds zooveel kerken
bestonden en dat er meer andere uit St. Paulus, St. Jan, uit de Handelingen, van dien
tijd en vroeger, bekend zijn; maar wij houden er aan te doen bemerken hoe die man
der eerste eeuw spreekt.
‘Ik vraag u dat ge alles zoudt eendrachtig doen. Uw bisschop zit vóór in de plaats
van God, uw priesters in
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plaats der Apostelen, uw diakens als dienaars van Jesus Christus.’(1)
‘Die zonder den bisschop, de priesters en de diakens iets aanvangt, is niet zuiver
van geweten, hij is buiten het altaar.’(2)
‘Vereert de diakens als ware 't Christus; vereert den bisschop die den Vader
verbeeldt, en de priesters als den Senaat Gods, of den raad der Apostelen. Buiten
hen is er geen kerk’.(3)
‘Ge maakt mijn vreugde uit als ge vereenigd zijt met uwen bisschop, uwe priesters
en uwe diakens, die allen aangesteld zijn volgens den wil van Christus en versterkt
zijn door den H. Geest.’(4)
‘Gehoorzaamt allen aan den bisschop, gelijk Jesus-Christus aan zijn hemelschen
Vader, gehoorzaamt aan de priesters gelijk aan de Apostelen en vereert de diakens
als Gods dienaars. Buiten den bisschop mag niemand iets doen dat de kerk betreft.
Als waarachtige Eucharistia moet ge enkel die aanzien, welke door den bisschop
wordt verricht, of onder hem, door iemand van hem gemachtigd. Waar de bisschop
verschijnt, daar ga de menigte alsof Jesus Christus zelf er was, want daar is de
katholieke kerk. Zonder den bisschop moogt ge noch doopen, noch vergaderen voor
de αγ πη; maar al wat de bisschop goedkeurt is aangenaam aan God.’(5)
Zoo zijn er voor 't minste 25 teksten in St. Ignatius alleen; zoudt ge niet wanen
een stouten bisschop uit de XXe eeuw te hooren? 't is immers dezelfde ‘mentaliteit’,
doch 't is geschreven door een man die vergrijsd was en gezag had in 't episcopaat,
vóór het jaar 117, en die de Apostelen gezien had.(6)
We roepen een tweeden getuige op: den H. Clemens.

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

Ad Magn. VI.
Ad Tral. VII.
Ad Tral. III.
Ad Philad. Inscr.
Ad Smyrn. VIII.
't Is waar Strausz is eenigzins te verontschuldigen, de echtheid der brieven van St. Ignatius
was in 1835 nog niet algemeen erkend en ze zijn maar heruitgegeven, gedrukt, in 1846. Maar
M. Vercoullie kon daar toch al iets van weten in 1908?
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Volgens Irenoeus was deze de derde opvolger van Sint Pieter te Rome. Hij is
gestorven, volgens Eusebius,(1) het derde jaar van keizer Trajanus; dus in 101. Rond
het jaar 97 waren er moeilijkheden ontstaan in de Christenheid van Korinthië.
Clemens, de bisschop van Rome, schrijft hun een brief om de zaken te vereffenen.
Van in het begin zegt hij dat ze moeten aan hunne overheid gehoorzamen en hunne
priesters vereeren (C.I.) Hij komt er op weder dat alles moet gedaan worden zooals
door den wil van Christus is vastgesteld: de offeranden en de dienst (Λ ιτουργ αι)
moeten gedaan worden op gestelden tijd en door bepaalde personen: De opperpriester
heeft zijn ambt, de priesters hebben hunne plaats en de levieten hebben ook hunnen
dienst. De leek is gebonden door de plichten van een leek.(2)
‘De Apostelen zijn ons door Jesus Christus gezonden, als predikers van het
Evangelie - Jesus Christus is gezonden door God. Hiervan zijn we verzekerd door
de Verrijzenis van O.H. Jesus Christus. De Apostelen hebben gepredikt door landen
en steden; en als ze verzekerd waren van de eerste bekeerlingen, hebben ze daar
bisschoppen aangesteld en bedienaars over allen die het geloof gingen aanveerden.’(3)
‘Maar de Apostelen wisten door O.H.J.C. dat er twist ging ontstaan nopens het
episcopaat; en daarom hebben ze voornoemde overheden aangesteld en ook verordend
dat andere probate mannen hen zouden opvolgen na hunnen dood.’(4)
Daarna komt Clemens aan de moeilijkheden en zegt dat de Korinthiërs moeten
den nek buigen en gehoorzamen aan hun zielenherders en priesters(5) en hij besluit:
‘Moesten er eenigen zijn die niet willen gehoorzamen aan hetgeen Christus zegt door
onzen mond, ze zouden misdoen en in groot gevaar komen. Wij hebben onzen plicht
gekweten en we zullen voort bidden en ootmoedig smeeken, opdat God,

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

Hist. Eccl. III, C. 34.
Cap. XL.
Cap. XLII.
Cap. XLIV.
Cap. LVII.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1908

347
van al de christenen (electi) in heel de wereld, niemand late verloren gaan’(1), maar
‘ge zult ons tot vreugde zijn en blijdschap, indien ge gehoorzaamt aan hetgeen wij
u schrijven door den H. Geest.’(2)
Zoo schreef Clemens uit Rome naar Korinthië op het einde der eerste eeuw (97-98)
en hij zond mannen om in zijnen naam de moeilijkheden te slechten(3). Zou Pius X
anders schrijven of anders te werk gaan?
We meenen dat we de Διδαχη (omstreeks 't jaar 80) niet meer moeten doen spreken
- noch de Evangeliën noch de Handelingen - noch Paulus' herderlijke brieven. We
vragen enkel: als iemand nu zegt: De Kerk is uit mythen ontstaan in de IIe eeuw, we
vragen: welk vergif heeft die mensch geëten? of waar is er ellebore genoeg om hem
te genezen?
Renan, die zijn meester, Strausz, zag verbleeken bij het verschijnen der getuigen
uit de eerste eeuw, was verwittigd en bleef voorzichtiger. Hij is eerst en vooral stylist:
hij weet de zaken fijn te zeggen en te insinueeren zonder dat men er veel pak aan
hebbe. Hij geeft geen datum meer voor het ontstaan der Kerk of het schrijven der
HH. boeken. Nooit zegt hij de Apostelen zoo schrikkelijk dom, dat ze appelen voor
citroenen - of nog erger - blinden, dooven, kreupelen voor gezond en genezen zouden
aangezien hebben en dooden voor levenden genomen; maar heel zijn strekking komt
toch daar op uit. Kapittel XIV uit zijn Vie de Jésus is daarom kostelijk: Heeft Jesus
mirakels gedaan? Ge verwacht dat hij ‘ja’ of ‘neen’ gaat zeggen? Hij is slimmer. ‘Ja’
zeggen, ai! ge verstaat de gevolgen; ‘neen’ ware nog al vierkantig tegen de teksten
op. Renan maakt liever een omweg van vijf bladzijden: Te dien tijde was er nog geen
lijn getrokken tusschen 't natuurlijke en 't bovennatuurlijke. De geneeskunde was
nagenoeg onbeoefend, men verwachtte alles van het geloof. ‘Dans un tel état de
connaissances, la présence d'un homme supérieur, traitant le malade avec douceur,
et lui donnant par quelques signes sensibles l'assurance de son rétablissement, est
souvent un

(1) Cap. LIX.
(2) Cap. LXIII.
(3) Ibid. Cap. LXIII.
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remède décisif. Qui oserait dire que, dans beaucoup de cas, et en dehors des lésions
tout à fait caractérisées, le contact d'une personne exquise ne vaut pas les ressources
de la pharmacie? Le plaisir de la voir guérit. Elle donne ce qu'elle peut, un sourire,
une espérance, et cela n'est pas vain.’(1)
Het is schoon gezegd; en op gevoelige en gevoelerige menschen moet het indruk
maken; doch voor den geest is het niet grondig en zelfs niet ernstig; men komt toch
uit op deze vragen: Heeft de natuur, heeft de kracht van den mensch grenzen, ja of
neen? Hebben de wonderwerken van Jesus die grenzen overschreden, ja of neen?
De Apostelen vertellen heel zeker groote mirakelen in 't evangelie: blind geboornen
genezen, dooden doen opstaan enz.: liegen de Apostelen, of zijn ze bedrogen, of
verstaan wij hen slecht? Renan spreekt van overdrijvingen waaraan het nageslacht
zich altijd plichtig maakt ten opzichte van groote mannen. Lees maar de legenden
op Karlemagne, Roeland enz. - Heel wel, doch zulke legenden kunnen maar opgesteld
worden, eeuwen en eeuwen na den dood der helden; en nooit is er iemand, die bij
het verhaal kan zeggen: dat heb ik gezien, en zeker niemand die voor die getuigenis
zou sterven.
Het nageslacht heeft alles overdreven, zegt Renan, en Jesus God gemaakt, doch
Jesus zelf heeft nooit daaraan gedacht. ‘Que jamais Jésus n'ait songé à se faire passer
pour une incarnation de Dieu lui-même, c'est ce dont on ne saurait douter. Une telle
idée était profondément étrangère à l'esprit juif; il n'y en a nulle trace dans les trois
premiers évangiles’.(2)
Wij onderlijnen eerst goed: ‘une telle idée était profondément étrangère à l'esprit
juif’. Dit is heel waar. De joden leefden tusschen afgodendienaars. De profeten hebben
eeuwen en eeuwen moeten schermen voor 't gedacht der éénheid van God. De
huisofferanden hebben ze afgeschaft - er mocht maar één tempel zijn, en zelfs geen
enkel af-

(1) Vie de Jésus, Ch. XIV.
(2) Ibid. We nemen niet aan wat Renan zegt; dat het 4e evangelie zelfs geen weerklank zou zijn
van Jesus' gedacht - doch we stappen daar nu over.
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beeldsel van Jehovah. Dit gedacht was er diep ingedrongen en zoo moest of mocht
Jesus van in 't begin zijne Godheid - één met den Vader en den H. Geest - niet ex
professo veropenbaren! Dit hadde de joden verstoord of hunne gedachten zeker
verward. Maar wij houden staan dat Jesus zijne Godheid van in 't begin klaar
veronderstelt - en op 't laatste openlijk leert.
Toen Jesus twaalf jaar oud was - dus niet begeesterd door bijval of mirakels, toen
Hij twaalf jaar oud was, vonden zijne ouders, na drij dagen zoekens, Hem weer in
den tempel. Maria klaagt: ‘Kind wat hebt Gij ons toch aangedaan? Zie, ik en Uw
vader zochten U vol droefheid’. Jesus antwoordt; ‘Waarom zocht Ge mij? Wist ge
niet dat ik met de zaken mijns Vaders moet bezig zijn?’(1) Jesus mocht en moest dan
in den tempel blijven terwijl zijne Ouders zochten, omdat hij daar in het huis stond,
en met de zaken bezig was van Iemand die eigenlijk zijn Vader was, van ‘zijn Vader’
(Patris mei). Hij vindt dat heel natuurlijk, maar de andere menschen verstonden het
niet.
Jesus noemt dan God ‘Zijn Vader’ en zichzelf den ‘Zoon’. Het gebeurt nog wel
in de H. Schriftuur dat vrienden van God, dat beambten in de theocratie der joden
‘filii Dei’ Gods kinderen genoemd worden.(2) Doch het staat daar in het meervoud of
bij manier van spreken. Nooit op standvastige wijze tusschen bepaalde personen
zooals hier, dat God altijd ‘zijn Vader’ heet en Jesus altijd de ‘Zoon’. - En laat ons
wel bemerken dat God ook de ‘Vader is der leerlingen, volgens Jesus; zij mogen
zeggen Onze vader’ doch niet zooals hij. Hij zegt nooit ‘Onze Vader’ nooit; maar
‘mijn Vader’ of ‘uw Vader’; ze komen nooit op dezelfde lijn.(3)
Daarbij Jesus zegt uitdrukkelijk dat Hij van Goddelijke natuur is: Hij ondervraagt
de schriftgeleerden:(4) ‘Uit wien moet de Messias geboren worden?’ - ‘Uit David’
zeggen ze; maar Jesus antwoordt: ‘Hoe kan David Hem

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

Lucas II, 46-51.
Gen. VI 2, trouwen de ‘zonen Gods’ met de ‘dochters der menschen.’
Zie Matth. X, 29-32.
Matth. XX, 42, Luc. XX, 40. Marc. XII, 35.
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dan zijn Heer en Meester noemen.’(1) Naar de menschelijke natuur is de Messias de
mindere; hij hangt van David af, want deze is zijn vader. En nochtans zegt David
dat de Messias zijn Heer en Meester is, want deze zit aan de rechter hand van God.(2)
Hij staat dus boven David, niet uit den mensch, maar uit de Goddelijke Natuur.
Bij Matth. XXI, 33, vertelt Jesus een parabel die zonneklaar is. Een mensch had
een wijngaard dien hij te bewerken gaf aan landlieden. Met den oogst zond hij zijne
knechten om de vruchten; doch de landlieden sloegen den eenen, doodden den anderen
en steenigden een derden. Dan dacht de meester: ik zal mijn eigen zoon zenden, dien
zullen zij eerbiedigen. Doch de landlieden spraken ondereen. Dit is nu de erfgenaam;
we zullen hem dooden en de erfenis behoort aan ons.(3) Ziet ge 't verschil tusschen
de vorige zendelingen, de profeten, ‘servi’ knechten - en dezen zendeling, Jesus, die
de natuurlijke erfgenaam is van God, zijn Vader?
Er is nochtans een tekst die uitdrukkelijker is.(4) 't Is Luc. X, 21 enz. en Matth. X,
25 enz. De Meester is verheugd omdat zijne leerlingen waarheden kennen, en
wonderen doen, welke aan de wijzen der aarde verborgen, en aan de machtigen
onmogelijk zijn; en Hij voegt er bij: ‘Alles heb ik overgeërfd van den Vader(5); en
niemand kent den Zoon tenzij de Vader; en den Vader kent niemand tenzij de Zoon,
en deze aan wien de Zoon het veropenbaren wil.’ - Is er een mensch die zoo spreken
mag: dat hij alles met God gemeen heeft, dat hij en niemand anders God kent, dat
God en niemand anders hem kennen kan?
Leert Jesus zijne godheid klaar in zijne woorden, in zijne werken doet hij het
misschien nog klaarder.
Bij de Joden, die zoo streng waren op de eenheid van God, dat ze geen anderen
eeredienst buiten dien van

(1) En Jesus verwijst, zelf naar Psalm 109, Dixit Dominus Domino meo, sede a dextris meis.
(2) Met God op den troon zitten - naast of voor God zelf staan, is aan geen mensch gegeven
volgens de Joodsche opvatting.
(3) Zie Luc. XX. 9. Marc. XII, 1.
(4) Zoo uitdrukkelijk zelfs dat Loisy voorstelt hem valsch te verklaren, enkel omdat hij niet uit
te leggen is - in zijn gedacht.
(5) ‘Omnia mihi tradita sunt a Patre’.
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Jehovah konden dulden, bij die Joden liet Hij zich aanbidden en goddelijke eer
bewijzen(1). - Hij liet het gedacht bestaan dat Hij alles kan en werkte daarin mede:
‘Heer, als Ge wilt, Gij kunt mij genezen’. - ‘Ik wil, wees genezen!’ en de
melaatschheid verdween seffens. Hij moet zich geen zoet geweld laten aandoen,
zooals Renan zegt; Hij moet integendeel gedurig aan zijne leerlingen verwijten dat
ze geen wonderen genoeg van Hem verwachten. Als ze droef zijn om de vergeten
brooden, als ze op zee voor 't onweer beven, moet hij hun zeggen: ‘Mannen van klein
betrouwen!’
Om zijne mirakels te verrichten, moet Hij, lijk Mozes, niet bidden, de handen
omhoog steken en tot God roepen. - Hij zegt niet, lijk Petrus en Joannes, ‘In naam
van Jesus Christus, sta op en ga.’(2) Hij doet zijne wonderen uit eigen kracht, in eigen
naam: ‘Volo’ ik wil. Hij gaat naast den honderdman die met betrouwen zegt: ‘Spreek
enkel een woord en mijn dienaar zal gezond zijn.’ Jesus antwoordt: ‘Ga, en het zij
zooals ge gelooft.’ De kracht om 't mirakel te doen komt uit zijn Persoon. Eene vrouw
dacht: kon ik maar den zoom van zijn kleed aanraken, ik ware genezen van den
bloedloop. En het was zoo. Doch Jesus vroeg: Wie heeft mij aangeraakt? De discipelen
lachten want ze stonden met velen dicht tegen Hem geperst. Maar Jesus zegde:
‘Iemand heeft mij aangeraakt, want ik weet dat eene kracht uit mij gegaan is.’ Dan
kwam de vrouw bedeesd vooruit en bekende dat zij het was.(3)
De groote wetgever voor de joden is Mozes, die met God gesproken heeft op den
Sinaï. Jesus komt en spreekt: Aan uwe vaderen is zus gezegd, Ik zeg U zoo.(4) Mozes
liet toe Uwe vrouw weg te zenden, maar Ik zeg U...
Hij staat boven allen menschelijken uitleg van wetten, over den tempel en over
den Sabbatdag; en als de joden Hem vragen uit wat gezag Hij zoo doet, verwijst Hij

(1) Matth. VIII, 2. Een melaatsche kwam, en aanbad Hem zeggende: Heer, als Ge wilt, Gij kunt
mij genezen....
(2) Handel. III, 6.
(3) Luc. VIII, 43. Marc. V, 26.
(4) Matth. V, 21 enz.
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naar zijne mirakels. Hij spreekt dus ‘tanquam potestatem habens.’(1)
De schatting voor Gods tempel moet hij niet betalen, omdat enkel onderdanen
daaraan onderworpen zijn - en niet eigen kinderen.(2) Hij stelt zich meester over de
duivels; die verjaagt hij. - Over de zonde: ‘Remittuntur tibi peccata’, Uw zonden zijn
u vergeven(3); - over de dood: Hij doet de dragers staan welke het lijk naar het graf
brengen en Hij roept met luider stem: ‘Jongeling, ik zeg het u, sta op. En die dood
was stond op en begon te spreken.’(4)
Is het te verwonderen dat de leerlingen welhaast wisten wie hun meester was?(5)
De vijanden zelf hadden het verstaan; ze betichtten Hem zich de Goddelijke eer toe
te eigenen; en met die reden hebben ze Hem veroordeeld.(6) Op het einde zijner
zending moest Jesus geen verergernis meer vreezen, hij mocht openlijk en plechtig
tot zijne discipelen zeggen: ‘Gaat, onderwijst alle volken; en doopt hen in den naam
des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes.(7)
Wij herhalen, uit louter leute, de woorden van Renan: ‘Que jamais Jésus n'ait
songé à se faire passer pour une incarnation de Dieu lui-même, c'est ce dont on ne
saurait douter’?
Wij hadden gelijk, meen ik, als we vroeger zegden dat M. Vercoullie een heel kleine
theoloog is. Doch hij haalt

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

Matth. VII, 28, Marc. I, 22, Luc. IV, 32.
Matth. XVII, 23.
Matth. IX, 2, Marc. II, 3. Luc. V, 18.
Luc. VII, 12, enz.
Jesus peilde eens zijne Apostelen Matth. XVI, 15. ‘Wie ben ik, meent ge?’ en Petrus
antwoordde seffens ‘Gij zijt de Christus, de zoon van den levenden God.’
(6) Matth. XXVI, 63, Marc. XIV, 61, Luc. XXII, 66. ‘Zeg ons, zijt Gij de Christus? ‘En Jesus,
die tot dan toe gezwegen had, antwoordde ‘Als ik het u zeg zult Gij het niet gelooven; maar
ge zult den zoon des menschen eens zien zitten aan de rechter hand van den machtigen God.
En allen zegden: Zijt Ge dan de Zoon Gods? Hij sprak: Ik ben het, zooals ge zegt. En zij
spraken: Wat hebben wij nog getuigen vandoen? Wij hebben het nu zelf gehoord uit zijnen
mond’.
(7) Matth. XXVIII, 19. Over de echtheid van den tekst, zie verder.
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ook nog pijlen uit andere kokers. ‘En de pijlen rammelden op de schouders van den
kwaden God, die daar stapte’, zou de dichter zeggen.
Uit sommige godgeleerden haalt M. Vercoullie aan, wat daar staat als opwerping.(1)
Een volgende keer geeft hij er misschien het antwoord bij. In de boeken van anderen
zoekt hij iets belachelijks. Gemakkelijk werk. M. Vercoullie is fier op de Wetenschap,
maar moest hij al de dwaasheden uithalen, welke in naam der Wetenschap geschreven
wierden, meest al de wetenschappelijke werken zouden een nieuwe uitgave beleven;
die van Voltaire en van de Encyclopedisten aan 't hoofd. Montanus en de protestanten
hebben beweerd dat de H. Geest aan iedereen van ons de waarheid ingeeft; wij
betrouwen enkel op de leering van heel de Kerk.
Hetgeen M. Vercoullie vindt bij priesters die de Kerk... verlaten hebben, moest
hem toch verdacht voorkomen. Als een student om eenige guitenstreek een ‘consilium
abeundi’ gekregen heeft, vraag hem dan eens ‘hoe gaat het in 't college?’ Men zou
nochtans zeggen dat M. de Professor daar met een zekere voorliefde zoeken gaat.
Zoo geeft hij weinig of niets - een enkel citaat meen ik - uit Loisy's groote werken:
l'Evangile et l'Eglise, en: Etudes Evangéliques; doch naar de schimpscheutjes ‘ab
irato’ geschreven na de veroordeeling, verwijst hij gedurig (op 2 bladz. 11 maal naar
‘Simples Réflexions’). Dit spotten met Rome moet heel spiritueel zijn, doch wij gaan
daar over.
De groote kwestie welke M. Vercoullie haalt uit Houtin (La question biblique) is
die der Drie Getuigen. We laten hem het woord: ‘Het krachtigste en bijgevolg het
enigste bewijs(2) voor de leerstelling van de H. Drievuldigheid is v. 7 in kap. V van
het I Epistel van Johannes, luidende als volgt: ‘er zijn er drie die getuigenis afleggen
in de hemel, de Vader, het Woord en de Heilige Geest en deze drie zijn één’.
Welnu, redeneert M. Vercoullie, deze tekst is valsch;

(1) Uit Chabrol b.v.
(2) Zoo staat het. Ik durf op die logiek niet steunen, omdat ik denk dat het moet een drukfout
zijn.
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er is daar lang over getwist, maar nu is dit eene afgedane zaak, alhoewel het Heilig
Officie in 1897 nog verklaard heeft, dat de authenticiteit van dien tekst niet mag
geloochend of in twijfel getrokken worden.(1)
Al wat M. Vercoullie hier aanhaalt is echt; maar het ‘bij gevolg’ dat hij geeft en
veronderstelt is ongegrond. Het geloof in de H. Drievuldigheid is niet gekomen van
dien tekst uit de IVe eeuw, maar omgekeerd; en 't is gemakkelijk om bewijzen.
Wij verzenden naar den tekst hooger aangehaald Matth. XXVIII, 19: ‘Gaat
onderwijst alle volken; en doopt hen, in den naam des Vaders, en des Zoons, en des
H. Geestes.’ Volgens M. Vercoullie is die tekst ‘minder uitdrukkelik en is ook
vervalst: Eusebius van Cesarea geeft hem tot 17 maal als volgt: “ze dopende in mijnen
naam”, en niet één maal in de andere vorm.’ Zou M. Vercoullie geerne den heelen
tekst eens zien bij Eusebius, wij hebben het genoegen hem te mogen verwijzen naar
drie verschillige werken(2) van dien schrijver waar hij voluit staat. Daarbij reeds lang
vóór Eusebius is die tekst door iedereen gekend. In de Handelingen der Apostelen
is klaar verondersteld dat de eerste christenen met die formule doopten.(3) De Διδαχη,
gemaakt rond het jaar 80, zegt tweemaal in kap. VII: ‘doopt in den naam des Vaders,
en des Zoons, en des H. Geestes.’ Het is onbetwistbaar dat de eerste christenen het
bestaan aanveerdden van éénen God; en dat ze daarmede gelijk stelden: den Vader,
den Zoon en den H. Geest.(4).
Maar dit is min uitdrukkelijk! zegt M. Vercoullie.
Is het dan met woorden om doen? Om de gepaste, de geijkte uitdrukking te vinden:
één Natuur, drie Personen, Drievuldigheid; daar hebben de wijsgeeren en godgeleerden

(1) Eigenlijk ‘tuto negari.... non potest’: Het is niet veilig.
(2) Deze zijn: 1o de brief dien Eusebius ten jare 325 uit Nicaea aan zijne gemeente richtte, I, 8);
2o Zijn Contra Marcellum (337) (I, 1); 3o Zijn de ecclesiastica theologia (III, 5), Cfr.
RIGGENBACH, Das Trinitarische Taufbefehl, bl. 22 env. Gütersloh, 1903.
(3) Handel. XIX. 1-4.
(4) Zie Clem. LVIII Ign. ad. Rom. III, ad Magnesios IX, ad Ephesios XVIII, ad Philad. opschrift.
- Zie al de brieven der Apostelen.
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eeuwen naar gezocht; doch het gedacht bleef hetzelfde. Wij gelooven in de H.
Drievuldigheid; maar heeft M. de Professor liever met de eerste christenen te zeggen:
‘Ik geloof in God, den Vader, den Zoon en den H. Geest’, hij is daarin zoo katholiek
als de beste.(1)
In een dogma moet men immers twee elementen onderscheiden: het godsdienstig
gedacht en de wijsgeerige formule. Christus heeft enkel het eerste gegeven en dat
alleen moeten we in de eerste eeuw terugvinden. Hij bepaalde onze betrekkingen
met God: Hij vertelde parabels van den Verloren Zoon, van den Goeden Samaritaan;
Hij zegde: Aan wien gij de zonden zult vergeven zal vergiffenis geworden. Maar
juist daarom stelde Hij eene onfaalbare Kerk in, om door de eeuwen die gedachten
met gezag te bewaren, uit te leggen en toe te passen. Dat heeft de Kerk niet al ineens
gedaan. Volgens de noodwendigheden van elken dag (ketterijen, twistvragen enz.)
heeft ze stillekens aan de grondgedachten vastgelegd in onveranderde formulen,
ontleend aan de wetenschap en de besprekingen van den tijd.(2)
De ware goudmijn voor M. Vercoullie is het boek Vérités d'hier van Jean le Morin.
Daar haalt hij zooveel bewijzen uit dat hij zeker aan hunne waarde moet twijfelen.
We zullen enkel de bijzonderste opgeven.
Over mirakels is de redeneering steeds dezelfde. Niet onderzoeken of de getuigen
betrouwbaar zijn, maar zeggen: ‘Een mirakel is onmogelijk...’ ‘Want?’.... ‘Want
anders moeten we gelooven, en misschien meer nog.’ Al de verhalen waar zoo iets
in verteld wordt moeten dus op hun waterpaslijn worden gebracht.
Van de mirakels naar de heiligen is er maar een stap.(3)

(1) Het vers I Johan. V. 7 is er dus niet ingelascht om het dogma te doen aanveerden. Maar in
v. 8 staat: ‘Drie zijn er die getuigenis afleggen op aarde...’ Een afschrijver vond de gelegenheid
op parallelisme te maken toch te schoon en schreef er boven: ‘Drie zijn er die getuigenis
afleggen in den hemel’.
(2) Het is uiterst belangwekkend dat na te gaan voor de ομοουισα, voor de H. Drievuldigheid,
voor instellingen als de Biecht enz. doch hier is het de plaats niet.
(3) Le Morin verwijst naar Saintyves: Les Saints successeurs des dieux en M. Vercoullie heeft
dat werk in een tweede artikel benuttigd. Hij weet wel, veronderstel ik, dat katholieke
geleerden, nl. de Bollandisten, sinds drie eeuwen bezig zijn met de legende uit de waarheid
te weren!
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De h. Procopius, de h. Venerea, de h. Digna, de h. Merita, de h. Mariasif en de h.
Mariahilf hebben nooit bestaan! - En ‘horresco referens’ de krib van Jesus, de
schilderij van den h. Lucas en het huisje van Loretten zijn loudie legende. ‘O christen
Religie, waer sydi ghebleven!’ zou de goede Anna Byns wel zeggen! Het besluit is
natuurlijk: ‘dit bewijst onomstootbaar hoe de meeste heiligen legendaries en de
meeste relikwieën schaamtelooze vervalschingen zijn.’
We zullen natuurlijk het leven van die heiligen hier in 't bijzonder niet onderzoeken,
wij bestatigen enkel dat M. Vercoullie geen enkelen heiligen aanrandt die door de
Kerk heilig verklaard is. Nog meer, buiten den h. Sebastiaan(1) staat er niet één vermeld
in ons misboek of onzen brevier. Afzonderlijke bisdommen, parochiën of geloovigen
roepen misschien die heiligen aan om gegronde of ongegronde redenen, doch daarvoor
is de Kerk niet verantwoordelijk.(2) Zijn er eenige menschen in Frankrijk die de h.
Venerea aanroepen, dit kan mis zijn, doch de Kerk heeft daar een ander eiken te
pellen met de vrienden van M. Vercoullie, zonder dat ze aan dergelijke fouten hare
bliksems verspele.
Wat kan het schaden b.v. dat de bleeksters de h. Clara aanroepen om in den
waschtijd klaar weder te bekomen? Ware M. Vercoullie Paus, zou hij daar seffens
een doodzonde van maken?(3)
De brave kruisvaarders zullen zeker met veel eerbied hier en daar eene relikwie
mede gebracht hebben, welke ze duur betaalden, en die nochtans niet meer weerde
had dan

(1) De h. Sebastiaan is niet valsch; doch zijn ware naam is onbekend. De tegenwoordige is
gevormd uit de formule van het martelaarsboek: ‘Te Sebaste in Armenie...’ - Lees ook den
brevier over S. Adauctus.
(2) In Spanje vonden ze op een grafzerk S. VIAR. Het volk aanriep seffens S. Viar. Rome was
gevraagd om den eeredienst toe te laten, doch bij nader onderzoek vond men meer letters:
PRAEFECTUS VIARUM.
(3) Zie dergelijke gevallen meer bij A. De Cock, ‘gemeente onderwijzer te Denderleeuw’:
Volksgeneeskunde in Vlaanderen.
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het woord van een Jood of van een Griek. Zullen we daarom alles verwerpen en de
heiligen mede? Ik moet niet doen opmerken dat er van de groote heiligen: Augustinus,
Thomas, Franciscus, Antonius, enz., enz. geen woord gerept is; ze mogen dus gerust
in hunne nissen blijven staan.
‘De Kruisiging van den H. Petrus te Rome is een onbewezen feit. Men weet niet eens
of hij wel ooit te Rome geweest is’.
Zoo staat er, zwart op wit. Stond er enkel: ‘ik weet niet eens dat...’ men zou
antwoorden: 't kan zijn; maar Ge moogt andere menschen niet verplichten te kwader
trouw te ontkennen of te verzwijgen wat zeker is.
Laat ons eerst zeggen dat de pausen, in de vroegste documenten welke nog bestaan,
zich steunen op het gezag van den voorzaat, st. Pieter; en dat de ketters der eerste
eeuwen dat nooit in twijfel getrokken hebben.
Maar laat ons weer de getuigen doen spreken. Uit de tweede eeuw noemen wij:
Denys van Korinthië, Irenoeus (140) voor Gallië, Clemens en Origenes voor
Alexandrië, Tertullianus voor Afrika.(1)
De priester Caius, die van groot gezag is, spreekt, rond het jaar 200, van het graf
der Apostelen Petrus en Paulus; en hij toont het aan de vreemdelingen te Rome.
Ignatius († vóor 117; zie hooger) vraagt aan de Romeinen dat ze hem niet zouden
beletten den marteldood daar te sterven. Reeds het opschrift verschilt, in toon en
lengte, heel en gansch van dat der andere brieven, hij schrijft immers aan eene kerk
die verheven is in grootheid, ν μ γαλ ι τητι, en die het voorzitterschap heeft.
Daarom schrijft hij nederig, want hij heeft geene macht over hen, ‘zooals Petrus en
Paulus’.(2)
Op 't einde van 't 4e Evangelie staat er eene onloochenbare zinspeling op st. Pieters
marteldood. Johan. XXI. 18-19.

(1) ‘Praescriptiones adversus haereses’ steunt heel op het feit dat de Kerk opklimt tot Christus,
aangezien de bisschoppen opvolgers zijn der Apostelen. Te Rome stierf Petrus...
(2) Kap. IV ‘Non ut Petrus et Paulus vobis praecipio’
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St. Clemens ook (rond 97, zie hooger) schrijft, uit Rome, in zijnen brief aan de
Korinthiërs dat ze moeten het voorbeeld volgen van zooveel edelmoedige mannen,
en hij noemt er uit het Oud Testament. Doch laat ons de oude voorbeelden dáár laten,
zegt hij kap. V, en komen tot de kampers welke onlangs ontstaan zijn. Zij hebben
vervolging geleden en strijd onderstaan ter dood. Hij noemt eerst van al Petrus ‘die
last en lijden droeg, die den marteldood gestorven is, en zoo de glorie bekwam welke
hij verdiende.’ Dan noemt hij Paulus: ‘zeven maal gevangen genomen, op de vlucht
gedreven, gesteenigd... Nadat hij heel de wereld onderricht had in het geloof, kwam
hij hier, aan de poorten van het Westen, voor de magistraten den marteldood
onderstaan. Dewijl deze twee mannen zoo heilig leefden, kwamen er rond hen altijd
uitverkoornen bij, zoodat ze met velen waren, die door hunne standvastigheid in het
lijden, als een gedurig voorbeeld hier in ons midden ( ν μ ν) leefden’. Daarna
noemt hij andere martelaren, ook uit Rome.
Petrus zelf besluit zijn eigen brief aan de kristenheden van Klein Azië 1o Petri V.
13. ‘U groet heel de kristenheid der uitverkoornen die in Babylon zijn; en mijn vriend
Marcus groet U mede’. Iedereen weet dat het Babylon, of de slechte wereldstad
waarvan hier spraak is, Rome zijn moet.
Wat zou M. Vercoullie vragen om zeker te zijn?
Dit schrijven is reeds te lang en we zullen naar bepaalde opwerpingen wachten
vooraleer te antwoorden op gezegden als deze:
‘De voorrang van de Bisschop van Rome steunt op teksten die voor een deel onecht
zijn,(1) die niet kunnen opgevat worden zooals de Paus wil(2) en die de eerste
Kerkvaderen, Tertullianus, Ambrosius, Augustinus, nooit zoo begrepen hebben.’(3)

(1) Welke a.u.b.?
(2) Dit is klaar. - Zie hooger hoe Clemens dat opgevat heeft.
(3) Tertullianus, in zijn hoogste Montanisme, valt den maatregel van Paus Callixtus geweldig
aan - doch niet het recht, het gezag van den Paus. Zie ‘De Poenitentia’ - ‘De Exhortatione
Castitatis’. - Het andere is te dom.
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‘De onfeilbaarheid van de Paus is in strijd met de overlevering en met de
geschiedenis’.
‘De Bijbel spreekt doorgaans alsof de ziel niet bestond; verschillende keeren zelfs
loochent zij haar bestaan’.
Zulke dingen halen we natuurlijk niet aan om er op te antwoorden: M. de Professor
mag wel eens iets zeggen om te lachen.
Maar wij openen voor 't laatste nog een klein drieluik waar heel de trant van M.
Vercoullie in steekt. Hij schrijft:
‘Drie hoofdwaarheden; Drievuldigheid, Erfzonde, Godheid van Christus, worden
in het vierde hoofdstuk (van Le Morin) onderzocht. De eerste is gaandeweg ontstaan
uit de Griekse wijsbegeerte; de tweede kent men voor Augustinus niet; de derde
ontwikkelt zich van in de tweede eeuw, maar de Apostelen dachten er niet aan’.(1)
Op het eerste en het laatste punt hebben we vroeger, meenen we, op afdoende
wijze geantwoord. - Een enkele regel over de Erfzonde. - Niet vóór Augustinus, zegt
M. de Professor? Drie eeuwen vóór dien tijd schreef Paulus ad. hom. V. 12. dat we
door Christus alleen gered zijn ‘juist zooals door éénen mensch de zonde in de wereld
kwam, en de dood met de zonde; zoo komt de dood over iedereen, aangezien allen
gezondigd hebben’.
Wederom staat er het woord zelf: ‘Erfzonden’ niet in; maar, gelijk door Christus
de gratie gekomen is over alle menschen, zoo is door Adam over alle menschen de
zonde gekomen. Het gedacht, ziet ge, onze betrekking met God, ligt daar weerom
bloot. - De geijkte naam is later gegeven. ‘Im ganzen - haltet Euch an Worte’?
Als er dan in ons geloof toch niets van Christus is: Erfzonde, Goddelijke Verlosser,
Sakramenten, Kerk. - niets, niets; vanwaar komt dit alles?
M. Vercoullie zegt: ‘Het kan niet genoeg herhaald

(1) De Sakramenten kunnen het ook niet passen bij le Morin. Twee, doopsel en communie,
bestaan te vroeg; die komen uit de mysteriën van Mithra. De andere komen te laat. Niet één
dus uit de leering van Christus. - De geschiedenis opmaken van ieder Sakrament ware te
lang, daarom doen wij het hier niet; als M. Vercoullie er aan houdt, is dit voor later.
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worden: de bekering van Europa tot het christendom is een legende. De Kerk heeft
het Europees heidendom niet uitgeroeid en door het christendom vervangen; zij heeft
het doodeenvoudig verchristend, 't is te zeggen met een christen vernis overtrokken.’
Maar M. de Professor, als Horatius, de fijne dichter, iets voorstelde dat alle palen
te buiten ging, dan voegde hij er toch seffens bij: ‘risum teneatis, amici!’
Den goeden vriend Strausz hebt ge zeker niet gelezen of ten minste niet gevolgd.
- Volgens hem is de opkomst van het christendom juist niets anders dan de
verschijning van een nieuw ideaal, (zie 't voorgaande): kracht en genot die wijken
moeten voor liefde en deugd.(1)
Rijst enkel voor onze oogen, kunstenaars uit de middeleeuwen, met uw paneelen
en uw kathedralen; kruisvaarders, zendelingen, zusters der hospitalen en zusterkens
der armen. Gij allen die geleefd hebt en gestorven zijt voor een nieuw, voor een
grootsch ideaal: de liefde tot God en tot den evenmensch. - Rijst voor onze oogen,
brave christene moeders, gij heet Legio. Hoed af, M. Vercoullie, hoed af! De mijne,
en de uwe misschien, het waren heilige menschen, welke tot in de ziel leefden voor
een groot gedacht. Zij hebben hier en daar misschien eenen naam of een gebruik van
de heidenen overgeërfd (en dit juist is het vernis waarvan gij spreekt), doch het andere
zat hun zoo diep in het hert als het leven zelf.
Doch waarom daar ernstig over spreken? Ware Europa nog heidensch, M.
Vercoullie zou het christendom zoo hevig niet bekampen. Zat, onder nieuwe
benaming, ginder vanboven nog altijd de goede Ζ υς υψιβρ μ τς, die de menschen
heel gerust liet, en zelf leefde volgens een tamelijk breede moraal; ik geloof dat M.
Vercoullie den

(1) Wat Strausz hier zegt is waar, doch met omgekeerde rollen: Volgens Strausz heeft het ideaal
een hoofdpersoon doen uitvinden, een Christus, die zou gezegd hebben: zalig de armen, de
reinen, de vervolgden. De geschiedenis bewijst integendeel dat Christus eerst waarlijk bestaan
heeft en dat Hij het nieuw ideaal in de wereld bracht. Lees o.a. van Alfred De Musset: l'Espoir
en Dieu:
‘Une immense espérance a traversé la terre,
Malgré nous vers le ciel il faut lever les yeux.’
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‘vader der goden en der menschen’ ginder zijn spel zou laten spelen. Ten hoogste
zou hij er misschien een snaaksche leute in vinden, terwijl de Τερπικερα νοσ zijn
dutje doet, eens op het tuighuis waar de donders liggen, te gaan schrijven: x + y en
Cie.
Het besluit van M. Vercoullie is: De leering en de instellingen der Kerk komen van
Christus niet, nog min van God. - Zoo leert de moderne Wetenschap.
Het gezag der Kerk valt dus weg en hare veroordeelingen zijn enkel belachelijke
grootspraak.
Wil ze nog iets zijn, ze verklare algauw ‘dat haar leerstellingen en instellingen
zinnebeelden zijn, afgeleid uit mythen en legenden’, - Anders verdwijnt ze van het
tooneel der levende dingen. Buigen of bersten! ‘In het een en het ander geval is het
uit met het begrip van stellige godsdienst en histories veropenbaard geloof.’
De bijzonderste punten uit de leering en de instellingen der Kerk hebben we
rechtzinnig onderzocht, en wij bevonden dat de geschiedenis, - maar de ware - bij
de Kerk staat tegen M. Vercoullie.
Hetgeen weg valt is dus enkel het besluit van den Professor; en wil deze eens
nadenken, hij zal zelf bekennen dat het waarschijnlijk wel zoo zal gebeuren. De Kerk
zal misschien niet eens weten dat ze zoo onvriendelijk gesommeerd was; ze zal voort
bestaan alsof ze nooit veroordeeld ware; en als wij reeds lang zullen dood zijn, zal
zij voor ons bidden en haar gezangen zingen, over mij en over U, M. Vercoullie,
gelijk ze vroeger nog wel gedaan heeft voor menschen die haar vervolgd hadden of
verdedigd.
P. SOENS.
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De vijf planken der doodskist
Voorhang.
Die dag zal komen, en hij is niet wijd,
dat ik zal heengaan voor alle eeuwigheid. Tot vizioen zal mijn geloof vergloren,
terwijl mijn lijf in de aarde valt verloren. Dan wordt gespeeld dit wonderbaar tooneel,
en God en schepsel heeft er elk zijn deel. Dees maakt het tot een klucht van Arlekijnen,
waar doode zielen door een lach heen schijnen. Maar Godes Recht-en-Liefde-harmonie
maakt van dit spel een heil'ge Tragedie...
Lux aternitatis.
Nu lig ik dood, gevezen in mijn kist
en luister stil naar wat mijn roerlooze ooren
zes voeten onder 't aardvlak mogen hooren:
SOROR PRIMA. - (Supra, a dextera parte)
Mijn zuster, waarom weent ge?
SOROR SECUNDA. - (Supra, a sinistra parte)
Ween ik?... 'k wist
het zelve niet. SOROR PRIMA
Ik zie de tranen zijpen
uw hoofd langs en uw boezem. SOROR SECUNDA
't Is het zweet
van dezen doode, die begint te rijpen,
mijn Zuster!... Zie daar voor die smalle spleet
dien vetgeaasden worm eens staan te gapen!...
LAMMEKE-SMEERBUIK
'ste-Blieft, Mevrouwen; laatme door; 'k ga slapen...
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SOROR PRIMA
Ge komt van 't festival?... Is 't wel geweest? LAMMEKE-SMEERBUIK
Merci, Mevrouwe!... Prachtig voor de ribben! En 'k had gewed met Proke-Pros om 't meest...
en 'k heb gewonnen!.. 'k Kruip nu naar mijn kribbe...
Sa-sa ... en slaap een kuiltjen in den dag...
Salut de seks!.. Propos, wie was die doode?..
SOROR SECUNDA
Een monnik, zoo het schijnt. LAMMEKE-SMEERBUIK
Bij al mijn goden!
Ik dacht het half: hij smaakte duf en lag
daar ernstig in een langen, zwarten toge...
SOROR PRIMA
't Was een van hen, die gaan met biddende oogen;
wier één hand bloeit als een olijventak,
wijl de andre dort...
SOROR SECUNDA
Wier ziel en lichaam wonen
als tweedracht-zusters onder 't zelfde dak.
LAMMEKE-SMEERBUIK
De ééne is voor ons!...
SOROR PRIMA
God zal ze beide kronen!
LAMMEKE-SMEERBUIK
't Is geen profijt, Mevrouw... 't Zijn slechte jaren,
wanneer bij ons geen andre binnenvaren
dan zulke!... Maar wat ons wel meer bevalt,
luister!.. dat is 't gekerel, dat daar bralt!..
VOX MUNDI. - (Cantat)
We zitten te zamen in onze taveerne,
de kerelen mogen er zijn;
we tappen hem graag en we drinken hem geerne,
den vlammenden, koelenden wijn!
We klinken er twee en we drinken er drij,
Iocho! Iocho! Iochei!
Dat maakt de kerels blij!
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LAMMEKE-SMEERBUIK
Ja! 't Zit er weeral op daarboven!..
SOROR PRIMA
Zijn
die menschen dwaas toch, zoo der dingen schijn
hoog op te vieren, en der dingen ding,
het Eén, het Zijnde...
LAMMEKE-SMEERBUIK
Laat ze doen, Mevrouwe!..
Voor ons ging 't slechter, zoo het anders ging!..
Die zal het best eens met de wormen trouwen,
die, boven, 't langst met kan en kruik verkeert...
Dat heb ik van mijn oude nog geleerd...
Zoodus, Mevrouwe, laat die keerlen doen;
Die komen mild gemeubeld onder 't groen;
Zie, dat 's ‘Commerce’... Dat is ons percent. SOROR SECUNDA
Wee wie de Dood als moeder niet herkent,..
neen tot de Dood zegt, tot het Leven ja!..
Dien zal de sterke Moeder, nu of na,
met handen van verdoemenisse raken;
met tranen zal hij in het graf ontwaken;
met wanhoop elders, - is 't dat Gods gena...
VOX MUNDI. - (iterum cantat)
We zitten te zamen in onze taveerne,
en willen we koelenden wijn,
we kloppen op tafel en roepen de deerne;
en moet er een liedeke zijn,
we zingen er twee en we fluiten er drij,
Iocho! Iocho! Iochei!
Dat maakt de kerels blij!
(Apparet MORS).
SORORES
o Moeder Dood! o Moeder dood!
Uw gang is een stormende zee,
uw haren de schuimende baren,
uw adem een waaiende wee!
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o Moeder Dood!
Uw oog is een spannende boog,
uw licht is een koker vol schichten...
o Moeder Dood!
MATER MORS. - (Cantat)
Waarom wenschen de menschen het heimwee doof,
dat ze beg'leidt door hun tijdgang,
Zoo die wenschen verslensen als najaars-loof,
dat met zijn goudsel het woud wurgt? Om de smart die vermartelt, om 't wee dat knaagt,
gaan zij in klachten den dag door,
en bij nachte verwachten ze wat niet daagt:
troostige zon op hun onrust. Met de baren der jaren die ná één slaan,
sterven in schuim van een pluimhoos, met de vuurspattende uren, die één wenk staan
boven hun hoofd en gedoofd zijn, met de vlagen der dagen, die vol wijd wee,
waaien als sneeuw over zeeveld;...
heel dat strevende leven verwaait gansch meê,
dat er geen adem van nablijft!...
SORORES. - Chorus quintuplex.
Alvorens de jaren geboren waren
en de onbevruchtbre tijd
zwol van de barensveerdigheid,
lag de nood en de dood over 't braakland;
dood lag het vlak uit van het land,
geen wrakte spoelde naar het strand,
geen zon hield in de sferen stand
en mat er den tijdloop. Maar toen is het gloren der zon geboren,
wier vlammend, groot, rood hart
bestatigd en gespijkerd werd
als de ziel in het wiel van den tijdgang;
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ze schitterde over dal en hil en 't bloeide - en blonk langs kaai en kil
en met haar stillen vasten wil
dreef ze den tijd voort. Maar eens gaat verloren dit zonnegloren
en 't kroost, de dagen-al,
wanneer dit stralenstrooisel zal...
zal verstuiven voor 't wuivende noodlot? En rusten zal dan weer de zee,
en rusten 't doode land gedwee,
en rusten al dit leven meê...
De tijd zal dood zijn! LAMMEKE-SMEERBUIK
Hasa! Mevrouwen! Dat 's een lief choraal...
waar haalt ge 't toch vandaan?... Het wil haast schijnen,
of gij soms een geslagen nachtegaal
hebt afgeluisterd...
PROKE-PROS
't Is om bij te kwijnen!..
(Terraemotus).
Een daver?!
WITTEWIETE
Wees gerust... 't Is de aard...
(Terraemotus).
LAMMEKE-SMEERBUIK
Vergaat
de gansche boel nu, zoo hij ligt en staat?..
WITTEWIETE
't Is de orchestratie van haar ouw' cantaat...
PROFUNDA-TERRA. - (Cantat)
De zonde is het stof in beweging,
de daad is de zonde in 't gedacht;
er is zonde in de kracht, die er meêging,
en zonde in de lokkende kracht...
LAMMEKE-SMEERBUIK
Wat 's dát nu?...
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PROKE-PROS
Dat 's het lied van Moeder-Aard!..
WITTEWIETE
Niet van de Moeder, die de bloemen baart,
de zonne toebloeit en de menschen voedt,
(want die woont boven), - maar van de Onder-Aard,
diep, duister, nutloos en wier voos gemoed
het leven-zelf verdoemt: onlevenswaard...
PROFUNDA-TERRA. - (Cantat)
De menschen, die gaan en die hooren,
van lijden en passie bewust,
en de dieren, die diep en verloren,
in schemering liggen gesust, en de bloemen, die bloeiend en lijdzaam
gedompeld in 't duistere zijn, ze noemen de ruimte en den tijd saam:
Vorstin en gekroond Soeverein! Maar heil wie noch lijden noch aanlust
Noch ziel draagt noch kloppende hert,
en de eeuwen verdoet in nirvaan-rust,
door de eeuwen oneindig inert...
LAMMEKE-SMEERBUIK
Wat is dat nu voor oude-wijvenpraat?
PROFUNDA-TERRA
Niet ieder zal begrijpen, wat ik zing!
PROKE-PROS
Weet gij het, Wiete, gij een advokaat?
WITTEWIETE
Dat is ‘askesis’, ziet ge, een heel diep ding,
zwaar om verstaan, maar maklik na te leven...
PROFUNDA-TERRA
Sic: zijn is niet-zijn!
PROKE-PROS
Waar staat dit geschreven?
WITTEWIETE
Bij Boeddha, titel zeven!
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LAMMEKE-SMEERBUIK
Staat mij bij,
mijn polivieën!.. 'k Lust al ruim zoo graag
een tafellieken en een goei karwei...
Dat klaart de hersens en dat smeert de maag...
Propos, 'k ga nog eens kijken naar den doode...
(Appropinquat cantando).
Boven de aarde en onder de aarde
is er maar één wet...
Eéne wet en ééne waarde!
Wij! we zoeken vet!
(Tangit mortuum).
Zoo zacht, zoo zacht als een nog zuigend vaarsje,
in moederliefde en zoetemelk gezoden...
WITTEWIETE. - (Subito attonitus-monstrat crucem, quam mortuus tenet)
Kijkt! Kijkt dan! Kijkt toch!
(Fulget crux).
LAMMEKE-SMEERBUIK. - (recedendo)
Heet zooals een kaarsje!..
SORORES
o Moeder! wat is dit?
MATER MORS
Stil! Stille! Stil!..
PROKE-PROS
Zie, Lamme, hoe hij bleek ziet!..
LAMMEKE-SMEERBUIK
'k Stierf bijna!
SORORES
o Moeder toch!
MATER MORS
Och! om der liefde wil!..
Ik kan niet... niets!..
WITTEWIETE
Ik beve waar ik sta!..
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VOX MORIBUNDA. - (Cantat)
Voor de menschen geen huis staat,
Waar smart niet woont,
waar geen klacht, geen geruisch gaat!..
Met tranen gekroond,
waar een hart niet verbloedt en een menschengemoed
niet in verdriet met een kruis gaat...
LAMMEKE-SMEERBUIK. - (Pavescens)
Spraakt gij daar, Proke?...
- Stil!..
- Wie snikt daar?
- Wie?..
CHORUS MYSTICUS
Quid prodest homini!..
VOX MORIBUNDA. - (Cantat)
Voor de menschen geen lied klinkt,
dat smart niet schiep;
waar geen schreiend verdriet zingt,
oneindig en diep,
dat bij iederen mensch alle weten en wensch
broos lijk een roos in den niet zinkt!..
CHORUS MYSTICUS
Vanitas vanitatum!..
SORORES
o Moeder! hulp!..
LAMMEKE-SMEERBUIK
o Proke, kom naast mij staan!..
WITTEWIETE
Zie al die geesten... daar... op eene rij gaan!..
CHORUS MYSTICUS
Venite adoremus
regem cui omnia vivunt!..
Venite adoremus!

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1908

370

VOX INVISIBILIS
Door avond-aarde en zinnen-nacht,
mijn Heer, o Soeverein!
heb ik mijn ziel U weergebracht,
dat zij mocht heilig zijn!
Ik heb gewild steeds wat Gij wilt,
in Uwen wil gewoond,
met Uwen wil als met een schild
mijn been en borst gekroond!
CHORUS MYSTICUS
Regem cui omnia vivunt,
venite, adoremus!
VOX INVISIBILIS
Mijn Heer, o God, o Soeverein!
steeds heb ik trouw bewaard
Uw zuiver brood, Uw goeden wijn
en 't vuur in Uwen haard.
Van wilden wind en zonnegloed,
mijn voorhoofd was geblaakt
en 't schamel schoeisel van mijn voet
in 't zwerven moêgeraakt!
CHORUS MYSTICUS
Euge serve bone!
VOX INVISIBILIS
Ik wist, dat Gij op uur en tijd
langs deuren van gena,
uw trouwe dienaars binnenleidt,
de één voor en de ander na! CHORUS MYSTICUS (e longinquo)
Ego sum Resurrectio et Vita!

E. FLEERACKERS, S.J.
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Inleidende beschouwingen tot de Engelsche staatkundige
vraagstukken
(Vervolg en slot)
Wij hebben tot nog toe niets gezegd van de sociale kwestie; toch is ze in England
niet van minder belang dan elders; integendeel, daar er geen volk op aarde zoo
verindustrialiseerd is als het Engelsch volk. Millioenen en millioenen mannen,
vrouwen en kinderen werken in de spinnerijen en weverijen, in de mijnen en in
werktuigfabrieken, op de werven en de dokken.
Over 't algemeen gesproken is het lot van den Engelschen werkman beter dan dat
van den vastelander: hij werkt minder maar beter, wordt meer betaald, en het leven
en het wonen kosten hem niet meer. Dit dankt hij vooral aan zich zelf, maar toch
ook in zekere mate aan de sociale wetgeving van zijn land.
In 't begin der negentiende eeuw was het heelemaal niet zoo. De overweldiging
van het machinisme was zoo algemeen, dat de maatschappij de tijd ontbrak om er
zich naar te schikken; de manchesteriaansche beginselen, die dan door alle
economisten aangenomen waren, hadden zulke schrikkelijke gevolgen, dat menige
vrouw, en menig kind van geen zeven jaar, twaalf en veertien uren per dag moesten
werken voor een hongerloon. De werkmanswoningen waren voor geen dieren goed,
en in 1840 waren er te Manchester op 12000 huisgezinnen 2000 die in eenen kelder
woonden.
Toch ontstond eene beweging om dezen staat van zaken te verbeteren, en niemand
deed er meer voor dan Dickens die, door zijne hartroerende romans, aan heel de natie
toonde de harteloosheid der werkgevers en de ellende van de kleinen en de armen.
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Hij en Carlyle, door hunne idealistische strekking, brengen aan het utilitarisme der
liberale economisten een doodelijken slag toe; heel het geslacht van de jaren
1840-1860 heeft hunne boeken gelezen en hunne gedachten aangenomen, en zoo is
het dat van 1845 af maatschappijen gesticht worden tot het bouwen van ordentelijke
werkmanswoningen.
Op wettelijk gebied is Peel begonnen (1842-1846), maar het is aan den
conservatieven minister Disraëli dat de eer toekomt aan Engeland eene sociale
wetgeving geschonken te hebben, en daarom staat hij nevens Gladstone en Peel
bekend als een der grootste Engelsche staatslieden.
Hij stichtte het democratisch conservatisme, en dit legt uit dat sedert 1864, toen
hij aan 't bewind kwam, tot 1906, zijn partij op 32 jaar er 23 het vertrouwen van de
natie genoot. De werklieden door Gladstone tot het politiek leven geroepen, stemden
voor Disraëli, die hun geen stemrecht maar bescherming en rechtvaardigheid
geschonken had. Zoo liet hij (1874-80) wetten stemmen op den arbeid van kinderen,
van minderjarigen, van vrouwen, wetten op ongezonde stielen, op het betalen van
het dagloon; hij stelde ook werkgever en werkman in juridische gelijkheid.
Zijn opvolger Salisbury (1886-92) zette zijn werk voort: hij hielp spaarkassen
stichten, steunde de maatschappijen van onderlingen bijstand en van
werkmanswoningen. Hij liet een wet stemmen op ‘Small Holdings’ om den kleinen
veldeigendom aan te moedigen, en op ‘Labourers Allotments’ om de werklieden het
aankoopen te vergemakkelijken van een klein stuk grond in den omtrek der groote
steden.
De Liberalen, integendeel, hebben de sociale kwestie onaangeroerd gelaten:
Gladstone zelf had geene vaste begrippen over de werkmansvraag; en de liberale
economisten, zooals Bright en Cobden, die hadden daarover wel vaste gedachten,
maar zij kwamen hierop neer, dat de Staat in zulke zaken niets te zeggen had. Ook
hebben ze met al hunne krachten de wetten op vrouwen- en kinderarbeid bestreden,
gelukkiglijk vruchteloos.
Doch in de laatste jaren is een ommekeer gekomen. In de conservatieve partij zijn
er te veel groote bazen Unio-
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nisten binnen getreden met Chamberlain, en die hebben stilaan de werkmansvragen
naar achter geschoven om economische en militaire vragen op den voorgrond te
brengen.
Het imperialisme en het protectionisme versmachtten het interventionisme.
Zoo werden de wetten op den achturenarbeid en den arbeid in de mijnen verworpen,
de Trade Unions, verre van beschermd, werden in zekere omstandigheden tot
schadeloosstelling in geval van werkstaking veroordeeld. De gewoonte van aan
steden het monopool van gas, water en tramwegen toe te vertrouwen, gewoonte die
de Conservatieven eerst begunstigd hadden, wordt nu tegengewerkt: zoo weigeren
de Lords, de tramwegen van ‘London County Concil’ over de Teems te laten rijden.
Een deel van het liberaal leger evolueert ook en juist in tegenovergestelde richting.
Sedert 1885 waren er geen Radicalen meer: zij waren Unionist geworden gelijk hun
leider Chamberlain. Doch in 1890 ontstaat er bij de Liberalen een nieuwe radicale
linkerzijde met John Morley aan het hoofd. Die nieuwe Radicalen zijn democraat en
interventionist; zij boeken in beginselen hetgeen de Conservatieven praktisch
verwezenlijkten.
Ten deele uit deze nieuwe gedachten en ten deele uit oude liberale begrippen is
ontstaan het programma van het huidige ministerie.
Wij hebben de betrekkingen tusschen Kerk en Staat en, in een breederen zin
gesproken, het godsdienstig vraagstuk onaangeroerd gelaten. Om deze zaken goed
te begrijpen, moet men weten dat er in Engeland eene officieele kerk bestaat, de
Anglikaansche, die al de gewone voorrechten van eene door den Staat erkende kerk
geniet; nevens deze bestaan er tal van andere secten, waarvan de voornaamste zijn:
de Methodisten, de Wesleyanen, de Baptisten en het Salvation Army of Heilleger.
Daarbij zijn er nog talrijke Katholieken.
De Liberalen, getrouw aan hun beginsel dat de Staat onzijdig moet zijn op
godsdienstig gebied, hebben het ‘Disetablishment’ der Anglikaansche kerk op hun
programma geschreven, wel is waar niet als een onmiddellijke, dan toch als een
wenschelijke hervorming. Als eerste stap
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in die richting stelt Campbell Bannerman voor, de erkende kerk in Wallis af te
schaffen, waar de inwoners bijna uitsluitelijk ‘non-conformists’ zijn niet-Anglikaansche protestanten.
Het is licht te verstaan, dat de Non-conformisten die afschaffing vurig betrachten,
en bijgevolg, in den regel, liberaalgezind zijn, en dat integendeel de Anglikanen meer
naar de Conservatieven neigen. Dit legt ons uit hoe sommige streken gelijk Wallis
en West Riding, (Yorkshire, zie de kaart aan 't slot) uit hoofde hunner godsdienstige
beginselen altijd voor de Liberalen stemmen, en hoe de Universiteiten van Oxford
en Cambridge, die ieder over twee zetels in het Lagerhuis beschikken, er altijd
Conservatieven heen zenden, omdat ze erg Anglikaansch zijn.
De strijd tusschen Anglikaan en Non-conformist zien de Katholieken onpartijdig
aan, zoolang het Disetablishement geldt, doch, wanneer de schoolkwestie te berde
komt, gaan ze hand in hand met de erkende kerk.
Tot in 1831 bestonden er alleen vrije scholen in Engeland; eerst in 1868 werd het
onderwijs verplicht, kosteloos, en in een zekeren zin onzijdig, doch met een minimum
godsdienstig onderwijs in de officieele scholen. Dit was 't werk der Liberalen, en
vooral der Radicalen. De vrije scholen bleven bestaan. In 1902 liet de conservatieve
minister Balfour eene wet stemmen, waardoor het vrije en het officieele onderwijs
bijna op gelijken voet komen te staan. De vrije scholen moeten alleenlijk aan zekere
vereischten van personeel en gebouwen voldoen, om eene toelage per leerling te
krijgen. Deze toelage wordt willens of niet door de gemeente betaald. Doch, daar
deze vrije scholen bijna uitsluitend door Anglikanen en Katholieken gebouwd werden,
viel het meermaals voor dat Non-conformisten genoodzaakt waren hunne kinderen
naar een dezer scholen te zenden, bij gebrek aan andere - op den buiten vooral - en
dan nog bijzondere gemeentebelastingen moesten betalen voor het onderhoud van
die verfoeide school.
Ook verwekte de toepassing dezer wet veel opstand en haastten de Liberalen zich
zoodra ze het bewind in handen hadden, een andere wet voor te stellen. Doch dat
voorstel van minister Birrell bracht het bestuur der vrije scholen in
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gevaar, en verwekte bij de Anglikanen en de Katholieken zoodanige opschudding
dat - niettegenstaande de stemming van het Lagerhuis - de Lords, die zich ondersteund
voelden door een groot deel van 't land, het voorstel verwierpen. Nu nog is de strijd
niet uit.
Enkel terloops werden hier de gewichtigste vragen der Engelsche Staatkunde
eventjes aangeraakt, en voorzeker zou er nog veel te zeggen vallen over deze en
andere punten, zooals de financieele politiek van Gladstone en zijne opvolgers,
Asquith vooral, de bestuurshervormingen van Salisbury, enz. Doch de plaats ontbreekt.
Echter moeten wij nog eenige woorden reppen over een nieuwgekomene in de
Engelsche Staatkunde, de Labour Party en de Nationalisten. Sommigen zal het wonder
schijnen dat in Engeland, waar alle gunstige omstandigheden tot het opbloeien van
het socialisme vereenigd zijn, de Labour Party geen machtige partij vormt zooals in
België en Duitschland. Dit ligt aan twee oorzaken, namelijk het Engelsch karakter
en het Trade Unionisme. De Engelsche werkman is eerst en vooral praktisch en nog
minder dan zijn confrater van 't vasteland vatbaar voor abstracte bespiegelingen; hij
is onbekwaam om de socialistische theorieën van collectivisme en communisme te
begrijpen, tenzij na jaren lang propaganda, en dan nog, als hij begrepen heeft, is hij
niet bekeerd omdat hij nog een zekeren afschuw voelt voor al deze theorieën waarin
hij te vergeefs naar werkelijkheid zoekt. Daarenboven heeft hij betere middelen
gevonden om zijn lot te verbeteren, namelijk het stichten van vakvereenigingen of
Trade Unions, en zelfs samenwerkende maatschappijen en dit met den besten uitslag,
want, in den regel gesproken, verdient de Engelsche werkman meer dan op 't vasteland
met minder werkuren.
De Trade Unionisten en de andere werklieden, alhoewel ze over eenige millioenen
stemmen beschikken, hebben nooit veel aan politiek gedaan, tot in de laatste jaren
waar het getal hunner afgevaardigden in het Lagerhuis stilaan geklommen is tot 54
met de jongste verkiezing. Onder die 54 zijn er 12 onafhankelijke mijnwerkers, 12
Radicalen en 29 andere: van deze laatste zijn er sommige echte
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socialisten, met Keir Hardie als leidsman; sommige zijn maar halve socialisten,
andere nog zijn alleenlijk erg volksgezind - zooals de nieuwe minister John Burns eindelijk zijn eenige de afgevaardigden van heel machtige Trade Unions; zoo is Mr.
Bell, waarvan de couranten onlangs gesproken hebben, de vertegenwoordiger der
spoorwegbedienden. Hieruit blijkt genoeg dat de Labour Party, bestaande uit die 54
leden, geen eenheid bezit, daar ze het over de beginselen niet eens zijn; de eenige
band die ze verbindt is dat ze allen de werkende klasse genegen zijn. Of daaruit een
stevige politieke partij kan ontluiken zal de toekomst ons leeren.
Nationalisten zijn al de Iersche afgevaardigden, behalve eenige van de kanten van
Belfast; zij hebben tot doel het verdedigen der belangen van Ierland, en gelijk het
licht te begrijpen is, hebben zij de liberalen veel geholpen in het herstellen van
sommige der grieven van hun ongelukkig land. De Home Rule is de spil rond dewelke
heel hun politiek draait. Daarbij, daar de Nationalisten meestal katholiek zijn, nemen
ze de belangen hunner geloofsgenooten bijzonder in acht, zooals tijdens 't wetsvoorstel
Birrell. Hun aanvoerder is John Redmond, die de opvolger is van Parnell, en van den
onvergetelijken O' Connel, den stichter der partij.
Wij kunnen nu hetgeen vooraf gaat samenvatten in een kort geschiedkundig overzicht.
In 1830, door de groote Reform Bill, komen de nieuwe partijen, Liberalen en
Conservatieven tot stand. De eerste bestaan uit oude Whigs, jonge Radicalen van
Birmingham en de Midlands, en uit liberale economisten van Manchester. Hun meest
beroemde leiders zijn Russell, de evenknie van Peel; later (1865) Palmerston die den
oorlog voerde tegen China (Opium War) en tegen Rusland in de Krim; dan Gladstone,
wiens naam verbonden is aan de ‘Home Rule’, het Iersch ‘Disetablishment’, de derde
Reform bill, de Oostersche kwestie enz. Na hem kwam Roseberry, waarover weinig
te zeggen valt, en eindelijk Sir Henry Camphell Bannerman, die in den vollen zin
van 't woord de opvolger is van Gladstone.
Tot in 1886 bleven de Radicalen de bondgenooten der
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Liberalen, toen Chamberlain tot de Conservatieven overging en de Unionistische
partij stichtte.
Sedert is er eene nieuwe radicale fractie in het liberaal leger, met de ministers John
Morley en George Lloyd aan het hoofd. De Tories vormden, in 1830, met de nieuwe
behoudsgezinde kiezers, de conservatieve partij.
Onder hunne leiders zijn de merkwaardigsten Peel, de ‘Free Trade man’ en zijn
opvolger Derby, van minder beteekenis; dan Disraëli, de stichter van het democratisch
conservatism, en Salisbury die zich onderscheidde door de herinrichting van het
openbaar leven te lande en ter stede door de Local Governement Board; eindelijk
vinden wij Balfour met zijn schoolwet en Chamberlain den aanvoerder van den
Zuid-Afrikaanschen oorlog.
Het zal den lezer wellicht aangenaam zijn een blik te slaan op eene kaart toonende
de geografische verdeeling der partijen in Engeland, zoo veel te meer daar hij zoo
een meer bepaald denkbeeld zal krijgen van de maatschappelijke verdeeling der
partijen.
De kaart toont ons den toestand van Engeland na de laatste algemeene verkiezing
in 1906.
Wij bemerken eerst dat Wallis heelemaal liberaal is, uit reden van non conformism,
zooals we het reeds gezegd hebben. In 't Zuid-Oosten vinden wij een aantal
graafschappen waar de landbouw bloeit, zonder groote steden: ook hebben de
Conservatieven er betrekkelijk veel zetels. (Kent, Sussex, Surrey, Hamps, Berks,
Oxford, Bucks, Hertford). In Londen zelf is er nu wel eene kleine liberale
meerderheid, maar als de wind naar het conservatism blaast, hebben de Conservatieven
er geen kleine maar een overgroote meerderheid. Dit uit te leggen waag ik niet. Het
Zuid-Westen is ook wat non-conformist en dan ook tamelijk liberaal, al is het een
landbouwstreek (Gloucester, Wilts, Somerset, Dorset, Devon, Cornwall). De Midlands
zijn in twee verdeeld, 't Oosten (Shrop, Hereford, Monmouth, Worcester, Warwick)
met Birmingham als hoofdstad zijn conservatief omdat ze protectionist zijn - de
nijverheid kwijnt daar min of meer. 't Westen - met Stafford inbegrepen - (Derby,
Nottingham, Leicester, Northampton, Hants, Bedford) is een streek van bloeiende
nijverheid, -
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dus voor vrijhandel - en liberaal. Het Oosten (Lincoln, Norfolk, Suffolk, Cambrig,
Essex) een landbouwstreek, en 't Noorden een nijverheidstreek, zijn meer verdeeld,
en veranderen ook veel van meening volgens den toestand. Zoo bij voorbeeld,
Lancashire, dat het meest bevolkte en het bedrijvigste graafschap van Engeland is,
en waar bijna geheel de katoennijverheid samengedrongen is, Lancashire, dat dus
over veel zetels beschikt, was conservatief onder Balfour uit imperialism, en is nu
liberaal uit anti-protectionism.
Daarbij zijn er sommige steden die eene partij altijd getrouw blijven: zoo is
Liverpool, de handelstad, conservatief, en Manchester, de nijverheidstad, liberaal.
Wij hopen dat deze korte schets den lezer eenige begrippen over de Engelsche
Staatkunde verduidelijkt heeft, en indien we daarin geslaagd zijn, hebben wij ten
volle ons doel bereikt.
H. MANSION.
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Philosophische kroniek
I
Laten we malkander goed verstaan, lezer. Ik meen wel dat ge geen illusie's hebt over
den omvang van het woord Philosophie. Philosophie is het wetenschappelijk hoogland
en talrijk zijn z'n bergtoppen: metaphysiek, denkleer, criteriologie, zedenleer, godsleer,
zielkunde, cosmologie, geschiedenis der wijsbegeerte, enz. Is het iemand mogelijk
een betrouwbare leidsman te zijn op al de wegen van zooveel hoogten? Ik weet het
niet; maar ik denk er niet aan me daarvoor uit te geven even weinig als het me zou
te binnen vallen voor al de bergen van Zwitserland eenzelfden gids te nemen.
De zielkunde is het middenpunt van mijn belangstelling en van haar uit hoop ik
het voornaamste te bereiken wat ook uwe belangstelling kan wekken. Trouwens bijna
geheel de philosophie van den dag staat in het teeken der zielkunde. ‘De
natuurwetenschappen volledigt ze, voor de geesteswetenschappen legt ze den
grondslag’, zegt W. Wundt van de zielkunde in zijnen Grundrisz der Psychologie.
Zoo staan we met haar in 't midden van 't wetenschappelijk heelal en krijgen een
nieuwen kijk vooral op allergewichtigste vraagstukken der opvoedkunde, der
verantwoordelijkheidsleer, der psychopathologie, der strafrechtspleging, der
criteriologie, der volkenkunde en der godsdienstwetenschap. Over dat alles en ook
bij gelegenheid over geschiedenis der wijsbeheerte en algemeene verschijnselen en
op het gebied der philosophie zal ik u naar mijn beste vermogen inlichten. En ten
slotte dit nog: met het boek in de hand zal ik u telkens trachten in kennis te brengen
met den persoon van den schrijver; dat zal de philosophie van den dag voor u doen
leven en na eenigen tijd, hoop ik, dat ge wat te huis zult geraken in onze wereld.
Zijn we 't nu eens, lezer? Dan moet ik van u nog iets verlangen. Namelijk dat ge
mij zoudt helpen met uw wenken en wenschen. Ik zal geen grooter genoegen hebben
als van links of rechts, na elke kroniek, een lijst van tekorten en bijvragen
(1)

(1) In de vertaling van 's GRAVEZANDE'S Inleiding tot de Wijsbegeerte (1747) wordt metaphysiek
verdietscht door bovennatuurkunde.
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te ontvangen. 't Zal me het beste bewijs zijn dat ik niet sta te preeken in de woestijn
en dat er in ons lieve Vlaanderen een veelzijdige belangstelling wakker wordt voor
hoogere verstandelijke problemen. De verhevenheid en de veelzijdigheid der
belangstelling is het peil van het geestesleven.
*

**

Honos cui.
Ik verheug me dat de gevierde hoogleeraar PATER DE GROOT, O.P. den stoet wil
openen en wel met een ‘Leven van den H. Thomas van Aquino’.(1) Dat geeft me
gelegenheid om, vóór al de anderen en voor den eersten keer, openbaar hulde te
brengen aan iemand dien ik als man en als denker ten hoogste waardeer en mijn
kritisch werk te beginnen met een eeresaluut aan mijn eigene vlag.
Pater Magister De Groot, hoogleeraar bij de gemeentelijke Universiteit te
Amsterdam, wordt door het Katholiek denkend publiek van Vlaanderen niet enkel
gretig gelezen en bewonderd, maar zijn edele persoon is het voorwerp van veel liefde.
Met Holland's Roomsche studenten, deelen de Vlaamsch hoogstudenten te Leuven
het voorrecht hem tot meester hunner zielen te hebben. Hun heeft hij tweemaal een
kostbare trits van gewijde reden geschonken, op de driedaagsche plechtigheid van
het Patroonfeest van hun St-Thomasgenootschap, zijn ‘Levenswijding’ en
‘Wedergeboorte’; voor hen heeft hij een lofrede gesproken op zijn beroemden
ordebroeder Lacordaire. Dat zijn dagen, waarvan de herinnering blijft, en de woorden,
die toen gesproken werden, zijn een eer voor onze Nederlandsche
kanselwelsprekendheid.
Pater De Groot is geboren te Schiedam en heeft juist zijn zestigste jaar voltrokken.
Op 18-jarigen leeftijd trad hij, te Nijmegen, in de orde van den H. Dominicus. Na
zijn priester wijding werd hij, in 't zelfde klooster leeraar in dogmatiek en
wijsbegeerte. In 1895 benoemde hem het Hollandsch Episcopaat, te Amsterdam, tot
hoogleeraar in de Thomistische wijsbegeerte. Zijn voornaamste werken zijn: De
Pausen en de christelijke beschaving; het Leven van den H. Thomas van Aquino (1e
uitgaaf 1881) en zijne Summa Apologetica.
Vooraleer zijne studie over den H. Thomas te bespreken,

(1) 2de geheel herziene druk. Utrecht. Wed. J.R. Van Rossum, 1907, 8o, xx-396 blz.
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zeg ik nog gaarne een woord over zijne Wedergeboorte(1), want reeds al te lang bleef
ik de lezers van Dietsche Warande en Belfort deze recensie schuldig. De ware
wedergeboorte, waartoe deze geestelijke voordrachten willen leiden, is het nieuwe
leven met God door Jezus-Christus. De wedergeboorte begint in den mensch als een
gezegend verlangen; openbaart zich als een vernieuwd leven; vindt hare laatste
voltooiing voor den troon van het Lam Gods (bl. 2-3). In deze drie bedrijven, vol
grootsche tafereelen, zien we de goddelijke levensvernieuwing gebeuren. De
verlangens onzer ziel zijn velerlei. Maar het van God afgekeurd verlangen is een
onheilige dorst. Hij doet de sterken waggelen van den wijn des doods. (bl. 5) Op den
weg naar Christus, integendeel, zal de vrede ons te gemoet komen. Deze weg ligt
wel is waar in het rijk der bovennatuurlijke orde, maar drie stemmen, uit de natuur,
wijzen ons in zijne richting: de openbaring van God in zijne schepselen, de natuurlijke
zedewet en het geweten. Indien wij ze volgen, zal het geloof ons de handen komen
reiken. - Het nieuweleven is inwendige heiliging. Het wordt gevoed door een vast
geloof aan den dogmatischen inhoud van de kerkelijke leering en leeft in de daad.
‘Uit het hart stroomt het vernieuwde leven. Daarbinnen zij het daarom oprecht en
rein. Immers plukt men wel van doornen druiven, of vijgen van distels?’ (bl. 46). En
gij, jong Vlaanderen die het hooren mocht, vergeet nooit dit zegenrijk woord van
dezen meester: ‘Wilt met geheel uw ziel in de wereld zijn. Zijn is handelen. In de
wereld zijn is handelen met en voor de gemeenschap. Uw ambt en uw gaven roepen
u daarheen; weest er met kunde en wilskracht.’ (bl. 57). - Het nieuwe leven vindt
eindelijk zijn eeuwige kracht en volkomenheid vóór den troon van het Lam. Naar
Hem gaan we biddend hier beneden, vóór Hem juichen we in eeuwigheid. Onze
aanbidding moet berusten op nederigheid, op het gezagsbeginsel en het leerstuk der
hierarchie.
De geestelijke voordrachten van Pater De Groot zijn edeldrachtige zangen, waarin
profane en gewijde geleerdheid en dichterlijk gevoel tot indrukwekkende akkoorden
samenstemmen. Pater De Groot spreekt als een priester die van zijnen tijd is. Zijn
wedergeboorte b.v. was hoofdzakelijk reeds een verdedigingswerk tegen het
opkomend gevaar der valsche wedergeboorte, die de Kerk in het ‘Modernisme’ heeft
veroordeeld.

(1) Drie voordrachten uitgesproken te Leuven voor het Sint-Thomasgenootschap der studenten
van de Katholieke Hoogeschool. 2e herziene druk. Amsterdam, C.L. Van Langenhuyzen.
1906.
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Waarom, eilaas, mag niet altijd gezegd worden, van onze priesters, dat ze zijn van
hunnen tijd? Iedere tijd en ieder land heeft zijn schoons dat frisschen tooi kan leenen
aan onze kerk; iedere tijd, zijn eigen geesteskwellingen en gemoedsangsten die
moeten gestild worden. En iedere tijd voelt langzaam uit zijnen schoot een ander
toekomst groeien; waarom zijn onze geestelijken zoo zelden gemoeid met die nieuwe
wording? Ons geloof is altijd van heden; sinds zijne glorierijke verrijzenis kan men
Christus niet meer begraven. Waarom zijn dan zoovele bedienaren zijner Kerk van
gisteren en eergisteren? Wij, ontwikkelde leeken, hebben nood aan Christus en wij
gelooven dat we hem zoeken moeten in zijnen schaapstal - de Roomsch-Katholieke
Kerk - want de goede Herder is bij zijne schapen. Maar wanneer we onze kerkelijke
leering, aan den voet van onze predikstoelen zien zitten lijk een afgeleefde,
doodvervige vrouw, schamel en klagend, dan hebben we moeite om daarin onze
koninklijke Moeder te herkennen, die niet sterven kan. Dat leed hebben velen gevoeld.
Hier en daar beginnen de beste onzer priesters het te begrijpen; maar wat is er gedaan
tot hiertoe, om ons te helpen.... in Vlaanderen? Ik zal niet boos zijn, en het beste van
onze Vlaamsche kanselwelsprekendheid niet leggen naast Pater De Groot's
voordrachten. Maar ik bid u, eerwaarde Heeren, en 'k bid u, ontwikkelde Vlaamsche
leeken, neem deze voordrachten en leest. Niet enkel ‘Wedergeboorte’, maar ook
‘Levenswijding’, die, indien mijn herinneringen goed zijn - want ik heb Levenswijding
niet bij mij - nog hooger staat dan ‘Wedergeboorte’. Want de onderdeelen van
‘Levenswijding’ schijnen me vaster ineen te hebben gezeten en de gang der gedachten
was geleidelijker.
Het Leven van den H. Thomas van Aquino is voorzeker een daad van pieteit, maar
daarom niet minder een werk van streng wetenschappelijken aard. Ik heb de eerste
uitgaaf niet gelezen en bevind me niet in de mogelijkheid ze met dezen nieuwen druk
te vergelijken. Doch het blijkt uit de aangegeven bronnen, dat de geleerde schrijver
de nieuwe gegevens, die door de vlijtige opzoekingen over de middeleeuwen, in de
laatste jaren aan 't licht kwamen, met zorg heeft bijgewerkt. Een ongeloovige zal
waarschijnlijk enkele bijzonderheden voor zuiver legendarisch houden, en
ongetwijfeld vinden dat de wetenschappelijke geschiedkunde zooveel beroep op het
bovennatuurlijke niet duldt. Dat iemand, die buiten het geloof staat, geen oog kan
hebben voor de bovennatuurlijke inwerking van God in de zielen zijner heiligen, is
psychologisch begrijpelijk; maar daarom ook kan een ongeloovige geen
wetenschappelijke heiligen-
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levens schrijven. Wetenschappelijk begrijpen is in acht nemen van alle werkelijke
invloeden en in het heiligenleven is de tusschenkomst van het bovennatuurlijke
wezenlijk. Doch om een leven te begrijpen is daarenboven een zekere
gemoedsgemeenschap noodzakelijk. De engelachtige leeraar nu is van jongsaf,
onafgebroken, in het trouwste verkeer geweest met Gods wil en bijstand. Geen blad
van zijn levensboek, dat hij de hand Gods niet heeft voorgelegd. Hoe zulk een leven
vertalen zonder immerweer op de teekens Gods te wijzen? Pater De Groot heeft dat
gedaan met oprechtheid, maar ook met de noodige omzichtigheid.
De H. Thomas van Aquino, leefde waarschijnlijk van 1225 tot 1274. Zoowel voor
de geschiedenis der Europeesche staatkunde en der wetenschappen als voor de
kerkgeschiedenis is zijne eeuw buitengewoon belangrijk en Thomas van Aquino
heeft, door zijne ontzaggelijke werkzaamheid en geleerdheid meer dan iemand invloed
op de geesten van zijnen tijd uitgeoefend. Hij leeraarde tweemaal te Parijs en tweemaal
in Italië, en telkens het een strijd gold voor de beginselen der kerk of voor het goed
recht van den kloosterstaat, was hij de geduchtigste voorvechter. In zijn
wetenschappelijk werk bereikt de middeleeuwsche wijsbegeerte en godsgeleerdheid
haar toppunt. De vorsten raadplegen hem en hij is de vaste steun der Pauzen in
leerstellige vraagstukken.
Om het leven van dezen subliemen denker naar waarde en waarheid te schrijven,
werd een grondige studie zijner werken en der middeleeuwsche wetenschappen,
alsook een omvattende kennis van de middeleeuwsche geschiedenis vereischt. Daar
Pater De Groot tegelijk theoloog, scholastisch philosoof en en geschiedschrijver is,
had hij een zeldzame bevoegdheid om deze synthesis in het leven van St-Thomas te
verwezenlijken. Daarom heeft hij ook uitstekend werk geleverd. De H. Thomas
verschijnt ons niet op de wolken gelijk in een visioen, hij groeit en werkt en strijdt,
vóór ons oog, onder de menschen, mensch als zij. We zien hem zijne verbazende
kennis opzamelen door reuzenarbeid. We volgen zijne stappen naar Keulen, Leuven,
Parijs en Rome. We kennen zijn groote en rechte gestalte en zijn gebruinde
gelaatskleur, we lezen in zijn hart, zoo rein, zoo edel, zoo ootmoedig en zachtgezind.
De onvergelijkelijke denker was ‘een groot zwijger’, maar we naderen hem
vertrouwensvol lijk de eenvoudigste zijner broeders het deed, met ons geestes- en
gemoedsbezwaren, want de liefde deed hem gouden woorden spreken. Door een
wonder effekt, dat alleen de geheel groote en geheel zuivere zielen eigen is
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wordt de persoonlijkheid van St-Thomas door dit nader treden in zijn ware gedaante,
nog grooter voor ons. We denken ons niet meer door zes eeuwen van hem gescheiden;
en al verschillen wezenlijk de groote problemen die ons verontrusten van degene die
in zijnen tijd omstreden werden, we voelen zijn zekere en hooge beginselen nog
geruststellend op ons inwerken; doch vooral, welke ook de wijsgeerige richting weze
tot dewelke we behooren, we moeten erkennen, zooals ook zijn toenmalige
tegenstrevers deden, dat Thomas van Aquino het toonbeeld was van een eerlijken,
rusteloozen en uitstekenden geleerde. Daarom beveel ik dit werk zonder voorbehoud
en dringend aan, aan al onze gestudeerden en studeerenden; maar vooral aan onze
priesters. Zij zullen er in leeren meer en meer op God te betrouwen, maar ook de
goddelijke genade een weg te bereiken door nooit voldane studie en toewijding, in
en voor onzen tijd.
De stylistische gaven van Pater De Groot zijn bekend. In zijn beschrijvingen,
karakterschetsen, en zijn prachtige vergelijkingen legt dit boek er op zijne beurt
getuigenis van af. Zijn taalvaardigheid laat ook den schrijver toe sommige schoolsche
wijsgeerige termen zeer gevat in 't Nederlandsch uit te drukken. Moge Pater De Groot
ons, in onze moedertaal, nog een paar rijpe vruchten schenken van zijn weloverwogene
geleerdheid, in den vorm van systematisch-wijsgeerige werken!
*

**

Het probleem der oorzakelijkheid van den menschelijken wil verlaat niet licht den
voorgrond der philosophische debatten. Dat is niet alleen te wijten aan zijn groot
belang voor de opvatting van het individueele en het maatschappelijk leven, maar
het is een van die kruispunten, waar elke philosophische richting vroeg of laat
voorbijvoert. Op 't oogenblik zien we weer de belangstelling voor dat
Sisyphusvraagstuk toenemen. Ten deele is het ongetwijfeld te danken aan den
overmachtigen invloed die op de wereldbeschouwingen van onzen tijd door de
wetenschappelijke studie van den mensch wordt uitgeoefend en aan onze
tegenwoordige - wellicht noodzakelijke - voorliefde voor de vraagstukken van
zedelijken aard.
Zoohaast er van strijd rondom het vrijheidsprobleem spraak is, hebben vele
godvruchtige gemoederen - en sommige leeraars - onmiddellijk een bende van
materialismus-spoken gezien in de beenhouwersplunje der anatomisten en der
physiologisten van vóór 50 jaar. Die menschen mogen we voorloopig
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gerust stellen. Het mechanistische materialisme is zoo goed als verdwenen. De groote
woordvoerders der natuurwetenschappen geven toe dat ‘de poging om langs dezen
weg tot een natuurwetenschappelijke wereldbeschouwing te komen, voor altijd
mislukt is’.(1) Daar bestaat integendeel een zichtbare trek naar het dynamisme of het
energetisme, naar een doelmatige en stijgende zelfontwikkeling, naar een monistisch
theïsme. De stoffelijke wereld laat men opgaan in de verschijnselen van het verstand
en het verstand zelf moet wijken voor den wil. De daad is de eerste en oorspronkelijke
werkelijkheid. Deze gedachtenommekeer beteekent voorzeker geene massenbekeering
tot onze opvatting der wilsvrijheid, maar eene toenadering schijnt het me ongetwijfeld,
en ons spiritualisme kan er bij winnen, als het ons niet genoeg is, eerst geweldig te
rumoeren in den stroom en later te visschen achter het net.
Men kan anderzijds geneigd zijn te denken dat, in dezen eindeloozen twist, de
wijsgeerige gedachten altijd weer en onveranderlijk langs den zelfden weg moeten
slingeren tusschen determinisme en indeterminisme. ‘Freiheit und Notwendigheit,
zei FECHNER in zijn dichterlijke taal, treiben wie zwei umeinander kreisende
Schmetterlinge ein unermüdliches Wechselspiel mit einander’.(2) Maar deze opvatting
is eenzijdig en onvolledig. Elk dezer gezichtspunten - het determinisme zoowel als
het indeterminisme - bezit een volledig spektrum van schakeeringen, en nog omvatten
ze niet alle denkbaarheden. In zijn jongst verschenen werk b.v., zoekt HEINRICH
GOMPERZ,(3) zijn standpunt buiten het determinisme en het indeterminisme. Of, ten
slotte, zijne stelling houdbaar is, moge onbesproken blijven, 'k wil maar bemerken
dat met de bloote tegenstelling van ‘Vrij of onvrij’ niet veel is gezegd. Het geheele
uitzicht der zaak kan veranderen met de belichting waarin het probleem wordt gezet.
Dat deze belichting eene eigenaardige, en hoogst actueele is hij Henri Bergson en
Emile Boutroux, misschien de twee invloedrijkste levende Fransche philosophen
kan men niet loochenen. Bij Bergson is het eigenaardige nog sterker geteekend en
de actualiteit nog meer vooruitspringend als bij den rustiger denkenden Boutroux,
ofschoon er, in den grond, nauwe verwantschap moet bestaan in hunne laatste
beginselen. Ze

(1) MAX VERWORN. - Natuurwetenschap en wereldbeschouwing. Wetenschappelijke bladen.
December, 1904, bl 387.
(2) Die Tagesansicht gegenüber der Nachtansicht. 2e Aufl. 1904, p. 7.
(3) Das Problem der Willensfreiheit. Eugen Diederichs. Jena. 1907, 160 s.
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zoeken hetzelfde: de stijgende en eigenmachtige ontwikkeling van de daad te bevrijden
van de overheersching van den geest met zijn noodwendige wetten; doch zij doen
het langs verschillende wegen. De weg van Bergson is de gevaarlijkste, maar de
kortste; hij zoekt in zichzelf; Boutroux doet een omweg door de natuur.
*

**

HENRI BERGSON. Essai sur les Données immédiates de la Conscience. Paris. Alcan,
184 pp., 3,75 fr.
Henri Bergson is professor aan het Collège de France en lid van het Institut. Het
werk dat ik voor mij heb is eigenlijk een oud bekende. Het verscheen voor de eerste
maal reeds in 1889, als doctorsthesis. Dat was voorwaar, om te beginnen, een coup
de maitre; want met dat boekje heeft de naam van Bergson eene reis rond de wereld
gemaakt. Zooeven verscheen er de 6e uitgaaf van, en 't is van deze gelegenheid dat
ik gebruik maak om er nu van te spreken.
Zijn voornaamste werken uit de volgende jaren zijn: ‘Matière et mouvement, essai
sur la relation du corps à l'esprit.’ Paris. 1896; reeds aan zijn 5e uitg. (1908) ‘Le rire,
essai sur la signification de comique.’ Paris. 1900) 5e uitg. in 1908); ‘L'évolution
créatrice’ (3e uitg.) en verscheidene artikels in de Revue philosophique van Th. Ridot
en in de Revue de métaphysique et de morale.
Geheel het kluwen van moeilijkheden, waarin de verdediging onzer vrijheid
gewikkeld is, komt, volgens Bergson, van het onbedacht gebruik, dat we maken van
een dagelijksch procédé van ons verstand. Onze zieleverschijnselen zijn onuitgebreid
en bevatten louter hoedanigheden, maar we denken en bespreken ze natuurlijkerwijze
in beelden aan de ruimte ontleend, en de qualitatieve eigenschappen worden omgezet
in hoeveelheden. Met één woord, we stellen ons het inwendige voor naar de gelijkenis
van het uitwendige en onderwerpen het meteen aan de noodwendigheid die het laatste
beheerscht. Laten we dus duur en ruimte, opvolging en gelijktijdigheid, hoedanigheid
en hoeveelheid met zorg uiteenhouden, en met de oplossing van die noodlottige
verwarring vergaan al de opwerpingen tegen de vrijheid en, in zekeren zin, het
vrijheidsprobleem zelf. Dat is, in 't kort, de geheele les van dit boek, maar, met zijn
subtiele redeneerkunst, zijn zeer fijngevoelige zelfontleding en zijn lenige en
voorname taal kan Bergson die voordragen op een meesterlijke wijze. Ge voelt u
werkelijk meer verbluft dan overtuigd;
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wilt ge hem met een opwerping houden staan, hij sluit u den mond met een elegant
gebaar van een-minuutje-geduld en zijn verleidelijk gepraat zoekt u weer te
bemeesteren. Een echte homme du monde; zijn fijne omgang is hem zooveel waard
als het eerlijkst geweten.
Laten we voor een oogenblik de grondstellingen van Bergson wat nader belichten.
De lange strijd tusschen aanhangers en tegenstanders der wilsvrijheid wordt
grootendeels gevoed door de oneenigheid tusschen de inwendige stem van ons
bewustzijn, die zegt dat we vrij handelen kunnen, en de neiging van ons verstand
om alle gebeurtenissen onder vaste wetten te brengen. Doch wat het verstand ook
bewijze, ons innerlijk gevoel kan niet toegeven en 't blijft bij zijn meening: wij zijn
vrij. Eppur si muove! Daar staan we. Hoe gaan we daaruit geraken?
Geheel de moeilijkheid, waarin we ons met het vrijheidsprobleem bevinden, komt,
volgens Bergson, zooals we hooger zegden, uit een verwarring, tot dewelke onze
loopende denkwijze en vooral de uitdrukking onzer gedachten door woorden vanzelfs
aanleiding geven. Onze geest is gewoon te leven in het rijk der ruimte, der
onafmetelijke, der eenvormige, der deelbare, der onbewegelijke ruimte, waar alles
kan geschat worden volgens maat en gewicht, waar de verhoudingen zich laten
terugvoeren op wiskundige gelijkheden, waar de toekomstige gebeurtenissen zich
op voorhand naar tijd en naar uitval laten berekenen. Maar het leven der ziel geschiedt
buiten de ruimte. zij beweegt enkel in den tijd en tusschen de ruimte, de schouwplaats
van den geest en den tijd, de bouwplaats van den wil, is geene vergelijkenis, geen
waarachtige gemeenschap mogelijk. Ook Kant had reeds de ruimte en den tijd
tegenover elkander gesteld in zooverre dat hij slechts de uitwendige ervaring
onderwierp aan de ruimtevormen, terwijl de inwendige slechts verliep in den tijd.
Maar de tijd, dien hij zich voorstelt, is, naar de opvatting van Bergson, maar een
symbolische vertegenwoordiging van het eigenlijk tijdsverloop, want de tijd is volgens
Kant een homogene vorm, die zich uitstrekt van het verleden naar de toekomst,
zonder paal noch perk; het is een lengtevoorstelling, zonder breedte, eene vierde
ruimteafmeting. Zoo is de werkelijke tijd niet. (Zie Kap. II, p. 57-106). Deze is geene
meetbare hoeveelheid, maar louter een kwalitatieve menigvuldigheid, waarvan de
onderdeelen zich weerzijdig doordringen, hij is per se heterogeen, want hij is niet
een ding, dat bestaat en een vaste gestalte heeft, maar zijn wezen ligt in zich te
ontwikkelen, in te worden en het volgende is noodzakelijker-
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wijze van het voorgaande verschillend. En deze tijd is de ware vorm van ons
bewustzijnsleven en kan enkel niet hetzelve gedacht worden. ‘La durée toute pure
est la forme que prend la succession de nos états de conscience quand notre moi se
laisse vivre, quand il s'abstient d'établir une séparation entre l'état présent et les états
antérieurs.’ Ook ons bewustzijnsleven duldt niet dat we in zijnen schoot het eene
verschijnsel als een zelfstandig geheel tegenover het ander stellen, want op ieder
tijdstip van zijn bestaan vormt onze persoonlijkheid een organische eenheid, wier
deelen men niet kan uiteennemen, zonder ze in hun wezen te schaden en van dewelke
ieder oogenblik geheel ons verleden weerspiegelt. Opeenvolgende
bewustzijnsgebeurtenissen hangen dus dynamisch met malkander samen, gelijk de
opeenvolgende noten van eene melodie.
Zooals het zich in werkelijkheid voordoet, is het zielebedrijf niet geschikt om te
worden medegedeeld van mensch tot mensch, noch om onder algemeene wetten te
worden gebracht, zooals onze sociale toestand het wenscht, want het is geheel
individueel en, ten slotte, enkel door het onmiddellijk inzicht van het zelfbewustzijn
vatbaar. Doch gelijktijdig met onze psychische wording, zijn er
toestandsveranderingen voorgekomen in de wereld buiten ons en zooals het weg- en
weergaan van den slinger de onverdeelde tijdseenheid in eene hoeveelheid van gelijke
stukken legt, zoo dienen deze gelijktijdige ruimteverschijnselen om ons verleden in
te deelen; en zooals de stoffelijke voorwerpen van elkander gescheiden zijn, zoo
neemt ons verstand onze vroegere bewustzijnsgebeurtenissen, die in ons geheugen
voortleven, uiteen en stelt ze als afzonderlijke dingen naast elkander. De levende
tijdseenheid wordt aldus op het patroon van de doode ruimte versneden; het ware
‘ik’ dat zich bewoog in den tijd, wordt bekleed met het stijve hulsel der ruimte. Deze
mummificatie der psychische processen, door het indringen van ruimteëigenschappen
vergemakkelijkt wellicht hunne ontleding en hunne bespreking, maar vervalscht
volkomen hun uitzicht. Voor het zuiver bewustzijn geldt geen discrete hoeveelheid,
geene wet van krachtbehoud, geen onveranderlijke terugkeer, geen zeker vooruitzicht,
geen algemeene regel. Dat alles behoort tot de ruimte en tusschen tijd en ruimte,
bewustzijn en buitenwereld is niets gemeens. En zoo bestaat er omgekeerd in de orde
der ruimteverschijnselen geen ware opvolging, geen tijdverloop, maar enkel
gelijktijdigheid. ‘En dehors de nous, extériorité réciproque sans succession: au dedans,
succession sans extériorité réciproque’. (p. 175).
Het bewustzijn is het gebied der loutere hoedanigheid; alle
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hoeveelheid, elke juiste berekening staat buiten zijne grenzen. Deze zijne hoofdthesis,
had schrijver reeds in het eerste kappitel van zijn boek ontwikkeld in zake van de
intensiteit onzer zielverschijnselen. Deze quantitatieve sterkte bestaat volgens hem
niet, en de wiskundige psychophysiek Fechner is een verkeerd gedacht. De
zoogenoemde sterkte van een psychisch verschijnsel is niets anders dan een bijzondere
hoedanigheid, die het verschijnsel krijgt door zijn grooter of kleiner
uitstralingsvermogen over ons bewustzijn. De beschouwingen met dewelke schrijver
zijne stelling staaft zijn zeer fijnzinnig, maar we mogen ons aan 't ontleden niet
begeven.
Het derde kapittel brengt zijn besluit en is getiteld: ‘De l'organisation des états de
conscience. La liberté.’ (p. 107-169). Door de ietwat vrije samenvatting, die we van
zijne meening hooger hebben gegeven, hebben we reeds een deel van dit kapittel
meegenomen en kan men de gegevene oplossing van het vrijheidsprobleem raden.
Onze persoonlijkheid is een wordend iets, in zijn tegenwoordigen, onverdeelbaren
toestand ligt geheel zijn verleden verwerkt en zijn heden ontwikkelt voort naar de
toekomst. De voorstellingen, de gevoelens die men zegt op haar in te werken,
behooren tot haar zelve, ze zijn vergroeid met haar. ‘Dire que l'âme se détermine
sous l'influence de l'un quelconque de ces sentiments, c'est donc reconnaître qu'elle
se détermine elle-même (p. 126)... Et la manifestation extérieure de cet état interne
sera précisément ce qu'on appelle un acte libre, puisque le moi seul en aura été l'auteur,
puisqu'elle exprimera le moi tout entier’. (p. 127). Vrij is dus de handeling, die
voortspruit uit de diepte van ons geheel gemoed. De beraadslaging die deze daad
voorafgaat is niet een weg- en weerslingeren van onzen wil, onder den uitwendigen
druk van beweegredenen, ‘de beraadslaging bestaat in een dynamische vooruitgang,
bij denwelken het “ik” en de motieven zelf zich in een voortdurende wording
bevinden, gelijk waarachtig levende wezens’. (p. 140). De duur zelf der beraadslaging
heeft invloed op haren afloop en daarom kan men op voorhand met zekerheid niet
zeggen hoe eene vrije handeling zal uitvallen, noch kan men op twee verschillende
tijdstippen van gelijke motieven en omstandigheden spreken, want de tijd is een
integreerende faktor van het psychisch gebeuren. ‘Dans la région des faits
psychologiques profonds, il n'y a pas de différence sensible entre prévoir, voir et
agir.’
Men kan echter niet van elke onzer handelingen, zelfs van de meeste niet, zeggen
dat ze vrij gebeurd zijn, want ze raken gewoonlijk niet de volle diepte van onze ziel.
De gewoonten en
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de maatschappelijke zeden hebben aan de oppervlakte van ons ik eene soort van
korst ontwikkeld van vaste handelwijzen, die ons op de uitwendige indrukken doen
terugwerken, zonder dat onze ware persoonlijkheid er mee gemoeid is. En voor de
gemakkelijkheid der sociale betrekkingen is het goed zoo. Het zijn, zoo ge wilt, de
handelingen van ons uitwendig ik, door hetwelk we in aanraking zijn met de
ruimtelijke buitenwereld.
Een grondige Bergson' kenner zegde me eens dat Bergson bijna niet te diskuteeren
is. Men volgt hem, ja of neen, en daarmee uit. En zeker zou het niets baten, in den
engen omvang van eene kroniek, tegen zijne thesen een reeks van onbewezen
tegenbeweringen te gaan opstellen. Maar ieder die dit boek gelezen heeft zal wel
bekennen dat het tot de allerbeduidendste philosophische voortbrengselen van de
laatste jaren moet gerekend worden. De gedachte die de kern van dit boek uitmaakt
- de volkomene onvergelijkbaarheid van hoedanigheid en hoeveelheid, tijd en ruimte,
zijn en worden - is eene van die vruchtbare invallen, die we meest in de eerste
mannenjaren der groote denkers vinden, de jaren der frissche scheppingskracht, en
waaruit hunne latere wetenschappelijke voortbrengst bijna geheel gegroeid is. Bv.
bij Pestallozi, Fechner, Wundt, e.a. zou zulks gemakkelijk zijn na te wijzen,
niettegenstaande dat juist op lateren leeftijd bij hen de groote gedachtenkeering
schijnt te liggen. In de ‘Données immédiates de la conscience’ van Bergson, teekenen
zich reeds de algemeene trekken af van eene ideologie, die hij later vooral in zijne
‘Matière et mémoire’ en ‘L'évolution créatrice’ ten deele heeft uitgewerkt.
(Vervolgt)
FR. VAN CAUWELAERT.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1908

392

Boekennieuws
De grondslagen eener nieuwe poëzie: proeve tot een maatschappelijke
kunstleer tegenover het naturalisme en anarchisme, de Tachtigers en hun
decadenten, door C.S. Adama van Scheltema. - W.L. & J. Brusse, 1907,
Rotterdam, 250 blz.
Waarachtig, het ligt hier handtastelijk voor mij, het evangelie van den nieuwen cultus,
het letterkundig programma der twintigste eeuw, het requiescant in pace van de
Nieuwe Gidsers, die met hun mode, - welke de wet en de profeten was voor eeuwig
- allengskens de dertig jaar naderen, den fatidieken leeftijd voor alle letterkundige
modes.
Dit nieuw evangelie is van niemand meer dan van een mensch: het zal dus wel
gebreken hebben; en 't is van een heel raar mensch, - 't geen zijn gebreken niet
vermindert.
Vooreerst is Adama een materialistische messias; een die volstrekt niets wil van
Christendom of God of al dien rommel die zijn vlucht belemmert naar 't groot-heerlijk
menschenheil van 't philosophische socialisme. De sociaal-democratie in het leven
en in de kunst: dat wil deze poëtiek der gemeenschap.
Deze dichter-socialist noemt zichzelf geen messias, ook geen wereldontdekker;
enkel meent hij te zijn de vinder van 't schiereiland der kunst gehecht aan 't groote
vasteland, ons door de Duitsche wijsgeeren Marx en Dietzgen cadeau gedaan: de
paradijzen van 't historisch materialisme en de materialistische dialectiek.
Als ge nu beschikt over een struisvogelmaag en over een
olifanten-verduwingsvermogen, lees dan Dietzgen, door Scheltema gefiltreerd van
blz. 45 tot blz. 83. Ge zult dan vernemen wat het zegt den grondfactor der
oeconomische samenleving sociaal-democratisch te beschouwen, ge zult
wetenschappelijk inzien het axioma dat de waar bij uitnemendheid is de arbeidskracht,
ge zult vernemen hoe uit het besteden der arbeidskracht de klassenstrijd is geboren,
ge zult u inwijden in de theorie van het kenvermogen, en ge zult opgaan in de practijk
er van bij het onderscheiden van het wezen der dingen, en van het goede, het zedelijke
en het heilige; en ge zult u ten slotte dubbel gelukkig voelen dat ge voor dat alles
een oplossing hebt gekregen, zooveel eenvoudiger, zooveel verheffender, en vooral
zooveel zaliger, al vóór uw eerste Communie.
't Geen Marx en Dielzgen hebben verkondigd over de geschiedenis en het leven
gaat nu door Scheltema worden voortgetrokken tot de kunst. De sociaal-democratische
levensbeschouwing is eigenlijk een opklimmen van de bijzonderheid naar de
veralgemeening. Dat moet nu ook de weg en de wet worden van alle kunst, en dat
is eigenlijk de thesis van deze
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nieuwe schoonheidsleer: kunst genietbaar voor het volk. Lang geen kwalijke, maar
nog minder een nieuwe stelling. Met die leuze begint hij vooreerst het heele werk
van de tachtigers aan stukken te gooien. Die hadden immers juist een
tegenovergestelden kunstregel, en wilden allen van het algemeene naar de
verbijzondering. Dr Schaepman vond heel eenvoudig dat hun kunst niet sociaal was.
Maar dat is al te simpel en lang niet wetenschappelijk genoeg voor
verfijnd-wijsgeerige schoonheids-bepalers.
Adama heeft echter met zijn wijde en weidsche boek nog niet een volledige
kunstwet gegeven. Want hij begint al dadelijk met het proza buiten behandeling te
zetten. Dat is al zeer bedenkelijk voor een kind van den tijd, waarin het proza zich
heeft geopenbaard als zijnde een gansch eigen kunst van rythmeeren, zoo vol
geluidschoonheid als de stijl die men indertijd enkel om het rijm ‘gebonden’ heette;
waarin de prozaschrijver zich even groote taalkunsteischen heeft opgelegd als hij
die zijn poëzie in verzen giet. In een van zijn talrijke naïeve verklaringen biecht
overigens Adama rechtuit: ‘Wij vertrekken stilzwijgend van de meening, dat het
z.g.n. letterkundig proza een minder volmaakte vorm der dichtkunst is, die in een
latere samenleving het gemeengoed van de groote meerderheid zal worden en nog
slechts gebruikt in het grensgebied van wetenschap en kunst (inz. de psychologische
roman), terwijl de poëzie dan de meer algemeene vorm van taalkunst zal wezen.’
Freytag heeft het dus met zijn Erinnerungen leelijk laten liggen. En al de ongelukkigen
die na Balzac en Dickens en Newman en Tolstoj geloofden in de wereldwijde
toekomst van het proza! Geen wonder dat hij die zoo weinig voelt voor dit kunstvak
zoo slecht gestyleerd werk heeft geleverd.
Even onrechtvaardig als jegens het proza is Adama van Scheltema jegens de epiek.
Schrijver doet niet mee aan de gewone vak-onderscheiding omdat de epiek altijd is
terug te brengen tot lyriek of dramaturgie, en wijl het voor ons betoog geen nut heeft
een afzonderlijken vorm voor haar aan te nemen.’ Dat ‘betoog-nut’ is hier kostelijk.
't Is immers duidelijk dat men evengoed de lyriek of het drama kan terzijde zetten,
en zelfs dat men zeggen kan: de lyriek en het drama moeten tot de epiek worden
herleid; immers de epiek verhaalt, en in de lyriek doet de dichter niets anders dan
verhalen van zichzelf, terwijl in het drama de personen al handelend verhalen van
zichzelf.
En toch, ondanks de lollige atheïstische verwaandheid van dezen piepjongen
wijsgeer, ondanks de naïeve uitstalling zijner geleerdheden, ondanks zijn
wraakroepende zonden tegen breedzuiver inzicht en gezond-verstandelijke logica,
ondanks de ‘overtuiging’ van dezen dweper met schoonheid dat het primaire van
alle kunst berust op sensualiteit en ‘ligt beneden den navel’ - toch heeft Adama een
boek geschreven met heel veel goede dingen daarin; zelfs.... Spiritus flat ubi vult....
met een klinkende hulde aan Gezelle!
Laat maar even de X-stralen gaan door die geatrophieerdsocialistische buikigheid,
en ge ontdekt in deze poëtiek een streng geraamte, een kern-gezonde idee, haar vaste
lijnen ordenend tot een geheel, tot een gesloten stelsel midden in de chaotische
verwarring onzer huidige letteren. Want dit staat al vast:
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niemand onder onze modernen - ook de vier sterksten niet - heeft bewezen dat hij in
staat was zijn leer in een afgerond systema op vaste voeten te zetten. Met veel valsch
a-priorisme in de keuze der stoffen is hier toch een groote synthetische bouwkracht
aan 't werk geweest.
In alle mogelijke vertakkingen is de kunsttheorie der veralgemeening van het
persoonlijke voorbeeldig gevolgelijk uitgewerkt en met een hardnekkigheid, die zelfs
zondige Schadenfreude wordt, zijn de zonden der modernen tegen het nieuwe
shibboleth uitgehaald.
Scheltema doet dat in vorm van wandeling door den modernen Bacchuskelder:
op al de voedervaten gaat hij kloppen, en hij vindt ze alle leeggeloopen. Wel heeft
het in de Nieuwe Gids geëchood van:
De ouders kweeken kind en brengen 't groot met smart,
De kleine treên op 't kleed, de groote treên op 't hart,

maar, al is 't bedrijf meedoogenloos-hard, toch is 't hier wel van boontje komt om
zijn loontje. 't Geen in '80 door de ‘jongens’ van toen werd verricht wordt nu door
dezen ‘jongen’ gepleegd. Eén ding moet gezegd: het heerlijke schelden van toen
heeft Scheltema niet overgeleerd. Draagt hij degelijker dingen in zijn kop, hij krijgt
ze veel minder schoon uit zijn pen.
De diepere bron der moderne kwalen vindt Scheltema in 't anarchisme der
tachtigers. Ze wilden van geen regels, van geen wetten; ze waren lichamelijk te
genotzuchtig en verstandelijk te lui om te leeren hun tijd begrijpen met zijn
wetenschap, zijn maatschappelijke noodwendigheden en zijn evolueerende
verschijnselen. De kunst werd naturalistische detail-afkijkerij en erotisch
decadentisme: gemakzucht verlamde de groote synthesis, verbande de verbeelding
en vervluchtigde de poëzie. De dichter die geen idealen mèer had, aanvaardde als
ideaal, de werkelijkheid van zijn eigen leeggeloopen ziel.
Dit is de eind-balans, als men niet meerekent de enkele ongemeene schoonheden
die schitteren uit Kloos, Van Eeden, Bastiaanse. Ook Gorter glansde eenmaal, maar
is uitgeglansd, wijl hij... socialist werd, een ander socialist dan Adama zelf. Met het
socialisme van Henriette Roland-Holst is er ook niets aan te vangen, en met haar
dichtkunst evenmin. Hier spreekt de haat, de dorre, onvruchtbare haat. Maar elders
heeft Scheltema, waar hij zich niet aan brutale uitflapsels te buiten gaat, onze
modernen hun welverdiende zaligheid gezegd.
Het laatste deel van de Poëtiek, de dramaturgie, vangt aan op 't platteland der
decors, kostumen, regisseurs en spelers, waar 't klimt aldra tot waar duistere wolken
weer samenkruien: de theorie en de practijk der burgerlijke moraal en de idem's der
socialistische; de toppen verhelderen waar de oude en de nieuwe conflicten worden
opgelost en waar de bespiegelingen opgaan over den lyrieker en dramatieker, alsook
over den kunstenaar als mensch. Maar ten slotte dreigt daar weer een diepe kolk van
auto-contemplatie....
Denk weg uit dit boek de zwakke ijdelheid en de sterke hoovaardij, dan blijft er
nog stof genoeg voor zeer heilzame letterkundige meditaties.
J.P.
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Van Nederlandsche letteren, door Pater Linnebank. - Vict. Delille,
Maldeghem, 1907. 65e nummer van de Duimpjesuitgave.
Een kloek, frisch, door-en-door gezond boekje van dien kloeken, frisschen,
door-en-door-gezonden pater. Beter had hij zijn werk betiteld: Van Vlaamsche
Letteren, 't zijn immers allen Vlamingen die voor de pinne komen. Al die stukken
verschenen vroeger in 't Centrum, waar Pater Linnebank het zich tot een taak heeft
gesteld het Noorden over 't nieuwe Vlaamsche broederland in te lichten. 't Is dus
krantenwerk, zegt Pater Linnebank. 't Akkoord, maar krantenwerk, zooals men het
ginder, niet hier kan vinden. Kranten, op wier kantoor men dadelijk zou afwijzen 't
werk van velen die hier boeken schrijven.
Pater Linnebank geeft u zijn meening over Streuvels en Rodenbach, Teirlinck en
Van de Woestijne, Stijns en Buysse, Lenaerts en Cuppens, Verriest en Mervillie,
Vermeersch en De Cock en anderen nog; hij zegt goed waar 't mag en slecht waar 't
moet. En hij doet het prettig en pittig zooals maar weinigen 't hem zouden afdoen.
Hij is liever speelsch dan diep, en vindt de plooien van zijn gezicht meer getrokken
naar studie-in-jolijt dan naar doorwroetend blokkerschap. Zij die daarom zouden
meenen dat Pater Linnebank oppervlakkig is mag ik geruststellen met de verzekering
dat niemand in 't heele Holland onze Vlaamsche schrijvers zoo goed kent en zoo
gewetensvol nagaat als Pater Linnebank. Wel mocht ik wenschen dat zijn maten en
gewichten ook nog een ander ijkmerk droegen dan dat van de Nieuwe Gids, want ik
geloof dat ze over jaren bij een nieuwe keuring niet meer zoo heel stipt zullen worden
bevonden. In elk geval wed ik dat hij zelfs nu bij nauwer nawegen er niet meer toe
komen zal, Godfried Hermans een Bilderdijkiaan te heeten; daarvoor is deze dichter
toch te vol Dantesk-Katholieken gloed.
Er blijven trouwens genoeg model-bladzijden in Pater Linnebank's boekje.
Bladzijden die me doen denken aan een lijster; ze boort haren bek in 't beste wat er
pronkt op onzen Vlaamschen boomgaard; maar daarna kwettert en zingt ze haren
dank dat het heerlijk helmt door onze gouwen.

René de Clercq, Eene Letterkundige Studie door Aran Burfs. De
Vlaamsche Boekhandel, Brussel, 1908.
Die de beide boekjes las, dat van Pater Linnebank en dat van Aran Burfs zal 't
natuurlijk vinden dat ze een plaatsje krijgen bij malkaar. Aran Burfs heeft immers
ten dienste van zijn dichter dezelfde gaven gesteld als die we daar straks waardeerden.
Daarom vallen we niet in herhaling. Bij beiden dezelfde pret, en heeft Burfs minder
stevig-logischen ondergrond, hij schept zich zelf een atmosfeer waarin hij 't uithoudt
met langeren lyrischen ademtocht. En De Clercq verdient wat Aran Burfs hem geeft,
maar - om nu eenmaal te spreken als iemand die een bloemententoonstelling te
beredderen heeft - 'k zou zeggen dat er hier te veel guirlandes liggen op een te klein
bestek.
J.P.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1908

396

I. Jermola en zijn aangenomen zoon. Een Poolsche Geschiedenis; naar
het Fransch van Etienne Marcel, laureaat van de Fransche Akademie,
door P. Buissink, Pastoor. Uitg. ‘Werk van den H. Carolus Borromeus’
te Geeraardsbergen; z.j., 262 blz. in 8o; met platen.
II. Aan de voeten van O.L. Vrouw van Lourdes. Indrukken en
Herinneringen van een pelgrim. Naar het Fransch van den eerw. heer H.
Calhiat, bewerkt door P. Buissink. Pr. Uitg. idem. 302 blz. in 8o; met
platen.
III. Het huwelijk in de katholieke kerk, door P. Buissink, Pr. Kerkelijk
goedgekeurd. Een woord tot verloofden en jonggehuwden. Uitg. H. van
Alfen, te Amsterdam; 54 blz., 0.60 fr.
Goede leesboeken zullen er nimmer genoeg zijn. Wel verschijnt er veel nieuws op
onze boekenmerkt, doch ik durf betwijfelen of het al gezonde volkslectuur is: zeker
is het, dat de gewone man de meeste onzer thans opgevijzelde uitgaven onverschillig
voorbijgaat, en om zijne leeslust te voldoen grijpt hij naar de mengelwerken onzer
centenpers en naar de vertaalde boeken van uitheemsche schrijvers. Als die vertalingen
dan maar met zorg afgemaakt zijn in lossen trant en keurige taal! - In Jermola levert
de heer Buissink ons eene Poolsche geschiedenis, waar Kraszewski de schrijver van
is. In het voorbericht wordt over dien Polak gezegd: ‘Hij behoort tot die talrijke en
schitterende rij volksschrijvers, die na Mickiewicz, Slowacki, Sig. Krasinski tot taak
kozen de harten hunner landgenooten met eene heilige vaderlandsliefde te ontsteken...’
Boeiend is dit verhaal, stichtend zelfs; de vertaling er van is niet stroef, maar over 't
algemeen vloeibaar en klaar: kortom een goed volksboek. Hier en daar stoot men
nog op drukfouten; soms ook hapert er iets aan den zinbouw: althans mijn oor voelde
zich wel wat gekwetst. Kleinigheden nochtans. - Hetzelfde durf ik getuigen van het
tweede boek. De vertaler heet Calhiat's werk ‘een heerlijk boek.... zoo vol van schoone
gedachten en geschreven met zoo warm kloppend hart’. Heer Buissinck heeft gelijk
den lezer te verwittigen, dat ‘de schrijver een Franschman is en daarbij een vurig
vaderlander’. Sommige van die pocherijen hadde ik toch liever weggelaten. Wat
beteekenen b.v. snoeverijen als deze: ‘De liefde is christen van geboorte, maar men
kan zeggen, dat zij Fransch van aanneming is’? Al flauwiteiten. Ik zet de vertaling
van Jermola boven die van Lourdes: in deze laatste riekt menige uitdrukking nog
wat te Fransch. - Het derde boekje worde onzen priesters ter verspreiding aanbevolen.
Het handelt eerst over het ontvangen van het Sacrament des Huwelijks en daarna
over de plichten van den huwelijken staat. De getrouwden hebben namelijk plichten
jegens zich zelven, jegens kinderen, bloedverwanten en huisgenooten. Getroosten
de jonggehuwden zich de moeite dit boekje te lezen, - en o ja! God geve het! - zij
zullen er veel goeds in aantreffen: dingen waar de wereld, eilaas! zich zóó weinig
nog om bekommert.
J.v.O.
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De bijbel werd onder Gods ingeving geschreven, J. Buelens, 2e druk Brecht,
L. Braeckmans 1908. 46 blz. fr. 0.15.
Dit model-vlugschriftje is een antwoord op 't strooiblad van de ‘Presse libérale
gantoise’ De Bijbel werd niet onder Gods ingeving geschreven.’ Veel wetenschap en van de onmisbaarste - is hier toebereid voor het volk in goed verteerbare,
aantrekkelijke kost.

Schoolboeken
English Synonyms Explained and Illustrated door J.H.A. Gunther. - 490
bl. f. 2.90. J.B. Wolters, Groningen 1904.
Sla om het even welk boek van Günther op en gij wordt aanstonds getroffen door de
verbazende werkkracht en kennis van den schrijver. Zijne English Synonyms, een
boekdeel van 490 bl., getuigt daarvan eens te meer.
In het Engelsch, meer nog dan in het Duitsch, blijft een trouwe gids bij het gebruik
van zinverwanten onmisbaar, als men denkt aan het overgroot aantal woorden van
Romaanschen oorsprong die in het Engelsch zijn binnengeslopen en begrippen
uitdrukken, die vroeger heel dikwijls door woorden van Germaansche afkomst
weergegeven werden. In den beginne was het gebruik van het Romaansch of het
Gemaansch woord vrij willekeurig, doch later hechtte men aan een van beide eene
bijzondere beteekenis; ofwel werd het eene enkel gebezigd door den geleerde en het
ander door den gewonen man, enz. Nemen wij b.v. de synoniemen voor het woord
begrafenis; daar vinden we: burial, interment, funeral, obsequies, inhumation en
sepulture, en bij ieder wordt de juiste beteekenis aangeduid en opgehelderd door
enkele voorbeelden. Deze zijn ontleend aan de werken van de schrijvers uit de laatste
vijftig jaar, zoowel letterkundige als wetenschappelijke, zoodat we een getrouw beeld
verkrijgen van hetgeen het modern Engelsch is. We moeten nog aanstippen dat de
schrijver uitgaat van het Engelsch, de verklaringen in het Engelsch opgeeft aan de
hand van de beste Engelsche woordenboeken en slechts zelden, duidelijkheidshalve,
zijne toevlucht neemt tot het Nederlandsch.
Wij aarzelen niet om dit werk aan te bevelen bij alwie zich op de grondige studie
van de Engelsche taal wil toeleggen en ze in hare fijnste schakeeringen wenscht te
kennen.
J.K.

K. ten Bruggencate's Engelsch woordenboek. 4e uitgave bezorgd door H.
Van der Wal. Deel I, Engelsch-Nederlandsch, 632 bl. Deel II,
Nederlandsch-Engelsch, 684 bl. f 2.70 per deel. J.B. Wolters, Groningen
1907.
Wie onder de leeraars en beoefenaars der Engelsche taal, kent het voortreffelijk
woordenboek van Ten Bruggencate niet? Daar hebben wij nu reeds de vierde uitgave
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Hoogere Burgerschool, te Leeuwarden.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1908

398
Behalve de verschillende beteekenissen van ieder woord in eene der beide talen,
hebben de schrijvers ook vele idiomatische uitdrukkingen aangegeven met de
overeenkomstige vertaling. Dit vooral is onmisbaar voor degenen wier woordenschat
zich enkel beperkt tot hetgeen men het klassieke Engelsch noemen mag. In het
Engelsch-Nederlandsch deel wordt bij ieder woord de uitspraak in phonetisch geschrift
afgebeeld; in het ander wordt door een vette letter de klemtoon aangeduid. Het eerste
deel bevat een aantal eigennamen en inzonderheid geographische namen, met opgave
van de uitspraak, hetgeen zeer voordeelig is.
Een enkele kleine aanvulling wenschte ik er te zien inbrengen nl. de tabel van de
hoofdtijden der Engelsche werkwoorden, om het werk nog bruikbaarder te maken.
Moge Ten Bruggencate's woordenboek onder de leiding van Van der Wal, schrijver
van de hoogst belangrijke Pictures from England en London Pictures, vele snel
elkander opeenvolgende uitgaven beleven!
J.K.

Engelsch leesboek voor handelsscholen door J.J. Leliveld leeraar aan de
technische school en de Vereeniging ‘Handelsonderwijs’ te Amsterdam.
J.B. Wolters, Groningen.
Met dit boek ‘slaat de schrijver twee vliegen in éénen klap’: hij bezorgt de leerlingen
aangename lezing in degelijk Engelsch, en, terwijl hij hun de taal leert, wijdt hij hen
in, in de handelskennis en de handelsterminologie. Wij vinden er ernstige verhalen,
anekdoten, wetenschappelijke stukjes, alle uiterst geschikt om den jongen lezer te
boeien en van het ‘Engelsch leeren’ eene aangename bezigheid te maken. Daar hier
personen en toestanden uit de handelswereld gekenschetst worden, kunnen de
voorkomende handelsuitdrukkingen meteen dienen tot herhaling van hetgeen in de
terminologieles geleerd is. Daartoe heeft de schrijver tal van aanteekeningen onderaan
iedere bladzijde geplaatst, waar hij, door bepaling, omschrijving of svnoniem, het
handelswoord of de handelsuitdrukking klaar uitlegt. Wat er hier volstrekt goed te
keuren valt, is dat de schrijver de taal aan wil leeren door de taal, zonder het nochtans
zooverre te drijven, alle vertaling buiten te sluiten: waarom toch, wanneer het
Nederlandsch woord kort en klaar den echten zin van 't Engelsch weergeeft, de
vertaling stelselmatig verwijderen en zijnen tijd verliezen met omschrijvingen of
bepalingen, die de zaak dikwijls al weinig klaarder maken, terwijl, met het woord in
zijne moedertaal te hooren, de leerling seffens verstaat?
Dit werkje is ook geschikt voor de hoogste klasse van H.B.S. met drij-jarigen
leergang, waarvan de leerlingen later hunne studie in de handelsklassen voortzetten.

P.R. Bos, Schoolatlas der geheele aarde, bewerkt door J.F. Niermeyer.
18e druk. Groningen, J.B. Wolters, 1908.
De herdrukken van dezen atlas verschijnen sinds 1878 bijna periodiek, en al wordt
het tijdperk tusschen de data van ver-
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schijning der verschillende herdrukken telkens kleiner, wij willen bij deze gelegenheid
uwe aandacht bepaaldelijk voor deze uitgave vragen.
Het lievelingswerk van wijlen P.R. Bos, geograaf van naam, en door zijn praktijk
kenner bij uitnemendheid van het lager en middelbaar onderwijs in al zijne deelen,
werd na zijn dood voortgezet door J.F. Niermeyer, leeraar aan het Gymnasium te
Rotterdam, zoodanig, dat in de eerste plaats aan den zelfstandig en wetenschappelijken
opzet van den atlas streng werd vastgehouden, zonder dat zijn groote bruikbaarheid
voor de verschillende Nederlandsche Onderwijsinrichtingen werd verminderd.
De lithografische uitvoering, van beginne aan door de firma J.H.v.d. Weyer
bezorgd, volgde de groote ontwikkeling der steendrukkunst. Van zulk een atlas
hebben wij in België, ondanks al het fraaie en degelijke dat we al bezitten, volstrekt
geen benul.

J. Worp, Kleine muziekleer voor onderwijzers der lagere school en
muziekbeoefenaars, bewerkt en uitgebreid door S. Van Milligen. - 13e
druk. Te Groningen bij J.B. Wolters, 1908, 160 blz.
De dertiende druk zegt aanstonds dat wij met een werkje van belang te doen hebben
en inderdaad een nauwkeurig onderzoek laat zien dat de verschillende onderwerpen:
Tonen- en Notenstelsel, Sleutels, Maat en Maatsoorten, Melodie, Rhythmus,
Fraseering enz. op bekwame en tevens eenvoudige wijze behandeld zijn. Liefhebbers,
wien de tijd ontbreekt om grondige studiën over Harmonie te doen, zullen hier hunne
gading vinden. Bij deze dus is dit werkje warm aanbevolen.
J. STUYCK.

Duitsche keurboekerij, voor Nederlandsche scholen bewerkt en van
aanteekeningen voorzien door G. Van Poppel. - Elk deeltje fl. 0.25.
Kerkrade, N. Alberts.
Bij 't aanvangen van zijn onderneming die veel pret en veel pracht van jonge Duitsche
letteren in onze colleges zal binnenbrengen, werd hier een kort, maar waardeerend
woord aan Van Poppel's werk gewijd. Behalve de twee toen besproken keurboekjes,
't eerste uit Detlev von Liliencron en het tweede uit Marie von Ebner-Eschenbach
zijn thans verschenen:
Nr 3: Mörike; Mozart auf der Reise nach Prag; nr 4 Timm Kröger; Dreschermelodïen
- Im Nebel; nr 5: Lulu von Strausz und Torney; Balladen und Lieder-Bauernstolz.
Niets moet worden teruggenomen van den lof gelegd op de eerste twee nummers.
De keus blijft uitstekend; 't literaire Duitschland op zijn best geeft hier aan onze
jongens humor en ontroering en geestdrift naar hartelust. De levensschetsen vooren de aanteekeningen onderaan den tekst zijn een mooi geschenk, want dit alles wordt
ons voor een spotprijsje gegund.
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Nederlandsche schrijvers voor het middelbaar onderwijs: 1. Hilda Ram;
2 Schaepman, proza, L. Van Hoof-Roelans, Hoogstraten, Prijs per deeltje:
fr. 0.25.
Ook de heeren van 't Seminarie van Hoogstraten durven en
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kunnen wat. Dat blijkt eens te meer uit deze onderneming. Men zal 't immers geen
mensch kwalijk nemen dat hij grieven blijft koesteren tegen 't geen we in
Zuid-Nederland aan bloemlezingen hebben. Hoe goed gekozen en nog beter gemeend
de stukken soms zijn voor de lagere klassen; voor de hoogere humaniora ligt de daad
van Ariadne nog niet voor 't grijpen. Men wil thans in Hoogstraten beproeven hem
door deze serie keurboekjes heen te rijgen. En als men voortgaat gelijk men begon
zou 'k niet weten waarom de proef niet slagen zou. Enkel voor Hilda Ram mocht
men er eindelijk eens op wijzen hoe Van Droogenbroeck's invloed haar niet altijd
ten zegen is geweest, en hoe 't klassieke metrum, haar opgedrongen door haar meester
in de techniek, veelal voor haar kunst een boei is geweest die prangde tot stikkens.
Overigens is de keus uit haar werk, zoowel als uit het proza van Schaepman, gelukkig
en karakteristisch.

Hoofdelijk rekenen door De Vries, (hoofd eener school te S' Gravenhage).
Noordhoff, Groningen.
Die boekjes munten vooral uit door de verscheidenheid in de stof. De kinderen moeten
voorbereid worden tot het gebruik dier boekjes door een verstandig onderwijs in de
lagere en middelklas. Die ze met verstand doorwerkt hebben zijn flinke rekenaars.

Vraagstukken ter oefening in de algebra en in de meetkunde. (Tweede
stukje) door Wisselink, directeur te Heerenveen. P. Noordhoff, Groningen.
Wat vooral de uitstekende boekjes kenmerkt is de verscheidenheid en de gelukkige
keuze der opgaven. Het is dan ook niet te verwonderen dat die werkjes reeds eenen
9en druk beleven. Gaarne zouden wij ze in onze scholen gebruikt zien want zij zijn
practischer en vooral duidelijker voor eerstbeginnenden dan vele Fransche werken.

Leerboek der rekenkunde, (eerste en tweede deel), door L. bij de Ley,
onderwijzer aan de normaallessen te Leeuwarden. J.B. Wolters,
Groningen.
Dit boek verraadt den ervaren schrijver die zijne bewijzen zoo duidelijk maakt dat
ze door allen kunnen verstaan worden. Dit werk zou onze Vlaamsche normalisten
of studenten-ingenieurs tot groot nut kunnen strekken, daar het alles bevat wat hun
het programma voorschrijft. De heer Bij de Ley heeft daarbij uit zijne werken alle
uitheemsche woorden verbannen, hetgeen de lezing aangenamer maakt.
H.V.
Leeraar in de wiskunde.
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Ingekomen boeken ter bespreking:
Uitgaven van J.B. Wolters, Groningen:
M. en L. LEOPOLD, Oud en Nieuw, Letterkundig Leesboek, samengesteld door
- 1e bundel, 5e, herziene druk, 504 bl. fl. 1.75.
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M.J. KOENEN, Uit onzen Taalschat, III. Het eerste stelboek, vervolg op het
admissie-examen, 225 methodisch gerangschikte stel- en spreekoefeningen voor
de eerste klasse van normaalen kweekscholen en scholen M.O. (Deze taalcursus
bestaat uit vier deeltjes) 1e druk, 172 blz.
I. VAN GELDEREN, Theorie en Praclijk, kleine praktische spraakkunst ten dienste
van de hoogste klasse lager onderwijs en van de laagste klasse voortgezet
onderwijs. 4e dr. 95 blz. fl. 0.60.
E. RIJPMA. De Nederlandsche Taal, een studie- en repetitieboek voor
candidaat-hoofdonderwijzers, 144 blz. fl. 1.00.
JOH. A. LEOPOLD, Kleine Deutsche Sprachschule, practische handleiding, 6e
dr. 205 blz. fl. 1.25.
I. KOOISTRA, Zedelijke Opvoeding, 6e veel vermeerderde druk. 252 blz. fl. 2.50.
G.C.F. VAN DER LAAN, Ons Toonstelsel, eenvoudige theorie der muziek,
voornamelijk ten dienste van onderwijzers, 2e druk, 167 blz. fl. 1.00.
J.L.PH. DUYSER, Theoretisch-practische handleiding ten gebruike bij het
onderwijs in de Nederlandsche taal, aan middelbare en andere scholen, 1e
cursus, compleet in 3 cursussen, 8o dr. 84 bl. fl. 0.50.
W. HARDENBERG, Illustratief Teekenen op het zwarte bord, handboekje ten
dienste van het onderwijs op de lagere scholen en bewaarscholen. 357
teekeningen, fl. 1.25.
J.L.PH. DUYSER en H.W. GROENEVELD, Nederlandsche Lectuur, proza en poëzie
voor middelbare en andere scholen, 2e deeltje, 4e druk, 214 blz. fl. 0.75.
BEEKMAN en VAN GOOR, Oefeningen in het spreken en schrijven der Duitsche
taal, I, 10e druk, 148 blz. fl. 1.00.
JOH. A. LEOPOLD, Hochdeutsche Sprachschule für Niederländer, 10e druk, 270
blz. fl. 0.90.
CH. ALTENA, Hochdeutsche Sprachlehre für Niederländische Schulen, 2e druk,
68 blz. fl. 0.50.

Uitgaven van P. Noordhoff, Groningen:
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J. ANSTEY. The Gruno Series VI, Vice-Versa or A Lesson to Fathers. 282 blz.
Pr. fl. 1.50.
P. WYDENES en Dr D. DE LANGE, Leerboek der Algebra, deel II, 150 blz. fl.
1.00.
W.H. WISSELINK, Vraagstukken Algebra, 3 st. 7 dr. 72 bl. fl. 0.50.
H. HEMKES, Uit de kennis der natuur. 7e dr., 112 bl. fl. 0.35.
R. BOS, Op reis door Europa, 2 deeltjes 128 en 126 bl. elk fl. 0.30.
M.J. VAN EYNDHOVEN, Taalkundig allerlei, 74 bl. fl. 0.40.
TH. KUYPER, Nederlandsche Taaloefeningen, 2e deel, 3e dr. 118 bl. fl. 0.30.
J. VELDKAMP en K. DE BOER, Kun je nog zingen, zing dan mee, 200 bl.
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F. COPPÉE, Contes choisis, 150 bl. fl. 0.60.
A. BLAUW, Beknopt vraagboekje der Bijbelsche Geschiedenis, 2e dr. 38 bl. fl.
0.15.
R. BOOSMAN en A. BRANDS, Cijferoefeningen, (aansluiting bij nieuwe
Rekenschool), totaal 224 bl. 4 stukjes, elk fl. 0.20.
W.H. WISSELINK, Kern van de Theorie der Rekenkunde, 1e stukje, 6e dr. 80 bl.
fl. 0.50.
R. DIJKSTRA. Erstes Deutsche Lesebuch, 2e dr. 88 bl. fl. 0.60.
D. DIJKSTRA. Wenken en Schetsen voor het maken van opstellen. 2e dr. 92 bl.
fl. 0.50.
T. PLUIM, Kern der Aardrijkskunde, voor Nederland, 2e dr. 188 bl. fl. 1.00.
Dr J. VAN WAGENINGEN, Gids voor Gymnasiasten, 4e dr. 164 bl. fl. 1.00.
A. BLAUW, Vroeg tot God, Leesboek voor huisgezin, enz. 120 bl. fl. 0.30.
W.H. WISSELINK, Een en ander uit de Practijk, (Vennootschappen, Assoc. Hyp.
enz. 2e st. 3e dr. fl. 0.30.
B. LAARMAN, Een studieboek voor Candidaat-Hoofdonderwijzers, deel I, De
Vaardigheidsvakken (behalve het rekenen. 246 bl. fl. 1.80.
Dr CH. SARAUW, Duitsch Leesboek, 1e en 2e deel, 130 en 110 bl. elk fl. 0.65.
W. WESTERHOF, Gids bij het oplossen van Examenvraagstukken. 86 bl. fl. 0.45.

Uitgaven van L.C.G. Malmberg, Nijmegen:
E.J.B. JANSEN, De ware Kloosterling, volgens de leer van den H. Franciscus
van Sales, 527 blz. Pr. fl. 2.25.
P. EVARIST BAUWENS, Dokter Willem II, blijspel in 2 bedr. 67 blz. nr 59 van
de Tooneelstukken geschikt voor Vereenigingen.
SELBY, Frederik de Groote, blijspel in één bedrijf, 80 blz. nr 60 van de
Tooneelstukken geschikt voor Vereenigingen.
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BOULY DE LESDAIN, De Ooren van Midas, klucht in één bedr. 55 blz. nr 61 van
de Tooneelstukken geschikt voor Vereenigingen.

De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen:
Dr W.J. UNIA STEYN PARVÉ, Ons Lichaam en zijn Onderhoud, praktisch
handboek, 136 blz. fr. 1.50.
E. HEIMANS en JAC. P. THIJSSE, In de Duinen, met teekeningen en platen, 2e
dr. 224 blz. fr. 3.00.
ID., Hei en Dennen, id., id., 228 blz. fr. 3.00.
ID., Door het Rietland, id., id., 272 blz. fr. 3.00.
ID., In Sloot en Plas, id., id., 201 blz. fr. 3.00.
ID., Van Vlinders, Vogels en Bloemen, id., id., 173 blz. fr. 3.00.
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ID., In het Bosch, id., id., 195 blz. fr. 3.00.
ANDRÉ DE RIDDER, Pastoor Hugo Verriest, biografische studie, 138 blz. fr.
1.50.
Mr AD. HENDERICKX, De Leviathans van den Kleinhaendel, 34 blz.
A. DE GROOTE, De Taal der Militaire Strafrechtspleging in België, 45 blz. fr.
1.00.
KAN. J. LAENEN, Joseph II en zijne regeering in de Nederlanden, nr 107 van
de verhandelingen der A.K.V. Hoogeschooluitbreiding, 40 blz. fr. 0.25.
G.F. HASPELS, Boete, Haarlem, de erven J. Bohn, 2 deelen 252 en 228 blz.
Dr P. PEL, De Kunst om gezond en gelukkig te leven en ziekte te voorkomen,
Haarlem, de erven F. Bohn, 33 blz. fl. 0.20.
Dr J. VAN DER VALK, Onze Letterkunde, overzicht der Nederlandsche
Letterkunde met bloemlezing. Deel I, Middeleeuwen. Rotterdam, J.M. Bredée,
500 bl. fl. 2.40.
L. PENNING, Het leven van Joh. Calvijn, en zijn tijd. 1e afl., het werk zal in 20
afl. compleet zijn en zal in stempelband kosten fl. 2.40. J.M. Bredée, Rotterdam.
P. JUL. LINTELO, S.-J. Driedaagsche Oefeningen en onderrichtingen over de
Dagelijksche Communie, volgens de decreten van Z.H. Pius X. 140 bl. fr. 1.00.
Mechelen, Mad. P. Ryckmans.
KREDE BEN HEIK, Het boek voor de Geloovigen. 40 vragen en antwoorden over
de Leer van ‘Hersteld Oostersch Israël’. W.L. en J. Brusse, Rotterdam. 40 bl.
fl. 0.44.
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Inhoud van tijdschriften
ONZE KUNST, November 1908. - De Schilderijen van den Delftschen Vermeer
in Hollandsche Musea en Verzamelingen (G.H. Marius). - Portret van Rembrandts
Moeder (Dr Jan Veth). - Jacob van den Bosch (H. Ellens). - Kunstberichten, uit
Amsterdam, Antwerpen, den Haag, enz - Boeken en Tijdschriften.
BIEKORF, 15, 1908. - De ‘Lex salica’ en onze keuren, (J.V.) zoodat de
raadselachtige glossen der Salische wet toch wel Vlaamsch zouden zijn. - Nunc
dimittis! (J. Bertrand), verzen. - Plaatsnamen, (Adzo), voortzetting der
geschiedkundige verklaring. - Aan Eerw. Pieter Devaere (A. Mervillie) weer een
karakteristische vers. - Bijblad. Volkskundige Boekenschouw, overzicht in 't Vlaamsch
en in 't Latijn, van 't merkwaardigste folkloristisch werk over de wereld: 't Eischt
bewondering af, en ondersteuning, zoo'n bijblad.
- 16, 1908. - De ‘Lex salica’ en onze keuren. (J.V.). Nu de ‘Lex salica’ zelve; zij
zou alleenlijk eenige voorname verordeningen hebben gekozen uit de bestaande
Frankische wetten. - Aan Wel-Eerw. Vader L. Schram (Fr. De Witte), sonnetten. Plaatsnamen (Adzo). - IJzersmelterij (C. Vander Straeten), sonnet.
- 17, 1908. - De elf Zwanen, 't begin van een zeer lief sprookje. - Een woordeken
op en weg (J.H.) Weer iets geestigs; Geeft ons Gezellen. - Nog Vlaamsche woorden
en sprenken. (G.V.d.P.)
- 18, 1908. - Over Medusen (Dr Lauwers), zooals hij alleen dat kan.
VOLKSKUNDE, Afl. 7-8, 1908. - Eenige brokkelingen uit de Fransche en de
Vlaamsche folklore van den hemel, de starren en de luchtverschijnsels, (A. De Cock)
slot van deze boeiende wetenschappelijke bijdrage. - Eene aanteekening over Felklore
(Hildebrand), de fascinatio, of het ‘kwaad oog’. - De Gulden Mis (C. Van de Graft),
aan de hand van Pater Kruiwagen's artikel in de katholiek. - Nederlandsche sprookjes
en vertelsels, medegedeeld door G. Boekenoogen. - Twee ‘Keien’ (P. Van Eck),
waarmee die van Amersfoort en die van Poperinghe in hun hoofd liepen. Boekbeoordeelingen.
VERSLAGEN EN MEDEDEELINGEN DER KONINKLIJKE VLAAMSCHE
ACADEMIE, Juni 1908. - Onderzoekingen over de gisting van het brood (Dr A.J.J.
Van de Velde. - Volkswijsheid over het weer (Dr A. Beets): zeer belangrijke
folkloristische bijdrage.
- Juli 1908 - Een pamflet tegen Pater Joannes David (V. Dela Montagne) een
Jezuiet die zich dapper weerde tegen de ketters.
- Augustus 1908. - De voertaal van het onderwijs. (G. Segers): met als aanhangsel
karakteristieke brieven van mannen die mogen meespreken.
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DE NIEUWE TAALGIDS, 5, 1908. - Schoolopstellen (Koopmans), zuiver
paedagogisch. - Plantennamen (C. De Vooys) eigenlijk bespreking van het
woordenboek der Nederlandsche Volksnamen van Planten, uit de gegevens, verzameld
door de Commissie voor Nederlandsche plantennamen bewerkt door H. Heukels. De woorden op loos (D.C. Hesseling). - De Nederlandsche Renaissance-dichter Jan
Van Hout (R. Jacobsen), aan de hand van Prinsen's boek, waarover in ‘Over
Letterkunde’ van October. - Boekbeoordeelingen.
JONG DIETSCHLAND, Oogstnummer 1908. - Over Guido Gezelle (A. Walgrave)
een echt dichter over zijn meester in echtheid. - Een reizichtje (A. Coussens), een
prettige bladzijde beschrijving. - Uren bewondering voor groote kunstwerken (J.V.H.)
O.L.V. te Brugge in O.L.V. Kerk en St. Jans Hospitaal. - Verzen van Roeland. Avond, stemming-proza. - Nacht, sonnet Muziekale (?) kroniek. - Boekbesprekingen.
- Overzicht van Tijdschriften.
- September-nummer 1908. - Antigone (J. Van Mierlo), stevige Grieksch-lievende
bladzijden, naar aanleiding van de opvoering te Mechelen. - Uren bewondering voor
groote kunstwerken: De Domkerk te Keulen. - Bach's Mattheuspassion. - Zucht,
Tinel, Treurwilg, verzen. - Over E.J. Potgieter (A.Z.) een goede vulgarisatie. Boekbespreking. - Overzicht van tijdschriften.
DE GIDS, Aug. 1908. - Verloving (J. Everts, pr.), een vertelling, van 't beste
humor dat de Gids nog heeft gegeven. - De inlandsche bestuursambtenaren vooral
op Java (C. Snouck Hurgronje) 't Besluit is: ‘Nederland kan voor Java niets waarlijk
groots doen voordat de in de Indische grondwet voorgeschreven “onmiddellijke
leiding der eigene hoofden” van doode letter tot levenwekkenden geest is geworden.’
- Nederlandsche Praedarwinisten (J. Kohlbrugge): worden genoemd en beschreven
Pieter van Schelle, A. Schrage, A. Moll Ballenstedt, maar vooral J. Doornik, allemaal
menschen die geboren werden diep in de 18e eeuw. - Verzen (Marie Metz-Koning)
veel treurnis, niet zoo doorvoeld als die van H. Lapidoth-Swarth. - Dienstbodenpraatje
(R. Tutein Nolthenius), naar aanleiding van Jhr. Smissaert's boek: De
arbeidsovereenkomst der dienstboden. - Meisjesopvoeding (Ida Heijermans): geen
veld van arbeid mag voor de vrouw gesloten blijven; ook het kiesrecht zal er komen:
van godsdienstige opleiding geen sprake - 't Spel van den Wind (L. Carbin), een
Indische vertelling. - Van Alphen's Kindergedichtjes (J. Van Hall) causerietje over
Dr Pomes' nieuw Van Alphenboek. - Overzicht der Nederlandsche Letteren (Carel
Scharten), breedvoerige, over 't algemeen waardeerende recensie van Ad. Van
Scheltema's ‘Grondslagen eener nieuwe Poëzie’.
- Sept. 1908. - Lafcadio Hearn (Dr H. ten Kate), een de beste moderne Japaansche
schrijvers. - Blikken in het zieleleven van den Javaan? (Prof. C. Snouck Hurgronje):
Schrijver heeft lang geen vrede met Kohlbrugge's boek. - Blijft er van het Grieksch
iets hangen? (H. Buringh Boekhoudt): geen vriend van 't Grieksch. - Begaafdheid
(G. Jelgersma) een prozaïsche dokter over talent en genie. - Hedendaagsche Engelsche
dichters (Edw. B. Koster), de best beslagen Anglist onder onze literatoren, heeft het
ditmaal over W. Scawen Blunt, G. Hopkins, Ph. Bourke
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Marston, O. Madox Brown, W. Sharp en Osc. Wilde.) - Uit Goethe's Iphigeneia in
Tauris (P.C. Boutens), vertaling in verzen. - Herboren Vrouwenkunst (R. Tutein
Nolthenius) over ‘het handweven, handleiding bij het leeren weven op verschillende
toestellen, door M. Verwey). - Buitenlandsche Letterkunde (J.W. Van Hall),
bespreking van enkele nieuwere Duitsche romans. - Muzikaal Overzicht (H. Viotta).
- October 1908. - Het Verraad (Sam. Goudsmit): Goudsmit zoekt Emants nabij
te komen in psychologischen ernst. - Sonnetten (H. Lapidoth-Swarth). - Legervorming
(G. Polvliet), men zit in nesten in Holland zoowel als in België. - Het Hollandsch in
Zuid-Afrika (Fr. Rompel) verheugend voor Groot-Nederland. - Lafcadio Hearn (Jan
Veth), vervolg en slot. - Een Amerikaansch Maecenas (J. Speyer), Warren, met zijn
Haward Oriental Series. - In München en Darmstadt (J.A. Loeber Jr), de laatste
tentoonstellingen. - De Wijze (Nico Oosterbeek), verzen, de ‘grijze wijze’ was een
Indiër wellicht, en denkelijk meer grijs dan wijs. - Dramatisch Overzicht (J.N. Van
Hall.) - Parlementaire Kroniek. - Buitenlandsch Overzicht.
DE XXe EEUW, Augusti 1908. - Isaäc Israëls (Corn. Veth), We weten niet of
't allemaal waar is, maar 't is alles heel knap gezegd. - Lente (Van Deyssel): Willem
uit de kleine Republiek is hier, als vader nu; hij is veel verfijnd en verreind, maar hij
lijdt aan kortademigheid. - Zangen van het Leed en de Stilte (Rich. de Cneudt). Moewe Jaren (Dr A. Aletrino) gaan traag voort. - Het ivoren Aapje (H. Teirlink),
gelijk dat ineenzit geraakt het wellicht nooit uit, maar Teirlinck verveelt niet. - De
Louteringsberg (Dr H. Boeken). - Surgunt Nubila (G. Gossaert), Leven (Aug. Van
Cauwelaert), rijke verzen, de eerste aan zegging, de laatste aan gevoel.
- September 1908. - De Rhijnval te Schaffhausen (L. Van Deyssel), weer in volle
schrijf-drukte; dit stuk is echter niets meer dan nuchtere reisbeschrijving; heel anders
is 't met Mijne Gedachten (L. Van Deyssel), dat is weer den diepzinnigen Frank
Roselaar waardig. - Friedrich Hebbel (G. Kapteyn-Muysken), niet veel nieuws. Moewe Jaren (Dr A. Aletrino). - Het ivoren Aapje (H. Teirlinck(. - Gedichten (Joh.
Kerkmeijer-Bakker) heerlijk eenvoudig, en niet simpel als Giza Ritschl. - Het nieuwe
Drama (Jul. De Boer), waarom dat alles niet wat eenvoudiger gezegd? - Bezoek aan
den Dom te Keulen (L. Van Deyssel) Een bezoek zoowat in de stemming van zijn
Zondagochtend, heel zacht, maar 't innig lyrisme ligt meer onder de beschrijving
bezonken. - De Moeder (L. Van Deyssel), een waardig tegenhanger van Liefde voor
mijn Vader. - Verzen (Th. van Ameide) sonnetten van een dichter. - De Louteringsberg
(Dr H. Boeken).
DE NIEUWE GIDS, Augusti 1908. - Beweging (Edw. B. Koster): Hij tracht zich
te verdedigen tegen Verwey en Cie. Hij heeft overschot van gelijk, maar een polemist
is hij niet. - Iets over nevrose in Letteren (J. de Meester), nog altijd uit de Franschen.
- Jan Steen's Onsterfelijkheid (Corn. Veth). - Uit Italië (P. Van der Meer), 't Is
eigenlijk ‘voor Christine’, maar voor ons mag het er ook zijn. - De Ahasverieden
(Alfr. Verreyn), als dit de letterkunde wordt op onze Aarde, wordt het hoog tijd dat
we een uitweg vinden naar Mars. - Prof. Bolland's biografie,
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door Dr E.A. Van den Berg van Eysinga (E. Karsen): De ‘levensheschrijving van
een groot man’ die geen groot man is. - Het Wezen van Leven en Dood (W. Kloos),
verzen, en zijn Literaire Kroniek over Van den Bergh van Eysinga's Preeken, weer
het beste van 't nummer. - Kunst en Critiek (Fr. Coenen), eenige bladzijden Vrije
Tribune.
- Sept. 1908. - Hooft en zijn Warenar (J. Griss). - Een eerste Indruk van Ferrero's
Grandezza e Decadenza di Roma. De vertaling verschijnt bij Van Looy. - Odusseus
en Kalupsoo (P.N. Van Eyck) schoone verzen. - De Ahasverieden (A. Verreyn). Lentetij (G. Van Hulzen), novelle. - Gedicht in proza, een bladzijde van Reddingius.
- De Eenzamen (P. Van Assche), weeral veel quoestie van ‘Lodderachtige
aantrekkingskracht’ en ‘uit de kus’ van dien boer ‘was getreden de dood voor de
vrouw.’ - Literaire Kroniek (W. Kloos): Nog ligt Scheltema op Kloos' lever; en
daarna komt De Meester met zijn ‘Aristocraten’ aan de beurt.
ONZE EEUW, Aug. 1908. - De Voorlezing (G.J. Haspels) weeral een novelle
van dien sympathieken en vruchtbaren schrijver. - Uit de folklore van Rome II (Dr
J. Orbaan). - Uit de briefwisseling van Koningin Victoria, - Judas Iskarioth, de
Verrader (An. De Graaff), zijn rol in de letterkunde. - Een zevental gedichtjes van
Catullus, vertaald door L. Burgersdijk, Jr. - Onze leestafel.
- Sept. 1908. - Uit de briefwisseling van Koningin Victoria, (Prof. Th. Bussemaker).
- Historisch Materialisme (Prof. P. Blok), Het stelsel van Marx, ‘eenzijdig als het
was heeft zijn nut gehad; het ruste in vrede’. - De zending in Midden-Celebes. (Dr
N. Adriani). - Dina Noortdijck (Dr. A. Garrer): een bijdrage voor de Vondelstudie.
- Holland in de Muziek (Dr. J, De Jong).
DE KATHOLIEK, Aug. 1908. - Over Thomas a Kempis en de ‘Navolging Christi’
(A. Binnewiertz) puik gedacht, gevoeld en geschreven. - Francis Thompson (H.
Wismans) vervolg. - De ‘vereenvoudige spelling’ (G.M.A. Jansen), een prettig opstel
van een bekeerde. - Over Bijbel en Bijbelkunde. - Geschiedkundig Nieuws. - Nieuwe
uitgaven.
- Sept-Oct. 1908. - Jor. Karl. Huysmans: de Kunstenaar en de Bekeerling (L.
Lammers). - Francis Thompson (H. Wismans). - De Karakters in ‘Electra’ van
Sophocles. - De Vereenvoudigde spelling (G.M.A. Jansen). - Een levenstheorie in
verband met kunstmatig protoplasme (V. Taverne) naar aanleiding van 't boek van
Prof. Herrera, een Mexikaansch geleerde. - Letterkundige kroniek. - Nieuwe uitgaven.
DE BEWEGING, Aug. 1908. - Eenige Beschouwingen over de klassieke
bouwkunst (H.P. Berlage). - Giovanns Papini (Alb. Verwey) een voorrede voor de
straks volgende vertaling, een beschouwing over de kunst van dezen zonderlingen
Italiaanschen wijsgeer-dichter. - De blinde Loods (G. Papini) vertaling van enkele
brokken uit den schetsenbundel. - Multatuli en de Romantiek (Dr J. Prinsen) vervolg
van deze merkwaardige studie. - Veel gezochts in de Gedichten van Nico van
Suchtelen en Alex Gutteling. - Wie wind zaait zal storm oogsten (Mr. P. Brooshooft)
wat Indische politiek. - Sociale Hygiène (Is. P. De Vooys).
- Sept. 1908. - De Heilige Stede, een vers van A. Verwey.
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- De Jeugd van Hegel. (E.J. De Boer): zijn theologische opvattingen. - De Minnaar
(A. Van Schendel) een novelle. - Multatuli en de Romantiek (Dr J. Prinsen) slot. Gedichten (Th. van Ameide). - Onze spoorwegpolitiek (P. Bakker Schut). - Rijmbriefje
aan Magda (W. Penning). - Boeken, Menschen en Stroomingen (A. Verwey): over
bouwkunde. - Boekbeoordeelingen: over Pomes, Van Alphen en Van Puyvelde's
Rodenbach.
VRAGEN VAN DEN DAG, Juli 1908. - Vlagvertoon der Nederlandsche Vloot
(B.J. Swart). - De Idealen der kinderen (J. Varendonck), een Vlaamsche bijdrage. Charies R. Darwin (Na vijftig jaar) (J.J. Hof). - Lodewijk XVII (J. Van de Linde),
natuurlijk tragische bladzijden. - De geografische Verbreiding der Planten: eenige
bladzijden uit het boek van Hugo De Vries: ‘Het veredelen van Kultuurplanten.’
- Augustus 1908. - De economische Geographie der Padangsche Bovenlanden en
het Belastingvraagstuk voor Sumatra's Westkust (Dr H. Blink). - Leo N. Tolstoj: bij
zijn 80en verjaardig, een studie getrokken uit Kropotkin's ‘Idealen en Werkelijkheid
in de Russische Literatuur’ en uit G. Brandes. - Het Telefoneeren over groote
afstanden (N. Kluyver). - Eenige resultaten en problemen uit het gebied der nieuwe
stralen (W. Löb): Röntgen-, Kathode-, Becquerel- en radium-stralen. - Wat de terpen
ons leeren over de oudste beschaving in de lage Friesche landen. - De Terugkeer
der komeet Halley (in 1910).
- September 1908. - W.C.H. Staring en de oude Garde. Een blik op de studie van
Nederland en de Nederlandsche toestanden in het midden der 16e eeuw (Dr H. Blink):
't is hier Staring, de landbouwkundige, zoon van den dichter. - Het Spiritisme in den
Oost-Indischen Archipel (T.J. Bezemer). - Onze gevleugelde Noordzeeeilandbewoners
in Juni (J. Daalder). - De Suffragette in de litteratuur (M. Kalff), de ‘Suffragette's
Love-Letters’ en vooral ‘the Convert’. - De Lucht en hare Verontreinigingen (D.
Stavorinus).
REVUE DES DEUX MONDES, 1 juillet 1908. - Ciel rouge. (Claude Ferval),
vervolg van den roman. - Correspondance de Guizot avec Leonce de Lavergne (Em.
Cartier): - Ruskin et la Vie. III La Société (André Chevillon). - Lettres écrites du sud
de l'Inde. VI. Le Carnate (M. Maindrou). - Taleyrand émigré: I. En Angleterre (B.
de Lacombe). - Une vie de femme au 18e siècle. - Madame de Tencin d'après des
documents nouveaux (M. Masson). - Poésies. (Fern. Gregh). - Chronique politique
de la Quinzaine (F. Charmes).
- 15 juillet. 1907. - Eug. Fromentin: En Belgique et en Hollande, Lettres de voyage
et fragments inédits, (P. Blanchon): geestdriftige bladzijden over de Belgische en
Hollandsche kerken en museums, over Rembrandt, Hals, Ruysdael, Van Eyck,
Memlinc. - La Vie et l'oeuvre de Gaston Boissier, (R. Pichon), een geleerde die niet
heeft meegedaan aan politiek, en daarom algemeene sympathie heeft verwekt. - Ciel
Rouge (Cl. Ferval), roman. - La Présidence des Etats-Unis: Les Deux Candidats (A.
Tardieu) het stuift er tusschen Taft en Bryan. - L'Autobiographie d'un sansculotte
Allemand (M.t. de Wyzewa): De ‘Souvenirs’ van Laukhart, een echt type. - Le Travail
de la femme et les associtions professionnelles. (Luid. de Contenson). - Les
Dirigeables (M. Banet). - Revue littéraire: Le Racine de Jules
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Lemaitre (R. Doumic). - Essais et notices. La Russie et le Saint Siège, d'après une
publication récente (Ern. Daudet). - Chronique politique de la quinzaine (Fr.
Charmes).
- 1 août. - Le Syndicalisme. - La Confédération générale du Travail. - La Théorie
de la Violence. (P. Leroy-Beaulieu). De Fransche regeering krijgt niet den uitslag
die ze van haar Confederatie had gehoopt. - Ciel rouge (Cl. Ferval) Ruskin et la Vie.
III La Societé (A. Chevrillon) een christelijk - leenroerig - socialistische
model-republiek; - Talleyrand émigré: II. En Amérique (1794-1796) (B. de Lacombe).
- Paysages de Grèce. III. Olympie, Delphes, (L. Bertrand). - Echéance, (Ed. Warthon).
- La guerre maritime après la nouvelle conférence de la paix. (A. de Lapradelle). Chronique politique de la quinzaine (Fr. Charmes).
- 15 août 1908. - La Cavalerie du service de deux ans (le général de Négrier). Le Mariage de Don Juan (Fidao-Justiniani). La Déclaration socialiste des droits (A.
Fouillée): Een herziening van ‘les droits de l'homme’ in socialistischen zin. - La
Compagnie secrète du St. Sacrement, d'après des documents nouveaux (A. Rébelliau),
de geheime katholieke maatschappij in de 17e eeuw. - Lamartine en 1830 et le voyage
en Orient, - Lettres inédites (R. Doumic): Lamartine wordt ongeloovig na de wreede
beproeving van de dood zijner Julia. - Une nouvelle monnaie: Les Certificats des
chambres de compensation américaines (R.G. Lévy): Misschien komen die
certificaten, die werden verzonnen in de crisis van 1907, voorgoed in omloop. Poésies (A. Angellier. - Revue musicale: Onze ans de la vie de 'Berlioz d'après un
livre récent (C. Bellaigue). - Revues étrangères. Une vie danoise de St. François
d'Assise (T. de Wyzewa): over dit boek later in ‘Dietsche Warande’. - Chronique
politique de la quinzaine (Fr. Charmes).
- 1r sept. 1908. - Lettres inédites de J.J. Rousseau (Ph. Godet): Kostelijk voor
Rousseau's intiem leven. - L'Energie américaine, d'après les plus récentes
observations (F. Roz). - Le Flambeau (Albérich-Chabrol). - La Turquie nouvelle (R.
Pinon): vol optimisme voor Nieuw-Turkije; op dit oogenblik zou 't artikel zeker wel
anders geschreven worden. - De l'éducation de l'artiste (E. Michel). - Les Origines
du Culturkampf allemand,: VI. L'Allemagne et le Concile du Vatican (G. Goyau):
onverdroten gaat de prachtige studie voort. - Chronique politique de la quinzaine
(Fr. Charmes).
- 15 sept. 1908. - Le Congrès de Berlin. La Guerre et les préléminaires du Congrès
(G. Hanotaux). - Le Flambeau (Alberich-Chabrol) - Lamartine orateur. - De l'entrée
à la Chambre au Banquet des Girondins (1834-1847). - Lettres inédites (R. Doumic)
Lamartine was een groot improvisator. - Le Mirage oriental (L. Bertrand): De artist
voorspelt de politieke crisis. - Les Riches depuis sept cents ans. VIII. Honoraires
des avocats (G. d'Avenel). - L'OEure de Gevaert (Ch. M. Widor). - Les
Transformations de l'Agriculture. - V. La Crise viticole (V. du Bled). - Poésies (G.
Lafenestre). - Revues étrangères: Un Touriste italien en France sous François I (Th.
de Wyzewa). - Chronique politique de la quinzaine (Fr. Charmes).
LE CORRESPONDANT, 10 juillet 1908. - France et Canada M. Dubois). - Le
Mouvement réformiste dans le Catholicisme avant
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Luther (Imb. de la Tour). Dat begint van 1484 af. - L'Argentine (L. d'Orléans): De
landbouw en de veeteelt maken Argentina tot het boerenland bij uitnemendheid. Conflits d'âmes (J. Bertheroy). - Une nouvelle menace. Le Serment fiscal (Ch.
Lescoeur). - Au Château de Vincennes de 1765 à 1790 (D. Meunier). - Une Saute
de vent (S. Davaugour). - La Vie économique et le Mouvement social (A. Béchaux).
- 25 juillet 1908. - Le Drame de l'âme alsacienne au 17e siècle. De l'Autonomie à
l'Union (L. Lefébure): Na de Munstersche vrede verzette de Elzas zich hevig tegen
zijn inlijving bij Frankrijk. - La Question de la Baltique et la Politique européenne
(
. - Carnet de voyage en Italie (A. De Lamartine), uitgegeven door R. Doumic.
- L'Argentine II, La Politique, la Vie mondaine, la Jeune Fille (Pr. Louis d'Orléans).
- Conflits d'âmes (J. Bertheroy). - Une visite de la Marine française à Cronstadt en
1824 (P. Morane). - Ruskin et les jeunes filles (J. de Coussange): In Ruskin steekt
voor de meisjes veel opvoedende kracht. - Les Origines françaises de l'art suédois
(P. Lespinasse). - A propos des fètes franco-canadiennes. Gloria victis (G. Zidler),
gedicht.
- 10 août 1908. - Un Succès diplomatique du Saint-Siège (Card. Mathieu): zijn
Zwanezang. - Un Arsenal moderne. - La Genèse du pont de Bizerte (
). - Les
Domestiques parisiens (G. Jollivet). - Reconstitution de l'école spéciale militaire de
St. Cyr (Gén. Grandin). - L'Ascencion d'une âme, - Marcienne de Flüe (Is. Kaiser).
- L'Exposition franco-anglaise (Fr. Lechannel). - L'Anéantissement de la Pologne et
la mentalité allemande (J.J. Régarney): het pangermannisme in zijn dolste streven.
- L'Histrionisme (P. Acker): onze schouwburglust berust op toilet-ijdelheid. L'Enseignement ménager en France (Gaston de Monicault. - Bételgiuse, - Grand's
routes et petits chemins (R. Labruyère): novelle.
- 25 août 1908. - Pie VI, les Affaires religieuses et la Constitution civile du clergé
(P. De la Gorge). - Silhouettes d'Outre Manche. - Asquith (J Bardoux). - La Genèse
de Jocelyn. Les trois poèmes, la recherche de l'expression, vers inédits (C. Marechal).
- L'Ascension d'une âme. - Marcienne de Flüe (I. Kaiser). - Bailen et Cintra. - Les
Causes initiales des défaites (Ed. Gachot) - Quelques épistoliers (M. Salomon):
namelijk Musset, Barbey d'Aurevilly, Mérimée, Zola, Taine, Blacas en Jos. de Maistre.
- Hélène (H. du Plessac): roman. - Deux Sonnets (A. Richard).
- 10 sept. 1908. - Pie VI, les Affaires religieuses et la Constitution civile du Clergé
(P. de la Gorge). - En Crimée. - A propos du 53e anniversaire de la prise de Sebastopol
(Pr. V. Bariatinsky). - Insuffisance des morales positivistes (Cl. Piat). - Hélène (H.
du Plessac: roman. - Palmyre, son histoire et ses monuments (F. Lagrange): vroeger
‘de Koningin der woestijn nu 't stadje Tadmor’. - Une Séparation de Corps au 17e
s. Hortence Mancini (J. de Glouvet). - Roses Blanches (J. de la Jaline): novelle. Les Maîtres de l'Océanie (B. d'Aunet). - Poésies (M. Faucon).
ÉTUDES, 20 août 1908. - L'Enseignement de la Métaphysique scolastique (Paul
Gény). - Un Etat éphémère, l'Etat indépendant du Congo (P. Castillon): heel juiste
historische schets. - Le Liban et son rôle géographique en Syrie (Henri Lammens).
- La question Herzog-Dupin et la Critique de M. Turmel (Eugène Portalié). - Joseph
de Maistre et l'Absolutisme (M. Neyron): hij was alleen een
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vijand van de afgetrokken, theoretische vrijheid, van de vrijheid zooals de Fransche
XVIIIe eeuw die opvatte en welke leiden moet tot regeeringloosheid of
volksdwingelandij, niet van plaatselijke vrijheden en andere beperkingen der
oppermacht. - Une Edition phototypique des Exercices de St. Ignace (Paul Debuchy).
- Réponse de la Commission biblique pontificale.
- 5 sept. 1908. - L'Enseignement de la Métaphysique scolastique (Paul Gény). La question Herzog-Dupin et la Critique de M. Turmel (Eugène Portalié): treffend
voorbeeld van modernistische tactiek, die Fransche priester, die te gelijker tijd voor
en tegen het geloof schreef! Het blijkt immers dat één zelfde man nl. de heer Turmel
schuil gaat achter de deknamen Herzog en Dupin. - La Sainteté de Jeanne Arc et
l'Histoire (Chanoine Dunand). - La semaine sociale de Valence et le mouvement
social en Espagne (Antony Boissel): vervolgt. - Une Thébaïde moderne (Jules Doizé):
de Bernardinen te Anglet. - Bulletin de l'Enseignement et de l'Éducation (Joseph
Burnichon).
- 20 sept. 1908. - Le Concile pananglican de Londres et la Conférence de Lambeth
(J. de la Servière): over twee belangrijke protestantsche vergaderingen te Londen,
de eerste van 15 tot 24 Juni, en waaraan meer dan duizend afgevaardigden, leeken
zoowel als geestelijken, deel namen; de tweede, van 6 Juli tot 5 Oogst, voor
bisschoppen alleen: er waren er 240. Het ging natuurlijk over godsdienstige belangen.
Toen een voorstel te berde kwam om in vrede te leven met alle kerken, de Roomsche
uitgezonderd, sprak de bisschop van Gibraltar: ‘'t Is ongeveer alsof men Hamlet
wilde opvoeren zonder de hoofdrol’. - Une Thèse sur les Institutions d'assistance au
XVIIIe siècle (Paul Dudon). ‘La question Herzog-Dupin’ et la Critique de M. Turmel
(Eugène Portalié). - Les Associations de Pères de famille (H. Auffray et J.
Desbuquois): vervolgt. - Les Fêtes du troisième centenaire de la Fondation de Quebec.
Récit d'un témoin (Michel Tamisier). - La semaine sociale de Valence et le mouvement
social en Espagne (Antony Boissel).
- 5 octobre 1908. - Les Cardinaux, Archevêques et Evêques de France aux Pères
de famille de leur pays. Déclaration: over de rechten en plichten der ouders bij het
onderwijs hunner kinderen. - Le Congrès pananglican de Londres et la Conférence
de Lambeth (J. de la Servière). - Les Fêtes du 3e Centenaire de la Fondation de
Quebec. Récit d'un témoin (Michel Tamisier). - Lettre inédite d'un Académicien à
Richelieu en 1627 (Eugène Griselle). - Questions d'Ecriture Sainte. A propos d'un
livre récent, nl. P. Brucker's l'Eglise et la critique biblique (Gabriel Huvelin). - La
Semaine sociale de Marseille (Benoit Emonet): die sociale weken zijn ons, Vlamingen,
niet onbekend. Haar doel? Uiteenloopende krachten samenbrengen en door studie
versterken: ‘par la science à l'action, par la vérité à la vie, par le programme vers
l'organisation’. - La Critique de M. Turmel: geschil tusschen E.H. Dubois en E.P.
Portalié. - Comment enseigner la Théologie dans les Grands Séminaires? (Jean
Bainvel): de meesters in het vak - en nog meer de leerlingen - zullen gretig deze
bladzijden lezen. Niets nieuws nochtans, enkel een toepassing op de Godgeleerdheid
van algemeen geldende regels bij het onderwijs. Maar of die regels soms vergeten
worden! - Le Romantisme français (Albert Banzet) over een merkwaardig boek van
Pierre Lasserre, dat denzelfden titel
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draagt, en volgens schrijver, bijna onbeperkten lof verdient zoo voor de gedachten
als voor den meesterlijken stijl. Lasserre verwijt aan het Romantisme dat het meer
eene omwenteling dan eene hervorming was. - Bulletin d'Histoire religieuse chez
les Protestants (Paul Dudon).
DAS LITERARISCHE ECHO, 1 Juni 1908. - Eine Reichsbibliothek für schöne
Literatur (E. Lange). - Ludwig Ganghofer (J. Scheirl), de schoone romanschrijver
verdiende beter dan dit samenvaagsel van gemeenplaatsen. - Romantika (M. Morris).
- Ultra-Novellen (R. Fürst), eigenlijk spook-novellen. - Neue Ibsen-Literatur (K.
Strecker). - Maria Stuart (Arnold & Van Desnelic), over twee boeken: ‘Maria Stuart
im Drama der Weltliteratur’ en ‘Maria Stuart, Königin von Schottland’. - Echo der
Zeitungen. - Echo der Zeitschriften. - Echo des Auslands: Fransche en Italiaansche
brief. Echo der Bühnen.
- 15 Juni 1908. - Ein Weg zur literarischen Erziehung, (Jul. Hart): een aanbeveling
van de Scherlsche Romanbibliotheek. - Nietzsche und Overbeck (Karl Strecker) Ein Buch der Lebensfreude (R. Huldschiner): buitengewone lof voor: ‘Zwölf aus
Steiermark, roman van Rud. Bartsch. - Heine und sein Witz, (Sigm. Mehring - Aus
dem Reiche der Mitte (P. Wiegler), vertaling uit het Chineesch, en een roman ‘Der
gelbe Flut’. - Echo der Zeitungen. - Echo der Zeitschriften. - Echo des Auslands: een
brief uit Engeland, Amerika, Noorwegen. - Echo der Bühnen.
- 1 Juli 1908. - Satura (O. Jul. Bierbaum): gewone stervelingen zeggen satire. Die Regisseure des Mittelalters (G. Witkowski) vooral geput uit het boek van den
Belg Cohen - Ghetto Stimmuugen: Joodsch tooneel- en romanwerk. - Enkele Gedichte
uit Hans W. Fischer. - Echo der Zeitungen, enz.
- 15 Juli 1908. - Welt und Umwelt der Bühne (Ferd. Gregori). - Der Siebente Ring
(Fr. Dulberg): een nieuwe dichtbundel van Stef. George. Jettchen Geberts Geschichte
(Leo Berg) gunstig over G. Herman's grooten roman. - Junge Dramen aus Oesterreich
(H. Kiengl). - Mädchenschicksale (Est. du Bois-Reymond) over de laatste
meisjesromans. - Lichtenbergiana (Alb. Köster). - Echo der Zeitungen, enz.
- 1 August 1908. - Friedrich Hebbel und Richard Wagner (Dr Paul Bornstein):
Heel merkwaardig, die antipathieën van Hebbel tegen den god van Bayreuth. - Hans
von Kahlenberg (G. Bäumer), over die al te vruchtbare romanschrijfster, eigenlijk
Helene von Monbart. - Besprechungen: Aus sechs Jahrhunderten: romans en
vertellingen die allerhande beschavingen heroppoetsen. - Wilhelm Buschs Briefe (W.
Poeck). - Budha in Deutschland (M. Stein): Onder de velen gaf de zeer geleerde
Hubbe-Schleiden een boek: Jesus ein Buddhist? - Unter Goethe's Augen (J. von
Gustedt), toen tante nog een klein meisje was, speelde ze met de andere kleine meisjes
en die andere kleine meisjes waren de nichtjes van Goethe; dat heeft ze verteld aan
haar eigen klein-dochtertje, en nu deze schrijven kan schrijft ze ‘Im Schatten des
Titanen’. - Echo der Zeitungen, enz.
STIMMEN AUS MARIA-LAACH, Juli 1908, - Ein neuer Markstein in der
liturgischen Hymnodie (Cl. Blume): naar aanleiding van het Vatikaansche
Gradualbuch. - Entwicklungslehre und Monismus (A. Breitung): steunt hoofdzakelijk
op Pater
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Wasmann's boek. - Die Kirche Christi (Jul. Beszmer): voortzetting der uitleggingen
van Lamentabili sane. - Der Panamakanal (K. Schlitz). - Oskar Wilde (A.
Stockmann): ernstige studie over dien modernen god.
- Aug. 1908. - Seiner Heiligkeit Papst Pius X zum Priesterjubiläum (A.
Baumgartner): feestgedicht. - Das religiöse Erlebnis (O. Zimmermann): tegen 't
modernisme. - Entwicklungslehre u. Monismus (A. Breitung): slot. - Der Bischofsstab
(St. Beissel): zijn geschiedenis. - Der Panamakanal (K. Schlitz). - Die modernste
unter den modernen Christusdichtungen (N. Scheid): over Prof. Schönfeld's ‘Das
Jesusbild nach der Darstellung moderner Dichter und der historische Jesus’.
- Sept. 1908. - Die krankhaften Hemmnisse der Willensfreiheit (J. Bezmer). - Das
Gartenstadsprojekt (H.A. Krose). - Die Aszese des hl. Ignatius (M. Meschler. Bevölkerungsprinzip und Bevölkerungsproblem. - Tierstrafen (Vik. Cathrein).
THE DUBLIN REVIEW, July 1908. - Catholic social Work in Germany: over
de Duitsche Katholieken-dagen en de geschiedenis der Katholieke Kerk in de 19e
eeuw. - Shelley (Fr. Thompson): een geestelijke studie door den onlangs gestorven
dichter. - The coming Eucharistic Congress (W.S. Lilly). - Christian Science (R H.
Benson): bijbelstudie. - Arundel Castle and the House of Howard. - M. Anatole
France on Joan of Arc (F.W. Wyndham): France krijgt loon naar werk voor zijn vie
de Jeanne d'Arc. - Recent Works on the new Testament (J. Chapman). - The Tombs
of Botalha: uit den heldentijd van Portugal. - The Irish Universities Bill (B. Windle);
een begin van voldoening. - Three notable Editors (W. Ward): Delane, van de Times,
Hutton, van de Memories of Men and Books, Knowles, van the Nineteenth Century
and After. - Some recent Books.
THE CONTEMPORARY REVIEW, March, 1908. - The British Army of to-day
(Maj. von Heydebreck): Het Engelsch leger, vroeger ingericht met uitsluitend
koloniale doeleinden, moet voortaan meer voorzien in Europeesche noodwendigheden.
My Profession of faith (Fath Petroff): de orthodoxe kerk door een zeer persoonlijk
kijkglas bezien. - The first of February in Lisbon (J. Finot). - Modernism (Paul
Sabatier). - Arbitration Courts and Wages boards in Australasia (J. Ramsay
Madonald). - The German fleet (
): de macht van die vloot wordt overdreven;
ook als alle ontwerpen zullen verwezenlijkt zijn blijft ze nog op den derden rang. The Charme of french Verse. - Austria-Hungary, Italy and the West Balkans (Sc.
Viator). - The Prospects of Liberalism (Prof. L. Hobhouse). - Sir Edw Grey on Capture
at Sea (J. Macdonell).
- April 1908. - Unemployment and its Cure (W. Beveridge): Steviger opvoeding
in de lagere school voor jongens en meisjes. - The American Senate as a second
Chamber (Prof. Al. Johnson). - The present Tendencies of French literature (Ed.
Rod): Daarvoor is geen formule te vinden. De Franschen zijn klassiekers, een tijdlang
waren ze 't niet meer, maar ze trachten het te herworden. Mordern Attacks on Christian
Ethics (K. Mozley). - Lord Cromer a. Government by Journalism (W. Stead): Een
antwoord op Lord Cromers kwaadgezindheid jegens de pers in zijn boek over modern
Egypte - Education sub Dio (J.E.G. de Montmorency): De voordeelen der school in
open lucht. - The Raising of Lazarus
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(H. Gwatkin). - The black Art of vivisection (St. Coleridge: een pleidooi tegen de
heelkunde. - Can Science abolish War? (F. Maude). - Mechanism and Life (M.
Hartogh). - Foreign Affairs (Dr E. Dillon).
- May 1908. Affairs in transition (J. Spender). - The new electric Ordnance (Col,
Maude): het electrische kanon; hoe volmaakter en hoe vreeselijker de wapenen
worden, hoe meer kans dat het oorlogen zal uitblijven. - The ether of Space (Ol.
Lodge). - The Village ‘Pub’ (D. Pedder). - The Function of modern art criticisme
(March Philips): ze kan een groote eeuw voorbereiden. - Ancient Wisdom and modern
knowledge (Eus. M. Caillard). - Experiments on animals (St. Paget). - The Waste of
Daylight (Alg. West). - Christianity in India (J. Farquhar). - Foreign Affairs (Dr
Dillon).
- June 1908. - The financial Aspect of the Licensing Bill (Th. Whittaker). Commonsense about Brewing and the bill (Ol. Lodge). The necessary Basis of Society
(S. Webb). - Oxford in the sixties (H. Platt). - Free Trade a. the late Ministry (Th.
Lough). - Ibsen as a religious teacher (H. Rose) in ‘Brand’ en in ‘Peer Gynt’. - The
Carnegie Trust and Scottish Universities (W. Ramsay). - The Raising of Lazarus
(Burkitt). - Vivisection and Disease (St. Coleridge). - Presence and Omnipresence
(W. Scott Palmer). - Foreign Affairs (Dr Dillon).
- July 1908. - The Rebellion of Woman (T. Billington-Greig) de suffragettes zullen
't winnen op den duur. - Liberalism a. Women's Suffrage (B. Russell). The American
episcopal Church (G Hodges). - Goethe's West-Eastern Divan (Prof. Dowden). The polish Question in Russia (Jos. Roscielski). - The Local Government Board (G.
How). - Luminous Owls and the ‘Will o' the wisp’ (Digby Pigott). - The Future of
India (Mac Nicol). - The Luxemburg Succession (L. Appleton). - Subjective Science
(E. Caillard). - The reform Movement in Persia. - Foreign Affairs.
NORTH AMERICAN REVIEW, Febr. 1908. - The financial Situation: over de
staatskas, de banken en de crisis van toen. - Bookishness and Statesmanship
(Roseberg). - The Encyclical against Modernism (C. Briggs). - Legitimacy of the
Closet Drama (B. Matthews). Grieg: an Estimate (L. Gilman). - What is Religion?
(F. Hoffman). - The Dogma of Journalistic Inerrancy (M. Smith). The Crisis in
Ireland (T. Rolleston). - Humor under sundry Skies (Ch. Brewster). - The Yosemite
Waters (H. Mouwe).
- March 1908. - The Truth about German expansion (von Speck-Sternburg), Van 't
plan, Holland en Antwerpen te annexeeren, zal niet veel terecht komen. - For a
Pareel's Post (G.v.L. Meyer). - Prospect of Aërial Navigation (S. Newcomb). - An
English View of the Panama-Canal (A. Colquhoun). - Conclusion of a freethinker
examined (Dr Coyle). - The Romance of the Diamond (W. Crookes), in 't bizonder
de scheikundige diamantmakerij. - Psychopathic Rulers (A. Hamilton) - Corporations
in modern Business (G. Perkius). - The new Ireland (S. Brooks). - The Poet's Mind
(M. Eastman). - Preferential Tarifs in the British Empire (A. Moloney). - Investment
Securities (Financiën).
- April 1908. - The Spirit and Letter of Exclusion (O. Straus). - The Dogmatic
Authority of the Papacy (Arch. Ireland). - Education from a Military Viewpoint (C.
Larned). - Economy of Attention in
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theatrical Performances (C. Hamilton). - The religious Situation (S. Smith). - Fifteen
Years of french Diplomacy (A. Tardin). - The ‘Black Hand’ Myth (G. d'Amato). The Brownsville Investigation (S. Foraker). - The new Ireland (S. Brooks). - Venezuela
a. the American Claims. - The Decline and Fall of Wagner (R. de Koven). Journalism, Politics a. the University (The Editor).
- May 1908. - The Claims of Candidates: Cannon, Cortelyou, Fairbanks, Foraker,
Hughes, Knox, La Follette, W. Taft. - The States and the Federal Government (W.
Wilon). - How to give New-York the best Police force (T. Bingham). - The new
Ireland (S. Brooks). - The Ether of Space (O. Lodge). - Investmens Securities
(Financier). - The German Bourse Law (G. Plochmann). - A Crisis in the History of
the American Army (L. Seaman).
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Omroeper
DE NOBELPRIJZEN VOOR 1907 vielen ten deel aan: 1. Rudyard Kipling voor de
letterkunde; 2. Pfr. Michelsen, van Chicago, voor de natuurkunde; 3. Dr Berchner,
van Berlijn, voor de scheikunde; 4. Pfr. Laveran, van Parijs, voor de geneeskunde.
De vredesprijs werd verdeeld tusschen Moneta, voorzitter van de Italiaansche
vredesvereeniging, en Renault, Fransch afgevaardigde bij de Haagsche Conferentie.
HET NEDERLANDSCH CONGRES werd dit jaar te Leiden zonder veel glans
gehouden. Onder 't meest opvallende voor ons telt mee het
Hadewych-Bloemardine-debat, waarover de Warande-lezers door Pater van Mierlo
breedvoerig werden ingelicht.
DE JAARLIJKSCHE LIJST der uitgeschreven Prijsvragen van wege de Vlaamsche
Academie behelst ditmaal prijzen voor 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915.
VOORTAAN verschijnt maandelijks ‘De Katholieke Ziekenverpleging’, tijdschrift
gewijd aan de wetenschappelijke en zedelijke vorming der ziekenverplegers, onder
het beheer van Dr Fr. Meeus, Kan. Van Rechem, Dr Fr. Mets, Dr R. Speleers, E.H.H.
Van Neylen. Prijs per jaargang 3 frank. De bijdragen moeten worden gezonden naar
Dr Fr. Meeus, Gheel, en de inschrijvingen naar Dr Fr. Mets, Lisperstraat, 77, Lier.
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Menschelijkheid
Ik, die mij somtijds klein voel in dit groote Leven
dier duizend zonnen, boven dees mijn doodgaand hoofd,
en moedloos dwaal omdat ik hier als mensch moet leven
en mij geen hooger doel van wezen schijnt beloofd....
- Kan plotseling zooals een vuur omhooge klimmen
wanneer ik voel en weet, dat in mijn hert getroond,
standvastig en steeds levend zonder aardsche kimmen,
vol ongekenden luister Godes beeltnis woont.
Ik voel mij rijzen dan en ken noch tijd, noch dagen.
'k Ben gansch alleene, 'k heb noch vriend noch vijand meer...
De wereld is vergaan, en al het menschlijk zeer
en blij mag nutloos van zijn tijdlijk-zijn gewagen!....
En needrig knielt het heelal voor mijn voeten neer!....
Wee! dat ik al die schoonheid in mijn vleesch moet dragen!...
FELIX TIMMERMANS.
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Voor Guido Gezelle
Zooals een koning zijt gij langs het land gegaan,
gekroond met 't blauw der lucht, gemanteld met het groen
der boomen en beladen met het lied der vooglen,
- omwierrookt van den geur der nooitgetelde bloemen.
Beglansd van zon en maneschijn en sterrenlicht,
die aureolen kringden rond uw peinzend hoofd.
- Bemind van al wat roert in kruid en lucht en water...
En in die weelde droegt ge uw koningstaf, uw ziele,
het beeld van God, den Schepper van uw rijk, zoo vroom
en heerlik dat ge een bloem in 's Heeren handen wierd!
FELIX TIMMERMANS.
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Dr Schaepman(1)
15 Aug. 1867-6 Oct. 1868
Voor Mgr Van Heukelum
Nu waren de dagen van ingetogen heiligheid voorbij, en 't werd voor Schaepman
een laatsten keer seminarievacantie.
Na de feestviering thuis te Arnhem, kwam hij naar Amsterdam gespoord om voor
de tweede maal zijn vereerden Thijm te bezoeken. Samen gingen ze naar beeldhouwer
Royer, en 't was ‘Vondel’ heel den avond. Want de meester, die voelde dat zijn jaren
waren geteld, had spoed gemaakt met het monument dat vóór half October moest
klaar wezen, en Schaepman kreeg van zijn nieuwen vriend een kopie van 't gewrocht
mee naar huis.
Begin September kwam Schaepman voorgoed naar Utrecht over. Mgr Zwijsen
wist vooreerst niet wat aan te vangen met zijn lieveling. Voor den buitengewonen
jongen moest hij natuurlijk zoeken naar iets buitengewoons. Maar zijn oude dag
bracht hem veel meer zorgen dan hij voelde verder kunnen dragen; vijftien jaar
onverpoosde inspanning van den scherpsten geest en van den krachtigsten wil hadden
de reuzengestalte gekromd van den eersten Hollandschen Metropolitaan sedert de
hervorming, en zoo liet hij ook het lot van zijn besten theologant in de handen van
zijn vicaris-generaal, den plebaan Mgr A.J. Schaepman, Herman's neef.(2) Nu kon hij
gerust wezen: Mgr Schaepman zou zijn dichter van ‘de Eeuw en haar Koning’ wel
terecht brengen.
En Schaepman werd opgenomen bij heeroom in de

(1) Om allerhande redenen, voor den lezer van geen belang, werden onze Schaepman-artikelen
sedert 1903 geschorst. Wij hopen voortaan regelmatig te kunnen vorderen.
(2) Mgr was de zoon van een broeder van Herman's grootvader.
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pastorie. Hij mocht zich heeten kapelaan van St. Catharinakerk. 't Leek anders wel
een meedoen voor spek en boonen, wijl hij daar geen leege plaats kwam vullen. Maar
de kapelaan vond het heerlijk nu een eigen kamer te hebben in 't Maecenas-huis, dat
vroeger de linksche bezoeken van den houterigen student had ontvangen, en hij vond
het heerlijker nog, nu collega te zijn met kapelaan Van Heukelum, den kostelijken
vriend, die ‘de Paus’ de wereld had ingeholpen, die ‘de Eeuw en haar Koning’ had
opgetroond, en die daar zat in zijn heiligdom, eenmaal voor den seminarist van
Kuilenburg een vizioen: Van Heukelum, droomend en dwepend, omschanst in zijn
gothische vesting met prenten en boeken uit de Middeleeuwsche kunst en uit heel
Holland's letterkunde.
Nu hokten ze samen voortaan: daarbuiten lag 't koor van Ste Kathrijne en de
Rijnsche bleekert, de vredigste kant van de stad; daarbinnen zwirrelden de idealen
van twee jonge Cresussen van 't leven. Wel kon Heuk om zijn jaren Schaep's vader
wezen, maar jong was hij van hart en van geest - en hij is 't gebleven tot op dezen
dag, een der prachtigste priesterstypen, die Nederland ooit heeft gekweekt.
En hier moet een plaatsje ingeruimd voor 't portret dat de vriend van den vriend
heeft geteekend; dertig jaar later, maar in al de levensvreugde van dertig jaar vroeger.
‘'t Geval van Van Heukelum was een zeldzaam geval in die dagen. Voor vogelen
van deze soort was geen lucht in onzen Nederlandschen katholieken dampkring.
Kunst was een woord dat onder onze geestelijkheid nog geen gemeenzaam woord
geworden was. Slechts door weinigen... werd het uitgesproken en door die weinigen
nog meest in klassieken zin. De Dietsche Warande had schaarsche lezers, nog
schaarscher bewonderaars en volgers. Het was bijna goede toon er de schouders voor
op te halen. Om dit tijdschrift, dat anders wilde en anders deed dan men gewoon
was, hing een zwavellucht, een lucht van Revolutie. Het streed voor romantiek en
gothiek; wat dorperheid tegenover de Fransche meesters, tegenover de heilige
klassieke kunst!.....
Op dat oogenblik volbracht de kunst aan hem hare
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taak nog niet. Zij gaf hem, naar het uiterlijk genomen, nog geen vreugde en veel
harmonie bracht zij, ook al naar het zichtbare, in zijn leven niet. Zij, die zich op dat
oogenblik de hoogepriesters der Roomsche kunst in Nederland waanden, waren over
het optreden van dezen jongen priester weinig gesticht. Aan hunne flamijnsche handen
was, om in klassieken stijl te spreken, het heilig vuur toevertrouwd; waar had deze
met zijn ongezalfde knuisten het recht verkregen om op te gaan tot het heiligdom?
Hij had nooit een Academie bezocht, wat zou hij weten van kunst?
Hij wist er van en hij hield zich staande.’(1) Maar zijn steenen getuigenissen lagen
nog in 't verschiet; zijn we eenmaal daar, dan zal Schaepman ons wel weer naar Van
Heukelum heenleiden.
Zoo zaten ze daar ‘onder ons’. Intusschen verzuimde Schaepman zijn letterkundige
briefwisseling met Alberdingk niet. Den 17en October kwam het tot een huldevers,
dat Sterck in Thijm's papieren heeft ontdekt; 'k zal zeker niet de eenige zijn om dien
vond gelukkig te heeten:
Eens, was het niet het heerlijkst uur mijns levens?
Een ure nooit te moeijelijk verdiend
Door duizende uren moeizaam strevens Eens hebt gij mij begroet als vriend.
'k Stond eenzaam daar, in twijfeling verzonken.
Wat baatte mij 't gevoel van eigen kracht?..
Een heldre ster had in mijn oog geblonken
En 'k meende, 't was een dwaallicht in den nacht!
Ik wilde strijden, maar het ridderwapen
Scheen voor de zwakke handen mij te zwaar;
De man, voorwaar, is voor de daad geschapen,
Maar iedre havik is geen adelaar.
Toen werd uw hand mij vriendlijk toegestoken,
De boeien mijner lafheid vielen af.
Toen hebt ge een woord, een machtig woord gesproken,
‘Strijd met de wapens, die uw God u gaf!’

(1) Verzamelde Dichtwerken, 5e uitg. ter Inleiding XIX.
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En, God zij lof, ik heb gekampt, gestreden,
En, wil het God, 'k zal strijden tot den dood
Voor ieder recht door dwinglandij vertreden,
Al verft mijn bloed ook 't eigen vaandel rood.
'k Zal strijden voor het erfdeel onzer vaadren,
't Palladium der grootheid en der eer;
Aan God de wraak! maar de eerdienst der verraadren
Vergt van mijn harp een vloek ten tegenweer.
Bij iedren hoon den Kristus toegesmeten,
Bij iedren slag in 't godlijk aangezicht.
Zing ik den Vorst op 's kruises throon gezeten,
Den God uit God, het Leven en het Licht!
Aan God ook de eer, den Eeuwgen, den Almachten,
Die leeft en heerscht in eeuwigheid en nu,
Den Gever en den Schepper aller krachten,
Aan God zij de eer - maar, naast mijn God, aan U.
Gij weet het, in de fijne hoofsche banden
Der vleijerij voegt zich mijn tale niet,
Wat ik U geef, deed lang de borst mij branden,
Een dankbaar hart spreekt dankend uit mijn lied.

Een kostelijke hulde aan Alberdingk uit den gulden tijd van Schaepman's twintig
jaren; weeral een omschrijving van het credo pugno, den eersten en laatsten kreet
zijner ziel; en weeral een bewijs dat de jonge priester in de heilige naïveteit van zijn
eerste geestdrift steunde op een wil, die vast-beslist wist wat hij wilde - en die niet
zou loslaten vóór hij het won.
't Past hierbij te herinneren dat Alberdingk verdiende wat Schaepman hem gaf.
Zonder den voorman waren uit het heidekind van Twente in zijn theologanten-tijd
geen gedichten voor 't publiek losgelokt.
*

**

De dateering van 't huldevers viel samen met den eersten dag der Vondelfeesten.
Want zoo meteen staan we vóor de drie groote dagen: den 17en, 18en en 19en October
1867. Met echt nationale lankmoedigheid had men eerst
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een paar eeuwen gedraald en zich dan voorbereid, zeven jaar lang. Eindelijk was
men klaar: Holland vierde zijn Vondel.
Kunstminnaars en straatnieuwsgierigen, het stoomde en het stroomde naar
Amsterdam uit Vlaanderen zoowel als uit Groningen. Onder vlaggen en vaandels,
tusschen bloemen en groen, langs winkel-uitstallingen van Vondeliana,
gedenkpenningen, lichtprenten, herdrukken en autografen, kronkelden de menigten
's avonds den 17en naar de concertzaal van 't Park. Daar werden de feesten ingeleid.
Een machtig koor zong verzen van Hofdijk, op muziek van Verhulst. Daarop een
engelenrei uit den Lucifer door van Eyken getoondicht. Dan de ouverture Gysbrecht
van Aemstel en 't schoone Wiltzangk, beide van Verhulst. Verder Alberdingk's ‘O
Poesie, hoe lieflyck is uw tredt!’ door zijn zuster, Mevr. Cuypers, gezongen. En
eindelijk de feestcantate van Hofdijk en Hol.
Natuurlijk had Schaepman zich voor de feesten laten inschrijven; maar enkel den
tweeden dag kon hij komen. 't Was de dag der onthulling van 't monument. Men
vergaderde in de Nieuwe Kerk om Vondel op zijn graf te groeten en te kronen: Van
Lennep deed het in aller naam. Vandaar trok de statige stoet, met zijn zinnebeeldige
groepen en zijn prachtige praalwagens naar 't Rij- en Wandelpark, rondom 't omhulde
beeld. Ook hier was 't Van Lennep die de feestrede hield. Het deksel viel en door
tienduizenden hoera's werd Vondel begroet als de kunstkoning van zijn volk. Een
reuzenkoor zong hem welkom op muziek van Heinze en verzen van Binger.
Cuypers en Royer hadden werk geleverd, zoo schoon als Aug. Reichensperger die daar was - onder de moderne scheppingen van dat slag er nooit een had gezien.
's Avonds van dienzelfden dag was 't in den grooten Schouwburg te doen. Van
Lennep had voor de gelegenheid ‘Een Dichter aan de Bank van de leening’ geschreven
- nagenoeg zijn eenig tooneelstuk dat nog niet is vergeten - en de troep van Peters
vertolkte 't flink. Ook aan 't meesterstuk van den feestheld, aan Lucifer, waagde men
zich.
En Schaepman die terugmoest naar Utrecht en niet meemocht den 19en met de
beevaart naar Muiden! 't Speet
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Alberdingk zeer. Hij en Cuypers hadden een heele maand gezweet van inspanning
en geestdrift bij de versiering en den wapentooi van 't ‘Hooge Huis’, en in wedijver
met de water- en zolderratten waren ze gekropen van de slotpoort tot de tinnen. 't
Was na tweehonderd jaar nog eens feest op 't kasteel van den Drost; en uit
Alberdingk's hymne, door Heinze getoonzet, wiekte een vlucht van herinneringen
de opgewekte geesten van dames en heeren binnen.
't Waren heerlijke dagen. De zonen verdrongen malkander om Vader Vondel al
zingend om 't schoonst en om 't luidst. Dichtaders, die allang schenen uitgedroogd,
waren aan 't vloeien gegaan en zochten haar weg naar den vijver van 't Amsterdamsche
Park.
En waar bleef Schaepman?.. In denzelfden omslag als 't gedicht aan Alberdingk
stak nog een ander. ‘Ja waarlijk dat zijt Gij, Gij, Hollands grootste zanger’ zoo ving
het aan. Hij had het geschreven met vóor hem het geschenk van Royer, het lichtbeeld
van 't monument, en Alberdingk las in den bijgaanden brief dat dit vers het tweede
deel was van een groote Vondel-hymne, in vier zangen, die hij eerstdaags voor Van
Langenhuysen's pers ontvangen zou.
Het plan was er dus, enkele fragmenten van den eersten zang, geheel de tweede,
maar de derde en de vierde vlotten nog in Schaepman's geest; en de feesten waren
voorbij! De eer van den Vondel-man vergde dat hij in allerijl 't zijne gaf.
't Was ruim slapensuur toen Van Heukelum en Schaepman den 21en October thuis
kwamen van een partijtje, waar 't Gaudete in Domino de leus was geweest. Schaep
voelde zich op dreef en ging liever niet naar bed. Hij bleef alleen op Heuk's boekerij,
den lusthof van zijn Muze. En toen Heuk, die goed had geslapen, 's morgens zijn
kamer ontgrendelde, stond de dichter voor hem met roodgezwollen oogen, maar ook
met den heelen Vondel af. Eventjes de 391 verzen in 't net geschreven, en met de
avondpost ging alles naar Alberdingk.
Van Heukelum jubelde: Schaepman had als een Vondel zijn Vondel bezongen.
Sedert hebben ontelbaren Van Heukelum nagejubeld.
't Plan werd uitgevoerd zooals de brief het aan Thijm
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had gemeld. Een hymne, vierledig van ingeving, en van grondgedachte toch éen. De
eerste zang bezweert Amsterdam uit zijn zeventiend-eeuwsche burger-glorie: de
geboortestede van Vondel's genie,(1) de eigen achtergrond voor een echt Vondel-beeld.
Statige trochaeen leiden ons binnen. Al wie ze las heeft ze van buiten geleerd, de
stads-verrijzenis die deze geest in een viertal achtregelige strofen weet op te stuwen
met al de pracht, door Bakhuizen van den Brink in zijn geschiedkundige Vondelstudie
uitgestald; dezen gloriezang, die zijn rythmen gekadenceerd naar den kloeken stap
dier ‘forsche burgerijen’, doet samenstroomen in de lichtkern van dien weeldetijd
voor karakter en genie:
‘Geef uw dichter Vondel weer.’
En dan de verrassing van die streng-wijsgeerige, in al haar onderdeelen
scholastisch-juiste dichtersbepaling - toch vlammend van inspiratie en zich slingerend
in een gloeienden eerekrans om het hoofd van zijn Vondel. Neen zeker, ‘Aemstels
oude naem en zal geen roem ontberen’.
In den tweeden zang aanschouwt Schaepman 't monument, en zijn blik giet leven
in de beeldengroep. Vondel is weergekeerd van 't feest op St-Joris doelen, waar
Govert Flinck hem gelauwerd had; en nu ontvangt hij met de broederenhulde ook
de hulde van zijn eigen werk: de ‘Genii’ van 't leerdicht, van 't hekeldicht, van het
treurspel en van 't lierdicht zitten aan zijn voeten. Zwaar van ideeën slepen deze
verzen hun statigheid uit in de plecht van rijk-rijmende vijfledige
alexandrijnen-strofen. In festoenen zwieren de omschrijvingen der verschillende
genres langsheen het beeld van 't genie, dat door de zesde strofe weer wordt gevat
in een variante op het ‘Dichter zijn’ van daareven.
Maar in den derden zang is 't of de ‘Meester’ niets meer weet van 't geen er gebeurt
rondom hem. In de blauwe hemeldiepten zoekt zijn zienersblik niet naar zijn Pascha,
niet naar zijn Palamedes, niet naar zijn Gysbrecht, niet naar zijn Adam in ballingschap,
niet naar zijn Maeghden, niet naar zijn Maria Stuart, ook niet naar zijn Lucifer; hij
vangt het mysterie van het Sacrament en hij jubelt in de scheppingsidee van zijn
Altaergeheimenissen. Dit derde

(1) van 't genie, niet van den man.
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deel, misschien wel het sterkste van bouw, is architectonisch van den eersten zesvoeter
tot den laatsten drievoeter(1).
‘Scribis aeternitati’ had Vorsius tot Vondel gezegd, en de vierde zang herhaalt
het, wijl hij Vondel kroont, niet als het standbeeld, voor dezen sterfelijken tijd, maar
voor de eeuwigheid van dien God, door Vondel zoo heerlijk bezongen.
Dit laatste deel is een apotheose voor Vondel, maar ook voor zijn leerling. Een
van de hoogste tochten, die Schaepman's kunst ooit heeft gewaagd, dit lied van God
en van eeuwigheid. Op 't gewiek van een spelende vormenwisseling gaat hij de
gouden hemelen in, meevoerend zijn geloofsideeën in haar strijdkleed, dat langs om
schitterender wordt, naarmate hij stijgt tot der zonnen Zon. Eén lyrische vlucht zonder
stremming, door vizioenen heen, zoo vast van vorm als de diamanten pijlers van 't
hooge Sion zelf.
Zeker, er zijn fouten in ‘Vondel’. Er is nog te veel gerucht in die verzen: een
dertigtal geluidsbeelden, die men zou willen missen; overvloed van ‘strijdgewoel,
dat dondert door de sferen’, van ‘zangen die ruischen door het zwerk’ of ‘klinken
over 't aardsch gebied’ in ‘duizend kreten, die schateren’ tusschen ‘de stormen die
tieren’, terwijl boven ‘de jammerkreten’ de ‘lorkreet van de faam en de stemmen der
historie’ galmen, als wij ‘'t lied der eere zingen’ en ‘jubelen op vollen toon’ dat
Vondel onsterfelijk is.
Zeker, er is een organisch gebrek zelfs in de conceptie van 't geheel, wijl de anders
zoo sterk ontworpen eenheid wordt verstoord in de tegenstrijdige voorstelling van
Vondel die in den tweeden zang zint op een danklied voor zijn broederen en in den
derden de ingeving opvangt van zijn Altaergeheimenissen.
Zeker, er kleven nog dingetjes aan dien koningsmantel, die we er wenschten af te
blazen, slordigheden die er opvlogen in der haast, als b.v. tweemaal dat onoogelijke
‘die ronddoolt over de aard’ (vers 136 en 182); maar 't

(1) Eventjes mag hier worden opgemerkt dat de aanhef: ‘Waar meester peinst gij op?’ door Perk
in bewuste of onbewuste navolging is gebezigd.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1908

427
opjagende stof dat nu en dan den blik verduistert, belet ons niet bewonderend te
staren op dezen genialen rit door dichter Vondels land.
Geen enkel oogenblik worden we hier Schaepman's geestdrift moe. Een
onschendbare onderscheiding in een speelsche bontheid van tooneelen, een stevige
stijging van gedachten in een slanke sliering van vormen, een vurige verrukking in
kernige knapheid.
In technische volmaking trouwens staat dit stuk boven al 't geen Schaepman tot
nog toe gaf. Dank zij wellicht zijn nieuwen levenskring is ook minder schoolschheid,
meer frischheid in zijn verzenbeweeg.
Lees alles in ons Nederlandsch wat uit zijn aard een vergelijking met dezen Vondel
uitlokt; lees verder Horatius' Carmen Soeculare, Lamartine's Byron, Barbier's Dante,
Swift's On Poetry, Swinburne's Hugo, - en, misschien geeft ge den prijs aan onzen
Van Beers met zijn Maerlant, - maar zeg wie dadelijk daarachter komt, - en in
gemoede, als 't u belieft, zonder u bang te maken om 't geschreeuw op den ‘ouwen
rhetor’.
En geen wonder dat Schaepman, zooals we hem thans kennen, zoo slaagde. Men
moet geen diepe vorscher wezen om in dit gedicht nog iets anders dan een
Vondelhymne te vinden: een hymne namelijk aan de kunst ατα ολ ς γ ς, aan de
katholieke kunst.
We heetten ‘de Paus’ Schaepman's levensprogramma; en ‘Vondel’ noemen we
zijn kunstprogramma. Dit is inderdaad de zang van den geloovigen dichter, die waar
anderen zoeken ‘verzonken in diepten van leed en ellende’, staat in 't hoogste geluk
van Gods genade, die ziet de hoogste waarheid, en dus ook geniet de hoogste
schoonheid, die ze ons brengt uit den hemel en ze doet gudsen over ons op de
stroomen van zijn kokend hartebloed. Wel heerlijk is het hem hier te hooren, den
jongen zanger, in 't feest zijns levens, uitzingend wat hij aanbiddende gelooft en
knielende liefheeft. Ik zou wel eens willen weten wanneer, in om 't even welke
letterkunde, een dichter is opgetreden, die op zijn 23 jaar, zijn levens- en
kunstopvatting heeft verkondigd, zoo breed en zoo vast, en heeft geopenbaard in 't
licht van de eeuwigheid de beginselen die over zijn heele tijdelijk
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bestaan zouden bloeien en glanzen. En 'k zou wel eens de vingeren willen tellen die
zouden worden opgestoken onder onze menschen van thans bij de vraag: Wie kende
op zijn twintig jaar onze letterkundige meesters van vroeger, niet enkel zóo dat hij
ze aandachtig had gelezen, maar dat hij ze in zich had verwerkt, dat hij tot in zijn
navolging zelf een bewijs kon leveren van ontvankelijkheid voor en inleving in de
geniaalste dingen onzer literatuur, en dat hij, in zijn sterke studie, door zijn sterk
gevoel zijn sterke oorspronkelijkheid gaaf heeft bewaard?
Later verkoos men het anders: in plaats van te studeeren negeerde en schrobbeerde
en persifleerde men liever. En als men dan uitgeraasd neerzakte in de stille jaren die
nopen tot studie, ving men aan op zijn vijftig wat Schaepman op zijn twintig reeds
afhad. De kleinen immers meenden dat ze om zichzelf te worden eerst de groote
zelfheid onzer grootsten moesten stuk slaan. Schaepman begon zonder schobbejakken,
en met den eerbied der groote traditiën in zijn studiekop, is hij zelfbewust de plaats
van zijn roeping gaan kiezen, ver boven alle schoeljegenies, in de ruimten waar
heerscht de onsterfelijke geest, waar ware gedachte schoone aanschouwing wordt,
en waar de steilste bespiegeling openvlamt in hoogste poëzie.
En zoo zijn deze derde en vierde zang éen jubileering van de kunst in 't geloof, de
‘consonantia et claritas’ waarvan in zijn ‘ratio pulchritudinis’ des Areopagieters
proza zingt; de aanbiddende kunst, de hoogste van alle.
*

**

De eigenlijke bezigheid van kapelaan Schaepman in de kathedraal was mis te lezen,
biecht te hooren en te preeken. Elke preek was een stijlwerk voor hem. In den hof
of in de gangen der pastorie liep hij eerst een paar uren te slenteren. Niemand mocht
hem storen als hij zoo aan 't ‘afspinnen’ was. Daarna ging hij zich opsluiten, pennend
altijd maar door, tot de heele preek in zijn klaar, mooi schrift op 't papier stond: maar
dan stond ze ook, klaar en mooi, van a tot z, in zijn geheugen geprint.
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Hij preekte graag; want hij vond dat het ging. Zonder moeite loste zijn tong zijn
overwegingen op den heiligen tekst en zijn zware stem stiet zijn gemakkelijk gedragen
zinnen over die eigenaardige hanglip, die soort ‘babine’ waarom al spelingen hingen
van bezieling, die met poozen zijn bazuinklanken de dreunende wanden langs deden
daveren en de gretig luisterende ooren en harten in.
Hij preekte zelfs meer dan hij moest; dat waren de keeren dat hij het in de plaats
van Kloppenburg deed.(1) Deze flinke kop had geen tong naar zijn hersens, en
Schaepman wist het algauw, ofschoon Kloppenburg het niet graag bekende. Toen
Schaep hem dan hengsten zag aan de kanselkarwei, die er woord voor woord in moest
eer hij 't wagen dierf, kwam de jonge maat meewarig eens toekijken, want het ging
door zijn hart. ‘Klop, hoeveel Havanna's krijg ik als ik morgen preek voor jou?’ 't
Was niet om 't even welk getal de zweetende Klop dan beloofde; en telkens werden
de eischen zwaarder. Maar 't moet gezegd dat Schaep den heiligen buit met zijn
makkers altijd broederlijk deelde.
Als Van Heukelum zijn zieken bezocht, ging Schaepman veelal mee. En daar Van
Heukelum ook met de zielenzorg van 't Provinciaal Krankzinnigenhuis was belast,
bracht hij zijn gezel daar nogal eens binnen. Een van die bezoekjes is historisch
gebleven. Ze kuierden samen door de slaapzaal; vóor hen sprong daar, zonder veel
omslag in tweeërlei zin, een zieke zot op uit zijn bed. En met een onuitsprekelijke
dreiging, populair onder de Brusselaars om een kostelijk fonteintje, wilde hij los op
den geestelijken vader en op dien grooten mageren daar. Schaep deed iets op van de
pret. Ontelbare keeren heeft hij bij 't ophalen van 't voorval zijn lever geschud; maar
telkens natuurlijk, met een vindingrijkheid die Heuk verblufte, kwam er weer een
gek bij, tot op den duur de heele bevolking van den dormter den langs om minder
gekleeden saluut presteerde.
Door Van Heukelum geleid, kende Schaepman aldra de gansche stad op zijn duim.
Terwijl ze liepen door de

(1) Kapelaan Kloppenburg, die ‘de Paus’ had helpen critiseeren.
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straten liepen ze ook door de eeuwen. Ze droomden zich weer in 't aloude Trajectum
ad Rhenum, Horden Franken en Friesen trokken hun oogen voorbij, Romeinsche
schoonheden brijzelend, maar vechtend voor een verschiet, dat daar hing in
mysterieuze verten. Den zegen van 't Christendom zagen de wandelaars dalen uit de
heilige handen van Willebrord over de hutjes aan den Rijn. 't Bisdom Utrecht was
gesticht. Hofdijk's ‘Voorgeslacht’, hun oud-Hollandsch lievelingsboek, had hun
verteld in kleuren en geuren, hoe 't bisdom, door de Noormannen doodgebrand, onder
de Salische en Saksische Keizers uit zijn asch verrees, en groeide met schatten van
gronden en goed tot het Sticht werd de machtigste leenstaat in 't Noorden van
Lothringen. St-Maartens prachtige domtoren wist hun te getuigen van die glorietijden;
maar ook zijn treurnis begrepen ze, hij die daar staat gescheurd van zijn kerk,
ingestuikt onder 't geweld van den orkaan een eeuw nadat de Hervorming uit den
tempel had gejaagd het oude geloof dat hem bouwde, den reus, en op wiens terugkeer
hij nu staat te wachten.
En toch, de rampen van hun Rome konden ook voor hen niet verduisteren den
luister van Holland die opstraalt uit de groote zaal der Academie, eenmaal de aula
capituli waar in 1579 de Unie werd gesloten. Katholiek of Protestantsch, de groote
eeuw was geboren...
Minder om de boeken dan om 't gebouw zelf gingen ze dwalen in de
Hoogeschool-bibliotheek, 't oude Paushuis, door den Utrechtschen Adriaan VI aan
zijn geboortestad geschonken.
Wel was het sedert 1580 met het aartsbisdom uit; wel werden voortaan de
Hollandsche katholieken nog enkel ‘in partibus infidelium’ door apostolische
vicarissen bestuurd; maar met vader Schaepman hebben we al eventjes de herstelling
medebeleefd, en een der gevolgen naar Van Heukelum's hart was geweest de stichting
alhier van 't Aartsbisschoppelijk Museum voor kerkelijke Oudheden, waar de
Gothiesche meester zijn leerling in de kunst rondleidde nog liever dan in de rijke
galerijen van 't Maurits- en van 't Trippenhuis.
Heel gemakkelijk bewogen ze zich onder die bevolking,
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waar echter niet veel meer dan een derde de hunnen waren. Toch had Schaepman
eens in volle straat zoo halveling een standje met een dominee. De kapelaan had zich
vermeten een kind te doopen uit een gemengd huwelijk: de moeder had hem verzocht.
Maar 't geval was door vader verklapt aan den dominee, en verstoord nam deze bij
de eerste gelegenheid den jongen Roomschen snuiter onder handen. Want mak was
eerwaarde niet. Schaepman legde hem zijn zaak uit, voor dezen keer bedaard en
ingetogen; en dominee kon den kapelaan niet langer scheef bekijken. Dit was de
eerste ontmoeting der latere stichters van 't Monsterverbond: dominee was niemand
anders dan Dr Abraham Kuyper, pas uit Beesd als predikant naar Utrecht bevorderd,
waar hij van 1867 tot 70 fungeerde, vóór hij aan pers en politiek begon mee te doen.
Weinig droomde Schaepman toen van een staatkundige toekomst. Zoomin als Van
Heukelum liet hij zich in met politiek. 't Kon hun zeker geen zier schelen hoe b.v.
het Luxemburgsche vraagstuk werd geregeld. Enkel de strijd tegen de vrije school
mochten ze niet onverschillig over hun hoofd laten gaan. Die was toen immers in
zijn volle woede, en de afgediende liberale partij, onder 't ministerie Bosse-Fock,
‘de Jansalie- en oude wijven-bende’ - 't woord is van Van Vloten, - blies er haar
laatste krachten in uit. Schaepman zelf las op den kansel het mandement der
bisschoppen af - dat historisch mandement van 1868. - De herderlijke brief liet
onaangeroerd de politieke zijde der zaak. Enkel werd er gewezen, kalm en beslist,
op de onbruikbaarheid van het niet katholiek onderwijs voor de Roomsche kinderen:
‘De Kerk wil dat de jeugd in de wetenschappen onderwezen worde, maar zij wil
tevens dat dit onderwijs in alle opzichten katholiek en godsdienstig zij. Zal een school
het vertrouwen der katholieken alleszins waardig zijn, en hunne goedkeuring
wegdragen, dan is het niet voldoende, dat zij den katholieken godsdienst (gelijk het
heet) eerbiedige, dat is volstrekt onaangeroerd late: maar zij moet den godsdienst
zelve leeren kennen en beoefenen. Wat dus te denken van de scholen, waaruit de
invloed van de Kerk en van den Godsdienst is verbannen en slechts een zekere,
natuurlijke zedeleer, of, wat verkies-
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lijker zou wezen, noch godsdienst noch zedeleer wordt geleerd? Katholieken mogen
zulk een onderwijs niet goedkeuren. Dit beteekent echter niet dat men in geen geval
van dergelijk onderwijs kan gebruik maken. Neen, wanneer men niet in de gelegenheid
is het noodige onderwijs te hebben op eene school die de Kerk in alle deelen
goedkeurt, dan kan men zijn toevlucht nemen tot eene niet Katholieke school, altoos
echter op voorwaarde dat in die school niets onderwezen worde in strijd met
godsdienst en zedeleer.
Echter beschouwe men het onderwijs op dusdanige school nooit anders dan als
een “droevige noodzakelijkheid”. Zoolang die noodzakelijkheid aanhoudt vermanen
wij diegenen die zich in zulk geval bevinden, om zooveel doenlijk door meerderen
ijver en zorgvuldigheid in het ontbrekende te voorzien.
Niet aldus evenwel zouden wij kunnen spreken van die ouders, welke door eigen
schuld de gelegenheid zouden verzuimen, om hunne kinderen op eene school, volgens
onzen Heiligen Godsdienst ingericht, te doen onderwijzen; welke zonder nood aan
het altoos gebrekkige onvoldoende onderwijs op niet Katholieke scholen de voorkeur
zouden geven. Hoe zouden zij toch zulk een gedrag voor God kunnen verantwoorden?’
Verschooning om de lange aanhaling. Ik deed ze omdat wij allen belang stellen in
woorden door de Kerk uit den aard van de zaak niet enkel voor Nederland gesproken;
en 'k wou wel 't heele mandement aanhalen om te bewijzen dat de hoogheid en de
heiligheid der begrippen geen goede stijleering moeten uitsluiten.
Bij de verspreiding van dit geruchtmakend katholiek manifest vlamde de liberale
hartstocht voor de staatsschool natuurlijk nog hooger op. Toch waren er mannen als
Dr A. Pierson die vlakweg de staatsschool als ‘de secteschool der modernen’
bestempelden.(1)
Dat alles heeft de Kamer niet belet, ondanks de pogingen van Messchert van
Vollenhoven, na heftige bespreking, met 26 stemmen tegen 5 de onderwijswet aan
te nemen.
Hoe weinig ook Schaepman toen dacht dat zijn priesters-dichtersroeping zich
uitbreiden zou tot die van

(1) Daarover meer in: Van Welderen: Parlementaire Geschiedenis van Nederland II, bl. 48 en
vlg.
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emancipator zijner katholieke landgenooten ook op staatkundig terrein, - toch maakte
het mandement een diepen indruk op hem, en ‘diepe indruk’ bij Schaepman beduidde
van toen af: ‘stuwing naar daden’. In een der laatste bladzijden die zijn bevende pen
heeft volgeschreven(1) wijdt hij aan den herderlijken brief nog een kostelijk woord:
‘Ik herinner mij nog hoe ik..... 't groote mandement in de Kathedraal te Utrecht mocht
voorlezen, en ik durf nu wel zeggen dat ik nooit heb vergeten, geen oogenblik heb
vergeten, wat ik op dien dag aan God en het Vaderland heb beloofd. En zoo mogen
spreken alle mannen van die dagen, priesters en leeken, grooten en kleinen, het
geheele geslacht dat den schoolstrijd streed en strijdt en winnen zal.’
*

**

Aldra mocht Schaepman de vrienden van Van Heukelum in de stad zijn vrienden
heeten. Want ook op de bezoeken werden ze de onafscheidbaren. Het meest en het
liefst gingen ze bij de Lindsen's. Dit echtpaar, gezegend met alles, uitgenomen met
kinderen, leefde voor de kunst. Jan Lindsen was een fijn muzikant - maar dat was
geen reden om te bevallen aan Schaep die niets kende en niets hield van muziek en
die liever tien preeken deed dan éen gezongen mis. Maar Jan was betooverd door
Van Heukelum. Onder de leiding van den gothieker had hij zich aan de studie der
middeleeuwsche kerkelijke kunst gezet, en had Heuk moeten prijzen uitreiken aan
zijn leerlingen, hij ware in verlegenheid geweest met den eersten, of hij dien moest
geven aan Schaep, aan Lindsen of... aan Mevrouw Lindsen, die een kunstenares werd
in 't borduren van kerkgewaden. Ja, aan de theetafel bij de Lindsen's hebben de
kapelanen uren gesleten, die geen van beiden ooit vergat.
Ook de kapelanen Van Groeningen en Peelen, en de landschapschilder Van
Everdingen stonden op 't visitebladje. Maar 't prettigst van al nog waren de kletsuren
's avonds op Van Heukelum's kamer. Dan eerst raakte Schaep, die bij minder
vertrouwden altijd wat bloo bleef, volkomen los. Van

(1) Chronica, Nov. 1902.
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den jongen Schaepman zoowel als van den jongen Newman was 't waar: ‘Here is a
fellow who, when he is silent, will never begin to speak; and when he once begins
to speak, will never stop’.(1) En 's avonds juist, na studietijd - de heele boekerij van
Heuk moest er immers door - was er bij Schaep geen stoppen aan. Toen gaf hij de
voorproefjes van 't geen de wereld later zou zien en hooren. Hij kaatste met kluchten
of hij rekte de veerkracht van zijn geest over kunst en poëzie en wijsbegeerte en
geschiedenis in reeksen van ideeënstralingen waaruit zoowel zijn dichterschap
opvonkte als knetterde zijn critische schranderheid, waarin dartelde de speelsche
oorspronkelijkheid van zijn zien en van zijn zeggen. Maar Heuk, met al zijn
artisten-zin, verstond ook de kunst van de regelmaat en legde 't er toen al op aan om
honderd jaar oud te worden. ‘Bonsoir’ zei ‘de zwarte’ als 't half elf sloeg. 't Kon
Schaep en te Braake(2) - ook een brave nachtbraker - niet schelen; zij bleven opsnijden,
zelfs als Heuk nog eens slaapzuchtig weerkwam om al knorrende 't licht uit te blazen.
Dan vlogen de boeken wel toe, maar in den Erebus bleven vier oogen vonkelen, en
Schaep improviseerde tot het te Braake zelf duizelig werd. Want als de poëet eenmaal
aan 't declameeren viel, wist hij nooit hoe luid hij doorsloeg, al daverde hij soms de
heele pastorie uit haar eersten vasten slaap.
*

**

Met Nieuwjaar '68 verscheen in Alberdingk's Jaarboekje St-Maria van Egypte, de
berijmde legende die al twee jaar in Schaepman's lade lag. Nu kwam ze voor 't
publiek, verlucht met een mooi plaatje van Dujardin. Weeral een kiesche attentie
van Thijm, die Schaepman aangenaam verraste, zooveel te meer daar in de voorrede
van 't bundeltje ‘dichter Schaepman, een van Vondels jongste zonen, die niet Urbanus
den 8e, maar Pius den 9e bezongen heeft in den zedigen kring van het Jaarboekje
hartelijk welkom’ werd geheeten.

(1) Newman, Apologia pro vita sua, bl. 16.
(2) de secretaris van Mgr Zwijsen en later van Mgr A.J. Schaepman.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1908

435
‘Als de dag van heden, schreef de Dr. later(1), toen hij met zijn prachtige rouwverzen
zijn “maestro” al vier jaar had uitgeluid, staat mij de dag voor den geest waarop Sta
Maria van Egypte in het Jaarboekje verscheen. Ik gevoelde iets als had ik den voet
gezet op den weg der onsterfelijkheid. IJdelheid, naïeveteit? Naïveteit zeker, en een
zeer kinderlijke, zoo niet kinderachtige, ijdelheid ook. Maar toch een ijdelheid die
voortsproot uit waardeering voor een fraai werk en uit eerbied voor een groot man.
- Waar blijven thans, vroeg Schaepman rondziende, de bijdragen der jongeren?’
Nog een ander genoegen beleefde Schaepman aan dit gedicht, dat, naar we reeds
weten, als geheel niet onder zijn beste telt. Potgieter had Sta Maria gelezen en
Potgieter was door 't vele schoone in deze legende-bewerking zóó bekoord, dat hij
deed voor Schaepman 't geen hij telkens deed voor een echten kunstbroeder die
opdaagde. Hij noodigde, langs Alberdingk om, den kapelaan op een bezoekje in 't
huis van de Leliegracht.
Potgieter was toen reeds de groote ‘Eenzame’. Tante van Ulsen, de ster van zijn
oude-jonkmansleven, was al vijf jaar bij haar Heiland; Bakhuizen, eenmaal zijn
broeder in vriendschap en altijd in genie, had hij in 1885 met een stuk van zijn hart
ten grave gedragen; datzelfde jaar nog had hij zichzelf een andere ongeneesbare
wonde gereten, toen hij zich losscheurde uit zijn Gids; aldra zou Huet, om wille van
wien alles was gebeurd, naar Indië vertrekken, en godweet of hij ooit den man nog
zou weerzien onder wiens karakter hij wel had geleden, maar dien hij toch om wille
van zijn literair talent en zijn schranderen geest, zijn vriendschap niet ontzeggen kon.
Ja, de tijd was heen toen hij om zich de besten in Nederland schaarde aan den disch.
Toch niet moedeloos. Zoo juist was bij Kruseman het eerste deel verschenen van
zijn ‘Verzamelde Poëzij’; en Florence, waar hij sedert Mei 1865 aan werkte, lag
thans klaar voor de onsterfelijkheid; ook 't monumentale leven van Bakhuizen, dat
helaas een torso zou blijven, was al opgezet.
Schaepman daarheen dus; wel moest hij, de Roomsche

(1) Centrum, 10 Jan. 1893.
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ridder in zijn vurige felheid, in al 't steil-onverdraagzame van zijn priesterlijke
jeugdjaren, tegen den uiterlijk zachtzinnigen maar innerlijk vast bezonken deïst zijn
antipathieën koesteren; maar toch, in zijn dichters-edelmoedigheid bewonderde
Schaepman Potgieter zooals hij alle reuzen bewonderde, en de jonge leviet in de
kunst die zichzelf beminnelijk-naïef zooveel minder achtte dan 't geen hij wezenlijk
al was, zal vooreerst wel naar den hoogepriester zijn gegaan met de Gretchensvraag:
Begreife nicht was er an mir find't. Maar natuurlijke sympathieën rezen er anders
ook: Waren beiden geen goedronde Overijselaars? Bleven beiden hun gouwspraak
van Twente niet getrouw? Waren beiden geen menschen, wel zoowat grootscheepsch
van uiterlijk, maar in den grond zeer bedeesd? Waren beiden geen drukke studeerders,
denkende dichters, gloeiende kunstminnaars, dwepers met de zeventiende eeuw?
Waren beiden geen haters van muziek en van bier? Geen liefhebbers van zeegeruisch,
van barengeklots, van Bourgogne en van eau de Cologne?
Maar Schaepman is nog niet eens bij Potgieter binnen.
‘Ik belde aan het huis met de hooge stoep, op de Leliegracht bij de Keizersgracht.
De meid, die mij opende, nam den mageren, langen kortbroek van het hoofd tot de
voeten op. “Is Meneer Potgieter thuis?” vroeg ik met eenig vertrouwen. Want
Alberdingk had mij aangekondigd. “Jawel, Pater” was het antwoord, “maar Uwes is
hier niet terecht.” Ik hield aan: “Is meneer Potgieter thuis?” De eerbare werd schuw,
zij vreesde dat ik in de een of andere gevaarlijke functie kwam. Daar klonk een gulle
stem op de trap “kom boven, kom boven!” De ferme gestalte, de kloeke kop met de
muts werden zichtbaar, een echte mannenhand greep de mijne. Ik had Potgieter
gezien!’(1)
En hoewel de bezoeken over en weer nooit zeer talrijk werden, toch was er tusschen
beide geesten een band gelegd, die, zooals we zien zullen, met de jaren steeds nauwer
werd, en die aan Schaepman zijn heele leven dierbaar is gebleven.
*

**

(1) Verzamelde dichtwerken, 5e uitg. Inleiding.
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We zijn thans in Februari-Maart 1868. Dat was een gewichtige tijd. Het provinciaal
Concilie te 's Hertogenbosch bekroonde de vijftien eerste jaren der Hierarchie. En
Mgr Zwijsen, door de kwalen van de jaren langs om erger getergd, pleegde een daad
van ongewone zelfopoffering: Hij legde 't aartsbisdom neer en nam in de plaats het
bisdom van 's Hertogenbosch, een last nog tilbaar voor hem.(1) Den 9en Maart werd
Mgr Schaepman, de vicaris generaal, aartsbisschop. De man van apostolischen
eenvoud, en toch de groote bevorderaar van wetenschap en kunst. De statige kerkvorst
en de ongedwongen beminnelijke vriend. De groote, heilige neef, dien zijn waarde
Herman zoo heerlijk huldigde(2) in dankbaar herdenken. ‘Daden doen was de leus en
zelfbespiegeling de afkeer van zijn leven... Weldoende en zegenende is hij door het
leven gegaan, maar ook hij werd gezegend. Dit was zijn schoonste loon:

(1) Bij den dood van den grooten aartsbisschop, herdacht hem Dr Schaepman in Onze Wachter
(1877, II, 257): ‘Als de eerste Aartsbisschop van Utrecht verscheen hij, naar de korte maar
veelzeggende uitdrukking, als de man der Voorzienigheid.....
Hij bezat den scherpen, doordringenden blik op zaken en verhoudingen, de snelle, ver-reikende
berekening, het stalen geheugen, den vasten wil, de kracht tot onmiddelijke besluiten, de
zelfverloochening en de offervaardigheid. Het hoofd was helder en het hart groot, de geestdrift
was bij hem kracht tot handhaven en tot scheppen en, een man van weinig woorden, wist hij
het groote grootsch te begrijpen en grootsch te doen.
Het werd reeds gezegd dat veel te werken viel. Het was echter geen werk dat veel klank had
of veel naam gaf, het was een arbeid van organisatie: van regelen, van ordenen, van ontwarren,
van geven en nemen, een werk waarbij men in aanraking kwam met persoonlijke
gevoeligheden, met bijna eerbiedwaardige ijdelheden, met rechten, met gewoonten, met
halve overrompelingen met rechtvaardige overdrijvingen, met heilige onstuimigheden en
zelfloochende belangzucht, met schoone herinneringen en groote offervaardigheid. Toch is
het geheele werk der kerkelijke regeling volbracht. In vaste lijnen beweegt zich het katholieke
leven, vol kracht en vol vrijheid, tegen de dwalingen der menschelijkheid door de hooge wet
behoed. Wat te regelen viel is geregeid. De verdeeling der kersspelen, de grensscheiding der
gemeenten, het bestuur van kerken en kerkelijke instellingen, de armenzorg, al deze groote
en kleine zaken vinden nu in haar vaste bepaling den vasten waarborg van haar bestaan’.
(2) Verzamelde dichtwerken, 5e uitg. Inleiding, XXI en vlg.
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De bewondering en vereering waarmede men tot hem opzag waren geestdrift en
liefde.’ En mede een onsterfelijke verdienste voor dezen aartsbisschop is dat hij
Herman Schaepman's grootste weldoener was.
Met de verheffing van den Maecenas kregen ook zijn gunstelingen een opschokje.
Elk ontving wat zijn hart had gedroomd: Kloppenburg werd plebaan van Utrecht,
Van Heukelum werd conservator van 't Aartsbisschoppelijk Museum voor kerkelijke
Oudheden, en Schaepman werd op de secretarie gezet en bleef prediker in
Ste-Catharina; maar hij kreeg de belofte dat hij met October naar Rome mocht. Lang
was de beslissing uitgebleven; Van der Burgt, de proeses van 't Seminarie, die
Leuvensche baccalaureus was in de Godgeleerdheid, en die 't ideaal in Leuven bleef
zien, wenschte dat zijn beste leerling daarheen zou gaan; Mgr Schaepman, die zoo
pas van zijn Romeinsche reis was weergekeerd, had meer idee voor de studiën ginder,
en Van Heukelum, die in zijn artisten-geest het heele Rome, 't oudste en 't oude en
't nieuwe, had opgenomen, steunde die neiging uit al zijn krachten. Wat moet Schaep
nog gaan blokken naar Leuven, had Heuk den aartsbisschop aangepraat: Hij kent
immers al boekenwetenschap genoeg; laat hem liever te Rome zijn kunstenaarsgaven
gaan uitzonnen, laat hem de visies van zijn dichterschap met zijn lijfelijke oogen
aanschouwen, laat hem gaan in 't gezelschap van hen, bij wie hij zich waarlijk thuis
zal gevoelen; en laat hem daar, tusschen al 't andere heen, zijn doctorstitel
meesnappen.
Onnoodig hierbij te zeggen dat Van Heukelum sprak uit het hart van Schaepman.
Ook na zijn verheffing bleef Mgr Schaepman wonen in zijn gastvrije pastorie.
Daar ontving de kunstlievende bisschop de beste katholieke mannen van toen aan
zijn disch: Daar kwam Cuypers, dien we al kennen. Daar kwam Mgr Smits, de
redacteur van ‘De Tijd’, de kluizenaar uit het Amsterdamsch Piusgesticht. Daar
kwam Van der Aa, de journalistische schildknaap van Smits, die als ‘Henry van
Meerkerke’, novellen en tooneelstukken schreef zoo warm-geestig dat onze
letterkundige geschiedschrijvers van den kouden grond zich daaraan niet wilden
branden. Daar
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kwam Dr Nuyens, de geneesheer-historicus, die zichzelf als plattelandsdokter te
Westwoud had verbannen, maar die toen juist in volle drukte was met zijn
‘Geschiedenis der Nederlandsche Beroerten’. Daar kwam Mr Lipman, van den Haag,
die door zijn wijsgeerige en godgeleerde studiën, van Israëliet Katholiek was
geworden; die tusschen zijn rechtspraktijk in den tijd vond om drie boeken vol te
schrijven over ‘De Scheiding van België in derzelve gevolgen getoetst’; die thans
het Nieuwe Testament aan 't vertalen en 't verklaren was, en die ruimschoots om zijn
karakter en zijn hoofd de hulde verdiende, hem drie jaar later bij zijn dood in ‘de
Wachter’ door Schaepman betuigd. Daar kwam Frans Bock, de pastoor van
St-Albaanskerk te Keulen, Van Heukelum's god, die in 1852 te Crefeld die
tentoonstelling van oud-christelijke kunst had opgetooverd en wiens ‘Geschichte der
liturgischen Gewänder des Mittelalters’ in Heuk's boekerij bij de lievelingen stond.
Daar kwam James Weale, die uit Engeland hier bij ons Brugsche zonderling was
komen spelen, die overliep van kunstverliefdheid, maar zijn zinnen geen halven dag
op 't zelfde kon zetten, en die zoo pas aan den armen Guido Gezelle zijn parten had
gespeeld: in 1866 immers had hij Rond den Heerd helpen stichten, maar hij verschrikte
toen hij zag dat het een tijdschrift met jaargangen zou worden; dadelijk hield hij
schoonmaak en een volle stootkar papieren werd uitgestort op den rug van den braven
onderpastoor. Daar kwam de Bethune, de stichter der Gentsche gilde van St-Thomas
en Lucas, en die bij zijn dood ook niet werd vergeten door Schaepman:
‘Met de groote middeleeuwsche meesters had hij dit gemeen: kunst en leven waren
beide heilig. Beide waren éen gebed... Zijn kerken, zijn kloosters, zijn begijnhoven
zijn scheppingen van allerlei soort en vorm, verkondigen overal het Evangelie der
echte kunst. En meer. Want hij was vooral een meester en een vader, hij schiep niet
alleen werken der kunst, maar hij schiep kunstenaren’(1).
En Schaepman mocht meedoen aan den disch dier gasten en aan de Tischreden dier
geesten. En 't zat ook

(1) Centrum, 25 Juni 1904.
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toen al in hem: van de fijne gerechten nam hij ruimschoots zijn deel.
Voor zijn Vasten belastte hij zich met de meditaties in de hoofdkerk te preeken.
En langs om meer werd hij de lieveling van het Utrechtsch gehoor. Jammer dat hij
zijn sermoenen, die zoo zorgvuldig werden geschreven, bij 't inpakken voor Rome
heeft vernietigd. Eén echter, zijn Pinksterpreek, werd door Van Heukelum uit de
scheurmand gered. 't Is niet van zijn beste, naar 't eigen getuigenis van den bezitter,
maar toch krijgen de gewone beschouwingen rondom de nederdaling van den H.
Geest, in de vaste soberheid van haar stijl, hier en daar een kennelijk
Schaepmanniaanschen zwaai van bezieling.
Met Palmzondag kreeg hij verlof: Hij mocht met Van Heukelum weer eens
uitvliegen, en wel naar Keulen ditmaal. 't Was opvoering van Bach's Mattheus Passion
in de Gürtzenich. Wat ook Van Heukelum poogde, Schaepman werd er niet bekeerd
voor de muziek; hij kreeg er geen speciale gratie op zijn ooren; maar hij maakte van
de gelegenheid gebruik om Keulen eens rond te loopen, zonder natuurlijk Vondel's
geboortehuis over te slaan.
't Beste wat hem daar te beurt viel was de kennismamaking met Dr Aug.
Reichensperger. Reeds vroeger volgden de beide kapelanen het doen en denken van
dien prachtmensch; Heuk trouwens kende Reichensperger persoonlijk sedert 1858.
Hij had met Schaep de ‘Christlich-Germanische Baukunst’ herlezen en de ‘Vermischte
Schriften über christliche Kunst’; en verleden jaar nog kregen ze een nieuw boek
van hem om mee te dwepen; ‘Georg Gottlob Ungewitter und sein Wirken als
Baumeister’. Bij de kennismaking met Schaepman liep het natuurlijk over kunst,
maar Dr Reichensperger vertelde toen ook hoe 't hij stelde in den Reichstag, in dat
Centrum, dat hij hielp stichten en waar hij weldra schitteren zou. Dit bezoek te Keulen
baarde tusschen Reichensperger en Schaepman een onkreukbaar trouwe vriendschap.
*

**

Ondertusschen liet men, zooals 't gaat, 't hoofd van den jongen dichter niet gerust
met vragen om verzen. Ook Josuah
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Witz, ‘de bekende pleegzoon van le Sage ten Broek’ was afgekomen om een bijdrage
voor 't feestnummer van ‘de Katholieke Stemmen’. En Schaepman zette zich aan ‘de
Pers’. - ‘Het vers kwam Witz, geloof ik, niet zoo geschikt voor; hij vond het - dat
was meer over mijn werk van die dagen de klacht - te “zwaar”. Ik zond het toen aan
Alberdingk Thijm, die het in “Recht voor Allen” de groote Katholieke Kiesvereeniging
voorlas en later uitgaf.’(1) ‘De Pers’ verscheen den 21n April 1868. Naar Schaepman's
eigen getuigenis was 't weinig meer dan een vlugschrift in verzen. Heel bescheiden
immers begint hij, in zijn voorrede, van een ‘geschriftjen dat niets anders is dan een
zwakke naklank van de welsprekende klacht en tevens de verpletterende veroordeeling
door Pius den IXen in Quanta Cura uitgesproken:
‘Gij weet dat er in deze dagen menschen zijn, die alle waarheid en
rechtvaardigheid haten, en, gezworen vijanden van onzen Godsdienst, de
volkeren door hunne vergiftige boeken, schotschriften en dagbladen, die
over de geheele wareld verspreid zijn, misleiden en sluw-weg liegend,
vele andere goddelooze leeringen zaaien’.
Naar een vast ‘plan’ zijn deze 230 zware alexandrijnen bewerkt.
De 42 eerste verzen zijn een lofzang op 't woord, de schoonste en rijkste gave door
God aan de menschen geschonken. Maar 't gesproken woord, hoe groot ook een
zegen voor 't menschdom, vervliegt met de lucht. Zoo wendt de hymne haar lof op
het woord vastgezet in de letter. Volgt de Hollandsche voorstelling - natuurlijk - van
de uitvinding der drukkunst. Daar verschijnt het eerste gedrukte boek: de Bijbel. En
de geboorte wordt gevierd, de heerlijke geboorte van de Pers als een kind des hemels.
Maar ook hier keert de geschiedenis weer van 't Paradijs. De Pers, verleid door de
slang, valt. Tegenover de pers van den hemel staat nu de pers van de hel; en wel, in
naam van de vrijheid, met gelijke rechten. Bij de verwoesting door de Pers aangericht
wordt geschreid en gedreigd, maar er wordt ook gejuicht bij het heil dat ze stichtte.
En

(1) Verzam. Dichtw., 5e uitg. Inleiding XXXIV.
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ginder omhoog leest het oog van den dichter de hoop dat ‘het kind van zijn vaderland’
weer tot inkeer zal komen.
Men ziet het: er is plan in dit stuk; voor echt lyrisme is er zelfs maar te veel. Wij
zitten hier inderdaad volop in de berijmde welsprekendheid, in de ‘logische’ lyriek.
Meest al deze verzen zijn gegaan door een beredeneerend hoofd, met verdunning
van hun geestdrift; de sublimatiën, die oplaaien uit ‘Vondel’ met haar zonnige
kleurenspelingen van waarachtige bezieling zijn hier zeldzaamheden; zooveel te
meer daar de beschouwende denking veelal niet oorspronkelijk genoeg was om eigen
warmte te koesteren. Meest al de ideëen in ‘de Pers’ immers zijn van elders gehaald;
en spreekt Schaepman van een naklank uit Pius' woorden, de naklanken uit Bilderdijk
en Da Costa zijn nog veel duidelijker. Nooit heeft hij zich aan Bilderdijk aangeleund,
gelijk in zekere verzen van ‘de Pers’. Tot in zijn vorm-oppervlakkigheden en zijn
overgangen toe spreekt hij hier bepaald Bilderdijksch:
Een rijke gave is 't woord, - ja gave, gave Gods
Spijt bastaard-wetenschap, spijt menschelijken trots;
Of waant gij, dat de schok der saamgesloten klanken,
Der tonen, zonder zin, der vormelooze spranken
Een eenheid baarde: 't woord?

Elders gaat de navolging van da Costa een oogenblik onrustbarend naar de uiterste
grens:
Gezegend zij de hand, die onder Haarlem's wallen;
Den ruw gesneden vorm in 't mulle zand deed vallen!
... Dat was een heerlijk uur. Door beuk- en eikenblaâren
Trilde (als een hemelsch lied, van heilige englenscharen
Geheven) 't dankend woord:....

Al wat die verzen teekenachtigs hebben komt uit da Costa's Lied in 1840:
Een man in Haarlems hout sneed op den beukenstam
Een vorm die in den grond als letter nederkwam.
Maar op die letter zeeg een stemgalm uit de blaâren:
Vermenigvuldig u.....

En bedenk dat da Costa zelf hier al schatplichtig was
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aan Vondel in zijn ‘Drukkunst’ waar zijn jonge verbeelding spelemeit in Haarlem's
‘geestgroen Hout’(1).
Dat zijn alle nog geen redenen om onze oogen te luiken voor de enkele schitteringen
in Schaepman's gedicht, die van niemand anders dan van hem zijn of kunnen zijn.
De aanhef zelf is wezenlijk als 't ruischen door 't aardsch-paradijsische loover.
Indrukwekkend is ook ‘Een vorstengave is 't woord’ met dien inderdaad vorstelijken
beeldensleep daarachter.
Prachtig in 't rythmeerende vonkengesproei van zijn gloeiend geloof zijn de
fragmenten:
Nog drupte 't vleuglenpaar van liefde en van geloof.....

en
Nog eenmaal opent u, gij geelgetinte blaadren.....

Hier geeft meteen de Roomsche strijdlust aan de protestanten een duwtje, waar hij
zingt hoe de eer der eerste verspreiding ‘bij duizend duizenden’ door de katholieke
boekdrukkunst aan den Bijbel te beurt viel.
Weer is 't een stijgen in de echtste bezieling waar de Pers de tonen opvangt die
opwieken uit het Concilie van Trente, uit den kansel van Bossuet en Fénélon, uit het
publicisten-kantoor van Görres' Rheinische Merkur en uit de studiecel waarin Broere
zijn Dithyrambe dichtte. Want niets anders kan bedoeld zijn waar Schaepman in
raadselen spreekt van
‘Een hollandsch woord
Den eengeboren zoon
En 't heiligste geheim’ ter eere.

Opvallend is de gewijde tint die over dit gedicht ligt gespreid; de geluidsbeelden
werden ditmaal gelukkig verdrongen door den sier-voorraad uit den Bijbel en uit
Vaders gehaald: de Schepping, de Engel van Egypte, de Tocht door de Roode Zee,
de Onthoofding van St. Jan, de Geeseling, de Kruisiging, het Pinksterfeest, St. Caecilia
zijn in 't legwerk te pas gebracht.
*

**

(1) Vondel, De Drukkunst, 't gedicht aanvangend: ‘Doorluchte en wijze Balthazar’.
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Veel nog schreef Schaepman dien zomer.
Vooreerst de gedichtjes die hij inzond voor Alberdingk's Almanak van 1869: ‘het
Melaatsche Kind’, later opgenomen in 't groote gedicht St. Elisabeth van Hongarije;
‘de Priester’, hoog van toon, maar hol ook, en misschien om een paar strofen, langs
wier weelderige rijmen weer echte schoonheidstralen spelen, in de vijfde uitgave der
Verzamelde Gedichten genadig ingelijfd.
‘De H. Ignatius van Loyola te Jerusalem’ bleef in Thijm's jaarboekje gedoken; al
te nederig. De aanhef heeft parallelisme van stemming met dien van ‘Ego sum Alpha
et Omega’ uit de ‘Eeuw en haar Koning’. Verder kon zeker de tragische jaging van
Loyola's hart in fijner vezelwerk worden nagespoord, maar treffend blijft de
tegenstelling tusschen den adel van dien man voor de ridderkling en zijn adel voor
Christus' Kruis:
‘Dat vonklend oog heeft nooit van 't dreigend zwaard
Zich afgewend, maar 't moedig aangestaard.
En waar de stem van plicht of eere klonk,
Daar vocht zijn arm zoolang éen degen blonk.’

En thans:
‘Verguizing, vloek en schande zij mijn lot,
En 'k sterve als beedlaar, ongekend, bespot,
Ter meerder eer van U, mijn Heer en God.’

Ook de ‘Twee Engelen’ bleven schuil zitten in 't Jaarboekje; 't is een eenvoudig versje
dat uit zijn hoekje diende gehaald al was 't maar voor dezen die altijd beweren dat
dichter Schaepman niet eenvoudig kon zijn. Maar later krijgen we nog betere staaltjes.
Een lang gedicht zond hij tegen 22 Juni aan zijn ouders, bij hun zilveren
huwelijksfeest. 't Is een zang der jaargetijden met elk hun lied; maar dat altijd kan
gezongen worden en dat nergens blijkt door deze gelegenheid te zijn ingegeven. 'k
Stel me voor dat dit minderwaardig gedicht nog in de seminarie-schuif lag en dat
Schaepman, onder de drukte van zijn bezigheden, den inval kreeg ze als feestgedicht
naar Arnhem te sturen; moeder en vader zouden immers hun Herman's verzen toch
altijd mooi vinden; zooveel te meer daar Herman had
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gezorgd voor een jubelende opdracht, die buiten haar waarde op zichzelf, de
behendigheid in zich droeg een illusie te werpen over het eigenlijk gedicht:
‘Een lied voor U, een lied aan U,
Een lied van zege en dank,
Dat juichend door de snaren stroomt
Met vollen hoogtijklank.
Een lied voor U, een lied aan U,
Een lied vol liefde en gloed,
Een echo van het volle hart,
Een tolk van 't blij gemoed;
Een lied dat van 't verleden spreekt,
En op de toekomst ziet,
Maar overal den God ontwaart,
Die leven geeft en lied.’

De belofte mag er zijn, maar 'k ben de eerste om te erkennen dat hier meer is beloofd
dan gegeven. Enkele gedrukte exemplaren werden onder de vrienden rondgedeeld.
Op grooter schaal werd ‘Kerstnacht’ verspreid, een ‘mysteriespel vrij naar het
Hoogduitsch van Wilhelm Molitor in Hollandsche dichtmaat overgebracht’. De
vertaling verscheen bij Van Langenhuysen met de symbolisch zeer geslaagde printjes
van 't oorspronkelijk stuk. De Duitsche priester-dichter-geleerde was een kerel naar
het hart van Schaepman en met geestdrift ging hij aan 't vertalen van dit mysterie,
zeker niet het beste van den vruchtbaren tooneelschrijver, maar toch weerom in de
onderdeelen wemelend van schoonheden. 't Is een spel van Broeder en Zuster, arme
kindertjes door de Zonde gelokt, maar weldra gered door der Engelen boodschap
van ‘'t Kindeke dat hun is geboren.’ Op vele plaatsen reikt de overzetter niet aan de
kunst van 't oorspronkelijke, vooral waar het geldt de samenspraken der kinderen;
maar op andere waar gelegenheid is tot stouter stijging streeft hij Molitor voorbij;
zoo vooral in de heerlijke hymne aan de Maagd die Moeder werd:
‘Een Moeder, schoon als de eerste purperstralen
Waarmee de dag aan de Oosterkimmen bloost,
Zelf morgenrood der zonne, die zal pralen
Aan 't blauw gewelf, met vrijheid, leven, troost;
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Uw Moeder, ze is de vonkelende sterre,
Die door den nacht der helsche stormen schijnt,
De legerwal, voor wier graniet van verre
Der dwing'ren heir de vlucht neemt en verdwijnt;
Uw Moeder, ze is de lelie blank en teeder,
Wier zilverkelk de reinste paarlen gaart,
De purpren roos, die wieglend heen en weder,
Haar hemelgeuren heenstrooit over de aard,...’

Zoo verder waar hij het engelenlied nazingt:
‘de heerlijkste aller dagen
Doet langs de kim de flauwe nev'len jagen
En kust de krib, waaruit het leven spruit.’

Ook in 't bezorgen van Vondel's tooneelstukken, door Thijm sedert de Vondelfeesten
gedroomd, was hij bereid het zijne te doen. Thijm wilde elk treurspel uitgeven met
een inleiding ervoor: Vondel-kenners als Brouwers, Allard en Van Heukelum hadden
ook hun woord gegeven. Maar Heuk, de practische kunstpleger, vond geen tijd tot
schrijven. Schaepman deed het graag in zijn plaats en stond zijn handschrift over de
Maeghden aan Van Heukelum af. Mgr. heeft het nog, want van Alberdingk's plan
kwam niets terecht. Schaepman's handschrift brengt eigenlijk niet veel
wetenschappelijks. 't Zijn klassiek-sierlijke beschouwingen rondom het historische
van Vondel's onderwerp, gemeenplaatselijk-aesthetische bespiegelingen over de
behandeling der stof. Maar 't inzicht zelf in 't stuk is toch weeral merkwaardig
Schaepmanniaansch. Ten bewijze mag ik hier wel dit weinige overschrijven:
‘Openbaart zich de kracht van den waarlijk genialen geest in waarachtig
grootsche scheppingen die met verbazing slaan, voor den aandachtigen
beschouwer blijkt die kracht nog meer daar, waar zij het schijnbaar geringe
adelt en verheft. Hoe eenvoudig is Vondels thema: Sint Ursula's
gevangenneming en marteling door de Keulen belegerende Hunnen en het
daarop volgende ontzet der Rijn-stad. Maar deze eenvoudige stof wordt
gedragen door eene idee vol hooge bezieling. De band tusschen St-Ursula's
marteling en de bevrijding der benarde stad, is de communio sanctorum,
de gemeenschap der heiligen en wel in katholieken zin, 't is de idee dier
mysterieuse verbinding tusschen de leden der eene kerk, hier
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strijdend, ginds overwinnend, gene de zegevierende die, deze de strijdende,
om voorspraak inroepend, in den gloed des triomfs niet vergeet. 't Is de
steeds blijvende aantrekking door de plek waar zij stierf en het eerst haar
natalitia, haar geboorte tot hooger leven zal gevierd worden, uitgeoefend
op de heilige maagde die daar haar laatsten strijd gestreden heeft’.
Schaepman wist overigens heel goed dat er voor zijn deel niets verloren ging met
het vallen van Alberdingk's plan:
‘Bij nader bedenken, schreef hij 't volgend jaar uit Rome aan Van
Heukelum, begrijp ik u nog te moeten zeggen, dat van mijn geheel plan
wat ik verleden jaar heb neergekrabd, niets deugt dan de opmerking over
de Roovers, die goed en bruikbaar is, 't Geheel moet op breedere en vastere
schroeven worden gezet’.
Breeder, dat begrijp ik niet, maar vaster zeker.
*

**

Verweg het merkwaardigste van 't geen door Schaepman in den zomer van 1868 op
't papier werd gebracht waren de beide stukken over Heiligerlee.
't Was immers een bakkeleien van belang tusschen katholieken en protestanten
over 't al of niet nationale der derde-eeuwfeesten van Heiligerlee, waarbij 't eerste
wapenfeit werd herdacht in 1568 door de Duitsche en Hollandsche Oranje-troepen
tegen Spanje gepleegd. De katholieken weigerden vaderlandsliefde te heeten de
trouwbreuk jegens het wettige koningdom, dat toch immers eerst in 1648 werd
opgeheven, en in stede van Heiligerlee mee te vieren regende 't in de Dietsche
Warande en in 't Jaarboekje verzen en proza om de Roomschen te doen thuisblijven
van het protestantsche feest. Schaepman deed natuurlijk zijn best. Voor den Almanak
schreef hij een reeks van tweehonderd hartstochtelijke alexandrijnen, waarvan enkele
niet mogen vergeten geraken, o.m. een portret van Calvijn, gebrand door dezelfde
hand, die in jongelings-dweperij, schoon van drift maar oppervlakkig van idee zooals alle dweperij - Luther pyrograveerde op 't historiedoek van ‘de Paus’:
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‘Een slepende gestalte in 't wijde leeraarskleed,
Met vonkende oogen - en gekromden neus; zij treedt
Te midden van den groep - en allen buigen, beven.
Op 't hooge voorhoofd staat met vlammend schrift geschreven:
‘Servet, Ameaux, Gruet’.
Hij nadert, en, voorwaar,
Wel menigeen herkent die trekken, bleek en naar,
Hij is het, hij, de held, de bode van het leven,
De onteerde van Noyon, de apostel van Geneven.
‘Er gistte in de adren van de wareld mijner dagen
Een koortsig drijven, een half kinderlijk bejagen
Van vrijheid en genot, dat, reeds geprikkeld, ras
Tot Noorderstormwind, tot orkaan ontwikkeld was.
En ik, der wareld macht, der wareld roem berenner,
'k Greep de elementen aan der volken, 'k werd hun menner,
Hun Cesar en hun Paus! - het was een vreeslijk spel,
Een spel met zielen, niet geschapen voor de hel.
Toch ik, ik heb 't gespeeld! Voor daverende woorden,
Die koestren als fluweel, die geeselen als koorden,
Die vonkelen als licht, die flikkeren als vlam,
Wier zin de dood is en wier klank het leven, - nam
Mijn stalen vinger alle kiemen van het leven
Uit 't hart der volken, om den haat hun weer te geven.
En ik werd machtig, groot! Ik zag het moordend zwaard,
Geheven in mijn naam regeeren over de aard,
Ik zag de broederkrijg, - ook hier, - hier streden
Mijn zonen, mijn geslacht, met hen die nog beleden
Wat altijd grootheid is, wat ongebroken staat,
De waarheid, die mij doodde en die ik altijd haat.’

En naar 't hoofd der feestinrichters smijt hij zijn schampere beschuldiging:
‘Gij bleeft der leuze trouw des meesters, ook al loonen
De vruchten d'arbeid niet; - geschieds-verbastering,
Verminking van het feit is uwer riddren kling,
Of op 't Procustus-bed van zinnelooze frazen
(Van wetten, die gij bouwt, geschiednis-timmerbazen)
Rekt gij de feiten uit of kapt ze van elkaar
En toont ze als werklijkheid aan de oogen eener schaar
Van kindren, 't jong geslacht, de hoop der Nederlanden,
In wier ontvanklijk hart gij 't edel vuur doet branden,
Dat hooge feesten viert, die half de natie vloekt,
Al heeft ze uw vlugge veer als ‘nationaal’ geboekt.
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De aanhalingen zijn lang. Daarom laten we liever de Levitische toornverzen tegen
Willem van Oranje liggen, al geven ze stellig van den jongen Schaepman, die blafte
maar ook beet, een merkwaardig brokje psychologie.
Maar 't was vooral in de Dietsche Warande van Augusti dat hij zijn pen scherpte,
aangepunt met een greintje Mephistophelisch plezier door Alberdingk zelf en door
te Braake. Nagenoeg 't heele nummer liep over Heiligerlee: Alberdingk gaf zijn open
brief aan de Amsterdamsche subcommissie ter viering van het derde eeuwfeest;
Nuyens zegde zijn zin in ‘De Geschiedenis van de Nederlandsche Beroerten der XVIe
eeuw, uit een katholiek oogpunt beschouwd; antwoord aan prof. Fruin, prof. Van
Vloten en Dr Van Deventer’, een zeer geleerd en beredeneerd stuk, waarop geen
ernstig antwoord kwam, en dat waarschijnlijk de achting voor den Roomschen
geschiedschrijver bij dr Fruin nog deed stijgen. Maar vooral ‘De nationale feesten
te Heiligerlee, hare literatuur’ door Schaepman maakte gerucht. Zijn gewone brio
was er in, ook een uitrusting van geleerdheid, verbazend voor zijn jaren, maar vooral
een geweld dat hem als een kleinzoon van Haymijn van Ardennen of van Ogier van
Denemarken telkens deed opspringen met de dreiging: Blijf af van mijn kerk of 'k
sla u de ribben aan stukken.
Hij zelf, een goed jaar nadien, toen de jubilee-koorts van beide kanten over was,
vond het kras de menschen zoo aan te pakken, en op zijn Heiligerlee-overdruk, dien
hij bijhad te Rome schreef hij in 1870: ‘Dit werk was het begin van mijn proza en
naar den vorm, een vrij dol begin’.
Dol was het zeker; maar waar de gramschap in Jehova's naam tot geen
ketter-waterzucht overslaat blijft het prachtig.
Laat me daarom uit het vlugschrift van 25 bladzijden ook maar iets overschrijven,
ten 1e omdat het stukje zoo totaal vergeten is, ten 2e omdat het zoo'n kostelijk ding
is als eerste vuistgevecht van dezen forsigen credo-pugno-man, ten 3e omdat het
blijvende verdiensten heeft als kranige weerlegging, op dit stuk, van Hollands
protestantschgeleerde gezagdragers:
‘Niemand ter wereld kan ons een rechtsbeginsel aan-
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wijzen waardoor het begin der muiterijen tegen Spanje een schijn van
rechtmatigheid verkrijgt.’
En dadelijk gaat hij over tot het onderzoek der ‘literatuur’: Met allen eerbied voor
den professor, begint hij met Fruin's ‘Overwinning bij Heiligerlee’:
‘(Dit stukje) levert het bewijs dat ook een professor zijn wondbare plek
kan hebben.’
Dr. Fruin had o.a. gezegd dat Protestant en Katholiek voortaan niet meer kunnen
in strijd komen in een land, waar Kerk en Staat zelfstandig nevens elkander staan.
In zulk een thesis ontdekt Schaepman ‘een volmaakt gemis aan logica’...
‘Een is het individu, ondeelbaar éen, dat, volgens Dr. Fruin, Nederlander
is en Protestant of Katholiek, en nu? Als Nederlander heeft hij vrede met
de bisschoppelijke hierarchie, als Protestant voegt hij zich bij de
April-beweging. Als Nederlander vindt hij de wet op het lager onderwijs
een lichtbaak voor onzen hulk van Staat, als belijder van de eene of andere
Godsdienst ondersteunt hij de bijzondere school. Als Nederlander zijn
hem Willibrord en Willem van Oranje, Bonifacius en Brederode dierbaar,
als Protestant of Katholiek vereert hij den een als een heilige en noemt
den ander een machiavellistisch gedrocht.’
Op de tweede brochure, die van dichter Hofdijk, slaat Schaepman heviger los, zelfs
een enkelen keer met een losheidje dat men liever in den priester niet aantreft.
‘De heer Hofdijk heeft een liedeken gezongen vol erbarmelijke dwaasheid,
vol onzin en waanzin, zonder poëzie in den inhoud, zonder poëzie in den
vorm... Men bemerkt dadelijk dat al deze warmte, al deze door stoomkracht
opgedreven begeestering slechts dienen om een kwade zaak goed te maken.
Van in zijne vaandels af “dien des Spaanschen gelijk” tot in zijne van
trouwbetuigingen aan den Koning overvloeiende brieven is Lodewijk van
Nassau valsch - en mocht ook de meer ruwe moed hem niet ontbreken zedelijk laf.’
Het derde slachtoffer heet: ‘Dr. W. Bisschop: De slag bij Heiligerlee’. Na onderzoek
meent Schaepman zoo:
‘Het schijnt dat met graaf Adolf ook het gezond verstand tot Friesland in
den slach gebleven is’.
Als nr 4 heeft ‘De Slag bij Heiligerlee’ door Dr. G.J. Dozy het te verantwoorden.
In dit ‘vrij huisselijk stukjen,.. rijzen Herman, Varus en
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Germanicus voor des zieners oogen uit het graf; het slagveld van Heiligerlee wordt
hem het Teutoburger woud. Ja, de man spreekt van ‘een eeuwigen wederkeer der
geschiedenis’, zeker een woord dat hij aan zijn Motley heeft ontleend. Want Motley,
de auteur, die aan al het romantisme van Schiller nog den hevigsten religiehaat paart,
is de groote, de gevierde toongever van al deze dilettanten. En toch bestaat de
weerlegging van Mathias Hoch, door Dr. Nuyens in duidelijk Nederlandsch vertolkt,
en toch is het hoofdwerk van Nuyens eene doorloopende kastijding en beschaming
van Motley's napraters.
Nr 5 en 6, het vlugschrift van H. Van Lummel, en nr 240 van ‘De vriend van armen
en rijken’ worden in éen klauw saamgepakt. - Eerst is 't medelijden met de ‘kindertjes’,
bij wien men,
‘om iets met hen aan te vangen, tallooze chimères zou moeten dooden...’
Maar alras wordt het verontwaardiging waar de onnoozelheid moedwillige
geveinsdheid blijkt:
‘dat men den “heere God” ook een rol laat spelen in het schandebedrijf
der oproerige edelen, dat men op fleemenden toon den “Heere God” als
bij de haren tot het gezelschap sleept van Lodewijk van Nassau en Hendrik
van Brederode, dat bedrijf heeft in de Nederlandsche taal slechts éen naam:
Godslastering’.
7 en 8. Herinnering 1568-1868, en bede door Erica, en Heiligerlee, vaderlandsche
dichtregelen door Gruno. Dat zijn ‘gevaarten van rijm’.
Nr 9 is Beets' feestcantate. Uit eerbied voor haar dichterlijke waarde trekt
Schaepman zijn handschoenen aan, maar uit eerbied voor de waarheid der
geschiedenis speelt hij ze dadelijk weer uit: De heerlijk-zangerige verzen gewijd aan
de genealogie der prinsen van Orange-Nassau
‘bevatten niets anders dan de gewone betuigingen van afgodischen
eerbied, welke zij die geen heiligen vereeren, aan de tijdelijke vorsten
bewijzen.’.... ‘Men kan ernstig zijn en bevallig, statig en verheffend voorzeker - maar wanneer men door al deze gaven het herdenken van een
feest, dat der natie onwaardig is tot een nationaal feest wil stempelen, dan
geldt het woord van den franschen diplomaat tot den dichter, die zich over
een onverschoonbare daad trachtte te verschoonen: Ne vous donnez pas
de peine, monsieur, vous ne trouverez pas la rime’.
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En tusschenin krijgen we de bedenking:
‘'t Ware wel eens een verdienstelijke arbeid om een juiste vergelijking
tusschen den toestand der Nederlanden vóor en ná den tachtigjarigen oorlog
in te stellen - zulk een vergelijking, juist opgesteld, rechtvaardig
doorgevoerd, en waaruit men het besluit trok, na eene nauwkeurige
tegenstelling der betrekkelijke middelen, zoude zeker veel van den
hooggeroemden zegen, uit den vrijheidsoorlog voortgekomen, verminderen.
Die balans is nog nimmer opgemaakt’.
'k Heb me laten zeggen dat Beets nooit erg veel van Schaepman heeft gehouden.
Ligt de reden daarvan hier? Chi lo sa!
Het meeste plezier heeft Schaepman bij nr 10, de cantate van Mr J.E. Banck:
‘Komt, laat ons in een krachtig lied,
Het roemrijk feit vermelden,
Dat vóor drie eeuwen is geschied
In Gruno's groene velden’.

‘Gelooft gij wel, dat, zoo deze dingen niet op zwaar papier maar op 't een
of ander vodderig velletjen gedrukt stonden, de illusie van 't
straatorgeldeuntje compleet zou zijn?... Het kan toch wezen dat er in dat
“Gruno's groene velden” een proeve van dichterlijke woordspeling
verborgen lag’.
‘Bij den rijken oorlogsbuit,
Dien wij heden wonnen,
Vonden wij veel lood en kruit
En ook zes kanonnen’. -

‘Een deuntjen. zoo gruwelijk geestig, zoo echt op het bovengenoemd
instrument passend, dat de stramme boeren om u heen het niet langer
kunnen uithouden, en in een vreesselijken aanval van enthousiasme aan
het dansen slaan.’...
‘... Goddank, daar komt de jongen met het bakjen!...’
Nr 11 is Dr Jonckbloet, de feestredenaar in persoon:
‘Ik vind het goed dat Dr Jonckbloet den opstand tracht te rechtvaardigen:
want dit bewijst mij dat ook in zijne oogen de revolutie niet in en door
wettig is, maar de rechtvaardiging, die hier wordt aangegeven heeft te veel
jongensachtigs om ernstig te zijn.’
... ‘Willem van Oranje is zijn tegenstand der bestaande regeering begonnen
uit balsturigheid over zijn niet-benoeming

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1908

453
tot landvoogd, over het mislukken zijner kuiperijen ten voordeele van
Christina van Lotharingen, wier dochter hij zou hebben gehuwd, zoo de
moeder slechts landvoogdesse geworden was. De prins van Oranje gaf
geen antwoord op den wanhoopskreet toen hij door zijne vreemde troepen
het land deed overvallen. Hij beoogde alleen zijn eigen belang. Dit kunnen
de Duitsche, Engelsche en Fransche hoven getuigen. Men leze Nuyens...
In de archieven liggen de bewijsstukken voor des Zwijgers vaderlandsliefde
niet meer begraven, men vindt ze wel niet bij feestredenaars, toch bij
iederen schrijver die historische waarheid wil’.
Nr 12 is een antwoord op een antwoord. Groen van Prinsterer immers schreef zijn
‘Heiligerlee en Ultramontanisme’ om de geruchtmakende redevoering van Pastoor
Brouwers te weerleggen. Schaepman vindt het volgende over Groen's kritiek:
‘Heftig, onstuimig van toon is zijne geest-bezwering, bijna een
dithyrambe, vol bruischenden hartstocht en verkropten trots, uit frazen in
de tale Kanâans en valsche insinuaties in Tartuffes stijl saamgeflanst,
waarin de spreker zich zoo zeer vergeet dat hij, schoon op bedekte wijze,
een beroep durft wagen op de laagste passiën van de laagste heffe des
volks’.
Later heeft zich Schaepman's oordeel zeer gewijzigd; bij kalmer toezien vond hij
in dezen ‘onstuimigaard’ eigen trekken terug.
De beide laatste nummertjes ‘Een Stem Gods tot een gered volk’ door Dr Bennink
Janssonius en de ‘feest- en boetpredikatie’ door B.C. Felix, worden als waardige
voorloopers van Groen gemakkelijk uit den weg geruimd, en Schaepman redt ten
slotte zijn vaderlandsliefde met de getuigenis:
‘De eenheid van Neerland en Oranje sinds 1813 is ons allen dierbaar;
de Bijbel heeft met ons staatswezen, dat, volgens de Grondwet, en alle en
geene godsdienst bezit, niets te maken’.
Men ziet het, Schaepman jaste door dat het klonk. Een paar weken nadien helmde
't zelfs een antwoord in de groote Hollandsche tribune ‘de Spectator’. Aan 't adres
van Alberdingk, Nuyens, Brouwers, Schaepman en tegen de redactie van ‘de Tijd’,
die allen ‘met toenemend
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talent, maar helaas niet zelden met groote brutaliteit onzen opstand tegen Spanje in
de 16e eeuw voorstellen als een rechtschennis.’ Maar de Roomsche geschiedkundige
bewijsvoering werd ook door geen Spectator ontzenuwd. Liever gaf hij een spotprent
onder den titel van ‘Ultramontaansche Scherpschutters-oefeningen’. De mikplaat is
graaf Adolf's portret. Thijm, in echte schutterspose, legt aan met een pijl uit den
koker der Dietsche Warande, Brouwers, een ideaal van een jager, tuurt meesterlijk
langsheen zijn karabien, Schaepman's eindeloos lijf ligt plat op den grond door een
soort Vlaamsche ‘balpijp’ te blazen.
Schaepman had pret in de eer... en genoot ook die te worden uitgeroepen als lid
der Maatschappij van Nederlandsche Letterkunde te Leiden, onder 't peterschap van
M. De Vries. Dat was weeral een slimme streek van Alberdingk.
*

**

Dien zomer werd het nog eens feest voor den reiziger. Hij mocht met van Heukelum
voor zijn eersten keer naar Vlaanderen. Ze reisden eerst naar Gent en naar Brugge,
Heuk's lievelingstad. Met Bethune en met Weale wandelden ze door de heerlijkheden
onzer Middeleeuwsche kunst. Ze keerden over Antwerpen terug. Daar leerde
Schaepman Rubens kennen; hij genoot hem veel meer dan 't van Heukelum lustte:
het fijne Memlinc-type, de zuivermystieke Gothieker, vond zijn forsigen makker
ineens voor invloeden open van die ronde-gezonde Rubensnatuur die inderdaad beter
met zijn aanleg strookten, en 't stoof er tusschen de beide vrienden als 't er op aan
kwam 't genie van Brugge met dat van Antwerpen te vergelijken.
Eindelijk werd het October. En den 6en mocht Schaepman heen naar de stad van
zijn hart. In zijn land liet hij achter zooveel vrienden en bewonderaars als er menschen
waren die hem kenden.
J. PERSYN.
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Avond
Den vriende Joris Eeckhout
Wat is dees avond als een hel verlicht paleis
Waar duizend lichten glanzen
In wriemeling van kleuren door elkaar,
En feestelijke kranzen
Hun jeugdig groen doen schitterstralen!
Wat is dees avond zoet
Ik weet niet wat ik voel in 't stil gemoed,
Ik weet niet of ik treurig ben of blij,
Maar diep in mij
Weet ik gerustheid, en mijn ziel
Is lijk een avondmeer, waar viel
Het laatste licht uit reine lucht
- en suizelt diep, met stervende gerucht
In slaap...
Wat is dees avond zoet... Hoe voel ik thans
Die vreugde in me dalen
Hoe voel ik thans den balsemenden vrêe
Die met zijn volle schalen
De blijheid in mijn hart komt stralen!
Wat is dees avond schoon gelijk een lustprieel
Waar duizend bloemen geuren
En bieën zwerven, bontgetooid
In fonkelende kleuren

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1908

456
O Avond zacht gelijk 't gevlei
Van 't teere moederstreelen
Gelijk in 't najaar door de berk
Het lichte winde-kweelen...
O avond, zoete avond, voer mij heen
In steile vlucht, naar Boven
Tot bij den troon van mijnen Heer
Opdat ik Hem zou loven
Die u, geliefde, neer liet dalen...
F.D.
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Mijmering
Langs de blauwe waterlanen
Zwieren zwanen
Statig in hun blanke dracht,
Varend met het zoet geklater
Van het water
Naar des oevers weelde-pracht.
Maar ze zien met angstig schromen
De avond komen,
De avond - die de zon in gloed,
In verweifelende lijnen
Doet verdwijnen
En de kuste scheem'ren doet.
En ze voelen nader treden
Duisterheden,
Op het water, heet en zwoel
Sneller doen z' hun blanke lijven
Henen drijven
Naar het verre... verre doel.
Binst de grauwe nacht aan 't dalen
Valt, daar dwalen
Zij verspreid, langs hier langs daar
Door de duistre waterdreven,
Stil - al beven
Voor het dijzend nachtgevaar.
En hoe meer ze nâren... nâren
Nader varen,
Lokt hen 's oevers weelde-pracht,
Maar hun helder-blanke reien
Heen verglijen
In den duister- diepen nacht.
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Langs mijn blanke zielelanen
Zwieren zwanen
Verder... verder... zonder rust...
En ze varen... immer varen
Om 't ontwaren
- Strevend - de idealenkust...
Droomen uit mijn mijmrend herte
In de verte
Zie 'k u reeds waar 't heil U wacht,
Maar of de avond niet zal dalen
Die u dwalen
Zenden zal in eeuwgen nacht?...
Roeselare '08.
FRANS DELBEKE.
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Empédocle
Empédocle was 'n ‘wijze’ en
wilde zien waarbij het kwam,
dat de Siciliaansche Etna
lava spuwde en rook en vlam.
- Hoe men mag, tot heden toe, de
vorschers, die op elk gebied
alles mordicus doorsnufflen
‘wijzen’ noemen, vat ik niet. Nu tot daar. Hij klom dus daaglijks
op den berg, en zwart en vuil,
zat er uren lang te kijken
naar het zieden van den kuil.
Te vergeefs. Want Vrouw Natuur gedoogt
niet of gedoogt niet licht,
dat men roekeloos den sluier
rukke van heur aangezicht.
Daar hij dus de machtloosheid ontwaarde van zijn speurderszin,
Sprong de Griek verbijsterd en uit
wankelmoed den vierberg in.
Doch hij liet - tot blijvend teeken
van zijn bluf en blinden waan op de kimme van den krater,
beide zijn sandalen staan.
En dit toont dat Zeus, die alles
wikt en weegt en wel bedenkt,
geren aan de grootsche geesten
ook een greintje gekheid schenkt.
OM. K. DE LAEY.
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Lessen uit het verleden
Bloeiende letterkunde, in de echte en volle beteekenis van dit woord, is tevens oorzaak
en uitwerksel van eigen taal, eigen zeden, eigen nationaal leven; bijgevolg ook een
waarborg voor godsdienstige en zedelijke gezindheid tegen allen uitheemschen
verderfelijken invloed. Daarom worden de maatschappelijke belangen en rechtgeaarde
zelfstandigheid van een volk bevorderd niet alleen door wetenschappelijke
volksontwikkeling, zich uitend in de rijke forsche moedertaal, doch ook door gezonde
letterkunde en louterende kunst; met namelijk goede lectuur te verspreiden, ofwel
met de vaderlandsche letteren, indien men door eigen dicht of proza iets daartoe
vermag, tot heerlijken bloei te brengen.
Nieuw zijn deze gedachten in de verste verte niet. Honderden malen werden zij
uitgesproken. Doch herhaald moeten ze, voornamelijk wanneer de vijand
onbewimpeld met zijn plan voor den dag durft komen, zooals op het prospectus van
de onlangs gestichte École française te Brussel(1), zooals ook op het Congrès pour
l'extension de la langue française, te Aarlen in September 1908; - herhaald nogmaals,
al was het maar om het hart warm te houden van die moedige ijveraars welke,
treurende over het gemis aan een talrijk ontwikkeld Vlaamsch-lezend publiek,
middelen beramen om wetenschappelijke en letterkundige echt Vlaamsche beschaving
onder ons volk te verspreiden(2). Ook om de pogingen steeds aan te wakkeren dergenen
die, bij het onderwijs der jeugd, kiemen van fijnen letterkundigen smaak in jonge
zielen zaaien; of zelfs dier durvers wien de pen in de vingers trilt, en die, welmeenend,
doch niet zelden op struikelblokken aanstootend, hopen dat hun eigen schriften een
steentje zullen wezen voor de eerezuil van de geliefde moedertaal.
Jammer dat er soms zooveel jeugdige krachten op een verkeerden weg verloren
loopen. De ‘mannen van '80’ hadden een nieuwe ‘gouden eeuw’ voor onze letterkunde
uitgebazuind.

(1) Zie o.a. XXe Siècle van 3 Oogst 1908.
(2) Zie een merkwaardig opstel daarover in Hooger Leven, 21 Dec. 1907.
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Of die in aantocht is? Zeker niet van hun zijde uit: dat weten wij nu stellig na dertig
jaar. Hun kunst over 't algemeen, Schaepman heeft het aanstonds gezegd, is geen
populaire: nooit wordt ze voor het volk genietbaar, want zij wortelt niet in het
volkomen wezen van den mensch, die toch op de eerste plaats redelijk is. Daarbij
met zedelijke en godsdienstige wanbegrippen kan nooit echte kunst geboetseerd
worden. Voorzeker hebben de ‘Modernen’ onze letterkunde grooten dienst bewezen
door het al te erg schoolsche gewaad van sommige ouderen aan flarden te scheuren
en voor beeldspraak en klankexpressie meer oorspronkelijkheid te eischen; ettelijke
namen der Modernen blijven geboekt in de geschiedenis onzer letteren; ook hebben
zij, waar zij binnen perk en paal bleven, meesterstukken geschapen, en W. Kloos,
laat ons die blijde hoop koesteren, zal er ons nog meer geven, nu dat hij, bij het
vertalen van de Navolging Christi, het ware Christendom eenigszins heeft leeren
kennen. Doch daarmede zijn nog niet alle Modernen vereeuwigd. En beter dan velen
hunner, buiten hun eigenlijken kring, en minder oproer makend, zullen ander mannen
in onze letteren voortleven, juist omdat zij met den grootsten eenvoud ware kunst,
volkomen menschelijke kunst huldigden. Ik denk hier aan onzen onvergetelijken
Gezelle, wien slechts in 't graf roem naar daden gebeurde.(1) Stijn Streuvels kan en
zal ook zijn plaats veroveren, indien hij zijn kunst nog loutert.
Deze gedachten schoten mij te binnen, toen ik voor eenige maanden het derde
boekdeel van Dr G. Kalff's Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde doorlas.
De zoo gunstig bekende hoogleeraar beschrijft er meesterlijk de ‘literatuur der wording
van den Noordnederlandschen Staat’, niet overal nochtans zóó dat een katholiek
aangenaam aangedaan wordt door het licht waarin hij sommige feiten en wrijvingen
tusschen Roomschen en Onroomschen te zien krijgt. Doch dit zal ik den Schrijver
niet kwalijk nemen, daar het vanwege andersdenkenden, hoe welmeenend ook,
ternauwernood anders zijn kan. Doch wat ik vruchteloos zocht, - of moet het in het
volgend boekdeel komen? - is een systematische uiteenzetting in breede trekken

(1) Hoe veelbeteekenend, in dit opzicht, de woorden van van Eeden door Dr Persyn (Kiezen,
Smaken, Schrijven) aangehaald: ‘Als men nu vraagt of de Nederlandsche woordkunst in de
19e 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 één is Guido Gezelle.’
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van de oorzaken van den bloei onzer letteren in de XVIIe eeuw.(1) Deze beschouwing
kan groot nut opleveren, vooral bij Zuidnederlandsche toestanden. En het is om die
lessen uit het verleden aan te stippen dat ik thans aan 't schrijven ging.
*

**

Een terugblik op de algemeene letterengeschiedenis zal ons ziensvermogen
verscherpen.
Wij zullen voor 't oogenblik, om niet al te breedvoerig te zijn, Duitschland, Spanje
en Engeland buiten spraak laten, alhoewel daar ook de gewenschte gevolgtrekking
zou aan den dag komen. Voornamelijk vier tijdperken werden door de critici met
den naam van ‘gouden eeuw’ eener letterkunde vereerd, namelijk de eeuw van
Perikles in Griekenland, van Octavius Augustus te Rome, van Paus Leo X in Italië,
eindelijk van Lodewijk XIV bij onze zuidelijke naburen.
Welnu, iedereen weet hoe, na de opschudding in Griekenland door den inval der
Perziërs teweeggebracht, in jubelende zegepraal Athene de kroon spande over de
gansche streek, en dank zij haar beschaving en fijn gepolijste taal, treurspeldichters
als Aischylos en Sofokles, en wijsgeeren als Sokrates en Plato, en ontelbare andere
schrijvers baarde. - Te Rome had Octavius al zijn mededingers overmeesterd, den
burgeroorlog uitgedoofd en Janus' tempel gesloten: zoo konden de dichters in vrede
de welluidende lier der Latijnsche taal bespelen, met dit verfijnde kunstbesef dat hun
uit Hellas overgewaaid was. - Iets dergelijks gebeurt er in Italië in de veertiende
eeuw. Wanneer de Grieksche geleerden uit het veroverde Konstantinopel komen
overgezeild, en door den invloed der heidensche meesterstukken den geest hunner
nieuwe medeburgers verkwikken en hun taal zwier en zuiverheid inenten, staan de
overleveringen der kruistochten nog in het geheugen van het volk geprent, en het
ontbreekt niet aan grootsche wisselvalligheden om de gemoederen

(1) In dit opzicht vond ik meer voldoening in sommige hoofdstukken van Kalff's Geschiedenis
der Nederlandsche Letterkunde in de XVIe eeuw, en in Lit. en tooneel te Amsterdam in de
XVIIe eeuw, 1e boek, 3e hfd. Naar die werken grijpe de lezer die het hier vluchtig geschetste
onderwerp grondig wil bestudeeren. Hij zal ook zijn gading vinden, - zoo hopen wij althans
- in het nieuwe boek van Dr Jan te Winkel, dat nu in afleveringen uitkomt: De
Ontwikkelingsgang der Nederlandsche Letterkunde. Hij raadplege ook Verdam, Uit de
Geschiedenis der Nederlandsche taal, blz. 33 vlg. en met zeker omzichtigheid de
geschiedenissen onzer letterkunde door Jonckbloet, door Hofdijk en door Jan ten Brink.
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gespannen te houden, hetzij tusschen Keizerlijken en Franschen die reeds om het
bezit van Noord-Italië in het strijdperk treden, hetzij in de Italiaansche Staten onder
elkander. In alle vakken der kunsten en wetenschappen rijzen dan groote mannen
op, als Tasso, Ariosto, Michel-Angelo en Raphaël. - Eindelijk in Frankrijk bij het
aanbreken der zeventiende eeuw, had de bekeering van Hendrik IV de bloedige
oneenigheid tusschen katholieken en afvalligen geslecht, en welhaast blonk op den
troon de ‘zon van Lodewijk XIV’, die een reeds gevestigde taal koesterde en ontelbare
meesterstukken in 't leven bracht.
Alhoewel dit laatste niet dient overdreven, zooals Voltaire het deed, toch, zelfs
bij een zeer oppervlakkig onderzoek, valt het in het oog dat een ‘gouden eeuw’
opdaagt, wanneer een volk, zoowel op geestelijk en zedelijk als op staatkundig en
aesthetisch gebied, een rijken voorraad denkbeelden en levenservaring opgedaan
heeft, en bijgevolg tot een zekere hoogte van beschaving gestegen is, - wanneer die
geest alzoo voorbereid over een gelouterde en gevestigde taal beschikken kan, wanneer eindelijk geestdrift en vernuft een spoorslag ontvangen van uiterlijke
gebeurtenissen die de zielstochten doen opbruisen, zoo nochtans dat weer geen
algemeene tegenspoed hun veerkracht ontzenuwe. - Op dit laatste heeft mijn waarde
vriend Dr. J. Persyn misschien wat te veel nadruk gelegd in zijn voordrachten over
Kiezen, smaken, schrijven, blz. 23.
Hadden wij, in stede van den weg der inductie in 't licht der geschiedenis en
ervaring op te wandelen, a priori geredeneerd, dan zouden wij insgelijks tot dezelfde
slotsom zijn gekomen. Volmaaktheid immers ontstaat wanneer al het noodige daartoe
ruimschoots en zonder tegenwerkenden invloed voorhanden is, wanneer dus, in de
letterkunde, rijke gedachte en schoone taal bewerkt worden door geoefende mannen,
die aan den eenen kant daartoe krachtig aangewakkerd, aan den anderen niet door
uiterlijke voorvallen verhinderd zijn.
Voorwaar is een allereerste vereischte tot letterkundige volmaaktheid eigen talent
en natuurlijke aanleg, wat toch wel, benevens zeker ingrijpen der overerving, over
't algemeen door des Scheppers hand rondgestrooid zal zijn op een van tijd en plaats
onafhankelijke wijze. Doch waar een der bovenvermelde omstandigheden gemist
wordt, zal een van huis uit sterk gespierde geest ofwel niet tot volle levenskracht
gedijen, ofwel belemmerd worden in zijn uiting, of althans schier alleen blijven daar
er weinig even goed begaafden den ongunstigen tijd zullen weten te boven te komen.
En zoo gaat er nog geen ‘gouden eeuw’ op. Daartoe immers volstaan niet eenige
verspreide
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lichtvonken aan den hemeltrans, zooals men oudtijds zegde, maar wel een heerlijke
sterrenhemel of althans een gesternte met ettelijke hemellichten van eerste grootte,
omgeven door een fonkelenden stoet van mindere glansen. M.a.w. er wordt
buitengewone geestdrift en vernuft in eenige schrijvers vereischt, oorspronkelijkheid
en goede smaak in veel andere.
Of dit nu al of niet het geval was met onze Nederlandsche letteren in de zeventiende
eeuw, zoodat dit tijdperk volstrekt den naam van ‘gouden eeuw’ verdient even goed
als de fransche siècle d'or, dat zal ik niet beslissen. Naar mijn bescheiden oordeel,
is het eenigszins naïef de verdiensten der schrijvers al te nauwkeurig, als ware het
met stoffelijken maatstaf, te willen afmeten. Doch in betrekkelijken zin mogen en
moeten wij de zeventiende eeuw onze gouden eeuw noemen; immers in geen ander
tijdperk, zelfs in de middeleeuwen niet wanneer toch op zuidnederlandschen bodem
zooveel schoons ontkiemde, hadden onze letteren een zoo weelderigen bloei.(1)
*

**

En wel om nagenoeg dezelfde redenen als die wij boven in andere landen opgespoord
hebben. - Eerst en vooral, wat de GEESTESONTWIKKELING van het volk aangaat, werd
de overgang van de zestiende tot de zeventiende eeuw door een aanzienlijken stap
vooruit gekenmerkt.
Voor dien tijd was in onze streken het onderwijs van ongewijde kennis, gebrekkig
en onbeholpen. Wel had de zoo verdienstelijke Geert Groote de ‘Broeders des
gemeenen levens’ tot onderricht der jeugd gesticht, wel mochten hier en daar
Latijnsche scholen bestaan, hun invloed was op verre na niet ingrijpend genoeg om
den kunstgeest van het volk op te beuren. De Rederijkers leverden dikwijls ellendig
broddelwerk, valsch vernuft, platheid en bombast bij de vleet. Toch hielden zij oog
en oor van 't volk open voor kunstuitingen die slechts op loutering wachtten. Daar
klinkt op eens tot in het Noorden de machtige stem die allen ter vereering der
heidensche oudheid oproept: de Renaissance na reeds jaren lang den rijken bodem
der Italiaansche taal besproeid en bevrucht te hebben, rolt hare golven tot in de
noordelijke gewesten, en doet hier ook een weelderigen oogst rijpen. Ja, al moet het
vrij en vrank erkend dat deze strooming menig onheil medevoerde, dat zij namelijk

(1) Ik schrijf onze letteren, omdat er maar één Nederlandsche taal bestaat.
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soms de christelijke gezindheid der Middeleeuwen verzwolg, en als vergoeding
daarvoor uit zich zelve slechts een ‘ijdel poppenspel van goden en godinnen’ zooals
Everts zegt, wist in te voeren, toch is het onbetwistbaar dat het verkeer met de
aesthetische volmaaktheid der ouden, verfijning van smaak en kunst te weeg bracht.
Het volk begon al meer en meer te lezen, wanneer de drukkunst de boeken voor een
toegankelijken prijs had leeren vermenigvuldigen, en aldus genoot het de
kunstgewrochten der meer ontwikkelden, nu dat de Kunst niet zoozeer een liefhebberij
van velen, dan wel voorbehouden goed van eenige uitgelezenen was.
Met de herleving der oude letteren, bracht ook de Hervorming, - men heeft het
herhaalde malen gezegd, - het hare bij om het verstandelijk peil van het volk te doen
stijgen. Doch dit mag niet verkeert verstaan worden. Onjuist ware de meening dat
de leerstelsels van Luther en Calvijn zekere innerlijke kracht bevatten om den geest
tot ruimere ontwikkeling op te leiden. Ontkennend en afbrekend zijn ze meest alle,
en in de plaats van wat uitgeschrabt wordt, treden een paar dorre dogma's, die 's
menschen geest terneerslaan veel meer dan zij hem opbeuren. Overigens dat de
Hervorming uit zich zelve geen wetenschap bevorderde, blijkt reeds daaruit hoe
ellendig het in Duitschland na Luther's tijd met het onderwijs geschapen stond. De
‘gouden eeuw’ der Italiaansche en der Fransche letterkunde was dan ook van louter
katholiek gehalte. En bij ons prijken er talrijke namen van door en door Roomschen
in de geschiedenis onzer letteren in de XVIIe eeuw: Spieghel, Roemer, Tesselschade,
Anslo, Poirters, Stalpaert van der Wiele, en, ver boven allen uit, Vondel, die bij zijn
overgang toch op 't allerminst niets verloren heeft van zijn koninklijke dichtergave.
Dit zij gezegd opdat een eenvoudig lezer niet al te gereedelijk en zonder
onderscheiding instemme, wanneer hem herhaaldelijk onder de oogen komt dat de
Hervorming de oorzaak geweest is van den opgang onzer letterkunde in de XVIIe
eeuw.
Zijdelings ja, heeft de Hervorming daartoe bijgedragen. Benevens de opschudding
der gemoederen op politiek gebied waar wij verder een woord over reppen, is het
ontegensprekelijk dat het stelsel van ‘eigen onderzoek’(1) en daarbij de opkomende
onafhankelijksbegrippen het volk tot eigen denken noopte. Wij mogen met Hofdijk
meegaan waar hij zegt in zijn

(1) Ook kwam er meer leven in 's volks gedachte omdat de Hervorming den godsdienst uitgaf
als iets louter persoonlijks. Zie hierover BRUNETIÈRE. Disc. de Combat. L'oeuvre de Calvin.
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Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde dat zelf-onderzoek in zijn voertocht
zelfdenken medebrengt; van daar bij de massa nieuwe richting; verschillende
zelfstandige richting en bijzondere ontwikkeling bij enkelen. De volksgeest kreeg
zelfbewustzijn met tot dan toe onbekende snedige vaardigheid. Anna Byns houdt er
een loopje mede hoe zelfs in den armsten daglooner, uit de heffe des volks, wondere
begaafdheden in godgeleerdheid en welsprekendheid aan den dag kwamen!
‘Spinsters, naysters, malotten en danten
Overspeelders, bedriegers, dronken calanten
Zijn... doctoren en predicanten.’

Doch ook aan de zijde van het aloude geloof ontstond er niet geringer
geestesontwikkeling. Om der vaderen erfenis te verdedigen, werd nu zoowel het
ongewijde als het godsdienstige onderricht met meer zorg en juistheid ingescherpt,
godgeleerdheid en wijsbegeerte doorgrond, welsprekendheid beoefend. En zoo wordt
het klaarblijkend dat hetgeen de Hervorming bijbracht tot den bloei onzer letteren
niet minder aan de Roomschen dan aan hun tegenstanders ten bate kwam, en dezen
op de eersten waarachtig niets voorhadden om degelijk letterkundig werk te leveren.
Het volk had aldus leeren denken. Nu kreeg het nog een vaardig werktuig: een
vaste en tevens smedige TAAL.
Onze spraak haalde het inderdaad op verre na niet bij de volmaaktheid der oude
talen: het eigenaardige middeleeuwsch Brabantsch en Hollandsch was verwrongen
en misvormd geworden door tal van bastaardwoorden, die voornamelijk onder de
vreemde heerschappij, de Burgondische en de Spaansche, waren ingeslopen. De
Rederijkers, al bevrijdden zij onze spraak van een geheelen ondergang, deden toch
ook geen ernstige pogingen om haar voor uitheemschen invloed en miswas te
vrijwaren. Doch in de XVIe eeuw, verheffen eenige mannen met gezond verstand hun
stem tegen dit misbruik, en met raad en daad komen zij er tegen op. Marnix van St.
Aldegonde schrijft zuiver Nederlandsch zoodat hij wel eens de Vader van het
Nederlandsch proza genoemd wordt. Coornhert, Spieghel en Roemer Visscher, tevens
taalvorschers en dichters, schrijven taalkundige werken en passen hun grondstelsels
toe in hun eigen gedichten. Hoort hoe natuurlijk en vloeiend Coornhert klaagt over
de verbastering onzer taal:
‘Een oud ingheworteld misbruyck doet my nu vrezen
D'anstaende verwoesting die tot noch toe belet is;
Misschien verwondert u wat dattet mag wezen?
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't Is dat de Nederduytsche spraeck aldus besmet is
Met menig uytheems, onduits woord, datter in gezet is,
Die men alle daegh noch veelvuldigh ziet vermeren,
Zoodat onze moederstael bynaest verplet is.’

Om die distelen uit te roeien boden nog spraakkunstige werken en woordenboeken
wakkere hulp. Ik noem hier slechts voor ons Zuid-Nederlanders den ‘Schat der
Nederduytscher Spraken’ van Christoffel Plantijn, en het ‘Etymologicon Teutonicae
linguae’ van Kiliaan, dat nog steeds onontbeerlijk blijft voor al wie met de taal uit
de XVIe en de XVIIe eeuw te doen heeft.
In de letterkundige kringen, voornamelijk in de Amsterdamsche ‘Kamers’, in ‘'t
saligh Roemers huys’ zooals Vondel zegt, in Coster's ‘Nederduytsche Academie’,
in den Muiderkring eindelijk, koesterde men al meer en meer eerbied en liefde voor
de landstaal, alhoewel sommige ‘humanisten’ nog met het Latijn behept zich
schaamden in het Nederlandsch te schrijven. Doch gaandeweg worden deze
achterblijvers medegesleept met den algemeenen drang van het mondig geworden
volk, dat nu met verfijnden smaak en gelouterde taal, de gewonnen vrijheid en
onafhankelijke Nederlandsche nationaliteit toejuicht. De SPOORSLAG aan talent en
genie was ter goeder ure gekomen.
Zoolang immers geloofstwisten en burgeroorlog aan het zieden waren, hadden de
gemoederen geen rust genoeg om blijvende meesterstukken te scheppen: hekeldichten,
liederen en verweerschriften volstaan niet tot een ‘gouden eeuw’ der letterkunde.
Doch die reuzenstrijd van het kleine Nederlandsche volk tegen Spanje, toenmaals
het machtigste koninkrijk van Europa; die botsing der nieuwe geloofstelsels met den
alouden godsdienst, met al de gruwelen en wandaden die daarbij gepleegd werden,
dit alles had zoo diepen indruk op het volk gemaakt, dat zelfs toen het
geloofsonderscheid tot geen politieke onlusten meer aanleiding gaf en vooral na het
herstellen van den vrede in 1648 met het erkennen van Hollands onafhankelijkheid,
er veerkracht genoeg in 's lands gevoel en zelfbewustzijn overbleef om zich in
letterkundige meesterstukken uit te storten. ‘Elke inspanning van kracht, zoo ze
gelukt, verheft menschen en volkeren.’(1) Voeg daar eindelijk nog de welvaart bij,
het natuurlijk gevolg van 's lands verhoogde levenskracht, voornamelijk door den
bloeienden handel en de scheepvaart op Oost- en West-Indië in Hollands haven
gevoerd. Stoffelijke

(1) Stellwagen, De levende taal.
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weelde en voorspoed ruimden alle hinderpalen uit den weg tot het breed gedijen
eener onafhankelijke letterkunde.
Het spreekt van zelf dat deze laatste regelen uitsluitend op Noord-Nederland
passen. Bij ons inderdaad was de oorlog tegen Spanje geheel anders uitgevallen.
Handel en voorspoed hadden in den storm schipbreuk geleden.(1) Onze katholieke
bevolking, hoe verheugd ook over het behoud van haren godsdienst, schikte zich
toch met tegenzin onder het verzwaarde juk van Spanje, en lag onbewust van zijn
eigenwaarde, moedeloos en uitgeput neder. De vrees voor ketterij deed de kerkelijke
wetten op het herdrukken of verspreiden van boeken uit Noord-Nederland afkomstig,
streng doorvoeren, Daardoor werd feitelijk het Zuiden van 't Noorden verstandelijk
afgesneden, en mocht het Zuid-Nederlandsch geen jong levenssap meer zuigen uit
den nu zoo rijken grond van het Noord-Nederlandsch. Wat meer is, reeds toen de
onlusten losbarsten en voornamelijk toen de Spaansche regeering weer vast geankerd
lag, kozen talrijke begaafde mannen om hun politieke of godsdienstige overtuiging
de wijk naar Holland. In die menigte was er meer dan een geleerde, meer dan een
taal- en letterkundige die Hollands groeikracht zeer bevorderde. Een enkel feit diene
tot bewijs: niet minder dan zeventien Belgen bekleedden toen achtereenvolgens een
leergestoelte aan de Leidsche hoogeschool.(2) Helaas, waren al die uitwijkelingen in
't vaderland gebleven, Vondel zou volbloed Zuid-Nederlander geweest zijn.
Doch in 't Noorden ook konden de letteren niet in vollen fleur blijven. Evenals het
talent van een schrijver soms plotselings uitgebloeid is, en vruchteloos poogt zijn
vroegeren wasdom nog te beleven, zoo is ook op een bepaald oogenblik de geest van
een volk moe gegeven. Nieuwe gedachten blijven achterwege, herhaalde malen
worden dezelfde onderwerpen weer opgewarmd en nogmaals uitgekookt; geestdrift
wijkt voor stijve deftigheid of ontaardt tot opgeblazen gevoel dat zich overigens geen
lucht geven mag dan binnen de palen van eng toegeschroefde regelen. Eigenaardigheid
en kunstzin zijn dan uitgegestorven. En zoo verdorden ook de forsche twijgen aan
den boom onzer letterkunde. ‘Zij viel, zegt Hofdijk, van de frissche uiting des
verhoogden zielelevens tot eene laffe in het alledaagsche

(1) Over dit overgroot verschil tusschen Noord- en Zuid-Nederland, leze men in de groote
Geschiedenis van het Nederlandsche volk door Blok, het 1e hoofdstuk van het 4e Deel,
voornamelijk blz. 9 vlg.
(2) Everts, Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde, blz. 189.
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omtrippelende liefhebberij, die van tijd tot tijd nog wel eens een enkelen sprong deed,
maar geene vlucht meer nemen kon.’ Hoe diep het gevoel voor echte schoonheid
alsdan begraven werd, toont de bijval dien Andries Pels, een Amsterdammer, rond
1680 genieten mocht. Die gewaande hervormer der letterkunde en wetgever van
Parnassus wist zulke stroeve en strenge voorschriften binnen te smokkelen dat hij
de laatste sprankels dichtervuur uitdoofde.
Trouwens had de overtollige weelde praalzucht en zedenbederf in Holland
ingebracht. Het ergste onheil nochtans voor de letteren was de verfransching. Toen
in 1685 Lodewijk XIV de verordening van Nantes terugtrok, waarbij aan de
Hervormden godsdienstvrijheid was gewaarborgd geweest, kwamen vele Protestanten
bij hun noordelijke geloofsbroeders aangeland, maar brachten tevens uitheemschen
geest, uitheemsche beschaving en uitheemsche letterkunde mede. De Fransche
letteren, - zij stonden alsdan in vollen bloei(1) - verbluften derwijze onze vaderen, dat
het voor elk fatsoenlijk schrijver noodzakelijk werd die vreemde meesterstukken na
te maken, Fransche denkbeelden met woorden en wendingen over te nemen. ‘De
gastvrije Nederlanders, zegt Everts, meenden dan ook niet beter te kunnen doen, dan
zich met alle vlijt op die fijnbeschaafde taal en letteren toe te leggen, dan de kiesche
vormen dier deerniswaardige ballingen aan te nemen; dan zich in alles met kinderlijke,
ja kinderachtige volgzaamheid op de leest dier bevallige vreemdelingen te schoeien.’
*

**

Dat er uitermate nuttige lessen uit deze feiten te trekken zijn, zal reeds aan ieder
verstandig lezer klaarblijkelijk zijn voorgekomen. Laten wij buiten onze beschouwing
politieke gebeurtenissen en stoffelijke welvaart, waar wij rechtstreeks niets op
vermogen, dan blijven er toch als oorzaken van letterkundigen bloei: verstandelijke
volksopleiding en eigen taal.
Welnu, daartoe kunnen en zullen wij het onze bijbrengen, ten eerste, door mede
te werken tot de wetenschappelijke

(1) Het dient nog eens opgemerkt dat het bloeitijdperk van onze letteren, de Fransche ‘gouden
eeuw’ over 't algemeen voorafging. Zoo kwamen b.v. Vondel's fabelen in de Warande der
dieren, vijftien jaar vóór die van La Fontaine uit. Hiermede wordt geenszins geloochend dat
sommige Nederlandsche schriften door gelijksoortige Fransche werden ingegeven.
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ontwikkeling van ons volk(1), zooals er b.v. gedaan wordt in verdienstelijke
inrichtingen als de Vlaamsche ‘hoogeschooluitbreidingen’. Om wetenschap te
vertolken is onze taal even goed geschikt als welkdanige andere, wat er ook al soms
in ontkennenden zin hierover geharreward wordt. En indien die wetenschap niet in
zijn eigen taal aangeboden wordt, dan zal ons volk voortgaan die uit vreemde bronnen
te putten en meteen den uitheemschen geest inzwelgen, - Ook verfijnd letterkundig
leven kan onder het volk tot stand worden gebracht: de opvoering in het Klein
Seminarie te Mechelen van Sofokles' Antigone in de Nederlandsche vertaling van
Dr Burgersdijk, heeft door haar grooten bijval de proef op de som geleverd, hoe de
gewone burger nog voor hooger letterkundig genot vatbaar is, ja voor klassieke kunst,
die toch altijd de echte zuurdeesem blijven zal tot geleidelijke uitzetting van 's
menschen geest. En waarom zou hij niet met onze klassieke kunst in aanraking komen,
namelijk met Vondel! Opvoeringen als die van Lucifer en zelfs van Adam in
ballingschap(!) te Utrecht en te Amsterdam zijn verheugende verschijnselen in dit
opzicht.
Ten tweede, kunnen wij er mede naar streven dat de eene beschaafde schrijf- en
omgangstaal al meer en meer ingang vinde in alle maatschappelijke standen. Zoolang
wij niet tot die eenheid gekomen zijn, is er praktisch niets gewonnen voor het eigen
Vlaamsch leven. Kan iemand slechts zijn gewestspraak, dan zal hij er doorgaans
bitter weinig eerbied voor koesteren, of althans verstandelijk gescheiden blijven van
het algemeen leven van zijn volk. En komt hij bij lieden die zijn dialekt niet spreken,
dan zal hij al aanstonds uitzien naar een aan allen gemeene spraak, en.... het zal
alweer Fransch klinken. Daarbij hoe zou nu toch het geheele volk, dat is de gegoede
standen zoowel als de lagere, verdienstelijke Nederlandsche schriften waarachtig
leeren smaken tenzij een algemeene verfijnde omgangstaal eigen geest en eigen
taalgevoel onderschrage?
En daarom is het treurig, ja zeer treurig, in sommige dagbladen die dan nog als
voorstanders(??) der Vlaamsche belangen willen doorgaan, artikelen te lezen die de
strekking tot eenheid in het Nederlandsch of dwarsboomen of althans verkeerd
voorstellen. Ik bedoel hier de Bien Public van 1 Oogst laatstleden. En de Eerw. Heer
Kan. Muyldermans zal zeker niet in zijn schik geweest zijn, wanneer hij gelezen
heeft wat al misbruik

(1) ‘De vernieuwing van het maatschappelijk leven moet vooral de vrucht zijn van een algemeene
ontwikkeling en zuivering van de hoogere zielsvermogens der volksklas.’ Zoo sprak Prof F.
Van Cauwelaert in zijn prachtige feestrede te Kortrijk den 15n Maart 1908. Zie Dietsche
Warande en Belfort 1908, 5 en 6.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1908

471
daar gemaakt werd van zijn opstel in de Vie diocésaine van Juli 1908. Hij had immers
hoofdzakelijk daar slechts twee stellingen vooruitgezet: dat wij juist niet alles uit
den Hollandschen tongval en schrijftrant moeten overnemen, en dat er te schiften
valt onder de boeken die ons over de noordelijke grenzen toegereikt worden(1). Twee
meeningen die toch elk katholieke Vlaming wel zal beamen, doch die geenszins die
strekking tot eenheid in het Nederlandsch en voornamelijk in de Nederlandsche
beschaafde omgangstaal tegenspreken.
Tot die eenheid en vastheid in eigen beschaafde taal voeren nog ander
beweegredenen(2) die in dit opstel niet te huis behooren. Enkel zij er hier nog eens
op gewezen hoe de verfransching in de achttiende eeuw zelfs op de
Noord-Nederlandsche letteren en op onzen landaard noodlottigen invloed had.
Moge toch al wie tot nu toe voor deze lessen uit het verleden, vrijwillig of niet,
blind gebleven is, eindelijk de oogen open doen. Laten wij hun dit glansrijk betoog
herhaaldelijk voorhouden: zoo bewerken wij wellicht nog eenige bekeeringen, zooals
er reeds met de gratie Gods tot stand gekomen zijn. Nooit is het nutteloos goede
gedachten keer op keer te uiten, al moest men zich dan nog in 't eerst de rol getroosten
van een Vox clamantis in deserto.
Leuven.
J. SALSMANS, S.J.

(1) Dat er aan dien kant gevaar bestaat, is stellig. Doch, voor het volk, is dit bijna niets in
verhouding met de bezwaren die het verspreiden der Fransche taal meebrengt. Onze
Franschdolle katholieken gelieven toch eens het feit in acht te nemen, door Hooger Leven
van 26 Sept. 1908, volgens een hooggeplaatst ambtenaar, medegedeeld: ‘Tegenwoordig zijn
er 92 bladen welke het Belgisch postwezen, om reden hunner onzedelijkheid, weigert te
bestellen. 88 ervan verschijnen in Frankrijk, 2 in België en 2 in Holland; deze laatste 4 zijn
ook in Fransche taal geschreven.’
(2) Al ware het maar deze dat er in beschaafde vrouwenkringen nooit Vlaamsch zal aan het
woord komen tenzij beschaafde taal. - In die noodwendige streving tot eenheid en vastheid
vinden wij een hoofdbezwaar voor ons, Zuid-Nederlanders, in Kollewijnsche vereenvoudiging,
alhoewel sommige bezadigde wijzigingen iets aanlokkelijks hebben. ‘Eendracht is macht’
voornamelijk op taalgebied. - Daarom ook in de plaats van al die nieuwe tijdschriften die
opkomen en vergaan, zouden wij wenschen dat al onze beste letterkundige en geldelijke
krachten te zamen gebracht werden om een of twee dagbladen en tijdschriften, hoog, zeer
hoog te houden. Dit zeggen wij niet tegen het Vlaamsch tijdschrift voor juffrouwen waarvan
HOOGER LEVEN van 19 Sept. ll. de blijde mare brengt: indien dit in alle opzichten voldoet,
zal het ontzaglijk veel goed stichten.
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Kunstkroniek
DE HEDENDAAGSCHE ANTWERPSCHE SCHOOL (LEDEN VAN KUNST VAN
HEDEN), PIET VERHAERT, JEF LAMBEAUX, EMIEL VLOORS EN ZIJN
ONTWERP VOOR HET GEDENKTEEKEN VAN PETER BENOIT, BRIEF VAN
EMIEL CLAUS EN ANTWOORD VAN DE REDACTIE.
De Kunstkroniek bleef ditmaal wat langer uit, want groote en ingrijpende
kunstgebeurtenissen in Zuiden of Noorden, zijn er in de laatste maanden niet geweest:
een reeks vrij slappe tentoonstellinkjes bij Buyle en Forst (om den kaleidoscoop in
Brussel niet eens te noemen!) onlangs een tamelijk goede van de beide van Beurdes,
Wiethase en Pieterse, een héel goede van Roessingh en Lemmers en een van Maurits
Seghers, die met reuzenschreden is vooruitgegaan. Prachtig, vol innige stemming en
heel teer van kleur waren zijn Morgen. Avondschemering, Markt te
St-Anna-ter-Muiden en Avond, we komen later nog op hem terug. Dan een
Meunier-tentoonstelling te Rotterdam, waarvan de Hollanders niet al te veel gesnapt
hebben, een openingstentoonstelling in het nieuwe Kunstgebouw in de Leys-straat,
waar meer mooie toiletten waren dan Schoone Kunst, een tweede van Kunst van
Heden, die een * verdient, een derde Driejaarlijksche, beneden het middelmatige, al
waren er enkele zeer mooie dingen van Courtens vader, Melchers en Léon Fréderic.
Vervolgens een afkooksel van Moderne Kunst te Brugge, waarmee ze hun goeden
naam, dien ze met de Ouden gemaakt hadden, leelijk hebben geriskeerd, een inderdaad
heel interessante expositie van teekeningen, krabbels en etsen van Rembrandt in het
Marsan-paviljoen, Louvre, en nu onlangs, van 1 October tot 1 November, een
belangrijke tentoonstelling van Belgische kunst te Berlijn(1), waar de meeste onzer
schilders

(1) Ausstellung Belgischer Kunst, unter dem Protektorate der Belgischen Regierung, veranstaltet
durch die Gesellschaften Art Contemporain, Antwerpen, und Société Royale des Beaux-Arts,
Brüssel. - Lokal der Sezession Kurfürstendamm 208/9. Berlin MDCCCCVIII. 1 Okt.-1 Nov.
1908.
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heen waren met het werk, dat ze ons in de laatste maanden en jaren te Antwerpen en
te Brussel hadden getoond.
Het belangrijkst, het meest blijvend in het geheugen, zijn de exposities in het
vroege voorjaar van Kunst van Heden en het Lente-salon te Brussel geweest; de
tweede eigenlijk bijna een herhaling van de eerste, want de stukken, ook voor een
groot deel die der vreemde kunstenaars: Bauer, Ménard, Sauter, Böcklin enz. waren
van Antwerpen naar Brussel overgebracht.(1)
Zooals die tentoonstellingen waren ingericht gaven ze vrijwel een begrip in 't klein,
een Ueberblick over de Kunst van Heden, een naam, waar dikwijls om gelachen
wordt en die eigenlijk toch heel goed is gekozen.
Men kent 't Genootschap; een der jeugdigste en beste, die in het
Kunstgenootschappen-rijke België bestaan.
De eerste tentoonstelling, die ze inrichtte, was, meen ik, die van Leys en de
Braekeleer, waarmee ze veel heeft bijgedragen tot beter kennis en waardeering vooral
van dezen laatsten, lang miskenden meester, de tweede van moderne artisten,
waaronder Breitner, Cottet, Hans Thoma, Constantin Meunier, enz., de derde van
Linnig en Verstraete in den Kunstkring, de vierde van Dillens, de vijfde van Alfred
Stevens.
Die eerste tentoonstelling in het Museum werd, door het groote publiek ten minste,
bijna niet bezocht. ‘Hoe dikwijls’, schreef de Bom destijds in Onze Kunst, ‘heb ik
de zalen voor mij en de heeren Suppoosten alleen gehad.’
Hier in België geldt nog sterker dan in Holland: der Erste bedachts, der Zweite
vollbrachts, der Dritte belachts, ‘was machts’, zeiden de inrichters en beschermers,
waaronder de heeren Grisar, Beernaerts, Max Rooses, de Bom, Baertsoen, Mertens,
Rousseau, Struys, Luyten, Laermans, Hageman, Baseleer, Walter Vaes, enz. en
werkten rustig verder. - En voor die volhardende pogingen tegenover 't weinig
kunstlievende Antwerpsche publiek, dat zijn liefde voor wat mooi is, bijna uitsluitend
uit in optochten en mooie kleeren, kan men niet anders dan de grootste bewondering
voelen. En ook hier zal 't wel zijn: ‘de aanhouder wint’.
't Is met Kunst een eigenaardig ding. Voor haar geldt nog meer dan voor alle andere
de wapenspreuk van onze Moeder-

(1) Alleen was er te Brussel een buitengewoon belangrijke collectie werk van den dierenschilder
Jozef Stevens, een broeder van Alfred, die te Antwerpen ontbrak. Bij het behandelen der
Brusselsche schilders, komen we nader op hem terug.
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Regentes: Palmea sub pondere crescunt. Waar ze wordt aangemoedigd, kwijnt ze;
in Amerika, in Engeland, waar ze tonnen gouds aan kunst besteden en het publiek
ontegenzeggelijk op een veel hooger peil staat dan hier, is bijna geen kunst, ten minste
geene,(1) die een vergelijking met de onze kan doorstaan, en die, voor zoover het de
goede betreft, dan nog bijna geheel op de onze gebaseerd is - wijl Engeland's grootste
meester een Hollander is!
In België, in Holland vooral, waar de kunstenaar, zoolang het buitenland hem niet
met den stempel van een uitheemschen roem heeft geadeld, wordt geminacht en
uitgelachen, vooral zoolang hij niet veel met zijn kunst verdient, schiet ze welig als
schoone, blanke leeljen omhoog.
Het is echter een feit, dat we hier in Vlaanderen vooral, te veel schilders hebben,
evenals in Holland te veel literatoren en dat er geen markt, in ieder geval geen
koopgraagte is, voor hun werk, waarvan de meesten moeten leven.
Als enkele onzer Hollandsche schilders, zich verheugen, of verheugd hebben, in
een beter lot, is 't alleen omdat ze hun grooten afzet in Amerika vinden. Een bezwaar
tegen dezen handel met Amerika is echter dat vele onzer beste kunstenaars (ik spreek
hier alleen van de Hollanders) zich aan een kunstkooper, die veel met Amerika ‘doet’,
hebben verkocht, dat ze dikwijls een zekere maat opkrijgen voor hun doeken en niet
meer geheel vrij staan tegenover hun eigen werk en dat de ‘eeuwig snuggere
Yankeeman’, voorgelicht door den, in zijn oog, onfeilbaren kunstkooper, maar een
zeker soort van kunst wil koopen, een kunst geëikt en wél geaccrediteerd, die daardoor
de waarde als van een handel-effekt krijgt (na ettelijke jaren is het zooveel meer
waard, enkel afgaande op den grooten naam.)
De Maris-broeders, (dit is hem geleerd) zijn mooi, Jaap en Willem vooral, Tys
ligt boven zijn bevatting. Israëls is mooi, Mauve is mooi (de meeste Mauves zitten
in Amerika). Blommers is mooi, Mesdag is mooi. Maar nu wil hij ook dat ieder ander
en jeugdiger schilder, een Mauve, Mesdag, Blommers of Israëls zal zijn; reden
waarom Holland tegenwoordig vergeven is met slappe aftrekseltjes van deze groote
meesters, en Breitner, Bauer,

(1) Ik zal de laatste zijn om de verdiensten te ontkennen van Leighton, Watts, Walter Crane,
Burne-Jones, Rosetti zelfs, maar het blijft conventie-kunst, die uit 't hoofd en niet uit 't hart
komt en te veel een denkbeeld verzinnelijken wil ‘a beauti ful thought’. Gainsborough, Sir
Joshua en Turner waren beter, maar toch nooit in éen adem te noemen met Rembrandt of
Rubens, wat trouwens door de Engelschen zelf wordt erkend.
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Veth, Dijsselhof, Voerman, Verster, Tholen, Karsen enz, zich nog niet verheugen in
dien grooten stoffelijken voorspoed en dien roem, waarop hun verdienste aanspraak
zou mogen maken.
Dit is ook de reden geweest dat Jacob Smits en Luyten in arrenmoede en eenige
boosheid, Holland verlieten en thans Belgen(1) zijn; trouwens in België hadden zij
hun geheele opleiding ontvangen.
- ‘Waarom schildert u toch eens niet iets in de manier van Jacob Maris, Meneer
Smits?’ vroeg de Hollandsche kunstkooper.
- ‘Omdat ik 't niet kan en niet wil’, zei Smits.
Hij was met mooie dingen in Kunst van Heden, mooi vooral om de rijpe, diepe,
innige kleur en door de jongere leden van het Genootschap wordt hij als een Meester
vereerd. Het moet dus aan mij liggen dat ik zijn kunst niet begrijp. Hij schildert
dikwijls zonder model en daar kan ik mij niet mee vereenigen. Modellen zijn in Moll
natuurlijk moeilijk te krijgen en te allen tijde duur, maar hij blageert er zelfs een
beetje op dat hij het doet. Zoo zijn er meer, Baseleer o.a. en Edmond Verstraeten;
ze ontvangen buiten de impressie en werken die uit op hun atelier, ongeveer op
dezelfde wijs als een literator doet in zijn studeerkamer. Er hoort natuurlijk groote
knapheid toe om een menschenfiguur zóo ineen te zetten als Jacob Smits de Jezus
in Gethsemane zonder model heeft gedaan, maar men ziet dat hij geen model gehad
heeft, anders konden de handen zóo niet zijn en dat werkt storend; hoe treffend,
hoewel geheel anders dan die der Gotieken, zijn opvatting van den Heiland der wereld
overigens is. Waar hij wél model heeft gehad, als in het Portret van zijn eerste vrouw,
toont hij zich een teekenaar van eerste kracht. Hij kan 't wel, evenals Baseleer en
Edmond Verstraeten, maar het is die ongelukkige manier om enkel de impressie te
willen vasthouden en weergeven, - een schilder is nu eenmaal geen literateur, evenmin
als een letterkundige is een schilder; beiden treden in de laatste jaren te veel op elkaars
terrein.
Dit doet echter tot het groote talent van den schilder Smits niets toe of af en ook
niet tot de goedheid van den mensch.
Want evenals Luyten, is Smits een bijzonder beminnelijke, vriendelijke, gastvrije
man, een goede zoon, echtgenoot en vader. Het is altijd aangenaam wanneer men
van een voortreffelijk kunstenaar kan zeggen, dat ook de mensch voor-

(1) Ook volgens nationaliteit; J. Smits o.a. heeft de groote naturalisatie.
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trefffelijk is. Geheel schoone knnst kan niet zonder een schoone ziel bestaan.
Luyten daarentegen, op wien ik altijd graag nog eens terugkom; schildert altijd
naar model en zou zonder model, geloof ik, niet kunnen schilderen. Men ziet dat
dadelijk, bezie b.v. zijn handen maar eens! - Ik had van Luyten, gedurende de lente
en den zomer, heel verontrustende berichten gehoord en ging dus zelf eens hooren
hoe hij 't maakte; niet denkend dat ik hem zou zien. Maar daar zag ik hem uit de
verte aankomend al staan voor zijn atelier, met een vriendelijk gezicht en een jonge
poes, die hem om de beenen snorde. Hij zag er echter wel moe en ook wat magerder
uit dan vroeger. Hij was ook ziek en naar Baden-Baden geweest, maar nu gelukkig
bijna geheel genezen. Hij sukkelt met zijn maag. Luyten is, als vele onzer kunstenaars,
vegetariër en verwacht daarvan alle heil. In Holland ken ik ook vele vegetariërs en
ze zijn bijna allen zwak en ziek.
Maar die tegenzin in vleesch is bij Luyten, een bewijs te meer voor zijn vriendelijk
hart. Luyten heeft 't nooit te druk en altijd tijd om ieder minzaam te ontvangen; ook
al komt men geheel onverwacht. De verbazende massa werk, die hij omzet, schijnt
te geschieden bij tooverij. Zijn atelier, laag bij den grond en zonder verdieping,
eenigszins van den weg af, staat open voor iedereen. Men gaat er zoo maar binnen.
Daar loopen zijn 17 leerlingen dooreen, saamgekomen uit alle wereldstreken: een
paar schilderen buiten een boerenkar, een paar een meisje, dat zit te spinnen, eenige
andere weer een ander model. Daar spelen en slapen diverse honden en poesen met
hun gezin. Daar komen buurkinderen binnen: ‘Meneer, mag ik een peer?’ Daar zit
het moddelletje met een spinnewiel en een wit mutsje, dat, zooals ze daar zit, al een
schilderijtje is. Daar is een Babel van verschillende talen. En Luyten loopt er doorheen
en heeft voor ieder een goedmoedig, hoewel zelden prijzend woord en gaat buiten
kijken naar 't schilderen van de kar en doet zijn eigen werk onafgetrokken en staat
middelerwijl ettelijke reporters te woord, die hij interviewt, in plaats dat ze 't hem
doen.
Hij heeft prachtige dingen gemaakt den laatsten tijd; hij was nu in de laatste salons
eindelijk eens met dat indrukwekkende doek van zijn leerlingen afgekomen en alle
onbevooroordeelden kunnen gezien hebben hoe mooi 't was. Ik zie Luyten altijd heel
graag in zijn portretten, al versmaad ik ook de landschappen niet. Hoe bevallig en
los was de groepeering van die niet alle mooie, maar alle aantrekkelijk-intelligente
jonge vrouwen, waaronder enkele met een lang niet onbeduidend
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talent. Kranig werk van een onzer eerste teekenaars, waar eenige der jongeren, die
tegenwoordig bezig zijn om Luyten af te breken, een voorbeeld aan kunnen nemen!
Luyten zelf staat achter de piano met een tweeden, donkeren man, ik geloof zijn
ouden vriend Henry Rul, wiens portret hij destijds voor de Vlaamsche School heeft
geteekend en die mij onlangs mooi-intime landschappen, eenigszins eigenaardig van
kleur en tint heeft getoond.
Een andere van onze heel knappe teekenaars is Karel Mertens, Professor aan de
Academie, die me altijd aangetrokken heeft, vooral om zijn mooie kleur en eigenaardig
typeeren onzer Zeeuwsche boeren. Een groot vriend van Onze Door, hoewel ettelijke
jaren jonger. (Hij heeft o.a. dat portret van Verstraete voor de tentoonstelling van
1906 geëtst). Ik kende hem echter enkel uit zijn etsen en leuk geziene landschappen,
vooral de wintergezichten, al of niet gestoffeerd, en nu heeft hij in den laatsten tijd
gegeven een geheel nieuwe openbaring van zijn talent, die zeker niet minder
interessant dan de vorige is.
Hij kreeg, eenigszins tot zijn eigen verbazing, een opdracht voor 't beschilderen
van een plafond in de Vlaamsche Opera, waarvan hij mij 't ontwerp liet zien, dat hij
bezig is in de Falconkapel te schilderen. Zoover ik er in den opzet over kon oordeelen,
was het uiterst eenvoudig, maar onvergelijkelijk puur van lijn en om de moeilijkheden
juist te schatten, die een kunstenaar overwinnen moet om tot zijn doel te geraken, is
het noodig dat men zijn werk van den eersten opzet af ziet.
Voor dit doek b.v. heeft Mertens eerst de opzet geschetst, dan werd de schets
uitgewerkt in kleuren, dan op nieuw, uit het hoofd, in zwart geuitlijnd, zoowat op
een achtste van de ware grootte. Vervolgens wordt elke figuur uiterst zorgvuldig
naar model geschilderd. Dan moet diezelfde figuur weer in 't verkort en in andere
verhoudingen worden genomen, om uit de verte en van beneden af gezien, in het
plafond zijn werking te doen.
Wanneer 't gereed is en ter plaatse aangebracht, hoop ik er nog eens op terug te
komen. - Mertens is ongeveer een tijdgenoot, hoewel de jongere van Luyten, van
Door, van Hens, zoo van dat troepje, dat in 97-98, in de dagen van de Vlaamsche
School, tot de jongeren werd geteld. Maar hij ziet er buitengewoon jeugdig uit;
behalve om een kleinen trek om den neus, zou niemand hem zijn leeftijd en nauwlijks
meer dan 35 geven en hij beschikt ook nog geheel over jeugdige kracht. Hij was in
Kunst van Heden, evenals trouwens alle exposanten,
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met werk uit verschillende perioden van zijn leven. Grauw Weer aan de Haven, de
oude Pothoek, Dooi, Sneeuwvlokken, in 't geheel, met de teekeningen mee, een 21
nummers, waarvan vooral de sneeuwgezichten zeer schoon waren en prachtig van
kleur; in Brussel was hij niet, in Berlijn enkel met Fischerboote en Wasserspiegelung,
de Peueraar, die in zijn punt zit te peuren.
*

**

Zijn mijn lezers (zoo begon men een nieuwe paragraaf in den goeden tijd van mijn
neef Rhijnvis Feith en van Alphen wel eens in de Kunstcité geweest? 't Is in een soort
slopje, dat de dwarsstraten van de Carnotstraat, met de Borgerhoutsche Kerkstraat
verbindt en 't ziet uit op den achterkant van het huis in de Wetstraat, waar Door
Verstraete heeft gewoond. 't Is geen vuil, vies slop, zooals in den Jodenhoek in
Amsterdam, maar voert heel aardig langs oude tuinmuren, waar kopjes van vurige
Dahlias over knikken en klimop in zware festoenen over hangt. Daar hebben Crahay,
Henry Rul, de Vadder. Hageman, plus eenige beeldhouwers hun atelier. In de Lange
Leemstraat is een dergelijk kunstenaarsbuurtje. Gelijkvloers huizen gewoonlijk de
beeldhouwers, die hun schilderachtige afval: koppen, beenen en torsen buiten onder
een afdakje bergen; op 't verdiep de schilders. Een zeer proper onderhouden trap
voert naar de verschillende werkplaatsen, die alle met een aardige ouderwetsche
schouw zijn voorzien.
Daar heeft ook Hageman zijn atelier, die een der steunpilaren is van Kunst van
Heden, maar ten eenenmale ligt boven de bevatting van het gewone publiek. Hij
heeft zich, bijna met uitsluiting van alle andere onderwerpen, op een heel eigenaardig
genre toegelegd, dat, zoover ik weet, door geen ander wordt beoefend. Vroeger waren
het meestal landverhuizers, die hij schilderde: Russen, Slaven, Polen; de bewoners
van het Balkanschiereiland vooral, die men tegen dat er een boot van de Red Star
vertrekt, door onze straten kan zien zeulen, zwaar beladen met kinderen, bundels,
vogelkooien, allerlei heterogeen huisraad in bultige pakken ‘met zware stappen en
doode oogen’, de mannen meest met pelzen potsen, de vrouwen met een los
geknoopten doek om 't hoofd. Types, melankoliek en verwezen, die op Joden lijken
en geen Joden zijn. En juist dat schilderachtig-melankolieke, heeft Hageman
uitstekend gevat en weergegeven met bijna brutale toets, die soms in zijn
tonensomberheid, zwaar omfloersd van ingehouden pracht, aan Rembrandt doet
denken.
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Den laatsten tijd werkt hij veel aan de haven bij 't Zuid, waar de groote transatlantieken
met de vreemde stokers, meestal Hindoes, liggen. En 't is zijn lust om zóo 't Oosten
te bespieden met onze Vlaamsche haven en onze Vlaamsche Polderluchten als
achtergrond en décor. Hij daalt af in de machinekamer, - in 't ruim van 't schip en
bespiedt die bronzen statuen - bijna alle makellos van bouw, - bij hun bad, bij hun
eten - in hun kooien. - Hij wandelt met ze door de stad met zijn schetsboek achter
hen, terwijl ze, door onze lieve straatjeugd nageroepen, imperturbabel en waardig
door de straten gaan. En hij schildert ook Joden met de wollen serge gebedsmantel
en de lange vingers der klauwachtige handen in resignatie uitgespreid. Hij schildert
dat alles uitsluitend om de pracht van de kleur, - om 't leuke type vooral en de mooie
beweging - om 't karakteristieke van die heerlijke gestalten in de teergrijze atmosfeer
van onze prachtige stad... En dat hij daarmee 't Oosten voor ons oproept, 't Oosten
met zijn geheim, met zijn wondere kleur - met zijn mysterie van een godsdienst,
zooveel ouder dan de onze, waar de menschenziel, na lange incarnaties, zich weer
oplost in de ziel van God; - dat we bij zijn landverhuizers, denken aan de Joden in
de Woestijn, vuil, schilderachtig en murmureerend, meesleepend hun onsmakelijke
ustensiliën tot het dooden van dieren en de dassevellen van de Arke der Getuigenis.
- Dat we de verdrevenen hooren klagen met gebogen hoofd, de handen geheven tegen
de muren van Jeruzalem - dat heeft hij er niet, zooals Gustaaf Doré en Bauer deden,
met opzet ingelegd!
Hij schildert, net als Courtens, om te schilderen; of hij verkoopt of niet, zit hij
weinig mee in; maar dat men dat, met eenige verbeelding toch alles zien kan in zijn
doeken, is omdat hij een genie is, dat zijn eigen kracht niet kent. Hij is een man, komt
mij voor, van een kleine veertig jaar, die er echter niet ouder dan dertig uitziet; hij
heeft zijn opvoeding uitsluitend in Antwerpen ontvangen; zijn vader was een
Hollander, maar hij kent geen Hollandsch meer en is hier geboren.
In kleurenmacht - hoewel om zijn groote jeugd wat rijker en warmer, sluit Albert
Crahay zich eenigermate bij dezen heel grooten Meester aan, die zoo voortreffelijk
teekent als hij schildert.
Crahay is nog heel jong, 27 jaar, van denzelfden leeftijd als Walter Vaes, met wien
te samen hij een der dragers van de toekomst van Vlaanderen is. Hij schijnt nog niet
geheel met zich zelf eens aangaande zijn genre. Zijn Lezend Meisje b.v.,
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waarvoor zijn mooi zusje model gezeten heeft, reken ik tot zijn zwakker en zijn
Zeegezichten, waaronder zijn Garnalenvisschers vooral, tot zijn krachtiger werk. Hij
is subliem in de kleur, rijk warm met een uiterste van harmonie en ingehouden glans,
die soms om den innigen fluweelen toon aan onzen Bosboom doen denken, hoewel
hij geheel andere onderwerpen dan Bosboom behandelt en ook zeer sterk de imprint
draagt van zijn eigen tijd en zeer oorspronkelijk is.
En het is een groote en goede tijd, zooals hij zich, in den laatsten tijd vooral in onze
jonge Antwerpsche school geopenbaard heeft (de Brusselaars zitten nog bijna allen
in de netten van de Fransche luministen verstrikt).
Waar in Holland bepaald verslapping heerscht en de oude vaan van onze kunst
maar door zeer enkelen omhoog wordt gehouden, is er in Vlaanderen, maar ook in
't Walenland (ik heb nu uitsluitend 't oog op de jongeren) ein sehr reges und strebsames
Leben bij de kunstenaars, die zich met innige toewijding en grooten ernst, toeleggen
op hun werk, tegelijk als op een ‘stiel’ en als de liefde van hun leven, die hun heele
ziel als offer vraagt. De heillooze invloed van de Franschen met hun luminisme,
pointillisme en andere ismetjes heeft uitgewerkt. Waar men zich nog op een Fransche
school inspireert, is 't op de Barbizonsche en door die van Barbizon heên op onze
groote Haagsche school, die uit die van Barbizon is voortgekomen (Baseleer heeft
o.a., hier en daar sterk den invloed van Jaap Maris ondergaan).
Toch van inspireeren is hier eigenlijk geen sprake. Ze zijn zichzelf en steunen niet
op anderen, of 't moest dan zijn op de groote tradities van Vlaanderen zelf. - En door
deze jonge en nog weinig gewaardeerde krachten als van Baseleer, Crahay, Bosiers,
Huygelen, Emiel Vloors, Oleffe, Walter Vaes, wordt een nieuwe roem voorbereid
voor 't Oude Vlaanderen - een nieuwe perel aan zijn kroon.
Vooral Walter Vaes is een der héel veel belovenden, die ook al veel gehouden
heeft, al is hij nog maar zoo bitter jong. Als men hem ziet, verstaat men nauwlijks
dat hij de schepper van die warm doorvoelde en kranig aangedurfde schilderijen,
van die zwaar-tonige etsen kan zijn. Met zijn stuk Salomé heeft hij mij verleden jaar
op de Vierjaarlijksche te Brussel overbluft. Hij was er mee in Antwerpen en in de
afgeloopen maand in Berlijn. In 't afgetrokken beschouwd, en enkel maar naar een
beschrijving oordeelend, zou het wel een weinig een opeenstapeling van heterogene
bestanddeelen kunnen schijnen. Herodes,
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naar de wijze der oude Romers, met rozen gekroond, is gezeten aan een tafel, die
met een ammelaken met Markensch borduursel is bedekt. Naast hem Herodias, de
dochter Aristobuli, modern gekapt en in modern avondtoilet - te jong om de moeder
te zijn van Salomé, die zelf van kostuum of liever afwezigheid van kostuum van alle
tijden en dus ook van dien van Johannes den Dooper kan zijn. De tetrark van Judea
is hier bovendien te oud en te suffig om belang te stellen in den dans van het
‘dochterken dat Herodi behaeghde’. Op de tafel dan allerhande nieuwmodisch en
Renaissance-geschirr, naast den wijn en de prachtig geschilderde vruchten. Een
archeoloog als Alma Tadema, zouden bij al deze anachronismen de haren te berge
rijzen en toch detoneert dit alles niet bij Vaes, evenmin als 't detoneerde bij de
Gotieken en bij Rembrandt, en is zijn gevoel voor de atmosfeer van den tijd - voor
de kleur - zoo volmaakt dat men al 't andere er om moet vergeten. En zijn techniek
is boven allen lof!
Dit is 't meest bekende en meest in 't oog springende werk van Walter Vaes, maar
zijn heele OEuvre is reeds heel omvangrijk. Hij heeft o.a. niet minder dan 180 etsen,
die hij zelf trekt en waarvoor hij een heele installatie in zijn werkplaats heeft. Hij
verliest zich ook niet op bijwegen en gaat recht af op zijn doel. Het gaat hem goed;
hij is een van de weinige jongeren, die succès hebben; hij heeft veel gereisd, is
geweest in 't Heilig Land, in Egypte, in Italië. Onlangs hield hij zich bezig met het
in kataloog brengen van het nagelaten werk van zijn oom Piet Verhaert, die den 4n
Augusti l.l. te Oost Duinkerke plotseling aan een hartaderbreuk is gestorven. Verhaert
was nog niet oud, pas 56 jaar, van de generatie van Joors, Struys, Verstraete, Jan van
Beers en Jef Lambeaux, die ook in dit jaar is overleden. We kennen allen in het
Antwerpsch Museum zijn Stempel van den Zeeman, de scheepsjongen, half naakt in
't vooronder, die door een der andere matrozen, die in een kringetje naar de operatie
zitten te kijken, wordt getatoueerd. Hij heeft er, in '89, te Parijs de zilveren medalje
voor gehad. In Kunst van Heden was hij met de Vischvrouw, het Hofje, Oude
Puntgevels, In de Duinen bij Knocke, enz. Den 16n November l.l. werden al zijn
nagelaten werken bij Forst verkocht.(1) Hij was een innig Antwerpsch

(1) De verkoop had Dinsdag 17 November 1908 plaats. In het geheel: 75 schilderstukken, 3
waterverwen, 14 teekeningen, waaronder een ‘Suite de dessins et croquis pour la fresque
exécutée à l'Hôtel-de-Ville d'Anvers’ (les premiers navires apportant le sucre des Iles Canaries
à Anvers) en 15 etsen, behoudens enkele plaatwerken en eenig huisraad.
De verkoop heeft meen ik een goede dertig duizend frank opgebracht, maar het tentoongestelde
werk viel mij in zijn geheel niet mee Verhaert was zeer knap in de teekentechniek en beschikte
over een leuk-vroolijke en bizonder scherpe opmerkingsgave, maar hij nam geen hooge
vlucht en zijn kleur was dikwijls wrang en hard. Voor reproductie leent zijn werk zich echter
uitstekend.
Er zou een zeer aantrekkelijke gravure te maken zijn naar de Kaartlegster en ‘Et Uylenspieghel
chanta’ (dit laatste stuk, geínspireerd op het boek van de Coster, heeft 6,000 frs. opgebracht).
Het best was hij hier vertegenwoordigd in het Portret van zijn Moeder en in zijn
Stadsgezichten, vooral in zijn studies van oude daken en zijn Etude de Toits Nr 18) (waarom
toch altijd die Fransche Katalogen!) van zijn huis uitgenomen op 't dak van 't stadhuis, was
mooi en ook heel mooi van kleur.
Het was stampvol bij den verkoop, die geheel in 't Fransch werd gehouden.
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kunstenaar - een echte Sinjoor, die zijn stad beter dan éen kende en liefhad. Dit blijkt
ook uit de eigenaardige keus van zijn huis, dat hij, zoo niet gebouwd, dan in ieder
geval geheel herbouwd heeft, met den aardigen ercker en de mooie huiskamer met
de oude Vlaamsche schouw, in 't hartje van het oude Antwerpen, in de
Zilversmidstraat, schuin tegenover den ingang van 't stadhuis en dicht bij 't Vleeshuys;
in dat typisch stadsgedeelte, dat 't deftig Antwerpen nauwelijks meer kent, waar men
ieder oogenblik verwacht een troep Spaansche soldeniers den hoek om te zien komen
en waar 't volk een heel andere taal spreekt dan in de overige deelen van de stad. Na
de groote Antwerpsche tentoonstelling in 1894, gaf hij twee albums uit (bij den
drukker van dit tijdschrift verschenen): Croquis et Impressions de la vieille ville
d'Anvers en le Centenaire de la Réouverture de l'Escaut. Verhaert etste ook en een
van zijn platen, De Kuipers, werd in het Weensche Tijdschrift, Die Graphischen
Künste, opgenomen als het beste etsen-specimen, (destijds) van Belgische graveurs.
Sedert is de Belgische etskunst nog ver vooruit gegaan! Verhaert was professor aan
de Academie en Lid van de Provinciale Staten.
Een sympathiek kunstenaar is met hem heengegaan.
't Zelfde is moeilijk te zeggen van Jozef Lambeaux, hoewel hij een mensch met
een machtig talent was, oorspronkelijk machtiger dan Meunier, dan Vinçotte,
misschien zelfs dan de Vigne. In hem leefde (in zijn goeien tijd) in al zijn kracht, de
oude Vlaamsche verve, zooals we die belichaamd hebben gezien in Breughel (den
ouden Peer), in Jordaens en in Rubens (met den edellijnigen van Dyck had hij niet
veel gemeen). Hij is zonder eenige questie de meest Vlaamsche van al onze
beeldhouwers geweest en hij had zijn heele opvoeding in
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Antwerpen genoten, waar hij den 14n Januari 1852 geboren was. Indertijd was hij
een groot vriend van Jan van Beers (den schilder) en ging vaak bij van Beers, den
dichter, eten. Allerlei wonderlijke verhalen vlotten er in dien tijd al van hem rond!
Hij was een man met wien de waarheid en de legende zich met voorkeur bezig hielden.
Veel er van zal ook wel schromelijk overdreven zijn! Ik heb hem persoonlijk nooit
gekend. Maar een feit is 't dat hij in de laatste jaren zijn groote kunstenaarsgaven
jammerlijk heeft misbruikt. Als artist was hij al lang gestorven.
Er verscheen atelierwerk met zijn naam, dat dien grooten naam niet meer waard
was. - Maar we willen liever, - nu hij dood is, - voor ons oude stadhuis zijn schoonen
Brabo nog eens gaan bezien, zooals hij daar in zijn heerlijke slanke vormen, als
omhoog rijst uit de steenen van 't plein, - dat bij het springen der fontein, het water
stroomt uit den mond der vrouwen, was nu weer iets voor Jefken Lambeaux! Ook
zijn Worstelaars, die ik bij Courtens zag, is een machtig werk en de Menschelijke
Hartstochten, waarvan onlangs nog een fragment op de Driejaarlijksche te Antwerpen
geweest is; zelfs in den Gebeten Faun, waarom destijds zooveel te doen is geweest,
waren groote elementen hoewel de geheel-indruk er van gemeen was. In den Faun
kon men het welgelijkend portret zien van den kunstenaar zelf.
Hoewel hij 't grootste deel van zijn leven in Brussel gewoond beeft, was ook hij
bij uitstek een Antwerpsch artist. De meeste beeldhouwers, in Antwerpen geboren
en opgevoed, die hun heele opleiding in Antwerpen hebben ontvangen, trekken,
zoodra ze een veer van den mond kunnen blazen, naar Brussel: getuige Frans
Huygelen, die daarom niet mee mocht dingen in den wedstrijd voor 't gedenk- en
huldeteeken voor Peter Benoit, dat voor de Vlaamsche Opera zal opgericht worden.
Emiel Vloors, de winner van den prijs, was tot heden eigenlijk behalve bij de intimen,
alleen als schilder bekend. Men wist dat hij boetseerde, maar tot zulk een werk van
reuzenconceptie hadden maar weinigen hem in staat geacht. Hij is er als een bom
mee uit de lucht komen vallen! In Kunst van Heden hadden echter de fijnproevers
hem vooral opgemerkt om zijn Oranjeboomen en in het Land der gouden vruchten,
waarin ontegenzeggelijk al was een sculpturale noot. We laten de korte aanteekening
volgen, waarin hij zelf zijn oorspronkelijke opvatting van het monument verklaart:
‘Het onderwerp, waarvan het middengedeelte alleen beantwoordt aan de vereischten
van den prijskamp, is opgevat als
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versiering der plaats en met het doel een harmonisch geheel uit te maken met het
Opera-gebouw.
De meester, steunend op zijn lier, volgt, over het opborrelende water heen, zijn
inspiratie, welke tot hem komt in de gedaante van drie jonge vrouwenfiguren, buigend
onder een stortvloed van bloemen en vruchten en verbeeldend de drie
gemoedsstemmingen: de vreugde, de gramschap, de melankolie.
De vier elementen, zoo dikwijls door hem bezongen, bevinden zich aan de uiteinden
der bank: de aarde belast met kind, vruchten en bloemen, de lucht, trachtend de vlucht
eens arends te breken, het water en het vuur, omringd door sterren en werelden in
wording.
Op het water, door den blauwen mozaiekgrond felgekleurd, zouden waterlelies
drijven. De rand der kom is versierd met zeeplanten en spuwende waterdieren; een
weg, naar de Opera leidend, omringt ze en de banken, twee halfronden vormend,
dragen de namen van 's meesters bijzonderste werken.
Op de zijbanken twee kleine kommen, waarboven nimfen, luisterend naar 't
gemurmel van 't water.
Het geheel, versierd met planten en bloemen zou uitgevoerd worden in graniet,
gepolijst en gedeeltelijk ruw gebeiteld.
De groep standbeelden en versieringen zouden in brons zijn en de opschriften in
brons op gouden grond.’
Van 't schoone beeld zelf, waar sterke invloeden van Rodin in zijn aan te wijzen,
dat niet zoo oorspronkelijk gedacht is als de rest van het werk, en in hoofdzaak
geïnspireerd op den Penseur van Rodin, zegt de Bom geestig in de N. Rotterdammer:
‘Peter Benoit, in zittende houding, naakt, het denkend hoofd vooruit, gesteund op
de hand van den arm, die op zijn knie rust. Het is die naaktheid van Peter Benoit, die
voorloopig nog vele mijner medeburgers kwelt. Maar de meesten geven zich
gewonnen, zoodra ze den Benoit in gekleede jas van Vloors mededingers hebben
gezien!’
Vloors heeft twee ontwerpen voor het toekomstige monument gemaakt, die beide
in de academie geexposeerd waren. Maar waarvan het eerste te veeleischend in de
afmetingen en vooral te duur was. (De kosten waren oorspronkelijk, meen ik, op
75.000 frank geraamd). Het tweede was ook niet slecht en kalmer van lijn, maar er
is nu toch sprake van dat het eerste ontwerp zal doorgaan, aangezien de heele stad het geheele land in éen geestdrift zijn; alleen is Brussel een beetje knak, dat de Ketjes
buitengesloten waren. In mijn opinie zou Vloors dan echter toch den prijs hebben
gehad. Het is inderdaad een ont-
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roerend mooi werk. Hoewel men toch niet weten kan hoe de uitspraak ware gevallen
indien Huygelen meegedongen had(1).
Emiel Claus schreef dienaangaande aan Emmanuel de Bom: ‘Al maanden lees ik
over dien strijd tusschen Antwerpsche beeldhouwers voor het monument van Benoit(2).
De pers van Brussel was niet zacht voor Antwerpen, omdat de beeldhouwers van
gansch het land niet mochten meedingen. Over die kwestie wil ik niet spreken, maar
ik moet u toch gauw een woordje schrijven, nu die strijd afgeloopen is en ik zooveel
lof lees over 't ontwerp van Vloors.
Wat een triomf voor Antwerpen! Tusschen hunne mannen is er éen opgestaan die
de bewondering meegebracht heeft van kleppers als Rodin, Bartholemé, Des Bois
en Charpentier en die kunnen toch meetellen in de kunstwereld!
Was ik niet met die goddelijke herfstdagen aan 't werk, ik stoomde naar Antwerpen
en wou dat ontwerp zien, maar als ik die namen lees van die allen die het intellectueele
deel uitmaken van de stad, en die vragen het eerste ontwerp te doen uitvoeren, ik
geloof het prachtig.
Wat mag Antwerpen fier en gelukkig zijn den genialen Benoit eeuwig te mogen
herdenken door een werk dat Rodin hoogschat (het was Rodin, die Meunier's Grisou
in de Wereldtentoonstelling van Parijs het eeremetaal schonk en vóor dien dag was
Meunier niets of weinig voor ons land bekend door de groote mannen.
Wat genoegen heb ik zoo iets voor Peter tot stand te zien komen in Antwerpen!
Natuurlijk zal men het ontwerp in zijn geheel daarstellen. Antwerpen is bekend om
grootsche ontwerpen te doen uitvoeren. Heeft Peter Benoit daar zijn oratoriums niet
uitgevoerd en is er een enkele stad in ons land waar het volk zou samenstroomen om
zoo een massa bijeen te brengen! Antwerpen alleen kan dat en zal ook niet aarzelen
om dit prachtig ontwerp te ondernemen.

(1) Ook in dat van Deckers, die den tweeden prijs behaalde, en van Strijmans, die Benoit eveneens
zonder gekleede jas had voorgesteld, lag groote verdienste.
(2) Een der mededingers, de beelhouwer Frans Joris, heeft in eigen naam, een schrijven gericht
tot den raad, om den prijskamp wegens onregelmatigheid te doen verbreken. De raad, bij
monde van den Schepen voor Schoone Kunsten, van Kuyck, achtte den prijskamp echter
regelmatig, omdat de jury beide keeren, bij het eerste en tweede ontwerp van Vloors,
eenstemmig was geweest. Er is echter voorgesteld om aan de vijf bekwaamste, teleurgestelde
mededingers, respectievelijk vergoedingen van 2000, 1500, 1000, 750 en 500 frank toe te
staan. (Overgenomen uit de N. Rotterdammer.)
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Is de stad bang voor het geld, dat het weer zal kosten (maar dat geloof ik niet) welaan,
VLAANDEREN EN HET LAND ZAL MEEHELPEN, daar is geen twijfel, die brok kunst
moet er komen. Un beau geste van een Antwerpschen Carnegie zal misschien opdagen
............... Het zou een glorierijke daad zijn, als Antwerpen dat groote ontwerp
uitvoerde.
EMIEL CLAUS’.
Astene, Zonneschijn 29 Okt. 1908.
*

**

Bij 't lezen van 't handschrift achtte de Redactie zich gedrongen het volgende schrijven
te richten tot juffrouw Sanders van Loo. De mededeeling van dezen brief zal vele
lezers zeker niet onwelkom zijn en wordt met volkomen toestemming van de
schrijfster geplaatst:
Antwerpen, 6 November 1908.
Waarde Mejuffrouw,
Veroorlof ons een opmerking aangaande uwe merkwaardige kroniek: Ik deel in 't
geheel niet in die algemeene bewondering voor Vloors' gedenkteeken van Benoit.
Welk was de eerste vereischte? Benoit, den stichter der Vlaamsche muziekschool,
verheerlijken. Daarom kiest men - eerste fout - als standplaats het plein vóór 't Lyrisch
tooneel (Benoit heeft al heel weinig voor den schouwburg geschreven: Isa en
Charlotte Corday, tegenover zooveel oratorios en cantaten), en - tweede grove fout
- men laat de werken beoordeelen door een uitsluitend Fransche jury. De bevoegdheid
van Franschmans aangaande Benoit ontken ik heel en al. Nooit hebben zij iets aan
zijne muziek begrepen. Het koloriet, dat zoo machtig bij hem uitschijnt - gelijk bij
Rubens - ontgaat hun gansch. Voor hen zijn zijne breede, forsche klanken enkel
lawaai. - De Franschen zijn ook niet artistiek. Ook, welk was de uitslag? Dat het
bekroond stuk algeheel in den Franschen trant, den Franschen smaak was, - Geen
wonder zoo Rodin de palm gaf aan eene naaping van zijn werk! Maar moet die naakte
sater, in die onmogelijke houding, wezenlijk onzen stoeren Vlaamschen genialen
boerenjongen van een Benoit verbeelden? En die kromme, kronkelende lijnen, vol
gewrong en gekreukel, is dat waarlijk de verheerlijking van Benoit's statige golvenlijn,
vol eenvoudigheid en grootschheid? Nooit zal ik het gelooven! Nooit zal het volk,
in dat monument van wufte Franschelijkheid, zijn toondichter herkennen, zijn
toondichter op dezelfde wijze als Conscience zijn schrijver was; want Benoit heeft
echte volkskunst geschapen: uit het volk komend, heeft hij het volk aangesproken
in zijne taal, niet alleen de gemoedelijke Vlaamsche taal zijner gewesten, maar de
eenige kunsttaal die 't volk begrijpt: het eenvoudige grootsche. Wille mij vergeven
dat ik zoo warm word in die zaak: zij gaat mij heel nauw ter harte, want Benoit
behoort tot de beste herinneringen mijner kinds-
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heid en jeugd. Wat heeft tante Constance voor hem niet gedaan! Ook heb ik geweigerd
de petitie te onderteekenen om de geheele uitvoering van 't gedenkstuk te vragen.
Velen zijn van mijn gedacht, maar durven het niet zeggen, durven voor hunne meening
niet in de bres springen. Ik wel. Onder de maketten die niet eens in aanmerking
kwamen, was die van Strymans oneindige meer Vlaamsch dan 't project Vloors, heel
sierlijk van lijn en breed van opvatting, maar met zulk een jury moest de prijs gaan
naar het meest verfranschte!
M.E. BELPAIRE.
*

**

Ik heb mij in deze kroniek uitsluitend tot Antwerpen bepaald en wel meer in 't
bizonder tot leden van Kunst van Heden. In de volgende hoop ik de Brusselaars te
behandelen ál en niet leden van Art Contemporain. In de eerste plaats onzen Nestor
Stobbaerts, de Lalaing, Fabry, Matthieu, Lagae, Huygelen, Montald, Uytterschaut,
Léon Frédéric, Laermans en vele andere. In een daaropvolgende de Hollanders:
Bauer, Breitner, Veth, Toorop en eenige van de overige, die ik hierboven noemde;
in een daaropvolgende de Belgen, die noch in Brussel noch in Antwerpen wonen en
ook niet gerekend worden tot de Brusselsche of Antwerpsche school, zooals o.a. met
Luyten en Smits, hoewel die ook buiten wonen, wél het geval is. Zoo krijgen we dan
nog eens Courtens, Claus, Ensor, Donnay enz. Vervolgens keeren we weer naar
Antwerpen terug en nemen de leden van andere kunstkringen bijv. van Aze ick kan
om eindelijk als er nog tijd en plaats overblijft, een woord aan de vreemden te wijden
die onze scholen, Vlaamsche of Hollandsche beïnvloed hebben of invloed van hen
hebben ondergaan; het laatste wel het meest waarschijnlijk, aangezien onze school
nog altijd de wereld beheerscht.
Ik denk dat de lezers der Warande, waarvan vele buiten Antwerpen en Brussel
wonen en zelfs indien ze er wonen, alle tentoonstellingen niet geregeld kunnen volgen,
hieraan meer zullen hebben, dan wanneer ik telkens de exposanten met de door hen
tentoongestelde werken vermeld. Als ze geen flauw begrip van den kunstenaar als
mensch en als werker hebben, hebben ze aan die bloote opsomming van zijn produkten
niet veel. Dit bezoeken van kunstenaars vordert echter heel veel tijd en 't kan dus
nog wel een poosje duren!(1)
A.W. SANDERS VAN LOO.

(1) In het stadspark zal een gedenkteeken worden opgericht ter herinnering van Door Verstraete.
Het is een geschenk en het werk van den Brusselschen beeldhouwer Charlier, maar was te
groot om een plaats op het Kiel te vinden, waar enkel een eenvoudige steen de plaats zal
aanwijzen waar onze onvergeten doode rust.
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Geschiedkundige kroniek
Loreto,
een merkwaardig geschiedkundig vraagpunt.
Men kent de overlevering betreffende de Santa Casa Loretana. Het huis, dat getuige
was van de boodschap van den engel Gabriël aan Onze Lieve Vrouw, werd op het
einde der XIIIe eeuw door de hemelsche geesten overgevoerd van Nazareth naar de
oevers der Adriatische zee. Eene eerste nederzetting geschiedde te Tersatto, in
Dalmatië; eene tweede, eene derde en eene vierde te Loreto, in Italië, op drie
achtereenvolgende plaatsen: een bosch, waarvan de ligging onduidelijk bepaald is;
een akker, die toebehoorde aan de gebroeders Antici; en eindelijk de baan naar de
zee. Immer bereidvaardige gidsen - waar vindt men die niet in Italië? - toonen den
godvruchtigen bezoeker al de merkwaardigheden van het heiligdom, verhalen hem
tot in de kleinste bijzonderheden de geschiedenis der overvoering, en voegen er bij
dat dezer verschillende gebeurtenissen te rangschikken vallen tusschen de jaren 1291
en 1295. De oudste schriftelijke getuigenis der traditie, nochtans, dagteekent slechts
uit het jaar 1472. Wel bestaan er verhalen, die datums dragen van 1295, 1297 en
1330; doch door bepaalde uitdrukkingen en wendingen, die te dien tijde onbekend
waren, leggen zij zelf getuigenis af van hunnen lateren oorsprong: zij werden
opgesteld in de XVIe eeuw en van een valschen datum voorzien, om de beweringen
te weerleggen van sommige schrijvers van toen, die het verhaal der overlevering
hielden voor eene pure legende. Om zeggens van stonde af aan dat dit verhaal in de
geschiedenis voorkomt, werd er alzoo vóór en tegen de echtheid der Santa Casa
gestreden, en nu onlangs weer is de zaak opnieuw voor het voetlicht gebracht,
voornamelijk door Kanunnik Ulysse Chevalier. Op zijn boek entte zich eene zeer
eigenaardige controverse, die het voorzeker de moeite waard is, nu dat de betwistingen
langs weerszijden ietwat zijn stilgevallen, met zorgzame hand te ontleden(1).
(1) Wij kunnen er niet aan denken eene volledige bibliographie op te maken; alleen de
bijzonderste werken geven we hier aan. Wij bepalen ons overigens bij deze algemeene
aanduidigingen voor ons overzicht, en laten den gewonen apparatus criticus voor citaten en
dergelijke in den loop van dit artikel van kant; de teksten die wij aanhalen zal men bij
CHEVALIER en anderen vinden met de noodige verwijzigingen.
ULYSSE CHEVALIER, Notre-Dame de Lorette. Étude historique sur l'authenticité de la Santa
Casa, Parijs, 1905; - Un document en faveur de Lorette (1310), in Mélanges d'archéologie
et d'histoire, bkd. XXVI (1907), blz. 143-151; - Un nouveau document en faveur de Lorette,
ibidem, blz. 323-324; - The Holy House of Loreto, in The catholic Fortnightly Review, bkd.
XIV, (1907), blz. 706-711, 742-748, en bkd. XV (1908), blz. 5-9. - M. FALOCI PULIGNANI,
La S. Casa di Loreto secondo un affresco di Gubbio, Rome, 1907; Fransche vertaling door
P.M. BARRET, ibidem, 1907. - V. PAGLIARI, Allegoria dell' affresco Eugubino dipinto nel
chiostro dei minori conventuali, in Rivista storico-critica delle scienze theologiche, bkd. III
(1907), blz. 538-553. - Prof. L. GEBHARD KRESSER, Nazareth ein Leuge für Loreto (Overdruk
uit Linzer Theologisch-praktischen Quartalschrift, 1907, blz. 795-820), Weenen, 1908. P.A. ESCHBACH, S. Sp., Notre-Dame de Lorette et le livre publié sous ce titre par M.U.
Chevalier (Zeven overdrukken uit Ami du Clergé). Langres, 1907, wíens naamloos verschenen
artikels werden beantwoord door ULYSSE CHEVALIER: La Santa Casa de Lorette et la Maison
de la Sainte Famille à Nazareth. Réponse à l'Ami du Clergé (Overdruk uit Ami du Clergé).
Langres, 1908.
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Het werk van Ulysse Chevalier - spijts enkele onnauwkeurigheden en gebreken eene
Loretaansche bibliographie van eerste gehalte - bevat twee groote deelen. In het
eerste wil de geleerde schrijver bewijzen, dat in het Oosten niets geweten was van
de verdwijning eener woning te Nazareth, tot op het oogenblik dat het verhaal der
overvoering er uit Europa werd

Minder ernstig zijn: J. FAURAX, La Sainte Maison de notre Mère à Lorette. I. Première
réponse à l'étude historique de M. le chanoine Ulysse Chevalier contre son authenticité.
Parijs, 1906; II. Omissions et erreurs contenues dans l'étude historique de M. le chanoine
Ulysse Chevalier. Deuxième réponse et nouveaux documents en faveur de l'authenticité de
la Santa Casa. Parijs, 1907; III. De l'encyclique Pascendi aux fresques du XIIIe siècie. Parijs,
1908. - Dr A.PAGANI, La Santa Casa di Loreto. Rome, 1907; - en talrijke artikels in
tijdschriften van minderen rang.
De belangrijkste boekbeoordeelingen zijn, voor het groot werk van CHEVALIER: CH. BELLET,
in Revue d'histoire ecclésiastique bkd. VII (1906), blz. 629-658; P. CH. DE SMEDT, g.J., in
Analecta bollandiana, bkd. XXV (1906), blz. 478-494; G. ALLMANG, in Historisches
Jahrbuch, bkd. XXVII (1907), blz. 556-566 en 585-603; en P. St. BEISSEL, g.J., Die Wahlfahrt
nach Loreto, in Stimmen aus Maria-Laach, bkd. LXXI (1906), blz. 261-376; voor de prachtig
geïllustreerde brochure van FALOCI PULIGNANI, Revue biblique, nieuwe reeks, bkd. IV (1907),
blz. 470-471.
Wie eene volledige lijst wil opmaken van de literatuur betreffende Loreto deze laatste drie
jaren, raadplege het bibliographisch gedeelte der Revue d'histoire ecclésiastique, bkd. VI,
VII, VIII en IX (1905, 1906, 1907, 1908).
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binnengebracht. In het tweede wil hij aantoonen, dat er in het Westen geen het minste
woord gerept werd over de aankomst van een huis uit het Oosten, gedurende de twee
eerste eeuwen, welke op deze merkwaardige gebeurtenis zouden gevolgd zijn. En
uit deze dubbele bestatiging trekt hij het volgende besluit:
‘Wie de echtheid der Santa Casa bewijzen wil, heeft uitsluitelijk te letten op de
drie volgende punten: 1o een Oosterschen kronijkschrijver of een Westerschen pelgrim
aanduiden, die gedurende de twee eerste eeuwen na de vermeende overvoering de
afwezigheid van het huis der Boodschap te Nazareth hebbe bestatigd; 2o in het Westen
een spoor vinden, hoe klein ook, van de overdraging, in een echt en oorspronkelijk
stuk, dat ouder zij dan het laatste vierdel der XVe eeuw; ofwel, 3o de authenticiteit
bewijzen van een of meer der drie verhalen, die de dagteekening dragen van 1295,
1297 en 1330.’
Tot nu toe heeft er zich niemand ernstig aan gewaagd de bewijzen te zoeken, die
in het derde punt worden vereischt; al te zeer gevoelt men dat het eene nuttelooze
poging zou zijn. Wel heeft men getracht een antwoord klaar te krijgen op de twee
eerste vragen.
Voor het Oosten is M. Gebhard Kresser tot merkwaardige uitslagen gekomen. Hij
heeft enkele teksten opgespoord, van verschilligen datum, die aan Chevalier waren
ontsnapt, en voor een anderen, uit denwelken de Fransche kanunnik meende te mogen
besluiten, dat het huis der Boodschap reeds in de VIIe eeuw te gronde toe was
vernietigd, heeft hij eene verklaring voorgesteld, die aan deze vroegtijdige verdwijning
zou kunnen doen twijfelen(1). Wat er van zij, de bewijsvoering van M. Kresser blijft
onvoldoende, ten eerste omdat de bezetting van Nazareth door de ongeloovigen, de
eerste eeuwen na Christus' dood, en bijgevolg het gebrek aan gedurige

(1) Het geldt namelijk een tekst van abt ABDAMAN, die op het einde der zevende eeuw de
reisherinneringen opteekende van een bisschop uit Gallië, ARKULFUS. Deze zegt, dat eene
kerk in eo fabricata habetur loco ubi illa fuerat domus constructa, in qua Gabriel archangelus
ad beatam Mariam ingressus, ibidem eadem hora solam est allocutus inventam; en eenige
regels hooger is er in hetzelfde werk nog spraak van eene andere kerk te Nazareth, ter plaatse
ubi quondam illa fuerat domus aedificata, in qua Dominus noster nutritus est Salvator.
CHEVALIER vertaalt: waar destijds het huis gebouwd geweest is of gebouwd was; dus is het
nu verdwenen. KRESSER vertaalt: waar het destijds gebouwd werd, alleen acht gevend op de
actie van bouwen; dus staat het er nu nog, - of ten minste: de mogelijkheid dat het er nog
staat is niet uitgesloten.
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overlevering, steeds toelaten te twijfelen, of de bouw, dien men in de IVe of Ve eeuw
voor het huis der Boodschap aanzag, ook werkelijk het huis der Boodschap was; ten
tweede en voornamelijk, omdat de schrijver zelf bekennen moet, dat men na als vóór
de jaren 1290 in de reisverhalen des tijds dezelfde bewoordingen gebruikt om de
plaats der Boodschap aan te duiden - Ort, camera, capella, cella -, al is 't dat er vóór
1290 een huis zou gestaan hebben met deur en dak, en na 1290 nog enkel grondvesten
zouden zichtbaar geweest zijn. Voor het Oosten blijft dus het desideratum van
Chevalier onbeantwoord.
Voor het Westen zijn nieuwe teksten van waarde niet aan het licht gekomen; maar
men heeft bewijzen gezocht voor de echtheid der Santa Casa in eene erg beschadigde
muurschildering uit het Franciskanerklooster van Gubbio - eene stad ten Zuid-Oosten
van Florentië - rond dewelke dan ten slotte de bijzonderste betwistingen dezer laatste
jaren hebben gedraaid. In 1872 en 1888 werd zij maar amper bespeurd door de
kunstenaars die het klooster bezochten; in 1889 viel zij Mgr. Faloci Pulignani,
groot-vikaris, toen van Foligno, thans van Spoleto, in 't oog, en, dank zij zijne
bemiddeling, werd zij gephotographieerd door de Commissie voor monumenten van
Perugia; in 1895 werd zij nageteekend voor zaliger Dr. Lapponi, den lijfarts van Paus
Leo XIII, die een groot liefhebber en een ernstig kenner was van de oude schilderkunst
in Italië; eindelijk, in 1906, werd zij zoo goed en trouw mogelijk hersteld. Al blijft
zij slechts eene brok van 't oorspronkelijke, toch kan men zich, met wat er overschiet,
een voldoende denkbeeld vormen van wat zij geweest is in haar geheel. Voor de
kennis van ons onderwerp zullen twee woorden volstaan.
Het bovengedeelte der schilderij geeft, in het middenvak, eene half uitgewischte
menschengestalte te aanschouwen, die op hare gansche lengte door een ovaalvormigen
krans omgeven is; deze krans wordt door engelen gedragen. Van de menschengestalte
zijn het hoofd en het bovenlijf onzichtbaar; men ontwaart slechts een lang kleed, dat
tot op de voeten afdaalt, en twee handen die zonder twijfel aan een paar langs het
lichaam afhangende armen vastgehecht waren. De rechter is met de palm naar voren
gekeerd, als voor eene uitnoodiging naar links, terwijl de linker veeleer een gebiedend
gebaar schijnt te maken naar rechts. Nu, links is de hoek van een gebouw zichtbaar
met een rood dak en een vensterken, en dit gebouw heeft heel en al het voorkomen
alsof het door de lucht gedragen werd door engelen met ontplooide vlerken; juist er
onder zijn geschilderd, als achtergrond, eene stad op een berg, eene hut in een veld
en
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eene omheining met schapen. Rechts, maar ditmaal op het onderdeel der affresco,
verschijnt weer hetzelfde gebouw - en hier is het blijkbaar eene kapel - nog immer
door engelen omringd, doch reeds teenemaal op of toch dicht bij den grond; er boven
nu zijn geschilderd, weer als achtergrond, een boomenrei, een heuvel, een kasteel
en eene groep engelen, die neerdalen uit den hemel met het hoofd naar omlaag, als
om het ongewoon schouwspel bij te wonen, dat op de aarde geschiedt. Ten slotte,
tusschen het landschap van links en de kapel van rechts, dus juist onder de omkranste
menschengedaante, ziet men eene hut, een paar herders en een flakkerend houtvuur.
Wat heeft dit alles te beduiden?
Drie verschillige verklaringen zijn gegeven geworden. Mgr. Faloci Pulignani
meent in de muurschildering van Gubbio de afbeelding te erkennen van eene der
vier overvoeringen der Santa Casa, bij voorkeur deze van Tersatto naar het bosch
van Loreto. Op het uitnoodigend gebaar van de rechterhand van de menschengestalte
uit den krans, die dus Onze Lieve Vrouw zou verbeelden, dragen de engelen van
links het huisje door de lucht, en op het gebiedend gebaar harer linker zetten zij het
neder, aan den rechten kant, op den gezegenden bodem van Loreto; de slapende
kudden en de rustende herders zijn enkel daar om de kalmte te beduiden van den
stil-stillen nacht, die alleen getuige was van de wondere gebeurtenis. Deze verklaring
werd echter voortijds van de hand gewezen door Dr. Lapponi, en zij wordt het nog
heden door den groot-vikaris van Gubbio, Mgr. Vittorio Pagliari. Dr. Lapponi zag
in de affresco een feit uit de geschiedenis van den H. Franciscus van Assisi, bekend
onder den naam van het mirakel der rozen; edoch de vermaarde geneesheer kende
de schildering slechts door de gebrekkige nateekening van 1895, waarop de hoek
der kapel met de engelen van links onzichtbaar waren. Wat Mgr. Pagliari betreft,
voor hem heeft de muurschildering eene symbolische bediedenis. Den onbekenden
kunstenaar, die ze gemaakt heeft, was het er om te doen den oorsprong der
Serafijnsche Orde te verheerlijken: hij verbeeldt haar als eene bidplaats, die op het
bevel der heilige Maagd door de engelen op de aarde wordt nedergebracht. De
menschengestalte uit den krans en haar tweevoudig handengebaar behouden dus
dezelfde beteekenis als bij Mgr. Faloci Pulignani; doch de roodgedakte kapel is niet
de Santa Casa van Loreto, maar het Portiunkulakerkje van Assisi, dat toegewijd was
aan O.L. Vrouw ter Engelen en door den H. Franciscus bijzonder bemind werd; de
achtergrond der affresco is door de werkelijkheid ingegeven: de stad op den
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heuvel links is Assisi; het kasteel op dien van rechts verbeeldt Perugia; het
Portiunkulakerkje ligt eenigzins tusschen beide, in de vlakte.
Welke dezer verklaringen moeten wij voor juist houden?
Mijns inziens heeft deze van Mgr. Faloci Pulignani het voordeel eenvoudig en
ongezocht te zijn, in zooverre hij er zich bij bepaalt in de affresco de overvoering
der Santa Casa te zien in het algemeen; waar hij meer bestemd van de overvoering
van Tersatto naar Loreto wil gewagen, wordt zijne redeneering subjectief en
gebrekkig. Wel kan het eenigszins verwondering wekken, dat de wondere gebeurtenis
van Loreto afgebeeld werd in den pand van een Franciskanerklooster aan de andere
zij der Apenijnen; edoch de groot-vikaris van Spoleto heeft bewezen, dat betrekkingen
tusschen Gubbio en de boorden der Adriatische zee zeer zeker bestonden, en het
onderwerp der muurschildering aldus langs beide kanten van het gebergte kon gekend
en gegeerd worden. Toch blijft zijne verklaring niet meer dan een mogelijkheid; want
de Franciskaansche uitlegging heeft dit voor zich, dat ze in een Fransciskanerklooster
wel zeker het eerst in den geest moet komen, te meer daar verschillige andere
beschilderde vakken in den pand van Gubbio gebeurtenissen verbeelden uit de
geschiedenis der Orde. Zoo zou men er dan toe komen de verklaring van Mgr. Pagliari
te aanvaarden; want deze van Dr. Lapponi valt gereedelijk weg, ter wille van zijne
gebrekkige kennis der affresco(1).
Wat er van zij, ten opzichte van het eigenlijke Loretovraagstuk is de oplossing
van dit bijkomend problema niet van zoo hooge beteekenis. Mgr. Faloci Pulignani
heeft gemeend te kunnen bewijzen dat de muurschildering van Gubbio dagteekent
van omtrent het midden der XIVe eeuw, ja, hij heeft zelfs getracht bij name den schilder
aan te duiden, die ze zou gemaakt hebben; doch hier hebben zijne al te gewaagde
gissingen geene bijtreding gevonden. Meer bevoegde kunstcritici, zooals de Heer C.
Ricci, algemeen bestuurder van schoone kunsten en oudheden in Italië, bevestigen,
dat zij slechts kan opklimmen tot het einde der XIVe of het begin der XVe eeuw. Met
eenen vervalt dan de bewering, als zoude de affresco van Gubbio eene bijna
gelijktijdige getuigenis zijn van de overvoeringen der Santa

(1) In eene voorlezing in de Académie des Inscriptions et Belles Lettres, den 19n Juli 1907
gehouden, verklaarde zich ULYSSE CHEVALIER voor eene Franciskaansche uitlegging. Hij
steunt vooral op het feit, dat er te Perugia van de muurschildering van Gubbio een repliek
bestaat, wier Franciskaansche beteekenis geen twijfel lijdt. Persoonlijk is bedoelde repliek
ons onbekend.
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Casa: tusschen de jaren 1290 en 1400 is nog heel wat afstand. Edoch ware zij het
zoo - en hierop heeft men gedurende de controverse al te weinig gelet -, dan zou men
er nog geen bewijs kunnen in vinden voor de geschiedkundige waarde der
overlevering. Gesteld zelfs dat de affresco gemaakt zij omtrent den tijd, die opgegeven
wordt voor de aankomst der Santa Casa op de boorden der Adriatische zee, en dat
hare Loretaansche beteekenis geen twijfel lijdt, dan kan daaruit besloten worden,
voorzeker, dat het verhaal der overvoering toen gekend was, doch ook niets meer
dan dat. Want hier komt eene beschouwing van pas, die wij in den gewonen omgang
dagelijks toepassen. De eenvoudige man, die in zijn dagblad een of ander
geruchtmakend nieuws leest, zal het misschien onmiddellijk voor waar aannemen;
de meer ontwikkelde mensch gelooft niet omdat het gedrukt is. Hij vraagt zich eerst
af of men hem niet wetens en willens in dwaling wil brengen, en eens van het
tegendeel overtuigd, onderzoekt hij of de schrijver zelf niet het slachtoffer is van
verkeerde inlichting en lichtgeloovigheid, en overdenkt bij zich zelf al wat er pleiten
kan tegen de zoogezeide gebeurtenis. Waarom zouden wij niet even voorzichtig
handelen ten opzichte van een schilderstuk, te meer daar de kunstenaar het recht
heeft te werken naar inbeelding en legende, terwijl de dagbladschrijver moet streven
naar geschiedkundige waarheid? Om iets te halen uit de affresco van Gubbio ten
voordeele van de echtheid der Santa Casa, zou men dus moeten bewijzen, ten eerste,
dat de schilder eene geschiedkundige en niet eene ingebeelde gebeurtenis wilde
voorstellen en ten tweede, dat hetgeen hij eene geschiedkundige gebeurtenis meende
te zijn, ook eene geschiedkundige gebeurtenis was.
En hier dient herinnerd te worden, dat er positieve redenen zijn om aan het gezag
der Loretaansche verhalen te twijfelen. Mijns inziens is het te betreuren, dat het boek
van kanunnik Chevalier den lezer veeleer voorkomt - laat mij zeggen als een negatief
iets: de besluitselen, die wij hooger overschreven, en het beknopt overzicht, dat men
gereedelijk geeft van zijn werk, doen ons natuurlijk denken, dat de geleerde schrijver
niets anders gedaan heeft, honderden bladzijden lang, dan een argumentum a silentio
stellen tegenover de traditie. Dat is niet zoo. M. Chevalier heeft, voor het Westen,
eene gansche reeks stellige feiten aangehaald, door authentische oorkonden gestaafd,
die de overvoering van alle waarschijnlijkheid berooven:
1o Meer dan eene eeuw vóór de vermeende overdraging bestond er te Loreto eene
landelijke parochiekerk, die toegewijd was aan de H. Maagd. Zij wordt den 4n Januari
1193 ver-
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meld in eene akte van den bisschop van Umana, Jordanus, die de ecclesiam sanctae
Mariae, quae est sita in fundo Laureti, wegschenkt aan het Camaldulensenklooster
van Fonte Avellano, cum campanis, cellis et circuitu et parochianis, cum terris, ficis,
salicis, molendinis, aquis aquimolis, pratis et pascuis(1).
2o Diezelfde kerk wordt nogmaals vernoemd den 11n Maart 1285 - tien jaar dus
vooraleer de vierde en laatste overvoering zou geschied zijn -, als grenslijn van een
akker in den goederen, inventaris van het bisdom Recanati, en hier vinden we kostelijke aanduiding - hare topographische ligging nader bepaald: men spreekt
immers van de nabijheid van een weg, die eveneens als grenslijn dient voor den
akker, juxta viam, klaarblijkelijk den weg naar de zee: Habet (ecclesia Recanatensis)
in fundo Laureti juxta ecclesiam sanctae Mariae de Laureto et viam, modiolos III,
staria VII.
3o In 1313 is de Loretaansche kerk van Onze Lieve Vrouw reeds eene
bedevaartplaats, en uit een vonnis, den 23n Oktober 1315 uitgesproken tegen eenige
Gibelijnen, die de offergiften der geloovigen in het heiligdom hadden geroofd, weten
we, dat er een beeld van de H. Maagd met het Kindeken Jezus in de kerk vereerd
werd. In deze akte wordt er gezeid dat de kerk afhangt van het bisdom Recanati:
Accesserunt ad ecclesian sanctae Mariae de Laureto, ad Recanatensem ecclesiam
et domini episcopi mensan immediate spectantem, sitam in districtu et diocesi
Recanati; en verder: Dictam ecclesiam detinent occupatam in non modicum damnum
et praejudicium episcopi et episcopatus.
4o Den 24n December 1320, wordt de kerk van Loreto weer geciteerd, als
parochiekerk, in eene bulle van Jan XXII, die een kanonikaat met afwachting van
prebende in de kerk van Rimini toekent aan een zekeren Botius, non obstante quod
medietatis ruralis ecclesie Sancte Marie de Laureto, quibus per quosdam tirannos
illarum partium, ecclesie Romane rebelles, spoliatum fore se asserit, rector existit.
5o Dank zij de aflaten, waarmede de kapel wordt verrijkt door Urbanus VI in 1387,
blijft de toeloop des volks steeds toenemen, zoodat men weldra verplicht is den
pelgrims een onderkomen te verschaffen. In 1428 bouwt men voor de talrijke zieken,
die naar Loreto komen, een gasthuis, dat den naam draagt van domus beatae Mariae
Virginis, nu eens in 't meervoud, dan weer in 't enkelvoud. Daarbij wordt sinds 1464
de dedicatio

(1) Het is te betreuren dat M. CHEVALIER niet den volledigen tekst dezer akte overgedrukt heeft.
Hij werd voor 't eerst uitgegeven door MAURI SARTI, in Giornale de' Letterati Rome, 1755.
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van het kerkje in plaats van met Onze Lieve Vrouw Geboorte met Onze Lieve Vrouw
Boodschap gevierd.
6o Nieuwe aflaten worden verleend den 12n Februari 1470, en ditmaal spreekt paus
Paulus II, in de desbetreffende bulle, van de mirakuleuze stichting der kerk en van
de wonderbare overvoering van het Mariabeeldeken - men merke wel: stichting der
kerk en overvoering van het beeldeken -, dat er vereerd wordt:... ecclesiam beatae
Mariae de Laureto, in honorem ejusdem sacratissimae Virginis extra muros
Recanatenses miraculose fundatam, in qua, sicut fide dignorum habet assertio et
universis potest constare fidelibus, ipsius Virginis gloriosae imago, angelico comitante
coetu, mira Dei clementia collocata est.
7o Eindelijk, in 1472, treffen wij het eerste authentisch verhaal aan van de
overvoering, niet meer van het beeld der H. Maagd, maar van de kerk zelve, die nu
vereenzelvigd wordt met het heilig Huisken van Nazareth. In 1507 wordt ervan gewag
gemaakt in eene pauselijke oorkonde - namelijk eene bul van Julius II -, doch, wonder
genoeg! het kerkje van Loreto wordt er geheeten te zijn, niet de woning van Maria
te Nazareth, maar hare woning te Bethleëm. De datums der verschillige verplaatsingen
worden voor 't eerst opgegeven in 1525, en eenigen tijd nadien wordt er een kerkelijk
officie ingevoerd ter eere der Domus Lauretana. Reeds sinds verscheidene jaren was
eene prachtige basiliek, als een heerlijke relikwiekas, over het nederige kerkje
gebouwd.
Men ziet het, de gebeurtenissen in het boek van Chevalier aangehaald vormen
eene gansche geschiedenis. En nu rijst natuurlijk de vraag: Zou deze geschiedenis
niet de geschiedenis zijn van de Loretaansche legende zelve? Wij gelooven het wel,
tenzij men bewijzen kan, dat er ooit te Loreto twee kerken en wel twee Onze Lieve
Vrouwekerken hebben bestaan, waarvan de eene zou zijn de ecclesia juxta viam,
door menschenhanden gebouwd, en de andere de Santa Casa, door engelen derwaarts
gebracht.
P.A. Eschbach, S. Sp., heeft beproefd dit bewijs te leveren. Volgens hem kan de
Onze Lieve Vrouwekerk van 1193 en 1285 niet vereenzelvigd worden met die van
1315 en 1320, omdat de plaats, waar nu de Santa Casa staat, niet geschikt was voor
eene parochiekerk als deze, die beschreven is in de afstandsakte van den bisschop
van Umana: uit stukken van veel lateren datum verneemt men, dat ten tijde van paus
Clemens VII gezondheidsmaatregelen werden genomen tegen de moeraskoortsen,
die er heerschten, en pogingen werden aangewend, om de kanunniken van Loreto,
cum ipsi mullum habeant molendinnm, met een molen in
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de nabijheid der kerk te begiftigen (bul van den 2n Februari 1529). De ecclesia sanctae
Mariae, die aan de Camaldulensers geschonken werd, lag zonder twijfel aan het
ander uiteinde van Loreto, ter plaatse waar nu het kapelleken staat van Santa Maria
delle Breccie, ‘un antique oratoire du nom de Sainte Marie, apparemment un dernier
modeste souvenir de l'église de ce nom au XIIe siècle’. Overigens, de Onze Lieve
Vrouwekerk van 1195 en 1285 hangt af van Umana en de kloosterlingen van Fonte
Avellana, terwijl deze van 1315 en 1320 toebehoort aan het bisdom Recanati. Wil
men aannemen, dat er in de vier akten steeds van dezelfde kerk spraak is, dan zou
men moeten bewijzen wanneer en waarom zij, vóór 1315, afgestaan werd aan
Recanati. Van zulk een afstand is in de ons bekende oorkonden geen spoor te vinden.
Het beroep op den tekst eener bulle uit de zestiende eeuw om den toestand eener
plaats te kenschetsen in de twaalfde, mag voorzeker bevreemdend heeten, te meer,
daar er, zoo niet in 1193 en 1285, dan toch zeker in 1320 eene parochiekerk wel
degelijk bestond(1). Wat het kapelleken delle Breccie betreft, het geeft enkel aanleiding
tot eene hypothesis, en de opgravingen, die men schijnt beproefd te hebben, zijn
zeker zonder ernstigen uitslag gebleven(2). Alleen de afstand der kerk aan het bisdom
Recanati wordt enkel bestatigd, niet door authentische stukken nader toegelicht(3).
Edoch indien van een zulkdanig gebrek de doorslag moet komen, dan kan men van
den anderen kant even goed vragen, waar na 1285 de eerste ecclesia Sanctae Mariae
verbleven is, of ten minste hoe en wanneer de

(1) G. ESCHBACH vertaalt het medietatis ruralis ecclesie sancte Marie de Laureto rectorem
existere uit de bul van 1320 door avoir quelque part à l'administration des biens de la Santa
Casa. De woorden rector ecclesie, rector medietatis ecclesie, in de pauselijke
begiftigingsbrieven der XIIIe eeuw beduiden regelmatig den lastdrager eener parochiekerk.
Om overtuigd te zijn doorbladere men even, b.v., G. MOLLAT, Jean XXII (1316-1334). Lettres
communes analysées d'après les registres dits d'Avignon et du Vatican (Bibliothèque des
écoles françaises d'Athènes et de Rome, 3e série, no 1bis). Parijs, 1904 en volg. jaren, of A.
FAYEN, Lettres de Jean XXII (1316-1334) (Analecta Vaticano-belgica, publiés par l'Institut
historique belge de Rome, vol. II). Rome-Brussel, 1908.
(2) Spreken ervan: J. FAURAX, La sainte Maison..., I, blz. 101, en A. PAGANI, La Santa Casa...,
blz. 34, zonder ernstige gegevens.
(3) P. ESCHBACH en anderen beroepen zich gaarne op den brand, die in 1322, volgens sommige
schrijvers, de archieven van Recanati vernietigde, om uit te leggen hoe de oudste documenten
betreffende Loreto kunnen verdwenen zijn. Waarom dat ook hier niet te pas gebracht?
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hoedanighejd van parochiekerk haar ontnomen werd, om overgedragen te worden,
zeker vóór 1320, op de huidige Santa Casa Loretana. Beter en natuurlijker is het dan
de teksten te nemen gelijk ze voor ons liggen, en, vermits er niets abnormaals is in
volgorde en ontwikkeling, uit de identiteit van den naam te besluiten tot de identiteit
van de zaak. Immers, indien er twee Onze Lieve Vrouwekerken gelijktijdig of ook
maar kort na elkander bestaan hadden, dan zou men de tweede allicht door een
bijkomende bepaling onderscheiden hebben van de eerste, al ware 't maar om bij
pauselijke begiftigingen, als deze waarvan spraak is in de bul van 1320, misverstand
en betwistingen te voorkomen. Het argumentum a silentio heeft juist dan zijne volle
waarde, wanneer de verzwegen omstandigheid, niet alleen kon, maar ook redelijker
wijze moest worden vermeld(1).
Wij mogen dan in gemoede aannemen, zoo dunkt ons, dat de oorsprong der
Loreto-verhalen, gelijk die van zoovele andere Mariaverhalen uit de middeneeuwen,
te vinden is in eene steeds grooter wordende plaatselijke devotie tot de H.
Moedermaagd(2). Nederig was die devotie bij haar begin en tot enkele menschen
beperkt: maar zij was ook ernstig en diepgevoeld zooals al deze uit die tijden van
innig geloof, en bijgevolg vatbaar voor groote en langdurige ontwikkeling. Aan den
voet der Madonna van Loreto heeft het eene geslacht geknield na het andere, telkens
meebrengend, met eene vernieuwing van gebeden, een vaster betrouwen, een vuriger
bewondering en een inniger genegenheid. Weldra heeft de middeneeuwsche
verbeelding niet genoeg meer gehad

(1) Eene vermelding van de bijzondere heiligheid der Santa Casa was in de bul van 1320 des te
meer op hare plaats, daar er gewaagd wordt van eenige tiranni illarum partium, ecclesie
Romane rebelles, die Botius van zijne inkomsten berooven. Die toestand was overigens niet
nieuw; want reeds in het vonnis van 1315 wordt er gezegd: dictam ecclesiam detinent
occupatam in non modicum damnum et prejudicium episcopi et episcopatus.
Als er te dien tijde waarlijk spraak was van de Santa Casa van Nazareth, wie zal dan kunnen
gelooven, dat de indringers gedurende zoo langen tijd de kerk konden bezet houden, amper
een twintigtal jaren na hare wondere nederzetting op den bodem van Loreto, zonder om
hunne meer dan gewone schuld op eene bijzondere wijze te worden gelaakt?
(2) Tot de juiste kennis van de ontwikkeling der legende zou de affresco van Gubbio het hare
bijdragen, indien hare Loretaansche beteekenis zeker was. Met haar zouden we dan al vast
hooger opklimmen dan 1472, voor wat het bestaan der legende betreft, zij het dan ook
misschien nog in eenvoudigeren vorm. Gezien echter hare beteekenis onzeker is, zijn ook
die besluitselen onzeker.
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aan de macht en de goedheid van Maria, die waar zij wil hare weldaden uitstrooit.
Het beeld der goede Moeder vooreerst, en het heiligdom dat dit beeld omringde
daarna, zijn haar erschenen als in een wonderen glans van licht en van glorie, die
eerbied afdwingt en vrees, die heiligt en onschendbaar maakt; en dan is geboren het
verhaal van die mirakuleuze overvoeringen, dat uitleggen moet waarom de heilige
Maagd deze bepaalde plaats verkiest boven eene andere, en dat in tal van kleinigheden
van bouw en maaksel gedurig nieuw voedsel vindt tot grootere ontwikkeling(1).
Nu hebben zeer christelijke geesten betreurd - en op wat hier volgen gaat durven
wij bijzonderlijk steunen -, dat men van het legendarisch karakter der Loreto-verhalen
gewaagt, omdat men alzoo den schijn heeft aan den godsdienst te ontnemen, niet
wat hij bovennatuurlijks heeft - er zijn mysteriën en mirakelen die geene
menschenhand schenden kan -, maar wat hij meebrengt aan poëtische schoonheid
en betooverenden eenvoud. Ten onrechte. Want de uitstekende schoonheid en laat
mij zeggen de apologetische waarde dier wonderhistories liggen juist hierin, dat zij
de vrucht zijn der geestdriftige liefde, die der Moedermaagd wordt toegedragen door
de geloovige wereld. Niet de geschiedkundige waarheid van hun inhoud geeft belang
aan den sagenkrans van Karlemanje noch aan het epos van Sint Franciscus van Assisi:
Roelandslied en Fioretti verdienen waardeering, omdat zij zijn het levend bewijs, de
voortdurende getuigenis van de toovermacht, die een groot man uitoefende op zijnen
tijd, van den geestelijken troost, dien een arme bedelaar heeft gestort in de zielen.
Zoo is het ook met de verhalen betreffende de heilige Maagd: luider en beter dan
alle geleerde verhandelingen verklaren zij, hoe diep de eeredienst tot de Moeder der
Christenen van oudsher geworteld is in het hart van het volk.
Overigens, P. Beissel, g.J., heeft het gezegd: de devotie tot Onze Lieve Vrouw
van Loreto zal niet te lijden hebben van de onjuistheid der legende die uit haar is
gegroeid. De scharen van morgen, zooals die uit de XIIIe en XIVe eeuwen, zullen

(1) Niet met wat we tot hiertoe hebben uiteengedaan, is de Loreto-controverse in haar geheel
voorgesteld. Nog heeft men getwist over de zoogezeide steenkwestie: of de bouwstoffen, in
de Santa Casa verwerkt, afkomstig zijn uit het Oosten ofwel uit het Westen. Vóór enkele
jaren werd de vraag onderzocht door de heeren SCHäFER en HüFFER, edoch hunne besluiten,
die, naar het schijnt der traditie ongunstig waren, zijn nog niet gepubliceerd. Over die
steenkwestie valt nu echter niet uit te weiden, vermits er ter gelegenheid van CHEVALIER's
boek niet werd over gehandeld.
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neerknielen in het heiligdom van Maria; zonder te gelooven aan de Casa van Nazareth
zullen zij met hoopvol hart Degene aanroepen, die zulke heerlijke macht uitoefende
op de gemoederen, dat uit teedere bewondering en kinderlijke genegenheid
wonderverhalen en legenden als geurige bloemen opschoten rondom haar beeld; en
omdat zij zullen gekomen zijn met eene blakende liefde en een onwrikbaar
vertrouwen, zullen zij heengaan, getroost en gesterkt, gelijk hunne voorouders,
beladen met hemelschen zegen. Dat is ook de meening van Zijne Doorluchtige
Hoogwaardigheid Kardinaal Fischer, Aartsbisschop van Keulen. Bij de inhuldiging
eener Duitsche kapel in het heiligdom van Loreto, den 18n October laatstleden,
herinnerde hij zijne toehoorders aan de wonderlegende en de betwistingen, tot dewelke
zij aanleiding geeft. ‘Ik wil mij in die controverse niet mengen’, zoo besloot hij;
‘edoch het zij mij toegelaten te wenschen, dat zij steeds door allen, niet met
overhaasting en drift, maar met bezadigdheid en vromen zin worde behandeld. Wat
er zij van de authenticiteit der Santa Casa, zooveel staat vast, dat het heilig Huis van
Loreto in de toekomst gelijk in het verleden een der meest beroemde, der meest
bezochte, door mirakelen vermaarde en door den H. Stoel aangeprezen heiligdommen
is van de gansche wereld’(1).
Het oordeel van Zijne Eminentie blijft het oordeel van ieder geloovigen christen.
Rome.
Dr ALFONS FIERENS.

(1) Zie de KÖLNISCHE VOLKSZEITUNG van Dinsdag 20 October 1908, Die Einweihung der
deutschen Chorkapella in der Basilika zu Loreto.
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Boekennieuws(1)
Op den weg des levens, Leo Meert, 1908. Nederlandsche Boekhandel. 246
blz., 3,75 fr.
Elza bemint Alfred en Alfred bemint Elza. Elza brengt tot het volk bewustzijn van
zijn kunstenaarsziel, en Alfred begrijpt dat hij zijn leidenden kunstengel gevonden
heeft. Tot hier loopt alles op wieltjes. Maar Alfred is rijk en Elza is arm en wanneer
Alfred eindelijk besluit tot een huwelijk met Elza, dan komt de kat op de koord.
Verzet, hardnekkig verzet van de ouders en als oplossing van het lastig debat een
reisje naar Oostende. Daar ziet Alfred Julia weer, die hij reeds vroeger ontmoet heeft.
Julia is rijk, loert op Alfred, spant behendig haar netten, en Alfred half bedwelmd
door zinnendrift en verblind door illusies, vergeet Elza, en weldra wordt er bruiloft
gevierd: Alfred en Julia zijn getrouwd. Alles gaat goed de eerste maanden, maar niet
lang daarna ziet Alfred dat Julia voor hem de rechte niet is, en Julia voelt haren man
aan haar dwanggareel ontsnappen. Heftige tooneelen hebben plaats tusschen man en
vrouw. Om te eindigen een vreeselijke scène van smart en haat, gebroken sterkte en
wilskracht, tusschen Alfred en Elza. Alfred vlucht weg, en Elza alleen gebleven en
op het verleden terugblikkend, ziet ‘hoe de menschen ijveren en wroeten en toch is
er niet een enkele die het pad kan ontwijken, dat het noodlot hem voorbestemd heeft.’
Wil de schrijver den vrijen wil loochenen en alles door het noodlot doen regeeren?
Het lijkt er naar. En toch heeft L.M. zoo zorgvuldig elke toespeling op die thesis in
zijn werk vermeden dat men heel verwonderd opkijkt bij het lezen van dien laatsten
volzin.
Nog een voorbehoud. Wat beteekenen die betrekkingen tusschen Alfred en Elza?
De schrijver zegt het maar al te duidelijk, hoewel in bedekte bewoordingen. Laten
wij liever dat potje gedekt; maar dit boek mag in geene jonge handen gegeven worden.
En nu ter zake. L.M. heeft met veel voorliefde de twee hoofdpersonen geteekend:
Alfred en Elza. Alfred heeft een wonder karakter; ‘zinnelijk’ zwak en besluiteloos,
komt het plots op het einde in die woeste tooneelen tusschen man en vrouw tot een
hardnekkigheid die men ternauwernood kan begrijpen.
Elza daarentegen is eene liefelijke geestdriftige figuur, met eene hevig minnende
ziel. Zij stelt voor eene bloem uit Vlaanderen. Uit kristen Vlaanderen? Nu liever
geen bloemen dan

(1) De Letterkundige Kroniek, over Caes. Gezelle, Karel Van de Woestyne en Fr. Van Cauwelaert,
moet, uit plaatsgebrek, naar het volgende nummer worden verschoven.

Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1908

502
bloemen van die soort. Hoe de schrijver de zaken ook voorstelle, dat hoofdpersonage
leidt een verachtelijk leven, hoewel de heldin het met moeite (hoe wonder!) schijnt
te begrijpen. Niet de minste wroeging in dit hart, geen pijnlijke strijd tusschen
eergevoel en hartstocht, tusschen geweten en zondedrift. Neen, de schrijver moge
over zulk eenen innerlijken strijd denken wat hij wil, hij moge hem misachten of
goedkeuren - ons goed - maar dat die strijd bestaat, altijd bestaat, en zeker bij onze
Vlaamsche burgermeisjes, dat blijft waar, en feiten brutaal wegcijferen daartoe heeft
de schrijver het recht niet, ofwel moet de letterkundige waarde van zijn werk dalen.
Toch is er goeds, veel goeds in dien roman. Schoone natuurtafereelen, met fijne
pen geteekend, felle, heftige en trouw weergegeven gevoelens, huiselijke tooneelen
met kunstenaarsblik afgekeken, en raak in leven gezet, eene intrigue beter
ineengestoken dan die van vele moderne romans, dialogeering, hoewel nog schaars,
toch hier en daar ingelascht en goed geslaagd, en daarbij een warme taal, zwierig
gehanteerd, zoovele hoedanigheden die het boek in onze letterkunde burgerrecht
verleenen.
J.F.

Paascheieren. Lambrecht Lambrechts. Brussel. Vlaamsche Boekhandel.
Kryn. 1908.
Mang, een rijke boerenzoon en Jan, trompetter bij de soldaten, hebben het alle twee
op Belleken gemunt, een speelsch maar braaf boerenmeisken. Belleken in ruzie met
Jan, ziet hem toch liever dan de ruwe ongelikte boerenkinkel. Zoover staan de zaken:
het ijsfeest is daar en een aardig spel met paascheieren brengt twee brave jongelui
tot elkander, en maakt natuurlijk eenen derden sukkelaar zwaar ongelukkig, en wat
nog erger is razend boos op het koppeltje. Jan en Belleken gaan 's avonds arm in arm
huiswaarts, worden echter aangerand door nummer drie, en de trompetter blijft
overdood daar liggen. Hulp daagt op, en de dokter belooft weldra een spoedige
genezing. Alleluia.
Dat en nog meer andere zaken staan er in het boekje (het formaat is zoo bitter
klein) van Lambrecht Lambrechts. Netjes staat alles gerangschikt in eene lange reeks
van 60 tot 70 mikroskopische hoofdstukjes, fijntjes achter elkaar geplaatst en
zorgvuldig betiteld.
Dat L.L. fijn kan nakijken, flink beschrijven en aangenaam vertellen daar valt niet
aan te twijfelen. Menig tafereeltje, licht poetisch getint, en niettemin natuurgetrouw
weergegeven, zal de fijnproevers waar genot schenken. Toch worden de zaken soms
(bl. 33 en alg. bijv.) een weinig in het lange getrokken; de schrijver schijnt met
zelfvoldoening ‘détail bij détail’ te voegen, waar hij met eene korte ingrijpende schets
meer letterkundige schoonheid hadde kunnen verkrijgen.
Wat de karakters betreft, die leeren wij veeleer kennen door den uitleg van den
schrijver dan door de daden van de voorkomende personen. Eene figuur slechts is
ten volle uitgewerkt: Belleken. Maar wat een wonder meisje! Het haalt een boel
aardige streken uit, en tracht langs drollige en min of meer gevaarlijke omwegen aan
haren Jan te geraken. Zoo iets klinkt
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al heel onwaarschijnlijk, al is het misschien waar, want de menschen zijn soms zoo
verschrikkelijk hysterisch, en ‘le vrai peut quelquefois n'être pas vraisemblable’. Een
weinig meer taalverzorging zou ook het werkje geen kwaad doen; gewestspraak geeft
geen recht tot minder stijlverzorging.
J.F.

Zedelijke opvoeding. J. Kooistra, te Groningen bij Wolters.
In dit werk (reeds de zesde druk sedert 1905) richt de schrijfster zich tot al de
opvoeders, zoo ouders als leermeesters en -meesteresen.
Zij spreekt vooral over de opvoeding gedurende de jongere jaren van het kind: 't
is overigens de meest beslissende periode.
Het boek, in een keurige taal geschreven, is deugddoende en opwekkend. Men
voelt dat eene warme liefde voor het kind die bladzijden bezielt, en wie aan opvoeding
doet, moet dit werk lezen, al ware het slechts om voor zijn leeraarsbaantje, dat zoo
gemakkelijk dagelijksche sleur wordt, nieuw leven en verschen moed op te doen.
Praktische wenken, kostbare raadgevingen, zijn er overal in dit boek te vinden, en
iedereen kan er het zijne uithalen. Doch vooral de hoofdstukken, die handelen over
de persoonlijkheid van den opvoeder, en over de wijze van straffen, zijn gulden
hoofdstukken, en ieder opvoeder diende die te lezen, te herlezen en te overwegen.
Toch is niet alles volmaakt. Waarom geen duidelijker onderscheid tusschen de
opvoeding 't huis en in de school, in de lagere en in de hoogere klassen, tusschen de
opvoeding van jongens en van meisjes, van den armen en van den rijken stand. Op
practisch gebied is 't immers noodig, broodnoodig dit onderscheid te maken, want
hetgeen ouders kunnen, kunnen geen meesters, hetgeen goed is voor kleine meisjes
is dikwijls slecht voor kleine jongens, en wat overbodig is bij rijken is somtijds
hoogvereischt bij armen. Ware het werk meer systematisch aangelegd, het zou nog
meer goed kunnen stichten.
Eindelijk bestaat er een leemte, een spijtige leemte in het boek: geen woord wordt
er gerept over de opvoedkundige waarde van godsdienstzin en godsdienstleer.
Wat geloof en gebed bewerken in het jonge gemoed van het kind, wat de vreeze
Gods en de vurige liefde voor de oneindige Goedheid kunnen teweeg brengen in die
kleine gevoelige hartjes, kortom al wat confessionneele opvoeding en onderwijs
zoo'n groote macht bijzetten, dat alles wordt systematisch doodgezwegen. De
schrijfster schijnt niet te bemerken dat al die raadgevingen over oprechtheid,
eerlijkheid en wat weet ik al, geen basis hebben zoo het godsdienstig begrip uit de
opvoeding wordt gebannen.
Kortom een leerrijk, heilzaam boek, maar spijtig genoeg niet volledig, en op
sommige plaatsen niet systematisch genoeg ingedeeld.
J.F.

Nuttige en schadelijke insecten, Smits van Burgst, 2e dr. P. Noordhoff,
Groningen. 1908.
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insecten. Na elken naam volgt een mededeeling over 't eigenaardige van leven en
rol. De schrijver volgde, zooveel doenlijk, de beste Duitsche standaardwerken: van
Henschel, van Judeich en Nitsche, vun Nüsslin.
't Boek is wetenschappelijke ernst en zorg van de eerste letter tot de laatste, de
vrucht van 18 jaren practijk. Voor studiemannen en liefhebbers in land- en tuin- en
boschbouw is 't een onmisbaar vade-mecum.
E.K.

Schetsen en voordrachten over geloofsverdediging. (Tweede reeks), E. De
Saegher, Jh. & S.T.D. Jules De Meester, Rousselare.
De schrijver heeft ons korte schetsen willen geven d.i. de hoofdgedachten en de
bijzonderste bewijzen die als korten inhoud kunnen dienen tot het geven van
apologetische voordrachten. In deze tweede reeks behandelt men de mogelijkheid
en kenbaarheid der openbaring, en de waarde der voorzeggingen en mirakelen. Alles
staat er uitgelegd kort en goed zonder grooten bijhaal van zinnen. Het is een werkje
dat voor onze voordrachtgevers in werkmanskringen en elders zeer nuttig kan zijn.
Jammer dat eene kleine inhoudstafel ontbreekt.
J.F.

De ware christen. Verzameling van gebeden en gezangen, door J. Van
Goys, S.J., 4e uitgave. Lier, L. Taymans-Nezy, Groote Merkt, 1907.
Le livre de prières du chrétien éclairé et fervent, Fr. Vrancken-Smets,
Louvain, 1907.
Twee uitstekende gebedenboekjes. Ze worden de christene zielen aangeboden ‘met
bijzondere aanbeveling van Z.E. den Kardinaal-Aartsbisschop van Mechelen’. En
daar Mgr Mercier weet wat hij doet kan men al a priori loven. Een onderzoek der
beide boekjes leert u algauw waarom Z.E. zijn voorkeur heeft uitgesproken: niet om
de vele en velerhande gebeden die ze brengen, niet om de talrijke heiligen-devoties
die zij aanpreeken, niet om de nieuwe massa aflaten, waarmee hun bladzijdjes beladen
liggen - wél om de sobere keuze in het beste der Kerkgebeden, veelal het oudste,
wél om de natuurlijke, ongezochte aansluiting dier gebeden bij de groote
zielsnoodwendigheden van het katholiek leven, wél om de prachtig-ritueele
uitleggingen der groote oefeningen van den godsdienst die den christen doen
doordringen in de schoone beteekenis der schoone symbolen, door de martelaren
geverwd met hun bloed, door de denkers doorvorscht onder de verlichting van den
H. Geest, door de dichters gezet in de remonstrans der gewijde poëzie. Zoo krijgen
we in elk dezer bockjes een 50-tal bladzijden uitlegging over de geschiedenis en de
beteekenis van de ceremonieën der Mis. Voorwaar een toevlucht voor de menschen
wier godsvrucht op slenter gaat lijken of voor dezen wier aandacht uit onwetendheid
heenglijdt langs hun gebeden als de zijden rok der modepop langs den gewijden vloer
van St. Pieters, waar de beenderen rusten van de Prinsen der Kerk.
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Mooi nederland, Kalender voor 1909, uitgave van de firma S. Bakker Jz.
te Hoog-Zaandijk, bij Amsterdam (Holland).
Deze kalender treedt thans zijn 6en jaargang in en is voor het jaar 1909 al bijzonder
fraai. Vooral de luxe-uitgave is een echte wandversiering. Elke dag brengt een
Hollandsch landschap en een schilderij-reproductie in kleur den 1en van elke maand.
Om deze plaatjes te kunnen bewaren en tevens een aardig overzicht te hebben,
vervaardigde de uitgever een album; vooral de uitgave: Album met tekst van de
voornaamste Nederlandsche plaatsen (bijschriften met opgaven van verschillende
bezienswaardigheden, historische aangelegenheden; voortbrengselen, bevolking enz.
enz.) is een bijzonder practische. - Prijzen: 1 kalender ‘Mooi Nederland’, gewone
uitg. fr. p.p.f. 1.50, terwijl de luxe uitg. fr. p.p.f. 2.25 is. 't Album gewone uitg. kost
fr. p.p.f. 1. -, de uitgave met tekst f. 1.25 fr. p.p. Voorts kosten 1 kal. en 1 album met
tekst fr. p.p.f. 2.55 en 1 luxe kal. met tekstalbum f. 3.25 fr. p.p. Alle prijzen zijn
inclusief 't aanteekenen, dus is men de zending gewaarborgd.

Algemeene catalogus van boeken uit noord en zuid, 2e uitgave. De Nederl.
Boekhandel, Antwerpen.
De 1e uitgave hiervan verscheen bij het Taal- en Letterkundig Congres te Brussel in
1906, maar het verschil tusschen de 1e en de 2e uitgave is zeer groot. Op 242
bladzijden (50 meer dan in de 1e) heeft men een overzicht van ruim 8000 titels op
alle gebied, in 13 rubrieken verdeeld en voorzien van een praktisch algemeen register.
Zoowel de philosoof als de werkman, de onderwijzer als de eenvoudige burger kan
onmiddellijk vinden de boeken die op zijn vak betrekking hebben.
Daarenboven is de geheele Catalogus versierd met 50 platen op kunstdrukpapier
en verdeeld in 2 deelen: I. Wetenschappen, II. Taal- en Letterkunde en Kunst.
Het lijdt geen twijfel of elke Vlaming, die eenige letterkundige ontwikkeling heeft,
zal dezen catalogus willen bezitten.
De 2 deelen bijeen kosten fr. 0.50, bij 10 exempl. fr. 0.40.

Revised Editions I. Baroness Orezy: Scarlet Pimpernel., edited by J. Grasé
and A. Swaen, Groningen J.B. Wolters, 1908.
Wolters doet weer iets zooals weinigen dat kunnen. Hij stelt een reeks Engelsche
uitgaven in: romans, poedagogisch omgewerkt in dezen zin dat de tekst in de eerste
hoofdstukken zoo gladjes mogelijk gemaakt, gaandeweg moeilijker wordt. Een derde
van elke bladzijde is voor kantnota's uitgespaard: daar vindt de lezer elk ongewoon
woord verklaard, elke uitdrukking die anders naar een groot woordenboek zou doen
grijpen, met een klare omschrijving terechtgewezen. Komen de woorden, eens
verklaard, verder terug, dan verwijst een cijfer naar de bladzijde, waarop die verklaring
te vinden is. Dat is het stelsel van Graf von Pfeil, die voór enkele jaren voor 't eerst
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want met het aangename, zooals het voorhanden is in dit rein opgevatte en boeiend
uitgewerkte ‘Scarlet Pimpernel’, vindt het nuttige van Grasé's en Swaen's werk ook
wel zijn weg.
Zooals het eerste woord van deze aanbeveling liet vermoeden, heeft de uitgever
op deze boekjes weer zóó zijn zinnen gezet, dat het ware juweeltjes zijn; want de
volgende nummers zullen zeker voor dit eerste niet onderdoen.

The Gruno Series VI. J. Anstey: Vice Versa or a Lesson to Fathers, adopted
to the use of Dutch readers and annotated by L. Eykman and C. Voortman.
V. Noordhoff, 1908, Groningen.
Met een dergelijke uitgave als de daareven vermelde is Noordhoff sinds een drietal
jaren bezig. Ook hij is er in geslaagd het oog te vleien met den opschik van zijn
teksten. Hier zijn de uitlegnota's in 't Engelsch onderaan de bladzijden aangebracht,
ook oordeelkundig genoeg om onze jongens zeer welkom te zijn, en ze in de meeste
gevallen het lastige raadplegen te sparen van hun dictionary - een boek dat
poedagogisch veel onverteerbaars aan zich heeft en dat overigens telkens de prettigste
lezingen met zijn strenge schaduwe komt verstoren. - Tot nog toe verschenen in dit
eigenaardig groen dosje: 1) J.H. Burnett: Little Lord Fauntleroy, 2d édition; 2) Capt.
Marryat: The Children of the New Forest; 3) R. Buchanan: That Winter Night. And
other Stories; 4) H. Montgomery: Misunderstood; 5) J.K. Jerome: Three Men in a
Boot. En nu dit zesde.
Wolters' uitgave zoowel als die van Noordhoff kost in haar fraaien band fl. 1.50;
lang niet te veel betaald.

Zuid en noord, eene bloemlezing uit de beste Zuid- en Noordnederlandsche
schrijvers, door P.E. Bauwens, S.J. - Eerste deel, voor minder gevorderde
leerlingen. Achtste omgewerkte uitgave, 312 bl.; fr. 1.30. Drukkerij St
Augustinus, Desclée, De Brouwer en Co. 1908.
Ja wel, het staat er wezenlijk: ‘achtste uitgave’. Beter aanbeveling voor een schoolboek
dan zulk een bijval na langdurig gebruik, ware bezwaarlijk te vinden. Schrijver zegt
in zijn Voorbericht dat op zeventien jaren ongeveer dertig duizend exemplaren aan
den man gebracht werden. En ondanks zijn menigvuldige bezigheden, zijn Oefeningen,
Spraakkunsten, vertalingen uit Latijnsche schrijvers, en wat weet ik al, heeft hij nog
tijd gevonden om dit eerste deel van Zuid en Noord om te werken. Een bloemlezing
moet immers met den tijd meegaan. Zoo bleven ettelijke stukken achter, die al te
afgetrokken, en niet belangwekkend genoeg voor jonge gemoederen waren, en zijn
er andere, meestendeels uit de XVIIe eeuw en uit de modernen, in hun plaats getreden.
Een andere voorname wijziging is de chronologische volgorde der uittreksels.
Daar er nu toch over de indeeling in letterkundige soorten, in leer en toepassing, zoo
geharreward wordt, en in onderscheiden handleidingen bij de studie der letterkunde
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bijgevoegd wordt, waar de stukken tot eenige letterkundige hoofdsoorten
tehuisgebracht zijn.
Wat ook met een welgemeend welkom zal onthaald worden, is het eenigszins
grooter formaat, en de grootere drukletter.
Kortom van een goed werk heeft P. Bauwens een uitmuntend gemaakt.
Schrijver is voornemens de andere boekdeelen van Zuid en Noord op dezelfde
gewijzigde leest te schoeien, indien deze bijval geniet. Nu reeds mogen wij hem
aanzetten tot dien nieuwen arbeid. Hij kon wellicht hier en daar een niet volstrekt
noodige voetnoot weglaten, en de excerpten wat breeder opnemen: soms zouden
eenige regeltjes meer van pas komen om de stukken nog beter te situeeren, of, om
aan een verhaaltje een meer bevredigend besluit te geven.
Bij dien onvermoeibaren vlaamschen ijver van P. Bauwens, en andere Jezuieten,
vragen wij ons af, of er nog gezegd zal worden dat de Jezuieten niets doen voor de
Vlaamsche belangen. Och kom, laten wij malkander leeren kennen; laten wij
broederlijk de hand reiken aan strijders die zich wellicht dapperder weerden en
nuttiger werk deden dan sommige haantjes vooruit, om het Vlaamsch in beschaafde
kringen, tot zijn recht te laten komen: wat toch onontbeerlijk is om godsdienst en
goede zeden in ons volk, ja in gansch België, te handhaven.
S., J.S.

Ingekomen boeken ter bespreking:
P.C. BOUTENS, Beatrijs, met eene teekening van Rie Cramer. C.A.J. Van
Dishoeck 1908. 52 blz. fl. 1.25.
W.A. PAAP, Jeanne Collette, roman, 3e druk. Uitgeversmaatschappij ‘Vivat’,
Amsterdam. 312 blz. fl. 0.75.
ID., Vincent Haman, roman, 2e druk, Id., id., 274 blz. fl. 0.75.
ID., Koningsrecht, tooneelstuk, 2e druk, Id., id., 144 blz. fl. 0.75.
KAN. P. LADEUZE, Geloof en Wetenschap, Studiën voor onzen Tijd, serie V, nr
3: Christus' Verrijzenis voor de moderne critiek, uit het Fransch vertaald door
Bas. Van Kesteren. Drukkerij De Spaarnestad, Haarlem, 1908, 81 blz.
DIDASKALOS, Budgetvreters. Open brief van - aan Minister Helleputte, uitgave
van het Alg. Ned. Verbond. Pr. 0.10 fr.
JUSTUS VAN MAURIK, Amsterdam bij dag en nacht. - De Nederlandsche
Boekhandel, Antwerpen, 129 blz., fr. 0.75.
RODENBACH, nr 4 van ‘Nederlandsche Schrijvers voor het Middelbaar
Onderwijs’. - L. Van Hoof-Roelans, Hoogstraten, 48 blz. fr. 0.25.
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GODFRIED HERMANS, Joas, een Kerst- en Driekoningenspel met voorspel in
drie bedrijven. - De Vlaamsche Boekhandel, Brussel. 34 blz.
M.J. EGGEN, De Invloed door Zuid-Nederland op Noord-Nederland uitgeoefend
op het einde der 16e en het begin der 17e eeuw; door de Kon. VI. Academie met
goud bekroond. - A. Siffer. Gent. 247 blz. fr. 3.50.
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A.v. HEDENSTIERNA, Zweedsche beelden, verhalen en humoresken, in het
Vlaamsch vertaald door I. De Vreese, nr 158 der uitgaven van het Davidsfonds.
- Callewaert-De Meulenaere, Yper. 105 blz.

Uitgaven van J.B. Wolters:
S. MAATHUIS-ILCKEN en B. MIDDERIGH-BOKHORST, Praatjes en Plaatjes voor
kleine Maatjes. 57 blz.
VAN GELDEREN. Duitsch Woordenboek, II. Nederlandsch-Duitsch. 806 blz., fl.
2.90. - English Grammar of the first year, 58 blz.
B. DOUWES. Tweestemmige Liedjes voor de Lagere School, 2e dr. 31 blz.
D. BOSWIJK en J. ZIJLSRA Cijferoefeningen I en II, het Rekenen in de Lagere
School. 5e dr. 32 en 36 blz. fl. 0,25.
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Inhoud van tijdschriften
ONZE KUNST, December 1908. - De invloed der Nederlanden in Bourgondië
(A. Germain). - De Sforza-triptiek in het Museum te Brussel (J. Mesnil). - Een Portret
van Carel Fabritius (J.O. Kronig). - Jacob van den Bosch (slot) (H. Ellens). Kunstberichten, uit Amsterdam, Antwerpen, Brussel, den Haag, Sint Petersburg,
enz. - Kunstveilingen. - Boeken en Tijdschriften.
BIEKORF, 19 Nov. 1908. - De Elf Zwanen (Aug. van Speybroeck), slot. - Brem
(A. Walgrave): verzen uit het vol gemoed. - De ‘Lex salica’ en onze keuren (J.V.).
DE NIEUWE GIDS, Nov. 1908. - Duisternis. (De laatste bladzijden van Paul's
Dagboek) door Ed. Coenraads. Paul is een schilder en een neurasthenieker die Lise
lijden mag en Ernest niet Maar die ten slotte Lize laat aan Ernest. Anders te mooie
stijl voor een dagboek. - Verzen van Laurens Van der Waals: er komt in van een
harmonica en een cello; maar de verzen zijn vooral geschikt voor begeleiding door
't eerste tuig. - Over Empirisme en Metaphysica, (G. Bolland). ‘Overigens schuilt
hier een kiem van het ware begrip in het schemerachtige en ondoordachte of niet
doordenkende bewustzijn’. - Uit Italié: Florence (Pieter van der Meer) een zeer
aantrekkelijke kunststudie. - Het nieuwste Mufje (Corn. Veth), over het tooneeltijd
schrift van Gordon Cray. - Twee bladzijden tengerste stemmingskunst, voor Coecilia
Ameye, met apothekersmaatjes toegediend. - Dramatische Problemen, (H. De Boer)
een hoofsche maar kloeke pennetwist met Van Nouhuys. - Amabella (J.R. Van Stuwe)
gevoelde verzen. - Fijne Fragmenten, (J.J. de Haan), proza, opgedragen aan ‘Prins
Philipp zu Eulenburg, den Hoogen Kunstenaar, den Diepen Lijder’. - Literaire
Kroniek, (W. Kloos), eerst een paralleel tusschen Sidney en Van de Woestijne, en
dan over Vondel. Nu Kloos Roijaard's troep heeft gehoord, is 't hem gebleken dat
Vondel wel degelijk kan gespeeld worden.
ONZE EEUW, Nov. 1908. Uit Kleinen Kring vóor honderd jaar, (Ign. Lubeley),
Uit den tijd van Aagje Wolff en Betje Deken, en bijna even vermakelijk verteld als
zij dat konden. - De Bond van vrije liberalen, (J.H. Drion), naar het beginselprogram
van den bond, in 1907 opgemaakt. - Nieuwe denkbeelden over de Materie, (Dr.
Enklaar), door de radium-studie aangebracht. - De pacifieke Blokkade, (M.G.A.
Scheltus) de moeilijkheden tusschen Venezuela en Nederland. - Verzen uit het boek
Jeugd, (F. Bastiaanse), in hun eenvoud heerlijke verzen, waar ze niet ál te zinnelijk
worden. - Economische Kroniek. - Onze Leestafel.
DE GIDS, Nov. 1908. - Gedichten (Th. van Ameide): nevens veel gewrongens
veel zuiver schoons. - Goethe in Italië (J.N.
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Van Hall): Steunende op de jongste studiën, een zeer lezenswaard relaas. Legervorming (G. Polvliet): zelfs hier sluit de zaakrijkheid de geestigheid niet uit. Albert Samain (P.N. Van Eyck) te veel gestijleerd, maar kostelijk om de aanhalingen
zelf uit Samain. - Dialogen (J. de Meester), de romanschrijver kan beter. - Kalff's
Nederlandse Letterkunde (J.A. Nijland): over het 3e deel; de doctores wenschte o.a.
‘iets van algemeen Zuid- en West-Europees geestesbewegen in de 16e eeuw, een
inleidend hoofdstuk b.v. over de beteekenis der Renaissance als kultuurhistories
verschijnsel, waaruit de volgende hoofdstukken als voortvloeien.’ - Emigratie over
Rotterdam in de 18e eeuw (Dr. C. te Lintum). - Een Kinderboek vol natuurschoon
(A.O.): namelijk het Herfst-album der firma Verkade. - Muzikaal Overzicht (H.
Viotta): over Hans von Bülow. - Dramatisch Overzicht, Buitenlandsch Overzicht en
Parlementaire Kroniek.
De XXe EEUW, Nov. 1908. - Nazomer (H. Lysen): goed verzorgde schets. Herleving der Romantiek? (Corn. Veth): Veth wil zeggen dat er niets van aan is, van
die herleving, zooals ‘de Beweging’ ze verstaat. - Uit het Leven van Frank Rozelaar
(L. Van Deyssel): fijn wijsgeerig-lyrisch proza, dat hij onder denzelfden titel aanving
vóor 20 jaar. - De Louteringsberg (Dr. H. Boeken), voortzetting der Dante-vertaling.
- Verzen en proza van H. Bouma. - Staatkundige Kroniek (Mr. H. Marchant).
DE BEWEGING, Nov. 1908. - Rhynvis Feith (J. Koopmans) de studiën van
Koopmans zijn merkwaardige pogingen tot eerherstel van 't romantisme. - Rembrandt
(A. Verwey) een curiosum van Verwey's poëzie. - Sint-Veit (A. Van der Leeuw)
weeral romantiek, en van de bontste, maar een goed stijlstuk. - Een Dag Zomerleven
(Is. P. De Vooys): verzen die bewijzen dat ‘eigenaardig’ en ‘mooi’ juist niet hetzelfde
is. - Openbare Leeszalen (I. De Boer): bespreking van Dr. Greve's belangrijk
proefschrift. - Gedichten (H. Labberton-Drabbe), meerendeels sonnetten, rare. - In
zake Spoorwegpolitiek (P. Bakker Schutz). - Mythen en Gedaanten (P.N. Van Eyck):
schoone verzen. - Boeken, Menschen, Stroomingen (Alb. Verwey), in het
Rijksprentencabinet. - Boekbeoordeelingen.
VRAGEN VAN DEN DAG, Nov. 1908. - Venezuela en zijne economische
beteekenis ook met het oog op Curacçao (Dr H. Blink). - Hoe de internationaal
verbonden vrouwen voor haar kiesrecht werken (E. Haighton), natuurlijk vooral over
de Engelsche suffragettes. - Kinderspelen in het Oosten van Gelderland en Overijssel
(H. Heuvel). - Staatkundige en economische vraagstukken van het Balkanschiereiland.
- Bibliographie.
DE KATHOLIEK. Nov. 1908. - De H. Franciscus van Assisie en het H. Sacrament
des Altaars. (R. Van der Valk). - Taalzuiverheid. (J. Resk, in een gouden midden:
‘Een woord, dat in de levende taal is opgenomen, dat iedereen begrijpt en gebruikt,
heeft geen veroordeeling van de geleerden te vreezen’. - Francis Thompson. (H.
Wismans). - Avond, (F. Rutten). Aantrekkelijke kronieken over godsdienstig leven
en Katholieke Duitsche bellettrie.
STUDIËN, Deel 70, Aflev. 3. - Over Allegorieen en Vergelij-
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kingen (vervolgt (Zeegers): zonder de uitstekende voorbeelden waarmee die studie
doorspekt is zou ze nog al droog zijn. - De Noord-Oostelijke Doorvaart en de
Ontdekkings-geschiedenis van Siberie's Noordkust (M. van Steen). - De strijd tegen
de Katharen tot de Invoering der Pauselijke Inquisitie (slot) (C. Wilde): schrijvers
naam staat borg voor degelijkheid. - De Romeinsche Kapel Sancta Sanctorum en
haar schat (P. Albers): over de merkwaardige reliquieën door P. Grisar aan den dag
gebracht.
- Deel 70, Aflev. 4. - De Canon des Ouden Verbonds bij de Syrische Christenen
(vervolgt) (J.P. van Kasteren. - De Nijmegenaar Theodorus Lindanus, Vice-generaal
van Breslau † 1580 (L. van Miert). - Over Allegorieën en Vergelijkingen (vervolg)
(P. Zeegers): een vriend zei me dat hij nog liever droge theologie leest, over de
proedestinatio b.v., waarschijnlijk wijl men zich daar aan dorheid verwacht, hier
niet. Aangename verpoozing bieden de aangehaalde verzen. - Vondel-Studie. De
Bekoring en Val. Adam in Ballingschap v. 1032-1356 (Boelen): Eva's prachtige
alleenspraak voor dat ze den appel plukt wordt bijzonder goed toegelicht. - Uit de
Pers: veel goeds over een theologisch-historische studie der Eucharistie en der Biecht
door Dr Rauschen; nog meer goeds over een nieuw tractaat van van Noort en een
ander van van der Burgt-Schaepman; - niets dan goed over Van Puyvelde's Rodenbach
door Pater Van Ginneken.
Deel 70, Aflev. 2. - C. WILDE, De Strijd tegen de Katharen tot de invoering der
Pauselijke Inquisitie (slot volgt). - H. BOLSIUS, Het ‘Mensch’ worden naar lijf en
leden. - W. MULDER, De ‘Defensor Pacis’ - R. DE GRAVE, Een Romanschrijver over
romans. - N. VAN STEEN, De Noord-oostelijke doorvaart en de
ontdekkingsgeschiedenis van Siberië's Noordkust (vervolgt). - Uit de Pers. Mededeelingen.
STIMMEN AUS MARIA-LAACH, October 1908. - Einflusz des Christentums
auf dem Buddhismus in der Spätrömischen Kaiserzeit. (St. Beissel): Dus zoo nagenoeg
't omgekeerde van 't geen de Kerkvijanden beweren. Der Wirt der Heiligkeit nach
modernpragmatischem Urteil (Otto Zimmermann): een strenge bespreking van
William James' ‘The varieties of religious experience’ den pragmatist over wien in
Dietsche Warande reeds werd gesproken. - Die Aszese des hl. Ignatius (M. Meschler.
- Das Gartenstadtprojekt (H.A. Krose). - Kirchliche Autorität und wirtschaftliche
Organisatîon (H. Pesch): de sociale wetenschap van Pater Pesch moet niet meer
worden geprezen. - Rezensionen:
VARDEN, 1 Mei 1908. - Kirke og Bonde i Middelalderen (N.P. Nielsen): over
de groote diensten door de katholieke Kerk en de kloosters bewezen aan den landbouw
in Denemarken bij de opkomst en verspreiding van het Christendom. - Poraarets
Böger II. Bespreking door Oscar Olafsson van een aantal nieuw verschenen werken.
- Fra Tilliorerpladsen (Inquisitor): een en ander over de Deensche politiek. Blandinger.
- 15 Mei 1908. - Toldloven (Inquisitor): over een nieuw gestemde tolwet. - Majaften
(Hans Ahlmann), een gedicht. - University settlements i England (Richard Thomsen):
Voortzetting der studie, waarvan het begin verscheen in het nr van 15 April, -
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Teatersagen. Vervolg van het schouwburgonderzoek, door Varden ingesteld. - De
elskendes Död (Kai Friis Möller), gedicht naar
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Baudelaire. - Kunst Fra Foraarutstillingerne II (Louis Kohl): Verslag over de
voorjaarskunsttentoonstellingen in de Deensche hoofdstad. - Blandinger.
- 1 Juni 1908. - University Settlements (Richard Thomsen): Slot van deze
belangwekkende studie. - Teatersagen. Voortzetting van het schouwburgonderzoek.
- Ensomhed (Hans Ahlmann), gedicht. - Kritik, Oscar Olafsson bespreekt een paar
nieuwverschenen boeken. - Fra Tilhörerpladsen (Inquisitor): Overzicht van de laatste
politieke gebeurtenissen. - Siden Sidst. (Fritz de Zepelin): causerie over het verdwijnen
van den flaneur in 't moderne verkeer te Parijs en 't veranderen van Parijs zelf in eene
moderne Amerikaansche stad. - Blandinger.
- 15 Juni 1908. - Det unge Island (Oscar Olafsson): Op 't oogenblik is daar op het
eiland een nieuwe kunst in wording, het kookt en het gist, - een soort moderne
IJslandsche renaissance-periode - zoo men wil, met hare dichters en prozaschrijvers,
componisten, beeldhouwers, schilders. - Sankt Hans (Stijn Streuvels): De Deensche
vertaling van een van Streuvels' mooiste schetsen. - Fra Tilliörerpladsen (Inquisitor):
Politiek overzicht.
- 1 Juli 1908. - Bermuda (Theobald Hansen): Schets van eene reis naar deze
prachtige eilandengroep. - Det Hus, som John fik bygget (M.F. Egan): Eene novelle.
- Kritik. Oscar Olafsson bespreekt het laatstverschenen werk van Niels Hoffmeyer,
Kain. - Fra Tilhörerpladsen en Blandminger.
- 15 Juli 1908. - Jonas Lie (Marius Schneider): Een korte studie over den onlangs
overleden beroemden Noorschen schrijver. - Natte vachten (Jóusè Loubet), gedicht,
vertaald uit het Provençaalsch door Oskar V. Andersen. - Teatersagen. Vervolg van
het onderzoek over de schouwburgen. - Teatermisèren (Carl Kohl): Een artikel over
de schouwburgtoestanden in aa nsluiting met het door Varden ingesteld onderzoek
over de voorwaarden van den bloei des nationalen schouwburgs, zijn zending en zijn
recht van bestaan. - Kritik en Blandminger.
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Inhoudstafel voor het tweede halfjaar 1908
I
Verhandelingen & verhalen
Arras, J. Van 't Pastoorken dat Ste Begga 57
wou schilderen
Belpaire, M.E. Onze jonge Krachten

67

Id. Beethoven's Levensgenooten

201, 313

Id. Over Kritiek

263

Dosfel, L. Over Alfred de Vigny

42, 125, 238

Eeckels, C. Het Huis op den Hoek

24, 149, 219

Mansion, H. Inleidende Beschouwingen 257, 371
tot de Engelsche staatkundige
Vraagstukken
Persyn, J. Dr Schaepman

417

P., J. Het Schaepman-gedenkteeken te
Rijsenburg

169

Soens, P. Laatste Sommatie

336

Van Hoonacker, A. De Arameesche
Papyrusoorkonden van Elefantine

1, 105

Van Mierlo, Jr S.J. Was Hadewijch de
ketterin Blomardinne?

267

Verzen
De Laey, Om. K. Laus Mediocritatis

23

Id. Empedocle

459

Delbeke. Avond

455

Id. Mijmering

457

De Voght, J. Avondzon

236

Fleerackers, E. S.J. De vijf planken der 362
Doodskist
Timmermans, F. Menschelijkheid

417

Id. Voor Guido Gezelle

418

Walgrave, A. Allerheiligen

334
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Zeemeeuwe. Uit Lyrische Gedichten over 144
de Liefde
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Kronieken
Fierens, A. Historische Kroniek

59

Id Id.

488

Persyn, J. Over Letterkunde

287

Sanders van Loo, A.W. Kunstkroniek

81

Id. Id.

472

Van Cauwelaert, Fr. Philosoph. Kroniek 380
Van Molle, J. Wetenschappelijke Kroniek 165

II
Naamlijst der schrijvers
die in het tweede halfjaar 1908 medegewerkt hebben
J. Arras

Dr J. Mees

M.E. Belpaire

Dr J. Persyn

Om. K. De Laey

J. Salsmans, S.J.

Fr. Delbeke

A.W. Sanders van Loo

L. Dosfel

P. Soens

Dr

A. Dupont J. Stuyck

J. De Voght

A. Taelman, S.J.

K. De Wals

F. Timmermans

C. Eeckels

Pfr Fr. Van Cauwelaers

Dr A. Fierens

Pfr A.V. Hoonacker

J. Fierens

J.V. Mierlo Jr S.J.

E. Fleerackers S.J.

A. Verheyen

Dr J. Kleyntjens

Pfr. E. Vliebergh

H. Mansion

A. Walgrave

III
Boekennieuws
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LIJST DER BOEKEN IN HET TWEEDE HALFJAAR

1908 BESPROKEN

392
Adama van Scheltema C.S. De
Grondslagen eener nieuwe Poëzie (J.P.)
Algemeene Catalogus van Boeken uit
Noord en Zuid

505

Anstey J. The Gruno Series, VI: Vice
Versa or a Lesson to Fathers

506

Bakker S. Jz. Mooi Nederland, kalender 505
voor 1909, uitgave van de firma -
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Baronness Orezy. Revised Editions I

505

Bauwens P.E., S.J. Zuid en Noord, eene 506
bloemlezing uit de beste Zuid- en
Noordnederlandsche schrijvers
Bij de Ley. Leerboek der Rekenkunde, 1e 400
en 2e deel (H.V.)
Brom, Gerard. Vondel's Bekeering. (J.P.) 293
Buissink. P. Pr. I. Jermola. Een Poolsche 396
Geschiedenis
II. Aan de Voeten van O.L. Vrouw van
Lourdes
III. Het Huwelijk in de Katholieke Kerk.
(J.V.O.)
Burfs, Aran. René De Clercq. Eene
letterkundige studie. (J.P.)

395

Buelen, J. De Bijbel werd onder Gods
ingeving geschreven

397

Cremer, Ligthart en Noordhoff. Samen
op reis (J.B.)

194

De Meester, J. Een Huwelijk. (J.P.)

180

De Saegher, J. Schetsen en Voordrachten 504
over Geloofsverdediging (J.E.)
De Vries. Hoofdelijk rekenen

400

Doornbos. K. en Duiven, G. Taal en
Teeken (H.T.)

193

Dr De Vooys. Historische Schets van de 92
Nederlandsche Letterkunde voor
schoolgebruik en hoofdactstudie
Eeckels, C. Kruisbloemen. (Godfr.
Herm.)

89

Ein Land der Zukunft. (E.V.)

192

Gunther, J.H. English Synonyms
explained and illustrated (J.K.)

397

Herders. Konversations Lexikon

180

Jansen, Lod. Uit het Jongelingsleven.
(L.D.)

190

Kooistra J. Zedelijke Opvoeding (J.F.)

503
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Lambrechts Lambrecht. Paascheieren
(J.F.)

502

Leliveld, J.J. Engelsch Leesboek voor
Handelsscholen

398

Leonhard, Fritz. Aan Lager Wal. (J.P.)

87

Ligthart, H. en Scheepstra, H. Nog bij
Moeder. (X.)

193

Linnebank, Pater. Van Nederlandsche
Letteren (J.P.)

395

Meert Leo. Op den weg des levens (J.F.) 501
Müller, Otto Dr. Katholische
Arbeitersvereine (A. Verheyen)

190

Muyldermans, J. Dr. Kanunnik. Langs
Weg en Baan. (J.P.)

91

Nederland in Rijp. 200 foto's van de
wonderschoone natuur in de dagen van
18-25 Januari 1908

192

Nederlandsche Schrijvers voor het
399
Middelbaar Onderwijs. 1. Hilda Ram. 2.
Schaepman, proza (J.P.)
Niermeyer J.F. Beknopt Leerboek der
Aardrijkskunde van R.P. Bos, herzien
door - (Dr J. Mees)

194

Niermeyer J.F. P.R. Bos. Schoolatlas der 398
geheele aarde, bewerkt door 287
Prinsen Dr. J. De Nederlandsche
Renaissance-dichter Jan van Hout. (J.P.)
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93
Rijpma. Gids bij de studie der
Nederlandsche Letterkunde, vooral ten
dienste van Candidaat-hoofdonderwijzers.
Bespreking van verschillende werken
182
Robyns, Osw., pr. De Wording der
hedendaagsche Beschaving van G. Kurth
(K. De Wals)
Rodenbach, Albrecht. Zijn leven en zijn 306
werk, door Dr Leo Van Puyvelde. (J.P.)
Smits van Burgst. Nuttige en schadelijke 503
Insecten (E.K.)
Supplement Vivat's geïllustreerde
Encyclopedie

92

Van der Wal, H., K. Van Bruggencate's 397
Engelsch Woordenboek, 4e uitg. bezorgd
door (J.K.)
Van Elring, Gust. Willem Bilderdijk, een 300
dichterstudie door Gust. Van Elring (J.P.)
504
Van Goys J., S.J. De Ware Christen.
Verzameling van gebeden en gezangen.
- Le Livre de prières du chrétien éclairé
et fervent
Van Maurik, J. Uit een Pen (L.D.)

92

Id. Papieren kinderen (L.D.)

190

Van Merle, J. Toetie Walther (L.D.)

91

399
Van Milligen, S., Worp, J., Kleine
Muziekleer voor Onderwijzers der lagere
school en Muziekbeoefenaars bewerkt en
uitgebreid door - (J. Stuyck)
Van Poppel G. Duitsche Keurboekerij 399
voor Nederlandsche scholen bewerkt en
van teekeningen voorzien (J.P.)
Weber Simon. Evangelium und Arbeit, 177
Apologetische Erwägungen über die
wirtschaflichen Segnungen der Lehre Jesu
von - (Dr A. Dupont)
Wisselink. Vraagstukken ter oefening in 400
de Algebra en in de Meetkunde
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